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با تصويب هيات وزيران و با هدف تأمين نيازهاي مصرف 
جامعه، واردات گوش��ت با ارز نيما و سود بازرگاني صفر 
تعيين شد. به گزارش پاد در جلسه ديروز هيات دولت 
كه به رياست حسن روحاني، برگزار شد، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت موظف شد نسبت به توزيع مناسب تر 
گوش��ت هاي وارداتي با ارز يارانه اي اق��دام كند. هيات 
وزيران همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف 
كرد با هماهنگي وزارت جهاد كش��اورزي نس��بت به 
تسريع در مراحل ترخيص گوشت از بنادر اقدام نمايد. 
رييس جمهور در ايتداب جلس��ه همه ملت ايران را به 
حضور گسترده و پرشكوه در راهپيمايي ۲۲ بهمن فرا 
خواند و اظهار داشت: حضور حماس��ي و باشكوه مردم 
در نيم��روز ۲۲ بهمن مي تواند پاس��خي قاطع به همه 
توطئه هاي يكسال گذشته دشمنان باشد و اين نيمروز 
در حقيقت ساعت هاي قدر ملت ايران است. روحاني در 
سخناني با تبريك فرا رسيدن چهلمين سالگرد پيروزي 
شكوهمند انقاب اس��امي، گفت: مردم بزرگ ايران 
صاحبان اصلي انقاب اسامي هستند و روز ۲۲ بهمن 
روز ايران و همه ايرانيان است. رييس جمهور خاطرنشان 
كرد: در سال ۵۷ و در روزهاي دهه فجر همه ملت ايران 
به استثنا خاندان منحوس سلطنت به صحنه آمدند و 
پيروزي انقاب را با حضور، مش��اركت و فداكاري خود 
خلق و طي ۴۰ سال گذشته نيز به خوبي از آن حفاظت 
و صيانت كردند. روحاني دهه فجر امس��ال را داراي دو 
ويژگي خاص عنوان كرد و گفت: اولين ويژگي اين است 
كه ۴۰ سال از پيروزي انقاب سپري شده و وارد چهل 
و يكمين بهار پيروزي انقاب مي ش��ويم و دهه پنجم 
انقاب اسامي آغاز مي شود. رييس جمهور خاطرنشان 
كرد: از طرف ديگر در اين ايام شاهد توطئه هاي جديد 
امريكا و صهيونيس��ت ها عليه ملت ايران هستيم و در 
طول يكسال گذشته دش��منان انقاب اسامي يعني 
امريكايي ها و صهيونيست ها نهايت تاش خود را به كار 
بردند تا مردم ايران را در اين ايام پريشان خاطر كرده و 

ملت ايران را نسبت به آينده مأيوس سازند.
  كمك به معيشت مردم

هيات وزيران با هدف كمك به ارتقاي سطح معيشت 
و رفاه ساكنان مرزي و مس��اعدت به تثبيت جمعيت 
مرزنش��ينان در جوار مرزها به منظ��ور امنيت پايدار 
مرزي، با تخفي��ف ۵۰ درصدي حق��وق ورودي براي 
واردات م��واد غيرخوراك��ي و تخفيف ص��د درصدي 
براي مواد خوراكي توس��ط مرزنشينان و شركت هاي 
تعاوني آنها موافقت كرد. رعايت استانداردها و ضوابط 
دستگاه هاي ذي ربط و مقررات بهداشتي و قرنطينه اي 
براي كاالهاي مزبور الزامي است. همچنين با تصويب 
دولت، تعدادي از اقام فهرست ۱۳۳۹ رديف كاالهاي 
ممنوع ثبت سفارش براي مشموالن تسهيات ايين 
نامه هاي س��اماندهي مبادله كاال در بازارچه هاي غير 
رس��مي موقت مرزي و ملوانان و كاركنان شناورهاي 

سنتي زير ۵۰۰ تن، مستثني شدند. 

  تصويب آيين نامه مربوط به تعهد بهداشتي 
توليدكنندگان دام زنده

هيات دول��ت در ادامه، يكي از آيي��ن نامه هاي اجرايي 
قانون برنامه پنج س��اله شش��م توسعه كش��ور مربوط 
به تعهد توليدكنن��دگان و توزيع كنن��دگان دام زنده، 
فرآورده هاي دام��ي و خوراك دام ب��ه رعايت ضوابط و 
مقررات بهداش��تي را به تصويب رساند. به موجب ايين 
نامه مذكور، كليه اش��خاص حقيق��ي و حقوقي كه به 
نحوي در امور توليد، پرورش، نگاهداري، توزيع، حمل 
و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نيز اس��تحصال، تهيه، 
عمل آوري، جمع آوري، نگهداري، بس��ته بندي، حمل 
و نقل و توزيع فرآورده هاي با منش��أ دامي و همچنين 
خوراك دام فعاليت دارند، موظف ب��ه رعايت ضوابط و 
مقررات بهداشتي دامپزشكي اعامي از سوي سازمان 

دامپزشكي كشور هستند.
  تصويب آيين نامه اجرايي قانون حفاظت، 

احيا و مديريت تاالب هاي كشور
دولت با هدف حفظ و احياي تاالب هاي كشور از طريق 
ايجاد ستاد ملي، هماهنگي و مديريت تاالب هاي كشور 
و نيز جلوگي��ري از تخريب تاالب هاي كش��ور با تأمين 
حقابه محيط زيس��تي آنه��ا و اخذ جريم��ه از عوامل و 
نهادهاي آلوده كننده، ايين نامه اجرايي قانون حفاظت، 
احي��ا و مديري��ت تاالب هاي كش��ور را تصوي��ب كرد. 
براساس ايين نامه فوق، مقرر شد “ستاد ملي، هماهنگي 
و مديريت تاالب هاي كشور “ به منظور ايجاد هماهنگي 
در دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و جلوگيري از خسارات 
ناشي از توسعه ناهماهنگ و ناپايدار بر تاالب ها و تضمين 
كاركرد پايدار تاالب ها، تشكيل شود. وظايف ستاد، نحوه 
عملياتي نمودن نياز آبي محيط زيستي تاالب ها توسط 
وزارت ني��رو، ممنوعيت و اعمال جريم��ه براي هرگونه 
بهره برداري منجر به تخريب و آلودگي غيرقابل جبران 
تاالب ها و نحوه محاسبه خسارات وارده به آنها، از جمله 

مواد ايين نامه ياد شده است.
  اليحه مربوط به تعهد و پرداخت هزينه هاي 

جاري و عمراني 
هيات وزيران در ادامه، اليحه مربوط به تعهد و پرداخت 
هزينه هاي ج��اري و عمراني و ني��ز تمديد مهلت هاي 
مقرر براي اجراي كامل حسابداري تعهدي را به تصويب 
رساند. دولت با توجه به موقعيت فعلي و رونق اقتصادي در 
فروش آثار هنري تجسمي معاصر و به منظور جلوگيري 
از تداخل در وظايف مربوط به صدور مجوز حراج آثاري 
هنري ميان وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامي و سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري، ايين 
نامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و 
دارندگان اموال فرهنگي -  تاريخي منقول مجاز را اصاح 
كرد. به موجب اين اصاحيه، صدور مج��وز برنامه ها و 
فعاليت هاي مربوط به برگزاري نمايشگاه ها، جشنواره ها 
و مسابقات فرهنگي، هنري و حراج و فروش آثار هنري 
تجسمي ش��امل نقاش��ي، ارتباط تصويري، عكاسي و 

مجمسه س��ازي كه از زمان توليد آنها بيش از صد سال 
نگذشته باش��د، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي است. 
حكم اين تبصره ش��امل حراج و فروش آثار نفايس ملي 
نيست. كمك به ايجاد ش��فافيت در روند رسيدگي به 
صدور مجوز فروش آثار هنري و ارتقاي اقتصاد فرهنگ 
در كشور و معرفي بيشتر فرهنگ و هويت ايراني، از جمله 

اهداف اصاح ايين نامه ياد شده است.
  تعييـن تكليـف مطالبـات ارزي بانك هـا و 

موسسات اعتباري غير بانكي از دولت
هيات وزيران در ادامه جلس��ه، با هدف ايجاد شفافيت و 
ابهام زدايي از صورت هاي مالي بانك ها و نظام مند كردن 
نحوه محاس��به بدهي هاي ارزي دولت به شبكه بانكي، 
در خصوص مطالبات ارزي بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي از دولت، تصميماتي را اتخاذ كرد.  بر اين اساس، 
سود و وجه التزام كليه مطالبات ارزي بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي از دولت كه به موجب قوانين، مصوبات 
هيات وزيران يا تضمين نامه صادره توسط سازمان برنامه 
و بودجه كشور، به سرفصل مطالبات ارزي بانك از دولت 

منتقل شده يا مي شود، به شرح زير محاسبه مي گردد: 
 - قراردادهاي تسهياتي تا سررسيد مشمول محاسبه 
سود، به نرخ قرارداد مربوط بوده و بعد از سررسيد با نرخ 
سود تسهيات مصوب شوراي پول و اعتبار در هر سال 

طبق اعام بانك مركزي است.
 - براي ساير مطالبات ارزي كه در قرارداد مربوط صرفًا 
وجه التزام درج شده است، سودي معادل نرخ وجه التزام 

مندرج در قرارداد محاسبه مي شود.
   ايـران هيچ وقت به دنبـال تفكـر افراطي 

نبوده است
در همين حال حس��ن روحاني،  رييس جمهوري ايران 
عصر چهارشنبه در ديدار سفرا و روساي نمايندگي ها و 
سازمان هاي خارجي مقيم تهران به مناسبت چهلمين 
سالروز پيروزي انقاب اسامي اظهارداشتا: يران همواره 
از آغاز اسام تاكنون اسام معتدل را در منطقه و جهان 
معرفي كرده اس��ت و هيچگاه به دنب��ال تفكر افراطي 
نبوده ايم و هر كجا كه اسام از طريق ايران وارد شد، آن 
اس��ام معتدل در آن منطقه بوده است. رييس جمهور 
خاطرنش��ان كرد: اگر حمايت اي��ران از م��ردم عراق و 
سوريه نبود، شايد امروز ش��اهد سرنوشت ديگري براي 
بغداد و دمش��ق بوديم. روحاني افزود: اگر حمايت ايران 
از افغانس��تان در طول مبارزاتش براي اس��تقال نبود، 
شايد امروز ش��اهد ش��رايط جديدي در منطقه بوديم. 
رييس جمهور با بي��ان اينكه جمهوري اس��امي ايران 
نس��بت به هر كش��وري كه از ما ياري خواست از جمله 
عراق، سوريه، لبنان، يمن، افغانس��تان و قطر به ياري او 
ش��تافتيم و هيچگاه توقعي خاص جز كمك و تعاون به 
همسايگان، برادران و دوستانمان نداشتيم، اظهار داشت: 
ما به خوبي در سال هاي گذشته ثابت كرديم در امضاي 
تعهد بسيار دقيق هستيم، اما زماني كه آن تعهد را امضاء 

كرديم، پاي امضاي خود مي مانيم.

دولت مجوز واردات گوشت با ارز نيما  و بدون سود بازرگاني را صادر كرد
رابرت اي هانتر|

 نماينده سابق امريكا در ناتو| 
مايك پمپئ��و وزير خارج��ه امريكا، هفته گذش��ته 
اعام كرد كش��ورش فرايند رسمي فس��خ معاهده 
موشك هاي هس��ته اي ميان برد ۱۹8۷ )آي ان اف( 
را آغاز مي كند. دونالد ترام��پ با اعام مهلت 6 ماهه 
مورد نياز ب��راي اين كار گفت كه روس��يه از مدت ها 
پيش با مصونيت اين معاهده را نق��ض كرده و بطور 
پنهاني اقدام به توليد و اس��تقرار سيس��تم موشكي 
ممنوع كرده كه تهديد مس��تقيم علي��ه متحدان و 

نيروهاي امريكا در خارج است. 
در همين ارتب��اط والديمير پوتي��ن رييس جمهور 
روسيه در اقدامي مشابه، مشاركت روسيه در معاهده 
»آي ان اف« را به حالت تعلي��ق درآورد. پوتين گفت 
كه روسيه روي موش��ك هاي جديد كار خواهد كرد. 
او اما تاكيد كرد كه روس��يه و امري��كا نبايد وارد يك 

مسابقه تسليحاتي پرهزينه شوند. 
امريكا، روسيه را به نقض اين معاهده در زمينه عدم 
توليد يا آزمايش سامانه موشك كروز ميان برد متهم 
كرده است. در حقيقت امريكا به مدت پنج سال اين 
اتهام را وارد كرده و پاس��خ قانع كننده اي از مس��كو 
دريافت نك��رده و ش��اهد تغييري در رفتار مس��كو 
نبوده اس��ت. در همين حال، س��رگئي الوروف وزير 
خارجه روسيه، ادعا كرده كه امريكا خود بطور كامل 
از توافق هاي كنترل تسليحاتي تبعيت نكرده و وارد 
بحث هاي جدي نشده اس��ت. آيا واقعا مهم است كه 

معاهده »آي ان اف« رو به نابودي است، نه و آري. 
از لح��اظ توانايي هاي نظامي از جمله موش��ك هاي 
»آي ان اف« ب��ا كاهك ه��اي هس��ته اي، نقض اين 
معاهده توسط روسيه چيز زيادي اضافه نمي كند. با 
وجود تمايزهايي كه تئوريس��ين ها در جريان جنگ 
س��رد درباره آنها صحب��ت مي كردند، يك س��اح 
هسته اي، ساح هسته اي است و اينكه چگونه پرتاب 
ش��ود خيلي فرقي نمي كند. در صورتي كه حماقتي 
براي كاربرد ساح هس��ته اي صورت گيرد، كساني 
كه ساح بر سرش��ان بخورد برايشان فرقي نمي كند 
كه ساح چگونه پرتاب شده است. يك استدالل هم 
هس��ت كه امريكا مي خواهد با معاهده »آي ان اف« 

بي حساب بشود و اين شامل چين هم مي شود. 
بعيد است كه واش��نگتن يا مسكو س��ود زيادي در 
تس��ليحات مورد بحث بيابند. اما با رشد توانايي هاي 
نظامي چي��ن از جمل��ه در حوزه هس��ته اي، برخي 
كارشناس��ان نظام��ي و مقام��ات امريكا اس��تدالل 
مي كنند ك��ه رويارويي با توانايي ه��اي چين در اين 
حوزه فناوري موش��كي مي تواند ب��ه محدود كردن 
هرگون��ه بي ثباتي احتمالي در رواب��ط چين- امريكا 
كمك كند. در ص��ورت بروز جنگ امري��كا با چين، 
چنين ساح امريكايي نيز مي توانند مفيد باشند. در 
هر صورت، محدودسازي توليد موشك هاي ميان برد 

چين ارزش��مند خواه��د بود به خص��وص كه چين 
اكنون عضو هيچ توافق كنترل تسليحاتي از اين نوع 
نيست. اما در ارتباط با موشك هاي هسته اي در اروپا، 
مشخص نيس��ت كه رها ش��دن از محدوديت هاي 
»آي ان اف« چگون��ه به امري��كا در برابر چين كمك 
خواهد كرد با توجه به مجموعه اي س��اح متعارف و 

با قابليت هسته اي كه در دسترس امريكا قرار دارد.

  مشكل موشك هسته اي ميان برد 
نبرد كنوني بر س��ر موشك هاي هس��ته اي ميان برد 
يك معضل تاريخي اس��ت. اي��ن مس��اله در ابتدا از 
سياس��ت هاي غربي در زمان جنگ سرد بروز يافت. 
در صورت وق��وع حمله نظامي متعارف ش��وروي به 
متحدان ناتو، امري��كا متعهد به آغاز كاربرد س��اح 
هس��ته اي بود. با وجود ادعاهاي خاف اين نظر، اين 
به معني آغاز يك جنگ هسته اي و حتي پايان عصر 
تمدن بود. در حقيقت، اي��ن تعهد امريكا يك پيمان 
خودكش��ي با متحدانش بود. اي��ن بزرگ ترين قمار 
تاريخ بود ام��ا نتيجه داد. جهان ممكن اس��ت دفعه 

بعدي تا اين حد خوش شانس نباشد. 
اين مش��كل زماني پيچيده ش��د كه اتحاد جماهير 
ش��وروي ش��روع به اس��تقرار موش��ك ميان بردي 
كرد كه غرب نام آن را »اس اس۲۰« گذاش��ت. اين 
موش��ك مي توانس��ت به اروپاي غربي برس��د اما به 
امريكاي شمالي نمي رس��يد. اين مساله خطر مجزا 
كردن امنيت امريكا از امني��ت متحدان اروپايي را به 
همراه داشت. اين اس��تدالل مطرح شد كه اگر اتحاد 
جماهير شوروي با موشك هاي خود فقط به اروپاي 
غربي مي تواند حمله كند چرا امري��كا بايد با نيروي 

هسته اي پاسخ بدهد؟ 
سخنراني هلموت اش��ميت صدر اعظم وقت آلمان 
درب��اره ترديدهاي اروپا نس��بت به تعهد هس��ته اي 
امريكا، وضعي��ت را بدتر كرد. اي��االت متحده تاش 
كرد با اس��تقرار موش��ك هاي بالس��تيك ميان برد 
)پرش��ينگ II( و موش��ك هاي كروز زمي��ن به هوا 
در خ��اك اروپا امنيت خ��ود را با اروپا گ��ره بزند و با 

توانايي هاي شوروي توازن ايجاد كند. 
امريكا و برخي رهبران اروپاي غربي كه منطق خود را 
از استراتژيست هاي هسته اي مي گرفتند، اين مساله 
را ناديده گرفتند كه موقعيت و ُبرد س��اح هسته اي 
در عمل با محاس��بات بازدارندگ��ي در جهان واقعي 
ارتباطي ن��دارد. به موقع دولت ه��اي جيمي كارتر و 
رونالد ريگان درصدد توافق با ش��وروي براي از بين 
بردن اين تسليحات در هر دو طرف برآمدند )راهكار 
صفر( . آن توافق به معاهده »آي ان اف« تبديل ش��د 
كه محاسبات بازدارندگي را به حالت عادي بازگرداند 
و آنچ��ه عمدتا يك مش��كل ناش��ي از تقويت تعهد 
اياالت متح��ده به امني��ت اروپا، به تاريخ پيوس��ت. 
اما امروز رهبران روس��يه و امري��كا آن بحث را احيا 

كرده اند. 
اول، روس��يه يك موش��ك ك��روز توليد ك��رده كه 
محدوده هاي معاهده را نقض مي كند و اكنون ترامپ 
تصميم به خارج ش��دن از اين معاهده گرفته است. 
اين مجموعه تصميمات موجب ش��ده ك��ه بار ديگر 
موضوعات هس��ته اي وارد معادله امنيتي روس��يه با 
غرب )و به خصوص امريكا( ش��ود كه هيچ س��ودي 
براي طرفين ندارد اما خطر  محاس��بات اشتباه را به 
همراه دارد. نزاع جديد بر سر معاهده »آي ان اف« به 
معني احياي رويه بازدارندگي هسته اي زمان جنگ 
سرد نيست. اقتصاد روسيه ضعيف است و مسكو در 
صورت ادامه رويه تهاجمي خود را به مدت س��ال ها 

اگر نگوييم نسل ها، منزوي خواهد كرد. 

  علت اهميت »آي ان اف «
نبرد كنوني بر س��ر سرنوش��ت »آي ان اف« بيش از 
آنكه مربوط به تسليحات باشد با ديپلماسي و روابط 
اس��تراتژيك بنيادين ارتب��اط دارد. اي��ن امر صرفا 
تازه ترين بروز و ظهور ناتواني غرب و روسيه از يافتن 
راهي براي برخورد با بازگشت ناگزير روسيه به جمع 
قدرت هاي بزرگ اس��ت، امري كه ضرورت آن حتي 
در زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي نيز آشكار 

بود. 
جرج بوش و بيل كلينتون تاش كردند كه روس��يه 
را وارد تعامل مثبتي با جهان خارج كنند اما تا اواخر 
دهه۹۰ اين رويكرد رها شد. روسيه در دولت پوتين 
چند توافق امنيتي را زير پا گذاش��ت و امريكا نيز با 
توس��عه بيش از حد ناتو به سمت ش��رق غيرعاقانه 
رفتار ك��رد. در پي اقدام��ات پوتين علي��ه اوكراين، 
اكنون تعامات ديپلماتيك خيلي كمي بين روسيه 
و امريكا وجود دارد كه بتواند از بي اعتمادي بكاهد و 
منافع مشترك را تقويت كند. ترديدهايي هم وجود 
دارد كه دو كش��ور بتوانند معاهده جديد اس��تارت 

۲۰۱۰ را تمديد كنند. 
قطب شمال جايي است كه دو طرف بطور استثنايي 
مي توانند ب��ه همكاري ادام��ه دهند زيرا روس��يه و 
غ��رب درك مي كنند ك��ه در آنجا ب��ه خصوص در 
زمينه تغييرات آب و هوايي منافع مش��تركي دارند. 
همچنين در س��وريه نيز نيروهاي امريكا و روس��يه 
هماهنگي هايي براي جلوگيري از مناقشه تصادفي 
انجام داده اند ام��ا تماس هاي ارتش هاي دو كش��ور 
در جاهاي ديگر تقريبا وجود ن��دارد. اينها خبرهاي 
خوبي نيس��ت و خطر  را براي همه افزايش مي دهد. 
در حقيقت امريكا زيان بيش��تري را متحمل خواهد 
شد زيرا اقدامات ترامپ و پمپئو نگراني هاي متحدان 
امريكا در نات��و را در اين ب��اره افزاي��ش داده كه آيا 
رهبري در واشنگتن منافع امريكا را درك مي كند يا 

خير. 
منبع : لوبالگ

بدرود پيمان موشكي، سالم مسابقه تسليحاتي 

دولتنگاه

 صفحه8  

گزارش

چطور يك نظم جهاني 
پايان مي يابد؟

ريچارد هاس|
رييس شوراي روابط خارجي امريكا |

مترجم:  بهاره محبي|
يك نظ��م جهاني ثاب��ت امري نادر اس��ت. نظم 
جهاني كه پس از يك مناقش��ه بزرگ به وجود 
مي آيد همزمان، شرايط و ميل به نسخه اي جديد 
از خود را نيز ايج��اد مي كند. اين نظم تقس��يم 
قدرت پايدار و پذي��رش گس��ترده قوانينش را 
مي خواهد، قوانيني كه روابط حاكم بر بين الملل 
را اداره مي كن��د؛ و از آنجايي ك��ه چنين نظمي 
ايجاد مي شود و نه متولد، نيازمند نوع مدرني از 
حكومتداري است. مهم نيست كه شرايط آغازين 
از چه ميزان پختگي برخ��وردار بوده يا تمايات 
اوليه براي ايج��اد چنين نظمي چقدر ش��ديد 
بوده، وقتي شرايط تغيير مي كند و بحران ها آن 
را به چالش مي كش��ند، حفظ اين نظم نيازمند 

ديپلماسي خاق، نهادهاي كارآمد ...

 صفحه14  

صنعت،معدن و تجارت

دو مشوق براي 
پيمان سپاري ارزي

براساس جديدترين تصميم دولت، سازمان توسعه 
تجارت، با اع��ام مج��از ب��ودن واردات در مقابل 
صادرات، دو مش��وق جديد براي تس��هيل اجراي 
تعهدس��پاري ارزي صادركنندگان در نظر گرفته 
است. بر اس��اس اين تصميم دولت و با توافقي كه 
ميان بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
انجام ش��ده، صادركنن��دگان مج��از خواهند بود 
كاالهاي اولويت دار را »بدون رعايت سقف واردات 
و همچنين بدون نياز به سابقه واردكنندگي« وارد 

كنند. با اباغ مجوز، واردات در ازاي صادرات ...

كالن

 پاداش 20 درصدي 
براي مخبران فساد

بنابر يك طرح��ي كه به تازگ��ي در مجلس اعام 
وصول ش��ده اس��ت، مخب��ران مفاس��د اداري و 
اقتص��ادي تحت حمايت ش��غلي، جان��ي و مالي 
دس��تگاه هاي نظارتي قرار مي گيرند. بر اس��اس 
اي��ن طرح ك��ه ۹۴ نماين��ده مجل��س آن را امضا 
كرده اند »پن��ج درصد تا بيس��ت درص��د منافع 
 اصل از كش��ف فس��اد گزارش ش��ده به مخبران 
پرداخت مي ش��ود.« به گزارش »تعادل« وكاي 
مجلس هفته ج��اري طرح��ي را در صحن علني 
مجلس اعان وصول كردند كه طبق آن قرار است 
مخبران مفاسد اداري و اقتصادي تحت حمايت و 
تشويق قرار گيرند. در قسمت داليل توجيهي طرح 
مذكور نوشته شده اس��ت: »يكي از معضاتي كه 
ممكن است در هر كشوري مساله ساز باشد، بروز 
و گسترش فساد اداري و اقتصادي در ساختارهاي 
موجود در آن كشور است لذا مبارزه با فساد در اين 

حوزه همواره يكي از مطالبات اصلي مردم و...
3
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نقدينگي در آبان ماه امسال نسبت به آبان ماه پارسال 21/1 درصد رشد يافت

دستور رهبر معظم انقالب 
براي اصالح ساختار كشور 
در ۴ ماه آينده

نقدينگي كشورداغ تر شد

جهان

بازي ايتاليا با آتش در بازار 
اوراق قرضه
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روي موج خبر

   ثبات كامل س�وريه از اه�داف مهم ايران 
است؛پاد|

رييس جمهور، ديروز در ديدار با “وليد معلم “، وزير 
امور خارجه س��وريه، اظهار داشت: با آغاز پيروزي 
انقالب اسالمي، روابط دوستانه و نزديك تهران �� 
دمشق نيز با اهتمام ويژه رهبران دو كشور شروع شد 
و اين روابط با سرعت بيشتر و در همه زمينه ها در 
راستاي منافع و مصالح دو ملت ادامه خواهد داشت. 
روحاني روابط ايران و سوريه را برادرانه، صميمي و 
مستحكم تر از هميشه توصيف كرد و گفت: يكي از 
اهداف مهم منطقه اي و سياست خارجي ايران ثبات 
و امنيت كامل سوريه و برقراري شرايط عادي در 
سوريه و بازگشت مردم اين كشور به زندگي عادي 
است. وليد معلم وزير خارجه سوريه نيز در اين ديدار 
با تبريك چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي 
ايران، از حمايت  و پشتيباني بي دريغ ملت و دولت 
جمهوري اس��المي ايران از ملت سوريه در مقابل 

تروريسم قدرداني كرد..

   در حال جش�ن گرفتن ۴۰ سال پيشرفت 
هستيم؛تعادل|

محمدجواد ظريف در پيامي توييتري به ادعاهاي 
ترامپ در نشست ساالنه كنگره واكنش نشان داد.

وزير خارج��ه كش��ورمان در پيام خود نوش��ت: 
ما ايراني ه��ا، ازجمله هم ميهن��ان يهودي مان، با 
وجود فش��ار امريكا، در حال جشن گرفتن چهل 
سال پيش��رفت هس��تيم، اين در حالي است كه 
دونال��د ترامپ باز ه��م اتهاماتي را به ما نس��بت 
مي دهد. خصومت امريكا آن را به سمت حمايت از 
ديكتاتورها، آدم كش ها و افراط گراياني هدايت كرده 
است كه تنها ويراني براي منطقه ما به بار آورده اند. 
دونالد ترامپ در نشست ساالنه كنگره مدعي شد 
كه با خارج كردن امريكا از برجام به حكومت ايران 
فشار وارد كرده و توان آن را براي دستيابي به سالح 

هسته اي كاهش داده است.

   علني ب�ودن دادگاه منوط ب�ه نظر قاضي 
است؛باشگاه خبرنگاران|

دادس��تان كل كش��ور درباره جزييات برگزاري 
دادگاه ب��رادر رييس جمهور گف��ت: علني بودن 
دادگاه حسين فريدون منوط به نظر قاضي است.  
محمدجواد منتظري، در پاس��خ به سوالي مبني 
برگزاري دادگاه علني براي حسين فريدون گفت: از 
نظر قانوني اينكه رسيدگي به يك پرونده متهمي به 
صورت علني باشد، بستگي نظر قاضي پرونده دارد. 
وي ادامه داد: من نمي توانم بگويم اين دادگاه به چه 
ترتيبي برگزار شود، اما دادگاه ها علني است، ولي 
انتشار اخبار دادگاه و تصميم گيري درباره حضور 

افراد بر عهده قاضي پرونده است.

   كنفرانس ورش�و اتفاقي تاس�ف بار است 
؛فارس|

ريي��س ات��اق بازرگان��ي لهس��تان در دي��دار 
سفيركشورمان كنفرانس ورشو را اتفاقي  تأسف بار 
خواند و نسبت به توسعه مناسبات اقتصادي با ايران 
ابراز اميدواري كرد. مسعود ادريسي كرمانشاهي 
سفير ايران در ورش��و در اين مالقات ضمن اشاره 
به جهش خوب مبادالت و همكاري هاي تجاري و 
اقتصادي بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري 
لهستان طي سال هاي اخير، از ركود به وجود آمده 
در اين زمينه ابراز تأسف كرد. دارسكي نيز كنفرانس 
ورشو را يك اتفاق تاسف بار خواند و گفت كه اميدوار 
اس��ت نتيجه كنفرانس ريختن نف��ت روي آتش 
نباشد. وي تاكيد كرد كه اتاق بازرگاني لهستان فارغ 
از مالحظات و تحوالت سياسي، اعتقاد به توسعه 

مناسبات تجاري با ايران دارد.

   برخي فكر مي كنند كش�ور ارث پدرشان 
است؛ايلنا |

رييس كميسيون فرهنگي مجلس گفت: افقي كه 
براي جمهوري اسالمي در نظر داشتيم اول اين بود 
كه تغيير در سرنوش��ت ما بايد به وسيله خودمان 
اتفاق بيفتد و حاال هم اگ��ر بخواهيم تغييري در 
اوض��اع اقتصادي و اجتماعي ايجاد كنيم دس��ت 
خودمان اس��ت و اختصاص به يك اقليت پرمدعا 
ندارد خيلي ها در جنگ و انقالب نقشي نداشتند 
و االن مدع��ي هس��تند فكر مي كنند كه كش��ور 
ارث پدرشان اس��ت.  احمد مازني در دومين دوره 
جش��نواره قرآني فجرتصريح كرد: از ويژگي هاي 
انقالب ما وابسته نبودن به قدرت ها است. انقالب ما 
با آرامش و كمترين خشونت شكل گرفت. از ديگر 

ويژگي هاي انقالب ما ديني بودن آن است.

ايران2
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 خروج از برجام، هدف امريكا براي تحميل فشار اقتصادي به ايران است

دستور رهبر معظم انقالب براي اصالح ساختار كشور در ۴ ماه آينده
رييس مجلس دهم از دستور مقام معظم رهبري براي اصالح 
ساختار كشور ظرف چهار ماه آينده خبر داد. خبري كه ظهر 
روز گذشته ابتدا در خانه ملت و بالفاصله پس از آن در ساير 
خبرگزاري ها و سايت ها بازتاب پيدا كرد و در زمان كوتاهي 

در شبكه هاي اجتماعي بازنشر شد.
علي الريجاني كه در جلسه شوراي اداري استان قم صحبت 
مي كرد با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري تاكيد كردند در 
چهار ماه آينده در كشور اصالح ساختاري داشته باشيم كه 
به تغيير بودجه نيز مي انجامد، از همه دستگاه ها، ارگان ها و 
نهادها خواست تا شرايط كشور در دوران حساس فعلي را 
درك و ت��الش كنند تا نقش خود را در عبور از چالش هاي 

پيش رو ايفا كنند. .
الريجاني خاطرنشان كرد: ۲۲ بهمن اتحاد و همبستگي 
داشته باشيم، به گونه اي كه امريكا بفهمد از ماجراجويي 
دست بردارد و شاهد راهپيمايي شكوهمند تاثيرگذار باشيم.
وي افزود: هدف امريكا در خروج از برجام تحميل يك فشار 
اقتصادي بي س��ابقه به ايران اس��ت تا از اين طريق جلوي 
پيشرفت و توسعه كشور را بگيرد، امريكا به درستي از نبوغ 
ويژه  ايرانيان و همچنين منابع عظيم موجود در كشور آگاهي 
دارد. با برجام بار بزرگي از فشار اقتصادي سال هاي قبل در 
كشور برداشته شد، اما با خروج امريكا از اين پيمان بار بخشي 

از فشار هاي سابق برگشته است.
رييس مجلس شوراي اس��المي گفت: امريكا صرفا با اين 
هدف از برجام خارج شد تا با اين كار از حركت رو به  توسعه و 
ترقي ايران جلوگيري كند. سياست و هدف كنوني امريكا از 
برگزاري كنفرانس هاي مستمر ضد ايراني در مناطق مختلف 
جهان، تاثيرگذاري در رفتار بين المللي ايران و عدم موفقيت 
كشور در يارگيري هاي بين المللي است. دست كشيدن ايران 
از حمايت جبهه مقاومت اسالمي بر اثر تحريم و فشار هاي 
اقتصادي از راهبرد هاي ديگر امري��كا در خروج از برجام و 

فشار هاي اقتصادي است.
الريجاني با اشاره به تئوري معامله بزرگ قرن تاكيد كرد: 
تئ��وري معامله بزرگ قرن زماني عملياتي ش��ده و روابط 
كشور هاي اسالمي با اسراييل عادي سازي مي شود كه محور 
مقاومت اسالمي تضعيف يا از بين برود، امريكا مي خواهد با 
اعمال فشار هاي اقتصادي، ايران حمايت خود را از جبهه 

مقاومت اسالمي قطع كند.

    امريكا به دنبال ايجاد ناامني از طريق مشكالت 
اقتصادي و معيشتي است

وي در بيان راهبرد هاي ديگر امريكا ابراز كرد: ناامن كردن 
كشور بر اثر مش��كالت اقتصادي و معيشتي راهبرد ديگر 
امريكا از اعمال تحريم هاي اقتصادي است، امريكا با افزايش 
تحريم و فشار اقتصادي مي خواهد انگيزه هاي ايذايي امنيتي 
در ايران به وجود بياورد، اعزام تروريس��ت هاي تكفيري به 
كشور هاي شرقي ايران از نمونه هاي بارز اين راهبرد فعال 

امريكا است.
الريجاني ايجاد حس يأس و نااميدي را راهبرد مهم و ديگر 
امريكا از فشار هاي اقتصادي دانست و اضافه كرد: ايجاد حس 
يأس و نااميدي و ترس��يم آينده اي نامشخص از وضعيت 
كشور از ديگر اهداف فش��ار اقتصادي امريكا و خروج آنها 

از برجام است.
رييس مجلس اهداف امريكا از فشار هاي اقتصادي و تسليم 
ايران در برابر خواسته هاي آنها را كوتاه مدت قلمداد كرد و 
گفت: يكي از ويژگي هاي توطئه هاي اخير امريكا اين است كه 
آنها براي رسيدن به اهداف خود عجله عجيبي دارند چراكه 
مي دانند اگر مدت راهب��رد و زمان بندي پيش بيني هاي 
صورت گرفته طوالني شود اثرگذاري خود را از دست داده 
و به شكست منتهي مي شود، بنابراين زمان راهبرد را كوتاه 

مي گيرند.
الريجاني وجه مثبت تحريم هاي اقتصادي را مورد توجه 
ق��رارداد و گفت: تحريم هاي امريكا مي تواند فرصتي براي 
عالج نقاط ضعف در بخش اقتصاد و توليدي كشور باشد. 
حقيقت اين است كه كش��ور در حوزه مباحث اقتصادي 
مشكل دارد و در تمام زنجيره هاي توليد كشور وابستگي 
به خارج وج��ود دارد، در برخ��ي از زنجيره ها تا ۷۰ درصد 

تكنولوژي بومي است، اما صد در صد مستقل نيست.

    تامين نيازهاي اساسي مردم راهبرد مقابله
با امريكا باشد

نماينده مردم قم در مجلس با اشاره به پيشرفت هاي بخش 
دفاعي كشور عنوان كرد: پيشرفت هاي اين بخش مي تواند 
به الگويي براي ساير بخش ها به ويژه بخش هاي اقتصادي 
و توليدي تبديل ش��ود، از ظرفيت تحريم هاي اقتصادي 
مي توان براي استقالل اقتصادي كشور استفاده كرد. تامين 

نياز هاي اساسي مردم راهبرد مس��ووالن در برابر راهبرد 
اقتصادي امريكا باشد. روش هاي غلط اقتصادي در تامين 

نياز هاي اساسي مردم اصالح و تغيير كند.
او ادامه داد: وقتي مشكل آب در كشور وجود دارد بايد سراغ 
توسعه آبياري تحت فشار و آبخيزداري هاي متناسب رفت 
همچنين از محل صندوق توس��عه ملي اعتبارات ويژه اي 
براي اين بخش در بودجه سال ۹۸ در نظر گرفته  شده است 

و كشت گلخانه اي بايد در استان قم توسعه پيدا كند.
رييس مجلس دهم ابراز كرد: بايد بخش فني حرفه اي در 
قم مورد حمايت قرار بگيرد، امروز كشور به افراد متخصص و 
ماهر در بخش هاي مختلف نياز دارد، براي سرمايه گذاري در 
اشتغال خرد از محل صندوق توسعه ملي بودجه قابل  توجهي 

به  ويژه در سطح روستا هاي كشور در نظر گرفته شده است. 
سال گذشته نيز ۲ هزار ميليارد ريال به كميته امداد كمك 
شد، اما امسال اين رقم به ۵ هزار ميليارد ريال افزايش يافت.
الريجاني ادامه داد: تس��هيل در مسير س��رمايه گذاري و 
ايجاد پنجره واحد سرمايه گذاري عملياتي شود كه استان 
قم مي تواند در اين زمينه نمونه و الگويي در كش��ور باشد، 
زمينه ماندگاري زائران در قم با س��رمايه گذاري و توسعه 
زيرساخت ها ممكن مي ش��ود. تشكيل شوراي معادن در 
س��طح اس��تان ها و تفويض اختيارات الزم به اين بخش 
مي تواند زمينه هاي اشتغال و توسعه اقتصادي استان هاي 

كشور را فراهم كند.
او اضافه كرد: توسعه دولت الكترونيك براي كاهش فساد 

و رانت اداري ضروري است، زيرساخت هايي در اين زمينه 
ايجاد شده اما هنوز ارتباط و تعامل درستي بين سامانه هاي 
دولت الكترونيك براي استفاده عموم مردم شكل نگرفته 
اس��ت، قم مي تواند در اين زمينه ش��هري نمونه در سطح 

كشور باشد.
الريجاني با هش��دار به مسووالن كش��ور در شكل و نحوه 
موضع گيري با توجه به ش��رايط حس��اس كنوني گفت: 
مشاجرات و اختالفات سياسي، فرهنگي و حزبي نبايد به 
بهاي سوءاستفاده دشمنان تمام شود، جهت گيري مسووالن 
در موضع گيري ها بايد به سمت امريكا باشد و وفاق داخلي 
و وحدت دروني اولويت تمام مسووالن و گروه هاي داخلي 

قرار گيرد.

الياس حضرتي، نماينده اصالح طلب مردم تهران: 

 با »من بميرم و تو بميري« وحدت برقرار نمي شود
 ليوان »قدرت« را شكستيم و با تكه هايش همديگر را زخمي كرديم

گروه ايران|
در روزهايي كه رس��انه ملي با انعكاس يك س��ويه اخبار و 
رخدادهاي مربوط به انقالب اس��المي ترجيح مي دهد تا 
تنها يك قرائت و ديدگاه مشخص را بازتاب دهد؛ شنيدن 
روايت هاي متفاوت از انقالب اسالمي مردم ايران معموال 
مخاطب هاي خاص خود را دارد؛ روايت هايي تازه از مسيري 
كه تا به امروز طي شده است و صحبت درباره مسيري كه 
براي پيش��رفت و ترقي بايد پيموده شود. الياس حضرتي 
يكي از چهره هايي است كه جواني اش را در روزهاي انقالب 
سپري كرده؛ در بطن اين حادثه عظيم حاضر بوده؛ سال هاي 
پرماجراي دهه اول انقالب را از سر گذرانده؛ ابعاد و زواياي 
گوناگون جنگ را با گوش��ت و خون��ش حس كرده و پس 
از آن در دهه ۷۰ در جايگاه تصميم گير و تصميم س��از در 
مجلس حضور داشته و دوران بعد از آن را چه در قالب يك 
فعال رسانه اي و چه در شمايل يك مدير حزبي تجربه كرده؛ 
كاراكتري است كه معموال اظهاراتش با استقبال رسانه هاي 

گروهي مواجه مي شود و اظهاراتش بازتاب پيدا مي كند.
نماينده تهران در تحليل و ارزيابي واقعيت انقالب اسالمي 
ايران طي 4دهه گذشته با اشاره به اينكه مانند بسياري از 
انقالب ها مراحل را طي نكرديم، تاكيد كرد: ما ليوان قدرت 
را كه همان قانون اساسي باشد، شكستيم و هر تكه اش را به 
يك بخش داديم كه با تكه هايش همديگر را زخمي كرديم.

الياس حضرتي ك��ه چندين دوره نمايندگي مجلس را در 
كارنامه خود دارد، معتقد است در ابتداي انقالب تنها بحث 
آباداني كشور مطرح بود و افراد و جناح ها جهادي وارد ميدان 
شدند. به باور او انقالب زندگي مردم را زير  و رو كرده و به آنها 
استقالل و آزادي بخش��يده اما غفلت مسووالن در برخي 

از بزنگاه ها باعث دلخوري امروز مردم شده است.  نماينده 
مردم تهران در پاسخ به چرايي ظهور انقالب مي گويد: اگر 
گذشته را خوب بررسي نكنيد و ندانيد، نخواهيد فهميد كه 
چرا يك ملت انقالب كرد. نكته اول در بحث انقالب، وجود 
محروميت هايي بود كه در كشور وجود داشت. قبل از انقالب 
محروميت ها تبديل به يك باور شده بود كه اين سرنوشت 
ماست، وضعيت روستاها به شدت وخيم و وحشتناك بود. 
خاطرات اس��د اهلل اعلم را كه بخوانيد متوجه خواهيد شد 
كه اوضاع چگونه بود. او در خاطراتش مي نويس��د؛ روزي 
نزد ش��اه رفتم و به وي گفتم تنها يك درصد روس��تاهاي 
كشور آب آشاميدني دارند و وضع بهداشت خوب نيست 
انواع بيماري ها غوغا مي كند. شاه هيچ كاري نكرد. اعلم در 

خاطراتش ادامه مي دهد در تعجب ماندم ملتي كه تا اين 
حد در بدبختي و نكبت زندگي مي كرد چرا دست به انقالب 
نمي زد. موضوع بعدي وابسته نگه داشتن ما به امريكا بود؛ 
مورد بسيار ساده اي را مثال مي زنم، قبل از انقالب شاه يك 
معلم فرانسوي به ايران آورده بود تا زبان فرانسه آموزش دهد، 
امريكايي ها از اين كار باخبر شدند به او اولتيماتوم مي دهند 
كه قرار دادش را لغو كند در حالي كه مردم دوست داشتند 

آقا خودشان و نوكر خودشان باشند.
لذا از درون همين وابس��تگي هاي شديد نوكر مآبانه شعار 
استقالل به وجود آمد. همه فعاليت هاي مدني در زمان قبل 
از انقالب محدود ب��ود؛ بخش خصوصي و منتقدان دولت 
اجازه نداشتند يك روزنامه منتشر كنند، فقط چند روزنامه 

حكومتي اجازه انتشار داشتند. هر كتابي كه مختصر بوي 
سياست داشت، ممنوع مي ش��د.  او در خصوص روزهاي 
ابتداي بعد از پيروزي انقالب مي گويد: » بعداز انقالب توجه 
به اين شد هركسي هركاري بلد است خدمت رساني كند. آن 
زمان روستاهاي ما نياز به رسيدگي داشتند زيرا همان طور كه 
گفتم وضعيت اسفناكي سپري مي كردند. نكته مهم بعدي 
اين بود كه آن روزها ۶۰ درصد جمعيت كشور را روستاييان 
تشكيل مي دادند كه بايد به آنها رسيدگي مي شد، بنابراين 
يك هجوم جانانه و ايثارگرايانه تحت عنوان جهاد سازندگي 
با همت جوانان و دانشجويان به روستاها صورت گرفت. اكثر 
روستاها آب، برق، راه، خانه بهداشت نداشتند. به ياد دارم 
من و آقاي نوبخت كه امروز رييس سازمان برنامه و بودجه 
هستند هر دو نماينده رشت بوديم و خدمت رساني به مردم 
اين شهر را به چشم مسابقه مي ديديم. مجلس پنجم من 
و آقاي نوبخت مدام به آقاي زنگنه فش��ار مي آورديم و نامه 
مي گرفتيم كه بتوانيم به روستاها گازرساني كنيم. تقريبا 
امروز آقاي زنگنه بايد يك ذره بين بردارد تا روستاهايي كه 
گاز ندارند را پيدا كند. اين كارها و اين گونه رفتارها، باعث شد 
بدون ادعا كشور به سمت عمران و آبادي رفت. اما متاسفانه 
در بحث خدمات انجام شده گام انقالب و سال هاي بعد از آن 
براي نسل جوان كم گفته شده و لذا خيلي ها فكر مي كنند 
اصاًل اقداماتي صورت نگرفته است و فقط عده اي كار كردند 

در صورتي كه چنين نيست. 

    چشم انداز پيش روي كشور
حضرتي در پاسخ به اين پرسش كه براي مقابله با دامنه هاي 
فس��اد در اقتصاد ايران چه بايد كرد مي گويد: ما بايد يك 

تصميم خوب و درس��ت بگيريم؛ تصميم هاي نادرس��ت 
است كه فساد ايجاد مي كند. امروز نمونه هاي فرواني از اين 
تصميم هاي نادرست در جامعه ما وجود دارد از توزيع سوخت 
گرفته كه با روش هاي غلط تبعيض به وجود آورديم تا وارد 
كردن كاال با ارز 4هزار و ۲۰۰ تومان. امروز مي گوييم ۱۵۰ 
هزار گوسفند قاچاق مي شود علتش چيست؟ خب وقتي به 
ريال صادر و به دالر وارد مي كنند مشخص است كه عده اي 

دست به فساد مي زنند.
او در ادامه تاكيد مي كند: همه اين كارها بيانگر آن است كه 
ما ظرف مرتبط با كارهايي كه انجام مي دهيم، نداريم. بايد 
هرم قدرت ما اصالح و تصميم گيران و مسووالن را مشخص 
كنيم و به هركس بر اساس اراده اي كه دارد مسووليت بدهيم. 
امروز كساني كه بيشترين خدمت را در كشور انجام داده اند، 
متهم هستند؛ برخي برجام را با قرار داد تركمنچاي مقايسه 
مي كنند ديگر بحث چپ و راست و اصالح طلب و اصولگرا 
نيست؛ بحث خادم و خائن است بايد تكليف اينها روشن شود. 
نكته بعدي كه بسيار مهم است و فكر مي كنم بايد در اولويت 
قرار گيرد برخورد يكسان با متخلفان است، فرقي نمي كند 
الياس حضرتي تخلف مي كند يا آقاي قاليباف، بايد با هر 
دو برخورد شود اين گونه نباشد چون يكي متعلق به جناح 
ديگري است با او برخورد نكنند اما ديگري را ببرند دادگاه و 
بياورند. حضرتي در خصوص استفاده از پتانسيل هاي پنهان 
جامعه تاكيد مي كند: »راهبرد بعدي اين اس��ت كه ما به 
تبعيض عليه زنان پايان دهيم. اين بسيار زشت است كه بعد از 
گذشت چهل سال هنوز درگير اين باشيم كه زن ها استاديوم 
بروند يا نروند؛ نظر امام و رهبري هم در اين مورد مشخص 

است اما عده اي افتاده اند وسط، كار را خراب مي كنند«.

رسانه ها در مبارزه با فساد با ما 
همكاري كنند

دادستان تهران در حاشيه 
س��ومين جلس��ه كميته 
مبارزه با گرانفروشي با تاكيد 
بر ض��رورت ارايه اس��ناد و 
مدارك براي مبارزه با فساد، 
گفت: الزم است اين نكته را 
به اطالع عموم مردم برسانيم 
كه رسيدگي هاي دستگاه قضايي بر اساس قانون است 
و هيچ كسي در برابر ارتكاب جرم مصونيت ندارد؛ يعني 
مصونيت داشتن در برابر رسيدگي هاي قضايي نيازمند 
قانون است. به گزارش ايسنا، جعفري دولت آبادي افزود: 
اينكه افرادي اعالم كنند كه ما چون عضو شوراي شهر 
هستيم يا در بانك كار مي كنيم يا در اداره دولتي و حتي 
بخش خصوصي هس��تيم و فالن مطلب را گفته ايم و 
نبايد تحت تعقيب قرار گيرد، مطابق با روح قانون نيست. 
جعفري دولت آبادي  بيان كرد: مثاًل در سه مورد اخير 
برخي رسانه ها اعالم كرده اند كه اين افراد صرفاً به خاطر 

افشاگري تحت تعقيب قرار گرفته اند. 

نمي توان بدون مشورت ايران 
اقدامي در منطقه انجام داد

مع��اون هماهنگ كننده و 
رييس ستاد مشترك ارتش 
تاكيد كرد: كسي نمي تواند 
جاي��گاه اي��ران را در نظام 
بين المللي انكار كند. ايران 
بازيگر اول در منطقه است 
و مگر مي شود بدون حضور 
و مشورت با ايران اقدامي در منطقه انجام شود؟ ما امروز 
به قدرت منطقه اي تبديل شده ايم و عزت داريم و براي 
كش��ورهاي آزاديخواه جهان به الگو تبديل شده ايم. به 
گزارش ايلنا، امير دريادار حبيب اهلل س��ياري ديروز در 
نشست فرماندهان ارتش با اصحاب رسانه با بيان اينكه 
استكبار جهاني به دنبال شكست جمهوري اسالمي و 
برگشت به ايران است، تصريح كرد: در برابر اين توطئه ها، 
انقالب اسالمي حفظ شده و سرفراز است. با وجود همه 
تهديدها و اختالف افكني ها، تماميت ارضي كشور حفظ 
شده است. فقط در هشت سال دفاع مقدس، تماميت 

ارضي كشور حفظ شد.

تصرف اراضي ملي مطلقا 
غيرقابل تحمل است

وزير كش��ور گفت: تصرف 
اراض��ي ملي خدش��ه وارد 
كردن بر حاكمي��ت بوده و 
مطلقاً غير قابل تحمل است 
و اي��ن م��ورد نگراني همه 
مسووالن است. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، عبدالرضا 
رحماني فضلي در نشست بررسي تخلفات تصرف اراضي 
ملي كه در وزارت كش��ور برگزار ش��د، ضمن تاكيد بر 
ضرورت برخورد با انواع تصرفات اراضي ملي در كشور، 
يك��ي از موضوعات مهم اين حوزه را مديريت يكپارچه 
برشمرد و گفت: مديريت بايد اعم از دستگاه هاي متولي 
و مناس��بات و ارتباطات دستگاه ها و قوانين و مصوبات 
باشد و به نوعي در برگيرنده همه اين موارد باشد. او افزود: 
بايد دستگاه خاصي با نقش و توانايي هماهنگ كنندگي 
متولي اين كار شود يا ستادي در اين زمينه تشكيل شود 
تا بتواند توان همه دستگاه ها و نهاد هاي اجرايي را در يك 

جهت هماهنگ كرده و به كار گيرد.

 اروپا مصمم به ادامه تجارت
با ايران است

عضو شوراي روابط خارجي 
اتحاديه اروپا معتقد اس��ت 
INSTEX ب��ه اروپا كمك 
مي كند ت��ا تعهد خ��ود را 
براي ادامه تج��ارت با ايران 
نشان دهد و از آن به عنوان 
وسيله اي براي تشويق ايران 
براي تعهد به برجام اس��تفاده كند، وي با فاقد اهميت 
دانستن نشست ورشو تاكيد مي كند كه شايعات در مورد 
يك طرح بزرگ براي خاورميانه بسيار اغراق آميز است و 
اصال كاخ سفيد برنامه اي در اين جهت ندارد و نمي تواند 
حمايت اكثريت رهبران منطقه را به دست آورد. جزف 
جانيننگ در گفت وگو با ايلنا درباره سازوكار مالي اروپا با 
ايران و اثر آن بر بهبود ساختار تجاري و اقتصادي ايران 
گفت: اميدوارم كه طرح مورد نظر كار كند و به اهداف خود 
برسد و شرايط تجارت بين شركت هاي ايراني و اروپايي 
بدون استفاده از سيستم پرداخت Swift و بدون استفاده 

از ارز اياالت متحده )دالر( را فراهم كند. 

نظر اتحاديه اروپا پيوند بين 
اينستكس و FATF نيست

نماين��ده مردم ته��ران در 
مجلس گفت: نظر اتحاديه 
اروپا با نظرافرادي كه سعي 
مي كنند نظرات ش��خصي 
خود را براي مرتبط دانستن 
 FATF بين اينس��تكس و
تحمي��ل كنن��د، متفاوت 
است. س��يده فاطمه ذوالقدر گفت: ساز و كار مالي اروپا 
)اينستكس( براي اين ايجاد شد تا مشكالت تبادالت مالي 
و كااليي بازرگانان ايراني و اروپايي رفع شود. او افزود: ساز و 
كار مالي اروپا براي همكاري با ايران ايده خوبي براي رفع 
موانع تبادالت اقتصادي بين ايران و اروپاست هر چند كه 
انتظار اين بود كانال فوق زودتر از اينها توسط اروپايي ها به 
وجود بيايد. تا قبل از ايجاد اينستكس بسياري از شركتها 
و توليدكنندگان ايراني و اروپايي با مشكل نقل و انتقال 
ارز و مانع براي خريد و فروش كاال و خدمات روبرو بودند 
اما با راه اندازي اينستكس و عملياتي شدن آن خريد و 

فروش دارو و مواد اوليه صنعتي راحت تر انجام مي شود.
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چهره ها

پايگاه اطالع رس��اني حضرت آي��ت اهلل خامنه اي در 
فراخوان��ي از عم��وم جوانان خواس��ت تا ب��ا توجه به 
بيانات رهبري درباره رمز ماندگاري انقالب اسالمي، 
تحليل ها و نظرات ش��ان را به نشاني الكترونيكي اين 
پايگاه ارس��ال كنند.  به گزارش پايگاه اطالع رس��اني 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، با توجه به س��خنان رهبر 
انقالب اس��المي درباره مقايسه انقالب اسالمي ايران 
با س��اير انقالب هاي ب��زرگ دنيا و برخ��ي حوادث و 
 نهضت هاي پيش��ين كش��ور پايگاه اطالع رس��اني
 KHAMENEI.IR بر اس��اس اين خواس��ته رهبر 
انقالب، به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي شكوهمند 
انقالب اس��المي، در ذيل پرونده تحليلي »انقالبي كه 
منحرف نشد« طي فراخواني از جوانان مي خواهد به 
تحليل چرايي اين مساله بپردازند و متون تحليلي خود را 
به KHAMENEI.IR ارسال كنند. جوانان و متفكران 
مي توانند در پاسخ به اين سوال رهبر انقالب، تحليل ها و 
پاسخ هاي خود را از طريق ارسال فايل Word به نشاني 
الكترونيكي info@khamenei.ir يا بخش نظرات 
همين مطلب ارسال كنند. گزيده و نتايج اين فراخوان 
بعد از جمع آوري و دسته بندي مطالب ارسالي متعاقبًا 

منتشر خواهد شد، ان شاءاهلل.

فراخوان رهبر معظم  انقالب 
براي تحليل   رمز ماندگاري انقالب



اخبار كالن 3 كالن

در صورت تصويب طرح حمايت و تشويق مطلعين مفاسد اداري و اقتصادي در مجلس 

يك مقام مسوول مالياتي خبر داد: 

20   درصد پاداش براي مخبران  فساد در نظر گرفته شود

تشكيل 4000  شركت صوري براي فرار از ماليات

گروه اقتصاد كالن|
بنابر يك طرحي كه به تازگي در مجلس اعالم وصول 
شده اس��ت، مخبران مفاسد اداري و اقتصادي تحت 
حمايت شغلي، جاني و مالي دستگاه هاي نظارتي قرار 
مي گيرند. بر اساس اين طرح كه 94 نماينده مجلس 
آن را امض��ا كرده ان��د »پنج درصد تا بيس��ت درصد 
 منافع اصل از كشف فس��اد گزارش شده به مخبران 

پرداخت مي شود.«
به گزارش »تعادل« وكالي مجلس هفته جاري طرحي 
را در صحن علني مجلس اعالن وصول كردند كه طبق 
آن قرار اس��ت مخبران مفاسد اداري و اقتصادي تحت 
حمايت و تشويق قرار گيرند. در قسمت داليل توجيهي 
طرح مذكور نوشته شده است: »يكي از معضالتي كه 
ممكن اس��ت در هر كشوري مساله س��از باشد، بروز و 
گسترش فساد اداري و اقتصادي در ساختارهاي موجود 
در آن كشور است لذا مبارزه با فساد در اين حوزه همواره 
يكي از مطالبات اصلي مردم و اهداف دولت ها در ادوار 
مختلف بوده است، حمايت موثر و مستمر از افشاگران و 
گزارش دهندگان فساد اداري و اقتصادي و ايجاد عوامل 
انگيزشي و تشويقي در اين خصوص كمك شاياني در 
زمينه كشف مصاديق و گلوگاه هاي فساد به نهادهاي 

رسيدگي كننده و نظارتي مي كند.«
بنابراين آن طور كه گفته ش��ده اين طرح پيشنهادي 
در نظر دارد به منظور دس��تيابي به اهداف مذكور و با 
بهره گيري از تجارب صورت گرفته در ساير كشورها به 
افكار و اقدامات مردمي در زمينه گزارش تخلفات مشهود 
جهت داده و زمينه را براي تدوين قانون جامع و مستقلي 
در اين زمينه آماده كند. امضاكنندگان در اين خصوص 
محورهاي اصلي پيشنهادات خود را در قالب 3 محور به 

مجلس ارايه كرده اند:
1-اقدامات حمايتي و جبران خس��ارت از مخبرين و 
افش��اگرانه مفاس��د اقتصادي و اداري در زمينه جاني 

مالي و شغلي.
 ٢- ايج��اد عوامل تش��ويقي و انگيزش��ي جهت ارايه 
گزارش هاي م��ورد نظر به صورت درص��دي از منافع 

مكتسبه دولت از كشف فساد مذكور.
 ٣- تش��كيل واحدي مس��تقل در س��ازمان بازرسي 
كل كش��ور به گونه اي كه كليه گزارش��ات و شكايات 
دريافتي به صورت محرمانه در اين واحد متمركز شود 
و واحد مذكور عالوه بر پيگيري موضوع و ارجاع موارد 
اضطراري به نهادهاي ذيربط اعم از مراجع قضايي، ديوان 
محاسبات كل كشور وزارت اطالعات و... وظيفه حمايت 
موثر و مستمر جاني، مالي و ش��غلي و اعمال اقدامات 
 تشويقي براي فرد گزارش دهنده را برعهده داشته باشد.

بر اساس محتواي منتشرش��ده، اين طرح در 11 ماده 
تهيه شده است كه در ادامه به آنها پرداخته مي شود. در 
ماده يك اصطالحاتي مانند فساد، مطلع و...تعريف شده 
است. در ميان اصطالحات تعريف شده در قالب اين ماده، 
دو مورد قابل توجهند. تعريف فساد كه درباره آن گفته 
شده »فساد در اين قانون عبارت است از هر گونه فعل 
يا ترك فعلي كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي 
به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمدا و با هدف 
كسب هر گونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غير مستقيم 
براي خود ي��ا ديگري يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، 
منابع يا سالمت و امنيت عمومي و با جمعي از مردم وارد 
كند، نظير رشا، ارتشا، اختالس، تباني، سوءاستفاده از 
مقام يا موقعيت يا اختيارات اداري، سياسي، امكانات يا 
اطالعات، درياف��ت و پرداخت هاي غيرقانوني از منابع 

عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيص هاي 
غيرقانوني، جرم، تخريب يا اختفاي اس��ناد و س��وابق 

اداري و مالي
تعريف بعدي مربوط به مراجع رس��يدگي است كه در 
اينجا سه دستگاه حاكميتي را به عنوان مراجع رسيدگي 
به مفاسد اقتصادي و اداري معرفي كرده است: 1- مرجع 
قضايي موضوع ماده 11قانون ارتقاي سالمت نظام اداري 
و مقابله با فساد ۲- ديوان محاسبات كشور ٣- سازمان 

بازرسي كل كشور
 طبق ماده ۲ اين طرح اش��خاص مش��مول اين قانون

5 گروه هس��تند. اول كليه دستگاه هاي اجرايي شامل 
قواي سه گانه جمهوري اسالمي ايران اعم از وزارتخانه ها، 
سازمان ها و موسسات و دانشگاه ها، شركت هاي دولتي، 
موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك ها و موسسات 
اعتباري دولتي شركت هاي بيمه دولتي، موسسات و 
نهادهاي عمومي غيردولتي، موسسات عمومي، بنيادها 
و نهادهاي انقالب اس��المي، مجلس شوراي اسالمي، 
شوراي نگهبان، بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه 
اداره مي شود و توليت استان هاي مقدس و همچنين 
دستگاه و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر 
يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته 
يا از قوانين و مقررات آن تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد 
كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، 
شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش 
نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران، سازمان بنادر و كش��تيراني جمهوري اسالمي 
ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني 
ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، 
ستاد اجرايي قرارگاه سازندگي، سازمان محيط زيست 
و دوم كليه موسسات، سازمان ها، شركت هاي وابسته 
و تحت مديريت دس��تگاه ها و نهاده��اي موضوع بند 
»الف« ماده مي شود.»مراجع قضايي شامل دادسراهاي 
عموم��ي و تخصص��ي، دادگاه هاي عموم��ي، كيفري 
و تخصصي«، »ش��وراهاي اس��المي ش��هر و روستا و 
شهرداري ها و كليه ش��ركت هاي وابس��ته به آنها« و 
 » موسس��ات خصوصي عه��ده دار ماموريت عمومي

و كليه شركت ها و موسسات واگذار شده در قانون اجراي 
سياس��ت هاي كلي اصل چهل و چه��ارم )44( قانون 
اساسي كه بخشي از سهام يا سرمايه آنها متعلق به دولت 
است« از ديگر گروه هاي مشمول اين قانون خواهند بود.

  
   تشكيل شورا

ماده سه اين طرح تشكيل يك ش��ورا را درنظر گرفته 
است. شورايي كه در راس��تاي تحقق اصل هشتم )۸( 
قانون اساس��ي جمهوري اس��المي ايران و به منظور 
حمايت موثر و تشويق مطلعين مفاسد اداري و اقتصادي، 
شوراي حمايت و تشويق مخبران و شهود مفاسد اداري 
و اقتصادي تشكيل خواهد شد. بر اساس طرح مذكور 
تركيب اعضاي شورا از 7 شخص حقوقي شامل رييس 
سازمان بازرسي كل كشور با نماينده تام االختيار ايشان، 
رييس ديوان محاسبات كشور يا نماينده تام االختيار 
ايش��ان، وزير اطالعات يا نماينده تام االختيار ايشان، 
دادستان كل كشور با نماينده تام االختيار ايشان، رييس 
ستاد كل نيروهاي مسلح با نماينده تام االختيار ايشان، 
رييس كميسيون اصل نودم مجلس شوراي اسالمي و 
وزير كشور با نماينده تام االختيار ايشان خواهد بود كه 
بايد نحوه اداره و برگزاري جلسات شورا بر اساس آيين 

نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، باشد. 

4 وظيفه و اختيار براي اين ش��ورا درنظر گرفته ش��ده 
است: 1- سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت در زمينه 

تكاليف و موضوعات مرتبط با شورا.
۲-  ارج��اع گزارش موثق واصله به مراجع رس��يدگي 
حسب مورد جهت رسيدگي به موضوع و پيگيري امر تا 
حصول نتيجه نهايي كه توسط دبيرخانه شورا در دستور 

كار قرار مي گيرد.
3-  ارجاع گزارش ه��اي موضوع م��واد )13(، )14( و 
)15( قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد 
به مراجع رسيدگي )حسب مورد( جهت رسيدگي به 

موضوع و پيگيري امر تا حصول نتيجه نهايي.
4- شورا مي تواند بر حسن اجراي كليه احكام و تكاليف 
مندرج در اين قانون و قانون ارتقاي سالمت نظام اداري 
و مقابله با فساد نظارت داش��ته باشد و كليه اشخاص 
حقيق��ي و حقوق��ي ذي ربط در اين زمين��ه مكلف به 

پاسخگويي به شورا است.
تركيب اين ش��ورا هم شامل رييس ش��ورا )به صورت 
دوره اي هر دو س��ال يك ب��ار و به ترتي��ب: ١- رييس 
سازمان بازرسي كل كشور ۲- رييس ديوان محاسبات 
كشور 3- - وزير اطالعات تعيين مي شوند(، دبير شورا 
)احدي از معاونان سازمان بازرسي كل كشور است كه 
به پيشنهاد رييس اين سازمان و تصويب شورا انتخاب 
مي شود( و دبيرخانه شورا )دبيرخانه شورا واحد مستقل 
سازماني مستقر در سازمان بازرسي كل كشور است كه 
زيرنظر دبير شورا فعاليت مي كند( مي شود. دبيرخانه 

عهده دار4 وظيفه اصلي خواهد بود: 
١-  بررس��ي اوليه كليه گزارش هاي واصله از مفاس��د 
اقتصادي و اداري و ارجاع گزارش هاي موثق به ش��ورا 
۲ - اعمال حمايت هاي مالي و جاني و ش��غلي موضوع 
ماده )5( اين قانون از مطلعي��ن ٣- پيش بيني اعمال 
اقدامات تشويقي موضوع ماده )۶( اين قانون در خصوص 
مطلعين 4- پيگيري اقدامات صورت گرفته در خصوص 
 گزارش هاي ارجاعي به ش��ورا تا حصول نتيجه نهايي.

    سامانه گزارش هاي مطلعين
طبق ماده 4 اين طرح شورا مكلف است با همكاري وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات ظرف مدت يك سال پس از 
تصويب اين قانون سامانه گزارش هاي مطلعين مفاسد 
اداري و اقتص��ادي را به گونه اي طراح��ي و اجراء كند تا 
گزارش هاي كليه مطلعين و اطالعات شخصي ايشان به 
صورت اسناد طبقه بندي شده در سامانه مذكور ثبت شود. 
ايجاد دفاتر استاني و شعب توسط دبير خانه ممنوع است.

با اين حال بر اساس تمايل مطلعين، گزارش ها و اطالعات 
شخصي آنها مي تواند از اسناد طبقه بندي شده خارج شود.

كليه اقدامات مربوط به رس��يدگي به موارد ارجاعي به 
شورا و نيز اعمال اقدامات حمايتي و تشويقي در خصوص 
مطلعين و شهود در اين سامانه ثبت و از اين طريق قابل 
پيگيري اس��ت.همچنين كليه پس��ت هاي سازماني و 
كارشناسي دبير خانه از طريق جابه جايي پست ها و نيروي 
 كارشناسي سازمان بازرسي كل كشور تأمين خواهد شد.

دبير خانه مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به 
حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي 
كه تحت عنوان مطلع، اطالعات خود را براي پيشگيري، 
كش��ف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب، در 
اختيار شورا قرار مي دهند و به اين دليل در معرض تهديد 

و اقدامات انتقام جويانه قرار مي گيرند، اقدام كند.
اين اقدامات حمايتي در ماده 5 مورد تصريح قرار گرفته 

است كه شامل 4 مورد مي شود: 
الف - عدم افشاي اطالعات مربوط به هويت و مشخصات 
خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت اشخاص مذكور، مگر 
در مواردي كه قاضي رسيدگي كننده به لحاظ ضرورت 
شرعي يا محاكمه عادالنه و تأمين حق دفاع متهم افشاي 
هوي��ت آنان را الزم بداند. چگونگي عدم افش��اي هويت 
اشخاص يادش��ده و همچنين دسترسي اشخاص ذي 
نفع در آيين نامه اجرايي اين قانون مش��خص مي شود: 
ب - فراهم آوردن موجبات انتقال ش��غلي افراد مذكور 
)حس��ب مورد( با درخواست آنان به محل مناسب ديگر 

به گونه اي كه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي و 
حقوق مكتسبة مستخدم نگردد.

ج- جبران صدمات و خسارات جسمي يا مالي در مواردي 
كه امكان فوري آن از ناحيه وارد كننده صدمه يا خسارت 
ممكن نباشد. در اين صورت دولت جانشين زيان ديده 
محسوب مي شود و مي تواند خس��ارت پرداخت شده را 

مطالبه كند
د- فراهم آوردن موجبات تغيي��ر هويت يا انتقال محل 
سكونت افراد مذكور )حسب مورد( با درخواست آنان به 
گونه اي كه عالوه بر تأمين امنيت جاني و رواني افراد مذكور 
و افراد تحت تكفل ايشان، تغيير هويت يا تغيير موقعيت 
صورت گرفته موجب محروميت ايشان از بخشي از حقوق 

اجتماعي و شهروندي ايشان نشود.
در نهايت ماده ۶ اين طرح به سه اقدام تشويقي نسبت به 
مطلعيني كه اطالعات خود را براي پيشگيري، كشف يا 
اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب، در اختيار شورا 

قرار مي دهند، پرداخته است.
اعطاي تقدير نامه توسط شورا يكي از اين اقدامات تشويقي 
خواهد بود و چنانچه فرد مطلع از كارمندان دستگاه ها و 
موسسات دولتي )موضوع بندهاي »الف« و ب و ج ماده 
)۲( اين قانون( باشد، به تشخيص دبير شورا حسب مورد 
مشمول يك يا چند مورد از موارد تشويقي ذيل مي شود.

١- اعطاي يك گروه تشويقي يا طبق و مانند آن ۲- حق 
تقدم در انتصاب به مشاغل مديريتي يا باالتر در شرايط 
مساوي ٣- پرداخت وجه نقدي معادل دو ماه حقوق فرد 

در زمان پرداخت
مورد تشويقي سوم پاداش��ي مادي است؛ پنج درصد 
تا بيست درصد )متناسب با نوع، ميزان و اثرات جرم و 
تخلف( به تشخيص دبير خانه از منافع مكتسبه ناشي 
از كشف فساد گزارش شده به مطلعيني كه اطالعات 
خود را براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين 
شناس��ايي مرتكب در اختيار ش��ورا ق��رار مي دهند، 

پرداخت مي شود. 

مديركل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي 
سازمان امور مالياتي از تشكيل 4000 شركت صوري براي 
فرار از مالي��ات خبر داد و گفت: اطالع��ات تراكنش هاي 
مشكوك بانكي در زمينه هاي مختلف مي تواند منجر به 
شناسايي درآمدهاي نامشروع و كشف فرارهاي مالياتي 
ش��ود. براي مثال، در س��ال 139۶ فهرست 40۶ شخص 
حقيقي و حقوقي خريدار عمده ارز از بانك مركزي، دريافت، 
تفكيك و به ادارات كل جهت تشكيل پرونده و رسيدگي و 

مطالبه حقوق حقه دولت ارسال شده است. 
هادي خاني مديركل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي 
و فرار مالياتي س��ازمان امور مالياتي در پاس��خ به سوال 
كه بسترهاي الزم براي مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي 
در نظ��ام مالياتي چگونه ايجاد ش��ده اس��ت، اظهار كرد: 
مهم ترين بس��تر موردنياز براي مبارزه با ف��رار مالياتي و 
پولشويي، بستر قانوني اس��ت و از آنجا كه مهم ترين نياز 
سازمان براي شناسايي اقتصاد پنهان، اطالعات است، لذا 
ايجاد بستر قانوني براي دستيابي سازمان به اطالعات مورد 
نياز اقتصادي و هويتي افراد يك ضرورت و مهم ترين ابزار 

براي مبارزه با فرار مالياتي است.
وي تاكيد كرد: بدون ش��ك است و به  منظور دستيابي به 
اطالعات دقيق و شفاف از اقتصاد و مبادالت كاال و خدمات 
در كشور، اجراي طرح جامع مالياتي در دستور كار سازمان 
قرارگرفته است و در مرحله تكميل اطالعات موردنياز پايگاه 
اطالعات موديان است. اين پايگاه بر اساس تكليف قانوني 
ماده 1۶9 مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم و به منظور 
شفافيت فعاليت هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه 
اطالعات مالياتي و تمركز اطالعات مالي، پولي و اعتباري، 
معامالتي، سرمايه اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در 

سازمان امور مالياتي ايجاد شد.
به گفت��ه خاني، عالوه بر بس��تر قانوني، دومين بس��تر و 
زيرساخت موردنياز، تش��كيالت سازماني مورد نياز براي 
مبارزه با فرار مالياتي است كه با تكيه  بر اين رويكرد، دفتر 
بازرسي ويژه، مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي در سازمان 
ايجادشده و به روزرس��اني مستمر تمام اين زيرساخت ها 

در دستور كار است.مديركل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با 
پولشويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي در مورد افزايش 
اشراف اطالعاتي به نحوه و ميزان فعاليت اقتصادي اشخاص 
اعم از حقيقي و حقوقي، بيان كرد: قاطع ترين و كارآمدترين 
اقدام در اين زمينه، رويكرد و خيز سازمان براي اجراي طرح 
جامع مالياتي بوده است. طرحي كه مقرر است با بهره گيري 
از سامانه هاي متعدد، نظام يكپارچه اي از اطالعات مالياتي 
كه برگرفت��ه از منابع مختلف مالياتي اس��ت را در اختيار 

سازمان قرار دهد.
اين مقام مسوول مالياتي يادآور شد: همچنين ايجاد نظام 
ماليات بر ارزش  افزوده نيز از ديگر اقداماتي اس��ت كه در 
راستاي شفاف سازي مبادالت اقتصادي در كشور صورت 
گرفته است. اجراي اين نظام مالياتي در كشور، منجر به هر 
چه شفاف شدن عملكرد اقتصادي موديان و در نتيجه اخذ 

ماليات عادالنه از فعاالن اقتصادي شده است.
به گفته خاني، به م��وازات اين دو اقدام، الزام برخي فعاالن 
اقتصادي با گردش مالي باال به ارسال صورت معامالت فصلي 
نيز از ديگر اقداماتي است كه اطالعات غني و پرارزشي از 
مبادالت اقتصادي در اختيار سازمان قرار مي دهد. ارسال 
ميليون ها صورت حساب معامالت فصلي به سازمان، منجر 
به توانمند شدن نظام مالياتي در تشخيص درآمد اشخاص 

و شناسايي گسترده فرارهاي مالياتي شده است.
وي بيان كرد: اش��راف اطالعاتي به فعالي��ت اقتصادي و 
درآمدزايي افراد، مسير شناسايي فرارهاي مالياتي را هموار 
مي س��ازد. براي مثال، يكي از ش��يوه هاي مهم شناسايي 
فرارهاي مالياتي، استفاده از اطالعات تراكنش هاي بانكي 

مشكوك است.
خاني با تاكيد بر اينكه افرادي هس��تند كه از شيوه هاي 
نامشروع اقدام به كسب درآمدهاي هنگفت مي كنند، گفت: 
با ورود اين حجم باالي پول به چرخه بانكي، عماًل امكان رصد 
و بررسي منشأ اين پول ها ميسر مي شود. اطالعات مربوط 
به تراكنش هاي بانكي اشخاص بطور مستمر از شبكه بانكي 
كشور اخذ و در دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار 
مالياتي تمركزيافته و در ادامه، پيگيري هاي الزم تا زمان 

قطعيت و وصول ماليات از سوي اين دفتر انجام مي پذيرد.
در حال حاضر سازمان تالش مي كند بر پايه سيستم هاي 
پااليش و پردازش اطالعات نسبت به تحليل و آناليز اطالعات 
تراكنش هاي بانكي افراد مشكوك به فرار مالياتي اقدام و 
ضمن شناسايي ابعاد مختلف فعاليت هاي اقتصادي آنان، 

ماليات حقه را مطالبه كند.

  تراكنش هاي بانكي راه شناسايي سوداگران 
بازار ارز

وي در پاسخ به اين سوال كه در حوزه خريدوفروش ارز، آيا 
اطالعات مربوط به تراكنش هاي بانكي افراد تاكنون منجر 
به شناسايي س��وداگران بازار ارز شده است ؟ تصريح كرد: 
بله؛ اطالعات تراكنش هاي مشكوك بانكي در زمينه هاي 
مختلف مي تواند منجر به شناسايي درآمدهاي نامشروع 
و كشف فرارهاي مالياتي شود. براي مثال، در سال 139۶ 
فهرست 40۶ شخص حقيقي و حقوقي خريدار عمده ارز از 
بانك مركزي، دريافت، تفكيك و به ادارات كل جهت تشكيل 
پرونده و رسيدگي و مطالبه حقوق حقه دولت ارسال شده 
است. از ابتداي تشكيل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي 
و فرار مالياتي، اقدامات الزم به منظور اخذ صورتحس��اب 
هاي بانكي 11 هزار و 4۲۲ مودي مشكوك به فرار مالياتي، 
تفكيك و ارس��ال اطالعات به ادارات كل جهت شناسايي 
موديان و مطالبه و وصول ماليات متعلقه انجام گرفته است.

مديركل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي 
س��ازمان مالياتي اظهار كرد: در اين راستا بررسي بالغ بر 
تعداد۲3 هزار و 30۸ پرونده عملكرد و ارزش افزوده مرتبط 
با تراكنش هاي بانكي، منجر به صدور 11هزار و ۲04 برگ 
تشخيص شده كه از اين تعداد، سه هزار و 7۸۶ برگ قطعي 
به مبلغ 11۶۶ ميليارد تومان صادر و تاكنون قريب به 15۲ 

ميليارد تومان وصول شده است. 
اين مقام مسوول تاكيد كرد: حال حاضر بالغ بر 115 ميليون 
ركورد اطالعات تراكنش هاي بانكي افراد مشكوك به فرار 
مالياتي در سطح كش��ور، در دستور رسيدگي واحدهاي 
مالياتي قرار دارد. همچنين از ابتداي ايجاد اين دفتر تاكنون، 

از محل شناسايي بيش از 11 هزار مودي داراي تراكنش هاي 
مشكوك بانكي، بالغ بر 15هزار و 445 ميليارد تومان مطالبه 

ماليات صورت گرفته است.
خاني با بيان اينكه يكي از وظايف مهم اين دفتر، بازرسي 
مالياتي وفق ماده 1۸1 قانون ماليات هاي مستقيم است 
بيان كرد: از زمان تصويب و ابالغ آيين نامه اجرايي موضوع 
م��اده 1۸1 ق.م.م، عملي��ات اجرايي موض��وع ماده 1۸1 
ق.م.م در مورد تعداد 17۸ مودي مالياتي انجام شده است 
كه رسيدگي به اسناد و مدارك به دست آمده، تاكنون منجر 
به افزايش مبلغ تشخيص ماليات از حدود 1۶ ميليارد تومان 

به بيش از ۲0۸۶ ميليارد تومان شده است.
وي در مورد اينكه بطور كلي چه اقداماتي در خصوص مبارزه 
با فرار مالياتي صورت گرفته اس��ت، يادآور شد: مهم ترين 
كاركرد و وظيفه اين دفتر، مبارزه با فرار مالياتي است و در 
اين رابطه تاكنون اقدامات موثري انجام گرفته اس��ت. از 
مهم ترين بسترها و زمينه هاي كشف و شناسايي فرارهاي 
مالياتي، تراكنش هاي بانكي مشكوك، شركت هاي صوري، 
سوءاستفاده اشخاص از معافيتهاي صادرات و مناطق ويژه 
و آزاد تجاري، سواستفاده از كارت هاي بازرگاني اجاره اي 
و فرارهاي مالياتي در حوزه طالفروشان، خريداران عمده 
ارز، واردكنندگان خودرو و لوازم بهداشتي و آرايشي و غيره 
بوده كه البته در كنار اين موضوعات، وصول اطالعيه هاي 
مردمي و اطالعيه هاي واصله از ساير نهادهاي ذيربط درباره 
فرار مالياتي نيز نقش مهمي در كشف فرارهاي مالياتي و 

شناسايي موديان جديد داشته است.
مديركل دفتر بازرسي سازمان مالياتي در مورد شركت هاي 
صوري و فرار از مالياتي آنها همچنين عنوان كرد: تاكنون 
تعداد شركت هاي صوري شناسايي ش��ده، بالغ  بر 4000 
شركت بوده كه اسامي آنها نيز درج شده است. همچنين 
از طريق »سامانه موديان فاقد اعتبار«، رسيدگي به ماليات 
عملكرد 54۶ شركت صوري شناسايي  شده و نتايج به دفتر 
حقوق��ي جهت اعالم مراتب به مراج��ع نظارتي و قضايي 
ارايه  ش��ده است. مبارزه با فرار مالياتي يك عمليات ملي و 
فراسازماني است و الزم است دستگاه هاي اجرايي متولي 
صدور مجوزهاي فعاليت اقتصادي، دستگاه هاي اجرايي 
متولي تأمين اطالعات مورد نياز س��ازمان و دستگاه هاي 
نظارتي، امنيتي و قضائي در مراحل شناس��ايي تا برخورد 
تخلفاتي و قضائي با مجرمان و فراريان ماليات، حداكثر تعامل 

وهمكاري را با سازمان داشته باشند.

   راه باز سوء استفاده كنندگان
اين مقام مس��وول در مورد اقدامات مربوط به شناس��ايي 
استفاده كنندگان اصلي از كارت هاي بازرگاني يك بارمصرف، 
اظهار كرد: در اين خصوص اقدامات موثري با هماهنگي دفتر 
حقوقي سازمان و دفتر مركزي حراست و ساير دستگاه هاي 
نظارتي و انتظامي به  ويژه پليس آگاهي صورت گرفته و در 
اين رابطه، 1344مودي واقعي و صاحب اصلي درآمد ناشي 
از واردات كه از كارت بازرگاني اجاره اي اس��تفاده كرده اند، 
شناسايي و اجراي تبصره ماده 157 ق.م.م و پيگيري هاي 
الزم به  منظور مطالبه ماليات از اي��ن افراد صورت گرفته 
است. بالغ بر پنج هزار مودي نيز شناسايي شده اند كه كارت 
بازرگاني آنها از سوي اش��خاص ديگر، مورد سوءاستفاده 
قرارگرفته و صاحب اصلي درآمد نبوده اند كه طبيعتاً امكان 
وصول مالي��ات از اين افراد وج��ود ندارد.خاني درباره فرار 
مالياتي مناطق ويژه و آزاد تجاري صنعتي هم بيان كرد: در 
اين مورد اطالعات ۲49 شركت فعال در بخش محصوالت 
پتروشيمي به ۲4 اداره كل حسب مورد ارسال شده است. 
همچنين با همكاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي و شركت بورس كاالي ايران، طراحي فرآيند 
جديد شناسايي فرار مالياتي در معامالت بورس كاال با تأكيد 
بر وصول ماليات بر ارزش افزوده در دستور كار قرارگرفته 
است.اين مقام مس��وول افزود: پيگيري هاي به عمل آمده 
تاكنون منجر به رس��يدگي به ماليات بر درآمد 4۶1 دوره 
عملكرد سال هاي گذشته و نيز بررسي 434 دوره ماليات 
ارزش افزوده شركت هاي فوق شده كه در مجموع ماليات و 
جريمه به مبلغ 4۲00 ميليارد تومان مطالبه شده است كه 
از اين مبلغ، ۲33 ميليارد تومان فرآيند دادرسي مالياتي را 
طي نموده و به قطعيت رسيده و مبلغ ۲15 ميليارد تومان 
نيز وصول شده و پيگيري هاي الزم به  منظور رسيدگي به 
ماليات عملكرد و ارزش افزوده ساير شركت ها با طي مراحل 
قطعيت و وصول درحال انجام است.او در مورد صنف طال 
و جواهرات وفرار مالياتي اين بخش بيان كرد: در اين رابطه 
نيز تاكنون وضعيت مالياتي 1399 مودي فعال در صنف 
طال و جواهرآالت مورد بررسي قرارگرفته و اطالعات بانكي 
اين افراد به  منظور شناسايي و كشف فرار مالياتي احتمالي 
اخذ شده است. طبيعي است اين صنف جزو صنوفي است 
كه نيازمند شفافيت هر چه بيشتر در مبادالت خريدوفروش 
اس��ت و به اين منظور، اطالعات از مبادي مختلف جهت 

تعيين درآمد واقعي فعاالن اين صنف اخذ مي شود.
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 نشست مشترك گمرك
ايران و روسيه

رييس كل گم��رك ايران و ريي��س گمركات 
فدرال روسيه در مسكو به منظور تسهيل روابط 
گمركي و تجاري ميان دو كشور ايران و روسيه 

نشست مشترك برگزار كردند.
در اين نشست مشترك هيات گمرك جمهوري 
اس��المي ايران به رياس��ت مهدي مير اشرفي 
مع��اون وزير امور اقتص��ادي و دارايي و رييس 
كل گمرك ايران با والديمير ايوانوويچ بوالوين 
رييس گم��ركات فدرال روس��يه در خصوص 
تسهيل تجارت و همكاريهاي گمركي از جمله 
تبادل اطالعات الكترونيكي داده هاي گمركي 
و ارايه تسهيالت به فعاالن اقتصادي دو كشور 
و امضاي س��ند مبارزه با قاچاق كاال و تخلفات 

گمركي بحث و بررسي صورت گرفت.

 انتقاد از طرح اصالح
تامين اجتماعي

ابوالفض��ل فتح الله��ي، رييس كان��ون عالي 
انجمن هاي صنفي كارگران درباره اصالح طرح 
پارامتريك قانون تأمين اجتماعي گفت: طرح 
اصالحات پارامتري��ك قانون تأمين اجتماعي 
كه متأس��فانه با امضاي تعدادي از نمايندگان 
مردم و با محوريت سازمان تأمين اجتماعي و 
با توجيه��ات افزايش هزينه هاي صندوق هاي 
بازنشستگي به دليل تأثيرات اقتصادي حاكم بر 
كشور و همچنين داليل واهي نبود برآورد هاي 
دارايي هاي س��ازمان و كاه��ش ورودي ها ي 
حق بيمه و نيز بحران ه��اي اجتماعي صورت 
گرفت��ه مصداق نقض حق��وق واقعي كارگران 

خواهد شد.
وي ادامه داد: نتيجه اين طرح باال بردن حداقل 
سن بازنشستگي كارگران و افزايش حق بيمه 
كارگ��ران از 7٪به 9٪و عدم برخورداري كامل 
كارگران شاغل در مشاغل سختي و زيان آور و 
آسيب ديدن مستمري بازنشستگي با تعيين 
ميانگين 5سال آخر خدمت به جاي محاسبه 
۲سال خواهد ش��د.بايد تعيين مشاغل سخت 
وزي��ان آور بر عهده س��ازمان تأمين اجتماعي 
باشد تا اين س��ازمان در كميته اي مشخص به 

اين موضوع بپردازد.
فتح الله��ي بيان كرد: الزم اس��ت نمايندگان 
محترم مجلس ش��وراي اس��المي بدانند كه 
خان��واده 40 ميليوني كارگران كه با س��ختي 
و مش��قت زندگي مي كنند و ش��رايط مزدي 
و حمايت��ي الزم ب��راي آن��ان مهيا نيس��ت و 
س��ازمان تأمي��ن اجتماعي نتوانس��ته آنگونه 
كه وظيف��ه دارد خدم��ات رفاه��ي و درماني 
و مس��تمري بازنشس��تگي را براي اين قش��ر 
فراهم نمايد و با وجود حمايت هاي همه جانبه 
كارگران و تشكيالت كارگري در همه مراجع 
تصميم گي��ري و تصميم س��ازي چگونه بايد 

متحمل مشكالت ناشي از اين طرح باشند؟ 
رييس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران 
اظه��ار كرد: اين ط��رح آزمون س��ختي براي 
نمايندگان همين كارگران در مجلس شوراي 
اسالمي و سازمان تامين اجتماعي و سرپرست 
محترم س��ازمان تامين اجتماعي خواهد بود 
وحافظه تاريخي كارگ��ران فراموش نخواهند 
كرد دستهايي كه براي كمك به اين قشر بلند 
ش��ده و كس��اني كه با وجود لمس مشكالت 
جامع��ه كارگ��ري س��عي در مح��روم كردن 

كارگران از حقوق واقعي خود هستند.
ل��ذا انتظار م��ي رود ب��ا در نظ��ر گرفتن همه 
جوان��ب موج��ود و ش��رايط كارگ��ران و ب��ا 
 تصميمات عقاليي مسير روشني را پيش روي 

كارگران قرا دهند.

اخذ ماليات از بانك مركزي 
تورم زاست

ايس�نا|عبداله مش��كاني، كارشناس مسائل 
اقتصادي، با اش��اره به قانون جديد مصوب در 
مجلس ش��وراي اس��المي مبني ب��ر پرداخت 
حداق��ل 50 درصد از س��ود س��هام و ماليات 
علي الحساب توس��ط بانك مركزي اظهار كرد: 
اين تصمي��م بانك مرك��زي را مجبور مي كند 
حدود 90 هزار ميليارد تومان پول چاپ كند و 

در اختيار سازمان امور مالياتي بگذارد.
او با بيان اينكه چاپ اين مقدار پول باعث ايجاد 
۶0 هزار ميليارد تومان نقدينگي مي شود، گفت: 
بر اين اساس مي توان پيش بيني كرد كه در سال 
آين��ده اين ميزان نقدينگي حدود س��ه تا 3.5 
درصد ايجاد تورم اضافه كند. به عبارتي در سال 
آينده هر اندازه تورم داشته باشيم، تزريق اين 
حجم از نقدينگي باعث ايجاد سه تا 3.5 درصد 

تورم اضافه خواهد شد.
مشكاني البته اتخاذ اين تصميم را در اين شرايط 
غيرضروري ارزيابي كرد و ادامه داد: زماني كه 
دولت بودجه خود را پر خ��رج مي بندد، دچار 
كس��ري بودجه مي شود كه اين كسري بودجه 
را بايد ط��وري جبران كرد كه اخ��ذ ماليات از 
بان��ك مركزي يكي از اين اقدامات اس��ت. اين 
خلق نقدينگي ممكن است تعهدات بودجه اي 
را تا حدودي پوشش دهد اما در بلندمدت اين 
تصميم باعث افزايش نقدينگي و در بلندمدت 

باعث ايجاد تورم خواهد شد.
اين اقتصاددان با بيان اينكه الزام بانك مركزي 
به پرداخت ماليات باعث چاپ پول خواهد شد، 
اظهار كرد: بانك مركزي مجبور است براي تهيه 
اين مبلغ، پول چاپ كند. اين پول اما اصطالحًا 
پول پر قدرتي خواهد ب��ود و با توجه به ضريب 
فزاينده اي كه دارد مي تواند تا شش - هفت برابر 

نقدينگي ايجاد كند.



بانك و بيمه4اخبار

از 195 هزار ميليارد تومان افزايش  نقدينگي تنها 3 هزار ميليارد تومان جذب بلندمدت شد

در سفر همتي به عراق مطرح شد؛ فعاليت صادركنندگان ايراني از طريق بانك هاي عراق افزايش مي يابد

»تعادل« از اوضاع طال فروشي ها در پايان سال گزارش مي دهد 

رشد 129 هزار ميليارد توماني سپرده كوتاه مدت با رشد محدود 3 هزار ميليارد توماني بلندمدت

تمام رشد نقدينگي تبديل به پول داغ شد

ايجاد حساب ديناري در عراق و ايران براي بازرگانان و بانك هاي دو كشور

حباب سكه ۶۰۰ هزار تومان شد

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
براس��اس انتش��ار گزيده آمارهاي اقتصادي پولي و 
بانكي آبان 97 كه به تازگي از س��وي بانك مركزي 
منتشر ش��ده، ميزان بدهي دولت به بانك ها به رقم 
225 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفند 
96 به ميزان 11.4 درصد و نس��بت به مدت مشابه 

سال قبل به ميزان 20.2 درصد رشد كرده است. 
به گ��زارش »تعادل«، رقم بدهي بخ��ش دولتي به 
سيس��تم بانكي نيز به رقم 298 هزار ميليارد تومان 
رس��يده و به زودي از مرز 300 هزار ميليارد تومان 
خواهد گذش��ت، كه معادل 67 هزار ميليارد تومان 
آن را بدهي بخش دولتي به بانك مركزي و231 هزار 
ميليارد تومان آن را بدهي بخش دولتي به بانك هاي 

تشكيل داده است. 
 از اين مبلغ بدهي دولت به سيس��تم بانكي معادل 
265 هزار ميليارد تومان و بدهي شركت هاي دولتي 
به سيستم بانكي معادل 33 هزار ميليارد تومان بوده 
اس��ت. همچنين از ميزان بدهي دولت به سيس��تم 
بانكي، نزديك ب��ه 40 هزار ميلي��ارد تومان بدهي 
دولت به بانك مركزي و 225 ه��زار ميليارد تومان 
بدهي دولت به بانك ها را تش��كيل مي دهد. بدهي 
ش��ركت هاي دولتي نيز ش��امل 27 ه��زار ميليارد 
توم��ان به بانك مرك��زي و 6180 ميليارد تومان به 

بانك ها است. 

  رش�د ب�االي س�پرده هاي كوتاه م�دت و 
ديداري از رشد قيمت ها 

از سوي ديگر، حجم نقدينگي در آبان ماه 97 بيش از 
هزار و 725 هزار ميليارد تومان اعالم شد كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 21.1 درصد افزايش نشان 

مي دهد. 
نقدينگي نس��بت به اسفندماه س��ال گذشته 12.8 
درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.1 درصد 
افزايش نشان مي دهد. حجم پول شامل اسكناس و 
سپرده ديداري در اين دوره 2445.5 هزار ميليارد 
ريال ب��ا 43.4 درصد افزايش نس��بت ب��ه آبان  ماه 
س��ال قبل بوده و حجم شبه پول شامل سپرده هاي 
كوتاه مدت، بلندمدت و قرض الحس��نه نيز با 18.1 

درصد رشد، 14806.5 هزار ميليارد ريال است.
نكته قابل توجه اين اس��ت كه تركيب س��پرده هاي 
كوتاه مدت و بلندمدت بانك ها كه متاثر از نوسانات 
نرخ ارز و طال در يك سال اخير، افزايش قيمت كاالها 
و مسكن، خودرو، و س��اير كاالها، كاهش نرخ سود 
س��پرده بلندمدت به 15 درصد، وساير عوامل بوده 
اس��ت، در هش��ت ماه اخير با تحوالت قابل توجهي 

مواجه شده است. 

آمارها نشان مي دهد، كه سپرده كوتاه مدت و در حال 
گردش در دس��ت مردم از طريق كارت هاي بانكي 
با رش��د 32.8 درصدي همراه ب��وده و از 393 هزار 
ميليارد تومان در اس��فند 96 به 522 هزار ميليارد 
تومان در آبان 97 رسيده و 129 هزار ميليارد تومان 

بيشتر شده است. 
اين در حالي است كه سپرده بلندمدت تنها 3 هزار 
ميليارد تومان در اين هش��ت ماه بيش��تر شده و از 
840 هزار ميليارد تومان در اسفند 96 به 843 هزار 
ميليارد توم��ان در آبان 97 رس��يده و تنها 4 صدم 

درصد رشد داشته است. 
سپرده ديداري نيز با رش��د 32 درصدي در هشت 
ماه اخير از 150 هزار ميليارد تومان در اسفند 9 به 
198 ه��زار ميليارد تومان در آبان 97 رس��يده و در 
طول يكس��ال اخير نيز 46 درصد رشد كرده است 
كه باالترين رشد سپرده ها را در يكسال اخير نشان 

مي دهد. 
ميزان س��پرده قرض الحس��نه نيز در اين هشت ماه 
از 80 ه��زار ميليارد تومان در اس��فند ب��ه 88 هزار 
ميليارد تومان در آبان 97 رسيده و 10 درصد رشد 

كرده است. 
براين اس��اس، از مبل��غ 195 هزار ميلي��ارد تومان 
افزايش نقدينگي در هش��ت ماه اول س��ال 97، به 
ميزان 48 هزار ميليارد تومان جذب سپرده ديداري، 
129 هزار ميليارد تومان جذب سپرده كوتاه مدت، 
8 هزار ميليارد تومان جذب س��پرده قرض الحسنه، 
نزديك به 2 هزار ميليارد تومان به صورت اسكناس 
در دس��ت مردم و تنها 3 هزار ميليارد تومان جذب 
س��پرده بلندمدت شده اس��ت. در حالي كه انتظار 
مي رود بخش عمده افزايش نقدينگي جذب سپرده 

بلندمدت شود. 
اين نوع تغييرات نش��ان مي دهد ك��ه تمايل مردم 
به نگهداري پ��ول به صورت كوتاه مدت و س��پرده 
ديداري و اسكناس و چك افزايش يافته تا هر زمان 
كه تشخيص دادند براي خريد كاال، مايحتاج، خريد 
ارز و سكه و خودرو و مسكن و زمين و... وارد بازارها 
شوند و همين موضوع عامل نوسان و رشد قيمت ها 

در چند ماه اخير شده است. 
سهم سپرده بلندمدت از كل نقدينگي به 48 درصد، 
كوتاه مدت 30 درصد، سپرده ديداري 11.4 درصد 

نقدينگي است

  دارايي خارجي
 ميزان دارايي هاي خارجي سيس��تم بانكي در آبان 
ماه امسال 8788.5 هزار ميليارد ريال اعالم شده كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 36.3 درصد افزايش 

يافته اس��ت. در عين حال، بده��ي بخش دولتي در 
دوره مورد بررسي 2985.7 هزار ميليارد ريال است 
كه نسبت به آبان ماه سال 96 به ميزان 17.5 درصد 
رشد يافته اس��ت. طبق اعالم بانك مركزي، بدهي 
بخش غيردولتي 11943.1 هزار ميليارد ريال است 
كه نش��ان دهنده 18.7 درصد رشد نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل بوده و نسبت به اس��فندماه سال 

گذشته نيز 9.4 درصد رشد نشان مي دهد.

  خالص�ه دارايي ه�ا و بدهي ه�اي بان�ك 
مركزي

ميزان دارايي هاي خارجي بانك مركزي در آبان ماه 
سال جاري به 4607.3 هزار ميليارد ريال رسيد كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 27.3 درصد افزايش 
نش��ان مي دهد. همچنين بدهي بخ��ش دولتي به 
بانك مركزي در دوره مورد بررسي نيز 668.9 هزار 
ميليارد ريال بوده كه نشان دهنده 9.8 درصد افزايش 
اس��ت. بدهي هاي ارزي بانك مرك��زي در آبان ماه 
س��ال جاري 2268.5 هزار ميليارد ريال اعالم شده 
كه نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل 29.2 درصد 

افزايش يافته است.

  وضعيت دارايي ها و بدهي هاي بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي

اين گزارش حاكي است، ميزان دارايي هاي خارجي 
در اين بخش با 47.9 درصد رش��د نس��بت به مدت 
مشابه سال گذش��ته به 4181.2 هزار ميليارد ريال 
رسيده و حجم اسكناس و مسكوك نيز با منفي 20.5 

درصد، 87.9 هزار ميليارد ريال است.
سپرده بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي نزد 
بانك مركزي با 22.8 درصد افزايش به 1864.7 هزار 

ميليارد ريال رسيد. 
همچني��ن بده��ي بانك ه��ا و موسس��ات اعتباري 
غيربانكي ني��ز در دوره آبان ماه س��ال 97 با 43.2 
درصد افزاي��ش ب��ه 1581.3 هزار ميلي��ارد ريال 

رسيده است.

 خالصه دارايي ها و بدهي هاي بانك هاي 
تجاري

ميزان دارايي هاي خارجي بانك هاي تجاري كشور 
در آبان ماه امس��ال 574.7 هزار ميليارد ريال است 
كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31.6 درصد 
رشد نشان مي دهد. س��پرده بانك هاي تجاري نزد 

بانك مركزي نيز 398.6 هزار ميليارد ريال بوده كه 
31.5 درصد افزايش يافته است.

جمع كل دارايي هاي بانك هاي تجاري در دوره مورد 
بررسي، 5492 هزار ميليارد ريال بوده كه به نسبت 
آبان ماه س��ال 96 داراي 20.9 درصد رش��د است و 
ميزان بدهي بانك ه��اي تجاري به بانك مركزي در 
آبان ماه به 33.7 هزار ميليارد ريال رسيده كه 68.6 

درصد نسبت به آبان 96 كاهش داشته است.

بدهي ه�اي  و  دارايي ه�ا  وضعي�ت   
بانك هاي تخصصي

ب��ر پايه اين گ��زارش، ميزان دارايي ه��اي خارجي 
بانك هاي تخصصي در آبان ماه سال جاري 1197.8 
هزار ميليارد ريال اس��ت كه نس��بت به دوره مشابه 
سال گذشته 80.8 درصد رش��د يافته است. جمع 
كل دارايي ه��اي بانك هاي تخصص��ي در اين دوره 
رقم 6098.4 ه��زار ميليارد ريال اس��ت كه 22.2 
درصد رشد دارد. همچنين ميزان بدهي بانك هاي 
تخصصي به بانك مركزي 491.8 هزار ميليارد ريال 
اس��ت كه رشدي معادل 14.2 درصد نسبت به آبان 

96 دارد.

گروه بانك و بيمه |
در س��فر رييس كل بانك مركزي به بغداد به منظور 
انجام مذاكرات بانكي با مقامات عاليرتبه سياس��ي و 
اقتصادي عراق، كه با توافق روساي بانك مركزي دو 
كشور مواجه شد، صادركنندگان ايراني مي توانند از 
طريق بانك هاي عراقي فعاليت كنند و در همين راستا 
نيز بانك هاي ايراني مي توانن��د در بانك هاي عراقي 

حساب ديناري داشته باشند.
به گزارش »تعادل«، مكانيزم پرداخت مالي بين ايران 
و عراق در جلسه همتي رييس كل بانك مركزي ايران 
و علي العالق رييس كل بانك مركزي عراق، در بغداد 
تعيي��ن و جزييات آن به امضاي دو طرف رس��يد.  به 
گزارش روابط عمومي بانك مركزي، دكتر همتي كه 
به منظور انجام مذاكرات بانكي به كش��ور عراق سفر 
كرده است؛ در ديدار با همتاي عراقي خود ضمن ابراز 
اميدواري درخصوص ارتقاي سطح روابط مالي بين دو 
كشور، گفت: كشور عراق بزرگ ترين شريك تجاري 
ايران اس��ت و الزمه دوام اين ارتباط ميان دو كشور، 
روابط بانكي است. رييس شوراي پول و اعتبار تصريح 
كرد: امريكا با راه انداختن جنگ اقتصادي عليه ايران 

تالش گسترده اي براي برهم ريختن اوضاع اقتصادي 
و سياسي ايران به عمل آورد اما با تمهيدات انديشيده 
شده از س��وي جمهوري اسالمي ايران، خوشبختانه 
ثبات الزم بر اقتصاد ايران حاكم است. همتي يادآور 
شد: بانك مركزي ايران با كشورهاي روسيه، تركيه، 
هند و چين و ديگر كش��ورها به راهكارهاي مناسب 
مالي براي مبادالت دس��ت يافته  اس��ت. اكنون نيز 
اطمينان دارم با همكاري دولت عراق و نيز با پيگيري 
هر چه سريع تر مناسبات اقتصادي و ايجاد كانال مالي 

پرداخت به نتايج مطلوبي خواهيم رسيد.
همچنين در اين ديدار علي العالق، رييس كل بانك 
مركزي عراق، اين ديدار را ادامه توافقات مالي دو كشور 
خواند و آن را زمينه ساز تقويت همكاري اقتصادي دو 

كشور دوست دانست.
 وي گفت: بان��ك مركزي عراق تم��ام تالش خود را 
براي رفع موانع همكاري هاي اقتصادي دوكش��ور به 

كار خواهد برد.
همچنين براساس توافقات انجام گرفته، بدهي هاي 
ناش��ي از صادرات گاز و برق به عراق براساس دستور 
پرداخت بانك مركزي ايران پرداخت يا منتقل مي شود 

و درآمده��اي صادرات آتي ني��ز در همين چارچوب 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. در اين جلسه كه بيش 
از چهار ساعت طول كش��يد در مورد نحوه انتقال ارز 
صادركنندگان خصوصي كشورمان نيز توافقاتي انجام 
شد كه اميد مي رود با نهايي شدن آن مشكل برگشت 

درآمدهاي ارزي صادركنندگان رفع شود.
همتي در دومين روز س��فر خود به عراق، با روس��اي 
بانك ها، اعضاي اتاق بازرگاني و فعاالن اقتصادي عراق 
ديدار و گفت وگو كرد. در اين ديدار، همتي ضمن بر 
شمردن دستاوردهاي چهار دهه گذشته گفت: امريكا 
در دو مرحله سخت ترين تحريم ها را براي ايران به اجرا 
درآورد و درصدد بود با تضعيف پول ملي، هرج و مرج 
در ايران را به وجود آورد، اما با همت مس��ووالن نظام 
و مردم ايران خوشبختانه توانستيم تورم را كنترل و 

ثبات را در امور اقتصادي حاكم كنيم.
 رييس شوراي پول و اعتبار در بخش ديگري از سخنان 
خود با اشاره به مذاكرات انجام شده با رييس كل بانك 
مركزي عراق گفت: نكته بعدي، روابط ايران با كشور 
دوست و برادر عراق است. در اين راستا ديروز و امروز 
توافق ه��اي خوبي با ريي��س كل بانك مركزي عراق 

داشتيم و معتقد هس��تيم روابط بانكي كليد توسعه 
روابط اقتصادي دو طرف است. وي تاكيد كرد: اراده 
بزرگي در توسعه روابط دوطرفه در مسووالن عراقي 
ديدم؛ ضمن آنكه نخست وزير محترم عراق، حمايت 
قاطعي از مذاكرات دو جانبه و توافق هاي انجام شده 

داشت.
همتي در تش��ريح س��از و كار انجام معامالت با تجار 
عراقي گفت: طبق توافق انجام شده، قرار است بانك 
مركزي ايران حساب هاي يورويي و ديناري را داشته 
باشد و مبادالت گاز و نفت با اين حساب ها انجام شود.

 ريي��س كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه هم اكنون 
بزرگ ترين شريك ما، عراق است افزود: صادركنندگان 
ايراني بر اساس توافق هاي انجام شده بايد بتوانند از 
طريق بانك هاي عراقي فعاليت كنند و در همين راستا 
نيز بانك هاي ايراني مي توانن��د در بانك هاي عراقي 
حساب ديناري داشته باشند. بنابراين با اين توافق ها 
و موافقت نخست وزير عراق، روابط بانكي ايران و عراق 
بسيار قوي تر خواهد شد و گسترش روابط تجاري بين 

دو كشور براين پايه شكل خواهد گرفت.
 شركت هاي عراقي هم مي توانند در بانك هاي ايراني 

حساب افتتاح كنند و مبادالت خود را با دينار انجام 
دهند. در اين ديدار رييس اتاق بازرگاني عراق ضمن 
تاكيد بر روابط مثبت دو كش��ور، به مكانيزم فعاليت 
ش��ركت هاي عراقي و ايراني اش��اره كرد. همچنين 
رييس بانك الرش��يد عراق با ارايه پيشنهاد تاسيس 
يك شعبه اين بانك در ايران گفت: بر اساس چارچوب 
بانك مركزي عراق آماده همكاري با شركت هاي مالي 
ايراني هستيم، در همين راستا نيز درخواست تاسيس 
يك ش��عبه در ايران را داريم كه در صورت موافقت، 
اين موضوع نقش مهمي در تبادالت تجاري دو كشور 
خواهد داشت. همتي در پاسخ به رييس بانك الرشيد 
در خصوص تاسيس ش��عبه در ايران گفت: بر اساس 
توافق هاي انجام شده با پيش��نهاد تاسيس و افتتاح 
شعب بانك هاي عراق در ايران موافق و معتقد هستم 
افتتاح ش��عب بانك هاي عراقي در ايران مي تواند به 

زنجيره توافق و گسترش آن كمك كند.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه جلسات منظم 
و مشترك طرفين الزم است ماهانه برگزار شود افزود: 
اميدوارم با توافق و دستورات صريح نخست وزير عراق 

شاهد عملياتي شدن توافق هاي انجام شده باشيم.

گروه بانك وبيمه|
 روز چهارش��نبه 17 بهمن 97، نرخ لحظه اي دالر در 
سامانه سنا با 50 تومان افزايش نسبت به روز سه شنبه 
11 ه��زار و 850 تومان و ي��ورو 13 هزار و 850 تومان 
اعالم شد.، همچنين بر اساس نرخ هاي روز سه شنبه 
سامانه سنا، دالر 11 هزار و 868 تومان، يورو13 هزار و 
807 تومان، يوان 1هزار و 763 تومان و پوند 15 هزار 

و 436 اعالم شد 
به گ��زارش »تعادل«، بر اين اس��اس ن��رخ فروش هر 
اس��كناس دالر امريكا در صرافي ها 11850 تومان و 
نرخ خريد هر دالر امريكا نيز 11750 تومان اعالم شده 
است. همچنين نرخ خريد هر اسكناس يورو نيز 13750 
تومان و نرخ فروش آن 13850 تومان اعالم ش��د. نرخ 
دالر در بازار نقدي 12 هزار تومان و درهم 3280 تومان 

معامله شد. 
با تداوم افزايش قيمت سكه در بازار، صرافان در مناطق 
مختلف قيمت هاي مختلفي را براي هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي پيشنهاد مي دهند در جريان معامالت روز 

چهارشنبه 17 بهمن 97، قيمت هر قطعه سكه طرح 
جديد، 4 ميليون و 280هزار تومان شد .همچنين هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم، 4 ميليون و 100 
هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 320 هزار تومان، ربع 
سكه يك ميليون و 400 هزار تومان و سكه يك گرمي 

760 هزار تومان است.
هر گرم طالي 18 عيار 372 هزار تومان، مظنه مثقال 

17 عيار 1 ميليون و 610 هزار تومان معامله شد. 
قيمت طال در معامالت روز چهارش��نبه پس از اينكه 
دونالد ترامپ در سخنراني ساالنه خود وعده داد ديواري 
مرزي بسازد و درباره مذاكرات تجاري با چين شفافيت 
چنداني نداش��ت، با وجود رش��د ارزش دالر تغييري 
نداشت و باال ماند. هر اونس طال براي تحويل فوري در 
بازار سنگاپور ثابت بود و 1314 دالر معامله شد. در بازار 
امريكا، هر اونس طال ب��راي تحويل در آوريل تغييري 

نداشت و در 1318 دالر ايستاد.
رييس جمهور امريكا كه در كنگره سخنراني مي كرد با 
مخالفت سياسي بر سر درخواستش از دمكرات ها براي 

پايان دادن به ضديتشان با تأمين بودجه ساخت ديوار 
در مرز مكزيك مواجه است. هيتش جين، نايب رييس 
شركت يس سكيوريتيز اظهار كرد: با پافشاري ترامپ 
براي س��اخت ديوار مرزي ريسك يك تعطيلي ديگر 
دولت وج��ود دارد با اين حال فعاًل رش��د ارزش دالر، 
افزاي��ش قيمت ط��ال را محدود كرده اس��ت. فعاالن 
بازار همچنان نگران آماري مانده اند كه كندي رش��د 
اقتصاد جهاني را نش��ان مي دهد و طال به عنوان يك 
سرمايه گذاري مطمئن همچنان محبوب مانده است.

شاخص دالر امريكا در معامالت روز چهارشنبه نزديك 
به باالترين سطح خود در دو هفته اخير ماند.

در اين بين، رابرت كاپالن، ريي��س بانك فدرال رزرو 
داالس اظهار ك��رد: بانك مركزي بايد نرخ هاي بهره را 
تا زمان روشن ش��دن دورنماي اقتصادي امريكا ثابت 
نگه دارد كه از نظر وي چندين ماه طول خواهد كشيد.

بانك مركزي امريكا به دليل كندي رش��د اقتصادي و 
ابهامات تجاري، هفته گذشته وعده داده بود در افزايش 

نرخ هاي بهره صبورانه عمل كند.

در حالي كه سخنراني ترامپ در زمينه مذاكرات تجاري 
امريكا و چين اشاره روشني نداشت اما مقامات بلندپايه 
امريكايي و چيني قرار است هفته آينده دور جديدي از 

مذاكرات را در پكن برگزار كنند.
بر اساس گزارش رويترز، ترامپ وعده داده است اگر تا 
اول مارس دو طرف به توافق نرسيد، تعرفه روي واردات 
كاالهاي چيني به ارزش 200 ميليارد دالر را از 10 به 

25 درصد افزايش خواهد داد.
رييس اتحاديه طال و جواهر اظهار اميدواري كرد كه يك 
ماه پاياني سال، كس��ب و كار در بازار طال و سكه رونق 
نسبي داشته باشد. آيت محمدولي درباره وضعيت فعلي 
بازار طال و سكه، اظهار داشت: وضعيت فعلي بازار طال 
و سكه از نظر داد و ستد و كسب و كار به مانند گذشته 
اس��ت، اما قيمت ها در اين بازار طي هفته هاي اخير با 
نوسان مواجه بود. وي افزود: همانطور كه شاهد بوديم 
در هفته گذش��ته قيمت ها در بازار طال و سكه روندي 
افزايشي داشت و هر مثقال طال به بيش از يك ميليون 
و 600 هزار تومان رسيد، اما طي روزهاي اخير، شيب 

حركتي قيمت ها تا حدودي كاهشي شد و هر مثقال طال 
)طبق آخرين قيمت هاي روز گذشته( به يك ميليون و 
550 هزار تومان رسيد. رييس اتحاديه طال و جواهر در 
ادامه، گفت: از آنجايي كه قيمت هادر بازار طال و سكه به 
دو مولفه نرخ ارز و قيمت جهاني طال ارتباط دارد، هم در 
بازار ارز شاهد نوسان و بازي قيمتي هستيم و هم انس 
جهاني طال روز گذشته افزايش يافت و هر انس طال به 
يك هزار و 314 دالر رسيد كه بي تاثير در بازار نيست. 
محمدولي حباب سكه را 600 هزار تومان عنوان كرد و 
افزود: داد و ستد در بازار طبق انتظار نيست و اين نوسان 
باعث ركود و تاثير منفي در كسب و كار اين بازار خواهد 
ش��د. اميدوارم طي يك ماه پاياني سال شاهد رونقي 

نسبي در اين بازار باشيم.
وي درباره ممنوعيت ورود مصنوعات طال به كش��ور 
توضيح داد: ورود مصنوعات طال از گذش��ته در كشور 
ممنوع بود و تنها امكان ورود طال خام و موارد اوليه وجود 
داش��ت، اما در مقطعي به اشتباه از سوي گمرك ورود 

مصنوعات آزاد شد كه با پيگيري دوباره ممنوع شد.
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سرنوشت اينستكس در انتظار  
»اف اي تي اف«

يك كارشناس مس��ائل اقتصادي مي گويد كشور 
نيازمند تصويب لوايح مرتبط با »اف اي تي اف« است 
تا بتوان از مزاياي كانال ويژه مالي با اروپا بهره مند شد 
اين موضوع به شفافيت مالي كمك مي كند و انباشت 
سرمايه توسط عده اي از رانت خواران را كاهش خواهد 

داد و به رقابت و كارايي اقتصاد كمك خواهد كرد. 
محمود جامساز، كارشناس مس��ائل اقتصادي در 
گفت وگو با پانا افزود: پس از خروج امريكا از برجام، 
اروپايي ها به دليل آنكه امريكا به صورت يكطرفه از 
اين توافق خارج شده بود تصميم گرفتند تا به نحوي 
مساله برجام را تثبيت كنند. اتحاديه اروپا مي دانست 
كه برجام تضعيف شده است و باقي ماندن آن ساختار 
سابق را نخواهد داشت. وي افزود: اروپايي ها تصميم 
گرفتند تا برجام را نگه دارن��د و راهكارهايي را پيدا 
كنند تا ايران بتواند پول فروش نفت، بيمه نفتكش ها 
و مبادالت بانكي را حفظ كند تا اثر تحريم ها كاهش 
يابد. اجماع نظر ميان 27 كشور اروپايي در مورد ايران 
كار ساده اي نبوده است. بسياري از كشورهاي اروپايي 
با امريكا روابط دوستانه دارند و حجم تجارت بااليي 
ميان آنها برقرار است و در پي آن نيستند كه به دنبال 
حمايت از ايران روابط خود را با امريكا به خطر اندازند.

اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت: اروپايي ها از 
همان زمان راهكار مالي را براي حل مش��كل هاي 
موجود اعالم كردند كه به SPV معروف ش��د. البته 
اتفاق نظر جامع از همان زمان بعيد به نظر مي رسيد 
به همين دليل در نهايت سه كشور آلمان، فرانسه و 
انگليس توافق كردند تا با راه اندازي “ اينستكس در 

جهت تسهيل مبادالت تجاري ايران گام بردارند.
جامساز ادامه داد: چهار اليحه ضميمه “ اف اي تي اف 
“ است و در قالب كنوانسيون هايي است كه ايران بايد 
به آنها بپيوندد. در داخل كشور مخالفت گسترده اي با 
پالرمو و سي اف تي وجود دارد و دولت به دليل حفظ 
برجام اليحه اي را به مجلس ارايه داد كه تاكنون با آن 
مخالفت شده است.وي گفت: انباشت سرمايه براي 
عده اي در وضع نبود شفافيت و بي ثباتي اقتصادي 
فراهم است و طبيعي است كه مخالفت هايي براي 
شفاف شدن تراكنش هاي مالي و پولي وجود دارد. 
كشور نيازمند تصويب “ اف اي تي اف “ است و مهلت 

ما براي تصويب اين لوايح به زودي تمام مي شود.
كارشناس مس��ائل اقتصادي گفت: بهتر آن است 
كه منطقي فكر ش��ود و گفتار درس��تي در فضاي 
سياس��ي ايجاد ش��ود. ايران بايد از نظر ديپلماسي 
به ويژه با كش��ورهاي اروپايي بهبود روابط داش��ته 
باش��د و از كمك هاي آنها اس��تفاده كند. طبيعي 
است در اين مس��ير بايد حس��اب هاي ايران براي 
بهبود سرمايه گذاري شفاف باشد تا ضريب ريسك 
سرمايه گذاري نيز كاهش يابد. وي ادامه داد: آلمان، 
انگليس و فرانسه “ اينستكس را راه اندازي مي كنند 
كه ابزارحمايت از تبادالت خارجي است. البته تاكنون 
ساز و كار مشخصي براي آن در نظر گرفته نشده است. 
ساير كشورهاي اروپايي ممكن است در آينده به اين 
شركت ملحق شوند و مبادالت مالي ناشي از واردات 
دارو و غذا در قالب آن تس��هيالتي خواهند داشت. 
كارشناس مسائل اقتصادي گفت: ديوار نامرئي اكنون 
به دور تجارت خارجي كشيده شده است و واردات و 
صادرات با موانع و مشكل هاي زيادي مواجه است. 
كسي به درستي نمي داند با توجه به تبليغات گسترده 
امريكا نشست ورشو تا چه ميزان مي تواند به نفع ايران 
تمام شود. نشست ورش��و در حد وزرا و معاونان وزرا 
است. وي ادامه داد: پايبندي ايران به تصويب “ اف اي 
تي اف “ و پالرمو در تس��هيل مبادالت تجاري ايران 
راهگش��ا خواهد بود. اگر سرنوشت “ اف اي تي اف “ 
مشخص نشود ممكن است “ اينستكس هم به وادي 
فراموشي سپرده شود. جامساز گفت: بايد اجماعي 
براي همكاري دولت و مخالفان ايجاد شود تا نتيجه 
مطلوبي حاصل شود. اما كس��اني كه از آب گل آلود 
ماهي مي گيرند ومنافع مال��ي دارند، نمي خواهند 

حساب ها شفاف شود.

ماليات بانك ها كمرشكن است
دبيركل كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي 
با تاكيد بر كمرش��كن بودن ماليات بانك ها، گفت: 
مشكلي كه وجود دارد اين است كه به بخشنامه هاي 
بانك مركزي نگاه سليقه اي وجود دارد.  محمدرضا 
جمشيدي درباره مشكالت مالياتي بانك ها، به ايِبنا 
اظهارداش��ت: بيش از چند سال است كه بانك ها با 
توجه به انجماد بخش زيادي از منابع خود كه به حدود 
50 درصد مي رسد و در قالب معوقات بانكي يا طلب از 
دولت قفل شده است،  درآمد چندان بااليي نداشته اند، 
بنابراين در ش��رايطي كه بانك ها از نظر درآمدي و 
سود اوضاع مناسبي ندارند، چگونه مي توان انتظار 
اين رقم باالي ماليات را از آنها داشت. وي افزود: برگه 
تشخيصي كه از سوي مميزين مالياتي تهيه شده، 
بانك ها را به سمت زيان دهي و حتي ورشكستگي 
س��وق مي دهد و همانطور كه تجربه نشان داده اگر 
حرف ورشكستگي بانك ها بر سر زبان ها بيفتد، شاهد 
شرايط خوبي نخواهيم بود. دبيركل كانون بانك ها 
و موسسات اعتباري خصوصي در ادامه توضيح داد: 
تمامي صورت هاي مالي بانك ه��ا مورد تاييد بانك 
مركزي، بازار سرمايه و همچنين حسابرسان رسمي 
است اما اينكه بانك ها حتي در صورت زيان ده بودن 
هم بايد ماليات پرداخت كنند بانك ها را مشكالت 
عديده اي مواجه خواهد كرد. جمشيدي درباره برگه 
تشخيص سال هاي اخير، اظهار داشت: يكي از مواردي 
كه موجب انتقاد و اعتراض بانك ها شده، افزايش رقم 
برگه تشخيص سال 95 نسبت به سال 94 است زيرا 
برگه تشخيص هايي كه براي سال 94، در سال 95 
تسليم بانك ها شد، در مجموع 7 هزار ميليارد تومان 
بود اما برگه تشخيص تسليمي به بانك ها براي سال 
95 كه در سال 96 ارايه شد، 72 هزار ميليارد تومان و 
با رشد بيش از ده برابري بود. به گفته وي، اين رقم اعالم 
شده براي ماليات سال 95 بانك ها، جداي از ماليات 
بنگاهداري آنها است كه اگر اين بخش نيز افزوده شود، 

بطور حتم مشكل آفرين خواهد بود.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تشريح كرد

 يك كارشناس بازار سرمايه بيان كرد

ترديد بورس در  توافق جديد ايران با اروپا

رييس كميته فقهي بازار سرمايه: 

راه اندازي معامالت آتي سكه منوط بر ثبات قيمت مرجع

شفافيت بازار سرمايه عامل تقويت توليد و صادرات استنوسان محدود توام با آرامش تا پايان سال 

گروه بورس|
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشيه مراسم 
نخس��تين مس��ابقات معامالت الگوريتمي در جمع 
خبرنگاران معامالت الگوريتمي را پيشرفته ترين روش 

معامله در دنيا معرفي كرد.
به گفته شاپور محمدي در آستانه چهل سالگي انقالب 
شكوهمند اسالمي، بازار سرمايه كشور از حيث كدهاي 
سهامداري رتبه هش��تم در جهان را كس��ب كرده و 

ابزارهاي جديدي به اين بازار اضافه شده است.
وي عنوان كرد: نخس��تين اوراقي كه پيش از انقالب 
در بازار عرضه ش��د اوراق قرضه عباس آباد بود و تعداد 
محدودي س��هم معامله مي شد اما هم اكنون عالوه بر 
س��هام، ابزارهاي مالي متفاوتي در اختيار اهالي بازار 
س��رمايه قرار گرفته است. دبير ش��وراي عالي بورس 
معتقد است عالوه بر س��هام انواع اوراق همانند اسناد 
خزانه اسالمي و ابزارهايي مانند اختيار خريد و فروش، 
معامالت آتي س��هام و معامالت الگوريتم��ي به بازار 
سرمايه كش��ور وارد شد. بر اين اس��اس، اكنون تعداد 
س��هامداران با س��ال هاي قبل از انقالب قابل مقايسه 
نيس��ت. براي حدود ۱۳ درصد جمعيت كش��ور كد 
سهامداري صادر شده و حدود ١٠ ميليون نفر به خانواده 
بازار سرمايه وارد شده اند. سخنگوي سازمان بورس و 
اوراق بهادار با تاكيد بر اينكه بازار سرمايه از شفاف ترين 
بخش هاي اقتصادي است ادامه داد: حجم بازار و ميزان 
تامين مالي بخش مولد اقتصاد طي اين چهل س��ال 
ارتقاي چشمگيري داشته و نهادهاي مالي نيز تا پايان 
سال به ۶۵٠ مي رسد. شاپور محمدي با تاكيد بر اينكه 
نهادهاي مالي در دنيا كم نظير است ابراز داشت: بازار 
سرمايه كشور از لحاظ شرعي از غناي كافي برخوردار 
است و تمامي ابزارهاي موجود در اين بازار شرعي است.

  اما و اگر هاي معامالت آتي 
دبير ش��وراي عالي ب��ورس درخص��وص راه اندازي 
مجدد معامالت آتي س��كه نيز عنوان كرد: زماني كه 
قيمت مرجع س��كه با ثبات باش��د و بازار پول كشور 
قيمت را قبول كند بورس كاال آمادگي ازس��رگيري 
معامالت را دارد اما قيمت مرجع هم اكنون از نوسان 
قابل مالحظه اي برخوردار اس��ت در نتيجه نمي توان 
زمان مشخصي براي راه اندازي معامالت آتي سكه در 

بورس كاال مشخص كرد.

  اثر ناچيز تحريم
دبير شوراي عالي بورس درباره اثر گذاري تحريم ها بر 
بازار سرمايه گفت: عوامل بنيادي و مزيت هاي نسبي 
اقتصاد كشور مشخص است و بازار سرمايه نيز مسير 
بلندمدت خود را طي مي كند. تحريم ها اثر چنداني بر 
بازار ندارد و از آن عبور كرده اس��ت. مزاياي نسبي بازار 
سرمايه كوتاه مدت نيست و سرمايه گذاري در بازار يك 
امر بلندمدت محسوب مي ش��ود و بازار از ثبات خوبي 

برخوردار است.

  بورس  در كنار بانك مركزي
اين مقام مسوول در خصوص راه اندازي بورس ارز نيز 
تاكيد كرد: دستورالعمل و قوانين مربوط به معامالت 
ارز مربوط به بانك مركزي است و بازار نقدي ارز در بازار 
پولي كشور راه اندازي مي شود و در اين مسير سازمان 
بورس، ب��ورس تهران و فرابورس كن��ار بانك مركزي 
هس��تند. اما قرارداد آتي ارز در بازار سرمايه راه اندازي 
مي شود. هر زمان كه بازار نقدي راه اندازي شد و قيمت 
مرجع قابل استخراج بود بازار آتي هم فعاليت خود را 
آغاز مي كند. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 
به معامالت الگوريتمي گفت: معامالت الگوريتمي از 
پيشرفته ترين روش هاي داد و ستد در بازارهاي مالي 
دنيا اس��ت و هم اكنون در بازار س��رمايه پياده سازي 

شده است.

  بورس بين الملل نيازمند دستورالعمل
شاپور محمدي در خصوص راه اندازي بورس بين الملل 
در مناطق آزاد نيز گفت: راه اندازي اين بورس نيازمند 
دستورالعمل و آيين نامه است. اين موضوع در كميسيون 
اقتصادي مجلس و همچنين در دولت بررسي شده و 
پ��س از تصويب، نحوه راه اندازي آن در ش��وراي عالي 
بورس مطرح مي شود. سخنگوي سازمان بورس و اوراق 
بهادار با بيان اينكه اطالعات خريداران نفت در بورس 
انرژي محرمانه باقي مي ماند تأكيد كرد تمامي اطالعات 
در بازار سرمايه محرمانه است و هيچ اطالعاتي از اين 
بازار در خصوص خريداران به هيچ فردي غير از مراجع 

قضايي داده نخواهد شد.

  استاندارد هاي سرمايه گذاري
وي در خصوص فعاليت بازار سرمايه در عرصه بين المللي 

نيز گفت: زماني كه عضو نهاد آيسكو مي شويم مفهوم آن 
اين است كه تمامي استانداردهاي الزم در بازار سرمايه 
براي سرمايه گذاري رعايت مي شود. به اين معني كه 
حقوق سهامداران خرد و سهامداران بزرگ نيز رعايت 
مي شود. به همين دليل سرمايه گذار خارجي مي تواند 
به راحتي با افق بلندمدت ۵ و ۱۰ ساله به بازار سرمايه 

اعتماد داشته باشد.

  ضرورت عرضه نفت و گاز در بورس
وي با اشاره به عرضه نفت در بورس نيز گفت: نفت خام، 
يك محصول ملي براي كشور است و براي بورس انرژي 
نيز محصول جديدي تلقي مي ش��ود به همين دليل 
بايد ساز و كار معامالت آن فراهم مي شد و مشتريان 
عالقه مند وارد ميدان معامالتي مي شدند. دبير شوراي 
عالي بورس ادامه داد: بورس انرژي عهده دار كش��ف 

قيمت عادالنه است و به همين دليل هر دو محصول 
ملي كشور كه گاز و نفت است بايد در اين بازار عرضه 
شود و صرف نظر از تحريم ها اين محصوالت بايد در 
يك بازار كامال شفاف معامله شود. محمدي تصريح 
كرد: با همكاري وزارت نفت و تغيير روند اطالعيه ها 
انعطاف الزم در بورس انرژي ايجاد شده و در اين ميان 

محرمانه بودن اطالعات رعايت مي شود.

  پيگيري نظارت جامع بر كارگزاري ها
به گفته رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار يكي 
از مش��كالتي كه پيش تر در بازار وجود داشت، بحث 
توقف طوالن��ي مدت نمادهاي بورس��ي بود كه اين 
موضوع نيز با اصالح دستور العمل توقف و بازگشايي 
نمادها حل و فصل شد. همچنين موضوع ميزان اعتبار 
كارگزاري ها از مواردي بود كه طي سال هاي گذشته 

نسبت به آن غفلت شده بود كه با تالش حوزه نظارت 
بر نهادهاي مالي، حوزه بازار و حوزه مديريت فناوري 
اطالعات سازمان بورس و كانون كارگزاران اين مورد 
نيز حل شد. به گزارش سنا، عضو شوراي عالي بورس 
اصالح س��اختار هيات هاي پذيرش را يكي از اهداف 
آينده دانست و گفت: موضوع نظارت جامع بر فعاليت 
كارگزاري ها از اهداف مهم س��ازمان بورس به شمار 
مي رود كه اين موضوع نيز در حال پيگيري است. تمام 
فعاليت هاي كارگزاري ها درخصوص خريد و فروشي 
كه در سامانه معامالت انجام مي دهند، روزانه توسط 
ناظران و به صورت لحظه اي رصد مي ش��ود. با وجود 
اي��ن در خصوص ثبت و ضبط حس��ابداري، فعاليت 
اداري كارگزاري ها، ش��ركت هاي س��رمايه گذاري 
و صندوق ه��ا نياز به نظ��ارت قوي داري��م تا پايش 

دقيق تري صورت بگيرد.

مدير سرمايه گذاري صندوق يكم كارگزاري بانك كشاورزي مي گويد 
جامعه سهامداري در انتظار يك محرك جديد براي افزايش تقاضاست. با 
توجه به اينكه چيزي به پايان سال باقي نمانده است، پيش بيني مي شود 

روندي كم نوسان توام با آرامش مسير اصلي شاخص كل باشد.
نويد قدوس��ي، مدير س��رمايه گذاري صندوق يكم كارگ��زاري بانك 
كشاورزي در گفت وگو سنا، با بيان اينكه سهامداران نگاه خود را به روند 
آتي شركت ها معطوف كرده اند گفت: با توجه به اينكه گزارش هاي 9 
ماهه شركت ها در هفته هاي گذشته منتشر شده است، در شرايط فعلي 
سهامداران در حال تجزيه و تحليل پيش بيني سودآوري شركت ها براي 
سال آينده هستند. وي در ادامه بيان كرد: اگرچه ممكن است شرايط 
اقتصادي كشور مانند سال گذشته نباشد و مشكالتي وجود داشته باشد، 
اما اين نواقص اثري بر روند روزهاي آينده بورس ندارد. اين موضوع نيز به 
اصالح قيمتي سه ماهه پاييز شركت ها بر مي گردد كه قيمت ها را تا حد 

قابل توجهي به كف رساند و ارزندگي را افزايش داد.
 مديرس��رمايه گذاري صندوق يكم بان��ك كش��اوري در ادامه افزود: 
قيمت هاي فعلي در بازار تا حد قابل توجهي ارزندگي براي سرمايه گذاري 
دارند، و اين احتمال ورود نقدينگي هاي جديد را افزايش مي دهد. با اين 
وجود اين نكته را بايد در نظر گرفت كه شرايط بازار سهام در دو ماه پاياني 

سال نسبت به ديگر ماه ها متفاوت است.
وي در اين خصوص توضيح داد: بطور سنتي در اين بازه زماني بسياري 
از بازيگران حقوقي و حقيقي نياز به نقدينگي دارند و احتمال اينكه در 

سمت عرضه فعال باش��ند نيز وجود دارد. اما اين نوسان قيمت در يك 
برهه زماني كوتاه به پايان مي رسد و در روزها پاياني سال احتمال اينكه 

تقاضا ها افزايش يابد بسيار است.
قدوسي با اشاره به اينكه نوسان محدود بهترين چشم انداز روزهاي آتي 
بازار سهام است گفت: همانطور كه پيش تر گفته شد بازار سهام تمامي 
عوامل سيستماتيك و غير سيستماتيك اين مدت را پيش خور كرده 
است. اين موضوع باعث مي ش��ود تا پايان سال نوسان زيادي را شاهد 
نباشيم. به اين ترتيب شكل گيري اصلي معامالت سهامداران به روزهاي 
ابتدايي سال جديد برمي گردد.اين كارشناس بورسي در ادامه به اثرات 
ايجاد كانال مالي بين ايران و كشورهاي اروپايي اشاره كرد و گفت: جامعه 
سهامداري در انتظار يك اقدام عملياتي در زمينه هموار كردن مسير 
تحريم هاست. اگر جرييات جديدي در اين زمينه منتشر شود مي توان 
اميدوار بود كه س��يگنال مثبت آن به بورس به خصوص شركت هاي 

صادرات محور نيز برسد.
وي در ادام��ه بيان ك��رد: مرحله مهم اين توافق حضور ش��ركت هاي 
اروپايي در ايران است. اگر اين شركت ها براي ايجاد يك پلتفرم جديد 
با ش��ركت هاي ايراني همكاري كنند، بورس جذاب ترين بازار س��راي 
س��رمايه گذاري انتخاب مي ش��ود.نويد قدوس��ي در پايان بيان كرد: 
س��هامداران در انتظار يك محرك جديد هس��تند تا روند معامالتي 
سال آينده خود را ترسيم كنند. در اين شرايط پيش بيني مي شود در 

هفته هاي آتي بازار در آرامش، مسيري با نوسان محدود را ادامه دهد.

يك كارشناس بازار س��رمايه در خصوص داليل واكنش 
سهامداران به تحوالت سياسي اخير گفت: سرمايه گذاران 
در بازار س��رمايه تاثرپذيري خاصي از اي��ن اتفاق را براي 

صنايع و شركت ها پيش بيني نمي كنند.
منصور كريمي در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به راه اندازي 
كانال ويژه مالي ميان اروپا و ايران تحت عنوان اينستكس 
گفت: اين اتفاق واكنش هاي متفاوتي را در بازارهاي مالي 
به دنبال داشته است، به عنوان مثال بازار طال، ارز و سكه 
در ابتدا با كاهش قيمت همراه ش��دند و بازار سهام نيز 

واكنش مثبتي به اين اتفاق از خود نشان نداد.

اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص داليل عدم واكنش 
معامله گران به اينستكس اذعان داشت: اتحاديه اروپا دارو، 
مواد غذايي و بخش كشاورزي را در اين سازوكار ويژه مالي 
قرار داده است. ضمن اينكه اين اتفاق در ساير حوزه ها از 
جمله نفت را منوط بر تصويب كامل FATF اعالم كرده 
اس��ت. وي اضافه كرد: بنابراين س��رمايه گذاران در بازار 
س��رمايه تاثرپذيري خاصي از اين اتفاق را براي صنايع و 
شركت ها پيش بيني نمي كنند كه بر اساس آن بازار سهام 

بتواند شرايط مناسب و رو به رشدي را تجربه كند.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: از سوي ديگر زمان بندي 

ش��فافي نيز از س��وي اتحاديه اروپا در راس��تاي تحقق 
وعده هاي داده شده، اعالم نشده است و مشخص نيست 
اجراي فاز بعدي سازوكار مالي در چه بازه زماني رخ خواهد 
داد. بر اين اس��اس نيز بايد اين موضوع را به عنوان دليلي 
ديگر بر عدم واكنش بازار سرمايه نسبت به راه اندازي كانالي 

ويژه مالي ميان اروپا و ايران عنوان كرد.
وي گفت: شايد در ش��رايط كنوني موضوعاتي همچون 
عدم ورود نقدينگي به بازار س��هام، نبود تحليل در خريد 
و فروش سهام صنايع و شركت ها و عدم قوانين حمايتي 
از صنايع مختل��ف را بتوان به عنوان عوامل ديگري كه بر 

افت معامالت و شاخص بورس اثرگذار هستند، ياد كرد.
اين كارشناس بازار سرمايه اذعان داشت: اين موارد بيانگر 
اين هس��تند كه براي بهبود شرايط اقتصادي و در پي آن 
بازار سهام موضوعات ديگري نيز عالوه بر سازوكار مالي نياز 

است تا در روند معامالتي سهام تاثيرگذار باشد.
وي ادامه داد: سازوكار مالي ويژه داراي ابهاماتي است كه 
از جمله اين موارد بايد گفت مش��خص نيست تاثير اين 
سازوكار در بورس، توليد و فروش شركت هاي صادركننده، 
تامين مواد اوليه بنگاه ها، س��ودآوري و ... چگونه خواهد 
بود. اين كارشناس بازار سرمايه همچنين در پاسخ به اين 

پرس��ش كه با وجود بار رواني مثبت راه اندازي سازوكار 
ويژه مالي، چرا معامالت بازار سهام و شاخص بورس روند 
كاهشي را در پيش گرفت؟ تصريح كرد: نگاهي به معامالت 
بازار سهام نشان مي دهد فروشنده قوي در اين بازار حضور 
ندارد و در مقابل خريدار قوي هم در جريان داد و ستدهاي 
بازار سهام نيست. بنابراين نبايد دليل اصلي اين روزهاي 
افت بازار سهام را به راه اندازي سازوكار ويژه مالي نسبت 
داد. ضمن اينكه همانطور كه اشاره شد اين كانال مالي فعال 
تاثير بر سودآوري صنايع ندارد كه منتظر واكنش مثبت 

بازار به آن باشيم.

عضو كميته فقهي سازمان بورس معتقد است يكي از اتفاقات مثبت 
اقتصادي پس از انقالب اس��المي، عزم ملي ب��راي راه اندازي بازاري 
متشكل به نام بورس كاالي ايران بود؛ چراكه سازوكار اين بورس باعث 
واقعي شدن قيمت كاالها، تزريق سود به توليد و شفافيت اقتصادي شد 

و در پي اين اقدام، توسعه صنعت فوالد و پتروشيمي سرعت گرفت.
غالمرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اقتصاد بدون 
شفافيت و رقابت نمي تواند در مسير درست خود قرار گيرد؛ در اين راستا 
در اقتصاد دولتي ما يكي از تصميم هاي اساسي و اثربخش، راه اندازي 
بورس كاال و ورود كاالهاي اساسي و مواد اوليه به اين بورس بوده است.

رييس كميته فقهي بازار س��رمايه افزود: بورس كاال ب��ا وجود فراز و 
نشيب هاي اقتصاد كشور طي سال هاي اخير، بستري شفاف و رقابتي 
را براي حضور توليدكنندگان و مصرف كنندگان فراهم كرده و در واقع 
به واسطه اين بستر معامالتي شاهد كشف واقعي قيمت ها بر اساس 

مكانيزم عرضه و تقاضا هستيم.
به گفته مصباحي مقدم، هر چه حضور شركت ها و توليداتشان در بورس 
كاال بيشتر باشد، روند كشف قيمت بهينه تر رقم مي خورد و نوسان هاي 

شديد و غيرعادي قيمت ها در اقتصاد نيز به حداقل مي رسد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه بورس كاال در اين 
سال ها بر رشد كيفيت محصوالت نيز اثر مثبتي داشته است، گفت: 
فقط كاالهاي با كيفيت و داراي استاندارد الزم مي توانند در بورس كاال 
عرضه ش��وند؛ از اين رو حضور شركت ها در اين بورس به نوعي اعتبار 

كيفي محسوب مي ش��ود كه اين رويكرد بايد با حمايت مسووالن در 
خصوص جايگاه بورس كاال در اقتصاد نيز تقويت شود.

وي در تش��ريح مزيت هاي بورس كاال در صنعت فوالد و پتروشيمي 
گفت: قبل از ورود محصوالت فوالدي و پتروش��يمي به بورس كاال، 
قيمت ها به شيوه دستوري تعيين مي شد و مصرف كنندگان نيز به دليل 
وجود واسطه هاي پرشمار، با نوسان هاي شديد قيمتي روبرو مي شدند. 
حتي با وجود دريافت خوراك ارزان قيمت از س��وي توليدكنندگان، 
محصول نهايي با نرخ هاي باال از سوي واسطه ها به مصرف كنندگان 
فروخته مي ش��د كه اين روند با راه اندازي بورس كاال و واقعي ش��دن 

قيمت ها تغيير كرد.
مصباحي مقدم عرضه محصوالت فوالدي و پتروشيمي به بورس كاال 
را باعث نظام مند شدن معامالت اين كاالها دانست و افزود: با خريد و 
فروش اين محصوالت در بس��تر بورس كاال، منفذهاي دستكاري در 
بازار و نوس��ان بي دليل قيمت ها از بين رفت و شاهد توسعه صنايع و 

كارخانه هاي توليدي در بخش هاي مختلف بوده ايم.
رييس كميته فقهي بازار سرمايه در پايان با تأكيد بر اينكه تأمين مواد 
اوليه توليدكنندگان داخلي از بستر بورس كاال باعث حفظ منافع آنها 
مي شود، اظهار كرد: وجود قانوني همچون ماده ۳۷ قانون رفع موانع 
توليد كه عنوان مي كند توليدات داخل پس از عرضه در بورس كاال و 
تأمين نياز داخل مي توانند مجوز صادرات بگيرند، مي تواند راهگشا باشد 

و در راستاي تقويت توليد داخل و صادرات عمل كند.

گروه بورس| ش��اخص ب��ورس در پايان معامالت 
روز گذش��ته با رش��دي ۱۴۱ واحدي به ۱۵۸ هزار و 
۵۳۵ واحد رسيد. بر اساس آمارهاي معامالتي، همه 
ش��اخص هاي بورس با رشد مواجه شدند بطوري كه 
ش��اخص كل با ۱۴۱ واحد رشد معادل ۰.۰9 درصد 
به ۱۵۸ ه��زار و ۵۳۵ واحد، ش��اخص قيمت »وزني 
- ارزش��ي« با ۴۰ واحد افزايش معادل ۰.۰9 درصد 
به ۴۵ ه��زار و 9۵۴ واحد، ش��اخص كل »هم وزن« 
با ۱۶9 واحد رش��د معادل ۰.۵۷ درصد به ۲9 هزار و 

۵9۷ واحد رسيد.
همچنين ۴ نماد »فملي با ۸۱ واحد، وغدير با ۵۶ واحد، 

وبملت با ۴۰ واحد و كگل با ۳۴ واحد« رشد، بيشترين 
تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.

به اي��ن ترتيب، در پايان داد و س��تدهاي روز قبل در 
ب��ورس، در ۱۴۲ هزار و ۳۲۸ نوب��ت معامالتي، يك 
ميليارد و ۵9۸ ميلي��ون برگه اوراق بهادار به ارزش ۴ 
هزار و ۱۸۶ ميليارد تومان در بورس معامله شد و ارزش 

بازار به ۶۰۴ هزار و ۶۲۱ ميليارد تومان رسيد.

  حج�م معامالت فرابورس ب�ه بيش از يك 
ميليارد ورقه بهادار رسيد

روز گذش��ته ش��اخص فرابورس نيز ب��ا افزايش ۱۲ 

واحدي، رقم كلي اين شاخص را به ۱9۳۴ واحد رساند. 
نقل و انتقال بيش از يك ميليارد ورقه بهادار به ارزش 
تقريبي ۳۶۲۵ ميلي��ارد ريال، ماحص��ل معامالت 
انجام ش��ده در مجموع بازارهاي فرابورس در آخرين 

روز كاري از هفته جاري است.
در معام��الت روز چهارش��نبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳9۷ 
سهامداران در حالي در بازار اول به استقبال معامله 9۵ 
ميليون سهم به ارزش ۳۰۸ ميليارد ريال رفتند كه در 
بازار دوم شاهد جابه جايي ۳۶۲ ميليون سهم به ارزش 
۸9۴ ميليارد ريال بودند. همزمان با دادوس��تدهاي 
انجام ش��ده در اين دو بازار نيز شاخص كل فرابورس 

با طي ك��ردن روندي صعودي به رش��د ۱۲ واحدي 
در پايان بازار رضايت داد و تا نزديكي س��طح ۱9۳۵ 

واحدي افزايش يافت.
رصد نمادهاي اثرگذار بر اين نماگر حاكي از آن است 
»مارون«، »ذوب«، »زاگرس«، »ميدكو« و »دي« تا 
سطح ۶ واحد تاثير مثبت بر آيفكس به جا گذاشتند 
و دو نماد »شراز« و »توريل« مانع از پيشروي بيشتر 

اين شاخص شدند. 
نم��اد ذوب آهن ك��ه در ص��در نماده��اي پربازديد 
فرابورسي ايس��تاد، با معامله ۲۱۷ ميليون سهم به 
ارزش بي��ش از ۳۰۷ ميليارد ري��ال باالترين حجم و 
ارزش معامالت را در ميان تمامي بازارهاي فرابورسي 

در اختيار گرفت.
در همين حال بازار پايه اي ها نيز شاهد تغيير مالكيت 
۶۴۲ ميليون سهم به ارزش ۱۳۲۵ ميليارد ريال در 

اين بازار بودند و در مجموع بازار سهام فرابورس نماد 
معامالتي اپرداز، وآرين و كيس��ون به دليل افش��اي 
اطالعات ب��ا اهميت ي��ا برگزاري مجم��ع عمومي 
فوق العاده صاحبان سهام متوقف و در سمت مقابل 
نمادهاي »شستان«، »وبرق«، »شبصير« و »فاهواز« 

بازگشايي شدند.
در پاي��ان معامالت اين هفت��ه در فراب��ورس ايران 
همچنين شاهد جابه جايي ۱۳ ميليون ورقه به ارزش 
۱۰۷۰ ميليارد ريال در بازار ابزارهاي نوين مالي بوديم. 
در ش��رايطي كه در اين بازار قيمت اوراق تسهيالت 
مسكن در اغلب نمادها با افت قيمتي روبرو و در دامنه 
۲۴۷ هزار تا ۶۲۶ هزار ريال دادوستد شدند، نرخ موثر 
سود بازده تا سررسيد اس��ناد خزانه اسالمي در بازه 
۱9.۷ مربوط به اوراق »س��خاب۷« تا ۲۲.۱9 درصد 

مربوط به »اخزا۷۰9« نوسان كرد.

رونق اندك بورس ادامه دارد
نگاهي بر آمار معامالت روز گذشته بورس و فرابورس
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  رشد سود عملياتي »شكربن«: شركت كربن 
ايران در صورت هاي مالي 9 ماهه منتهي به ۳۰ آذر 
۱۳9۷ سود عملياتي خود را در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته با رشد ۱۲۲درصدي ۴۳۸ ميليارد و ۵۱۴ 
ميليون ريال اعالم كرد. بر اين اساس، شركت در اين 
گزارش اعالم كرد كه سود يك هزار و ۳۷۴ ريالي براي 
هر سهم محقق ساخته است. همچنين، اين شركت 
سود خالص را ۳۴۳ ميليارد و ۴9۰ ميليون ريال و سود 
انباشته را ۶9۶ ميليارد و 9۱۱ ميليون ريال اعالم كرد 
كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 
۱۲۶ و ۵۳ درصد افزايش داشته است. بر اين اساس، 
»شكربن« در اين گزارش خبر از سود ۵۱۲ ميليارد 
و ۵۰9 ميليون ريالي درآمد عملياتي ش��ركت داده 
است. همچنين در9 ماهه سال۱۳9۷ توليد به مقدار 
۲۸ هزار و ۷9۴ ت��ن و فروش نيز به مقدار ۲۷ هزار و 
۷۳۷ تن بوده است، كه 9۱ درصد از فروش داخلي و 
9 درصد به صادرات اختصاص يافته است. الزم به ذكر 
است؛ طي 9ماه گذشته، اين شركت بيش از ۸۰ درصد 
بهاي تمام شده محصوالت توليدي خود را انواع روغن 
)مواد اوليه( اختصاص داده و تغيير قيمت مواد اوليه 
در اثر تغيير قيم��ت فرآورده هاي نفتي، تغيير بهاي 
جهاني نفت خام و تغييرات نرخ ارز، نوسانات زيادي به 
قيمت تمام شده توليدات خود دانسته است. در همين 
حال، نكته با اهميت در اين رابطه به عرضه مواد اوليه 
از طريق بورس انرژي است كه عالوه بر امكان رقابت 
بين خريداران و افزايش نرخ مواد اوليه به دليل حذف 
سقف قيمتي، مقدار عرضه مواد اوليه با كيفيت نيز بين 
خريداران تقسيم شده، بر اين اساس بهاي تمام شده 

متاثر از اين روند نيز مي تواند تغيير يابد.
  زيان خالص »خمهر« در گزارش ۹ماهه: شركت 
مهركام پارس گزارش 9ماهه خود را با زيان خالص 
۸۰۶ميليارد و ۵۷۳ميليون ريالي منتشر كرد. بر اين 
اساس، ش��ركت زيان عملياتي »خمهر« نيز ۶۴9 
ميليارد ريال و زيان انباشته آن يك هزار و ۲۷۵ميليارد 
ريال منتشر شده است. اين شركت در گزارش خود 
از تصميم هيات مديره براي افزايش سرمايه شركت 
خبر داد. هيات مديره »خمهر« با توجه به مصوبه اول 
مهر۱۳9۷در نظر دارد سرمايه خود را از ۸۲۸ميليارد 
ريال به يك ه��زار و ۸۸۸ميليارد ريال افزايش دهد. 
همچنين، اين افزايش س��رمايه ۱۲۸درصدي پس 
از اخذ مجوزات الزم و س��ير مراحل قانوني، در قالب 

تجديد ارزيابي زمين عملياتي مي شود.
  سودس�ازي ۹۰۱ريالي »ش�تران«: ش��ركت 
پااليش نفت تهران در صورت ه��اي مالي 9ماهه از 
سودسازي 9۰۱ريالي براي هرسهم خبر داد. بر اين 
اساس، »شتران« با رشد ۱۳۴درصدي سود عملياتي 
و ۱۳۰درصدي س��ود خالص اين دوره در مقايسه با 
دوره مشابه سال گذشته توانست سود عملياتي را به 
۲۴هزار و ۲ميليارد ريال و سود خالص را به ۲۱هزار 
و ۶۲۶ميليارد ريال برس��اند. همچني��ن، اهداف و 
راهبردهاي آتي »شتران« در خصوص توليد و فروش 
محصوالت به بازار هدف محصوالت شركت داخلي 
مربوط مي شود كه مطابق قانون، شركت محصوالت 
اصلي توليدي خود را جهت توزيع در س��طح كشور 
تحويل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
مي دهد. اف��زون بر اين، محص��والت ويژه توليدي 
شركت، در بورس هاي كاال و انرژي عرضه مي شود. 
در اين حوزه شركت هاي توليد كننده انواع روانكارها 
و شركت هاي قيرسازي، شركت هاي عمده خريدار 
محصوالت ويژه اين شركت هستند. در حال حاضر 
پااليشگاه تهران با پااليش روزانه ۲۵۰هزار بشكه نفت 
خام در روز نزديك به ۱۳درصد از نفت خام پااليشي 
كش��ور را پااليش كرده و محصوالت اس��تراتژيكي 
نظير بنزين، ديزل، سوخت جت و روغن خام در كنار 
چندين محصول با ارزش ديگر مانند گاز مايع، نفت 
سفيد، نفت كوره، انواع حالل و گوگرد توليد مي كند.

  سود ۴۴۰ ريالي هرس�هم »فسرب«: شركت 
ملي سرب و روي ايران با سرمايه ۳۲۲ ميليارد ريالي 
در 9 ماه براي هرسهم ۴۴۰ ريال سود ساخت. بر اين 
اساس، فعاليت 9 ماهه اين شركت در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته حكايت از رشد ۳۶۱ درصدي سود 
عملياتي و ۲۸9 درصدي سود خالص دارد. همچنين، 
»فسرب« در 9 ماه توانسته مبلغ ۷۱9 ميليارد ريال 
فروش داشته باش��د. اين در حالي است كه، شركت 
در تشريح اهداف و راهبردهاي آتي خود اعالم كرده 
است كه توليد شمش روي از محل خوراك فلوئوردار 
يكي از اقدامات مهم و موفقيت آميز توليد دانش فني 
توسط كارشناسان اين شركت است. همچنين اجراي 
اقدامات زيست محيطي در گستره وسيع در راستاي 
مسووليت هاي اجتماعي سازمان شركت بوده است. 
عالوه بر اين استقرار، حفظ و نگهداري سيستم هاي 
مديريت يكپارچه در گستره كل كارخانجات )سرب 
و روي( در حال انجام بوده و پروژه امكان سنجي طرح 
توسعه توليد روزانه ورق روي از ۴۵ تن به ۵۵ تن اجرايي 
مي شود. در همين حال، »فس��رب« از اجراي پروژه 
امكان سنجي طرح توسعه توليد هيدروكسيدروي 
خبر داد و از طرح توليد سولفات روي به منظور مصرف 
به عنوان كود معدني ياد كرده اس��ت. از سوي ديگر 
مطالعه امكان سنجي بهره برداري صحيح از سرابره هاي 

قديمي واحد سرب نيز در حال انجام است.
  انتش�ار صورت هاي مالي »پارس«: شركت 
پتروشيمي پارس صورت هاي مالي ميان دوره  اي 9 
ماهه سال مالي منتهي به ۲9 اسفند 9۷ را به صورت 
حسابرسي نشده منتشر كرد. بر اين اساس، شركت با 
سرمايه ۶ هزار ميليارد ريال، در دوره 9 ماهه منتهي 
به ۳۰ آذر م��اه ۱۳9۷، مبلغ ۳۴ هزار و ۸۳ ميليارد 
و ۷۲۶ ميليون ريال سود خالص كسب كرد و مبلغ 
۵ هزار و ۶۸۱ ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص 
داد. همچنين، با احتس��اب س��ود انباشته ابتداي 
سال در نهايت مبلغ ۳۶ هزار و ۸۸9 ميليارد و ۵۳۷ 
ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي 
اين شركت منظور ش��د. افزون بر اين، »پارس« در 
دوره 9 ماهه س��ال مالي منتهي به اس��فند 9۶، به 
صورت حسابرسي شده، س��ود خالص را مبلغ ۱۵ 
هزار و ۶۶۴ ميليارد و 9۸۲ ميليون ريال اعالم كرده 
و بدين ترتيب مبلغ ۲ هزار و ۶۱۱ ريال سود به ازاي 

هر سهم خود اختصاص داده بود.

نگاهبازارديدگاه



تشكلها6اخبار

تشكل هاي ساخت و صنعت با رييس پارلمان بخش خصوصي ديدار كردند

با حضور معاون امور بين الملل اتاق ايرانرييس مركز ملي فرش ايران عنوان كرد

خواسته تشكل ها از اتاق

آغاز فعاليت كميته مشترك بازرگاني ايران و سنگاپور خروج فرش دستباف از تحريم با كمك تشكل ها

تعادل|
پارلمان بخش خصوصي با ميزباني از تشكل هاي 
حوزه س�اخت و صنعت، مش�كالت فعاالن اين 
ح�وزه را زي�ر ذره بين ق�رار داد. به ب�اور بخش 
خصوصي، دولت به دليل تصميم هاي نادرست 
و حت�ي عدم تصميم گي�ري به موق�ع، موجب 
ش�ده فرصت هاي به وج�ود آمده براي رش�د 
توليد و صادرات، از ميان ب�رود. به گفته رييس 
ات�اق ايران، امروز يك خ�ط توليد به دليل نبود 
قطع�ه اي كوچك متوقف ش�ده؛ چراكه امكان 
ثبت س�فارش و تهيه آن وجود ندارد. بر همين 
اس�اس، نمايندگان بخش خصوصي خواس�تار 
دريافت نظرات تشكل هاي تخصصي به هنگام 
تصميم گي�ري توس�ط دس�تگاه هاي اجرايي 
و قانون گذاري ش�دند ت�ا بتوان مان�ع از ايجاد 
مشكالتي اينچنيني در سطح كشور شد. فعاالن 
بخش خصوصي همچنين پيش بيني كردند، سال 
آينده براي توليد، سال خوبي نخواهد بود و تعداد 
زيادي از واحدها به دليل نبود مواد اوليه موردنياز 

از ادامه كار بازمي مانند.

   مشكالت تشكل ها  چيست؟
صبحانه كاري هيات رييس��ه اتاق ايران با تشكل هاي 
حوزه ساخت و صنعت به منظور آشنايي با دغدغه ها 
و چالش هاي فع��االن اين بخش برگزار ش��د. در اين 
نشست عالوه بر تشريح مشكالت صنفي و موضوعات 
كالن اقتصادي، جايگاه تشكل ها در اتاق و كشور مورد 
توجه وبررسي قرار گرفت. نمايندگان تشكل هاي حاضر 
در اين نشس��ت بر لزوم دريافت نظرات تش��كل هاي 
تخصصي به هنگام تصميم گيري توسط دستگاه هاي 
 اجرايي و قانون گذاري تأكيد كردند و خواستار حمايت

 تمام قد اتاق ايران از اين موضوع ش��دند. در اين رابطه 
هيات رييسه اتاق ايران نيز اعالم كرد كه طبق مصوبه 
موجود، نمايندگان اتاق ايران در جلسات تصميم گيري 
تخصصي بايد نمايندگان تشكل مربوطه حاضر شوند 
و اين موضوع از طرف هيات رييس��ه ب��ه دقت انجام و 
پيگيري مي شود. از جمله موضوعات ديگري كه از سوي 
فعاالن اقتصادي مطرح شد، مشكل توليد در تأمين مواد 

اوليه و ثبت سفارش بود. 
در ابتداي اين نشس��ت، رييس اتاق اي��ران از اعضاي 
تشكل ها خواست كه همگي در كنار هم براي پيشبرد 
اهداف خ��ود تالش كنند و اين گونه نباش��د كه فقط 
تعداد محدودي از اعضا در صحنه باش��ند و مشاركت 
كنند. غالمحسين شافعي در مورد مشكالت ناشي از 
بازپرداخت فاينانس ها و يوزانس هايي كه سال گذشته 
انجام شده و از طرفي كمبود مواد اوليه نيز گفت: در اين 
مورد هشدارهاي جدي به دولت داده ايم و پيش بيني 
كرده ايم كه با اين وضعي��ت تعداد زيادي از واحدهاي 
توليدي تعطيل خواهند شد. او ادامه داد: به باور بخش 
خصوصي دولت به دليل تصميم هاي نادرست و حتي 
عدم تصميم گيري به موقع، موجب شده فرصت هاي 
به وجود آمده براي رشد توليد و صادرات، از بين برود. 
متأسفانه فرصت س��وزي كرديم و با وجود تالش هاي 
بسيار نتوانستيم دولت را متقاعد كنيم كه تصميمات 
خود را اصالح كند. شافعي همچنين از توافق با دولت 
براي اعطاي منابع 500 ميلي��ون دالري براي تأمين 
تجهيزات اساسي و مهم براي توليد خبر داد كه قرار بود 
تا پايان سال اين منابع تأمين شود. بر اساس اظهارات 
او، اين رقم پس از مذاكرات بعدي به 300 ميليون دالر 
كاهش پي��دا كرد و در نهايت ه��م بانك مركزي مانع 

اجراي آن شد. رييس پارلمان بخش خصوصي در مورد 
اظهارات دادستان كش��ور در مورد كارت بازرگاني كه 
از طريق رس��انه ملي نيز پخش شد، تصريح كرد: اين 
رسانه تنها تكه هاي مشخصي از اين نشست را پخش 
كرد. در همان جلسه عنوان شد كه اتاق ايران در صدور 
كارت هاي بازرگاني بر اس��اس ضوابط عمل مي كند و 
در صورت تخلف در اين ضوابط بايد پاسخگو باشد. اگر 
بعد از صدور كارت بازرگاني سوءاستفاده اي شود ديگر 
ارتباط��ي با اتاق ايران ن��دارد. او افزود: اين توضيحات 
كه در همان نشست مطرح ش��د، از سوي رسانه ملي 

پخش نشد.
در اين ميان بابك عابدين، رييس اتحاديه صادركنندگان 
صنعت چاپ روند ثبت سفارش براي تأمين مواد اوليه 
و تجهي��زات الزم براي توليد را ك��ه منوط به دريافت 
تأييديه از تشكل هاي صنفي اس��ت را بسيار طوالني 
دانست و با تأكيد بر اينكه 70 درصد تجهيزات الزم در 
حوزه صنعت چاپ وارداتي است، خواستار بازنگري در 
اين حوزه و كاهش زمان موردنياز در اين بخش شد. در 
اين نشست تعدادي از فعاالن اقتصادي هم به مشكالت 
صادرات انواع محصوالت اش��اره كردند؛ سيد رسول 
خليفه سلطاني، دبير انجمن توليدكنندگان فوالد با 
اشاره به رشد قابل توجه كشور در صادرات فوالد و دست 
يافتن به رتبه دهم از بين 40 كشور صادركننده فوالد 
در دنيا، گفت: به طور كلي مصرف داخلي فوالد رقمي 
در حدود 12 تا 13 ميليون تن است درحالي كه ميزان 
توليد اين محصول بالغ بر 25 ميليون تن برآورد مي شود. 
البته اين را هم در نظر بگيريم كه ساالنه با رشد 15 تا 18 
درصدي در توليد مواجه هستيم. او با بيان اينكه ميزان 
توليد داخل، 13 ميليون بيشتر از ميزان مصرف است و 
تنها 8 ميليون تن از آن به راحتي امكان صادرات دارد، 
خواستار فراهم شدن امكاناتي شد كه بتوان بخش ديگر 

اين مازاد مصرف را نيز صادر كرد.
عبدالعزير هدايت، رييس انجمن سازندگان تجهيزات 
صنعت��ي ايران با بيان اينكه در ح��ال حاضر با كاهش 
بودجه هاي عمراني و ع��دم ورود منابع مالي خارجي 

به كشور مواجه هس��تيم، تعداد زيادي از پيمانكاران 
و س��ازندگان با كمب��ود پروژه هاي اجراي��ي روبه رو 
هستند، بنابراين مي توانند روي ديگر بازارهاي منطقه 
مانند عراق س��رمايه گذاري كنند كه اين مهم تنها با 
حمايت هاي دولتي امكان پذير است اما متأسفانه دولت 
همراهي الزم را ندارد. او در مورد اس��تفاده از فاينانس 
توسط تعدادي از فعاالن اقتصادي طي سال گذشته و 
مواجه شدن با تكانه هاي ارزي و لزوم بازپرداخت اين 
منابع بر اساس نرخ هاي جديد، تأكيد كرد: در اين مورد 
ظرفيت هاي قانوني خوبي در برنامه ششم توسعه و قانون 
رفع موانع تولي��د وجود دارد كه مغفول باقي مانده اند. 
بخش خصوصي مي تواند ب��ه كمك همين دو قانون، 

مشكالت ارزي خود را حل كند.
ابوالفضل روغني، رييس س��نديكاي توليدكنندگان 
كاغذ و مقوا از بي توجهي دولت به نظرات تشكل هاي 
تخصصي انتقاد كرد و با نگاه به قانون بهبود مس��تمر 
محيط كسب وكار و اجرايي نشدن برخي از بندهاي آن، 
از اتاق ايران كه براي ساماندهي به وضعيت تشكل ها، 
تكليف قانوني پيدا كرده است، خواست در اين رابطه 
فعال تر از گذش��ته باشد و موضوع را با شدت بيشتري 

دنبال كند.
محس��ن حاجي باب��ا، عض��و هيات مديره س��نديكا 
توليدكنندگان رنگ و رزين ايران هم ضمن بيان اين 
پيشنهاد كه سود تقسيم نشده شركت هاي توليدي از 
ماليات معاف شود، گفت: اگر اين معافيت اتفاق بيفتد، 
آنگاه نياز ش��ركت ها به منابع مالي جديد كمتر شده 
و درعين حال زمينه براي رش��د و تقويت اين واحدها 
هم فراهم مي ش��ود. او از اعضاي هيات رييس��ه اتاق 
ايران خواس��ت كه اين پيش��نهاد را در دولت مطرح و 
پيگيري كنند. اين فعال اقتصادي در ادامه به موضوع 
خصوصي سازي و بي توجهي نسبت به اهليت افرادي 
كه براي خريد واحدهاي قابل واگذاري اقدام مي كنند، 
اش��اره و تصريح ك��رد: بايد اهليت اين افراد از س��وي 
تشكل هاي تخصصي تأييد شود تا شاهد حضور افرادي 
نباشيم كه حتي تجربه فعاليت در بخش هاي موردنظر 

را ندارند. حاجي بابا از سوي ديگر اعطاي مجوز توسط 
دولت براي احداث انواع واحدهاي توليدي را بي برنامه 
توصيف كرد و ادامه داد: در شرايط رونق هميشه ميزان 
توليد در كشور 2.5 برابر نياز است؛ امروز به دليل ركود 
حاكم بر اقتصاد اين رقم به 7 برابر رسيده است. بنابراين 
الزم است براي اعطاي مجوز به انواع واحدهاي توليدي، 
برنامه ريزي كرد؛ اجازه ندهيم در چنين شرايطي، منابع 
محدود كشور صرف فعاليت هايي شود كه نه تنها نيازي 

را برآورده نمي كند بلكه مشكل ساز هم مي شود.
مهرداد زكي پ��ور، رييس اتحاديه تولي��د و صادرات 
صنايع نساجي و پوشاك ايران از مشكالت نقدينگي 
در تش��كل ها و لزوم حمايت بيش��تر اتاق ايران از آنها 
سخن گفت و عنوان كرد: براي ارتقاي جايگاه تشكل ها 
مي توانيم از تجارب و الگوهاي خارجي نيز استفاده كرد. 
در عين حال الزم است براي باال رفتن اعتماد عمومي 
به تش��كل ها نيز برنامه ريزي كرد. با اين كار مي توانيم 
مي��زان اثرگذاري خ��ود را در رون��د تصميم گيري ها 
افزايش دهيم. از آن سو، حسن احمديان، رييس اتحاديه 
توليدكنندگان و صادركنندگان مبلمان ايران با توجه 
به برگزاري انتخابات دوره نهم هيات نمايندگان در ماه 
آينده از هيات رييس��ه اتاق ايران خواست تا با اصالح 
قانون مربوطه زمينه حضور نمايندگان تش��كل ها در 
هيات رييسه اتاق ايران نيز فراهم شود؛ در حال حاضر 
به دليل منع قانوني و با اين اس��تدالل كه نمايندگان 
تشكل ها انتخابي نيستند و از تشكل مربوطه معرفي 
مي ش��وند، اين افراد نمي توانند براي حضور در هيات 

رييسه اتاق ايران كانديد شوند.

   پرهيز از چندصدايي 
در ادامه احمد پورفالح، مشاور عالي رييس اتاق ايران با بيان 
اين مطلب كه بايد سازوكاري اتخاذ شود تا اعضاي هيات 
نمايندگان اتاق ايران را تشكل ها تشكيل دهند، گفت: در 
بس��ياري از كشورهاي ديگر نيز اين مساله رعايت شده و 
افراد به صرف فعاليت فردي خود در بنگاه هاي اقتصادي 
قادر به حضور در هيات نمايندگان نيس��تند. اميدواريم 

روزي برس��د كه در ايران نيز چنين سازوكاري، اجرايي 
شود. او همچنين با توجه به اينكه در اين دوره از انتخابات 
هيات نمايندگان اتاق نيز ثبت نام نكرده است، از نمايندگان 
تشكل هاي حاضر خواست كه در انتخاب كانديدها، كارنامه 
عملكرد افراد را بررسي كرده و به آن رأي دهند. به طور حتم 
حضور افراد شايسته و اثرگذار مي تواند در اين برهه زماني 
بسيار مهم باش��د. پورفالح همچنين با حمايت از ايجاد 
كنفدراسيون ها و پايان دادن به چندصدايي هاي آسيب زا 
در كشور، تأكيد كرد: اگر بخش خصوصي در قالب تشكل، 
فدراس��يون و در نهايت كنفدراسيون وارد عرصه اقتصاد 

شود، مي تواند اثرگذاري بيشتري داشته باشد.
در اين ميان، دبيركل اتاق ايران نيز به تحول در مديريت 
معاونت تشكل هاي اتاق اشاره و از آن به عنوان قدمي موثر 
ياد كرد و گفت: آنچه روند حركت ما را در اتاق با مش��كل 
مواجه كرده، نبود هم افزايي در دل تشكل هاس��ت. البته 
اين موضوع مربوط به همه تشكل هاي زيرمجموعه اتاق 
نمي شود. همين االن تشكل هايي هستند كه با هماهنگي 
در درون خود قدرت باالي چانه زني با دولت و ديگر قواي 
تصميم گير را دارند. عليرضا اشرف ادامه داد: هماهنگي و 
انسجام دروني بين اعضاي يك تشكل بسيار مهم است و 
مي تواند به پررنگ تر شدن آنها در صحنه اقتصادي كمك 
كند. او با اشاره به وزن سنجي تشكل ها كه به همت معاونت 
تش��كل هاي اتاق ايران انجام شد، تشريح كرد: اين كار را 
انجام داديم تا راهكارهاي مناسب براي توسعه هر كدام از 
تشكل ها را پيدا كرده و در اختيار آنها قرار دهيم. در واقع 
اتاق مي تواند با شناختي كه از تشكل ها پيدا كرده طبق 
درخواست آنها به كمكشان بيايد و زمينه رشد و توسعه 

آنها را مهيا كند.

    انتقاد مقامات از معترض بودن بخش خصوصي 
از آن سو، نايب رييس اتاق ايران نيز در واكنش به آنچه در 
اين نشست مطرح شد، تأكيد كرد: اتاق ايران نسبت به 
آنچه در اقتصاد كش��ور رخ داده و هر آنچه مي توان براي 
آينده پيش بيني كرد، منفعل نبوده و تا حد ممكن طي 
مكاتبات متعدد و حتي به صورت حضوري در نشست ها 
و جلسات مختلف از تصميم س��ازان كشور خواسته به 
نظرات بخش خصوصي توجه كنند. حسين سالح ورزي 
افزود: متناسب با ش��رايط در برخي از مراحل كار موفق 
بوده و در بعضي از موارد نتوانس��ته به هدف خود برسد. 
در اي��ن مورد حتي مي توان گفت، دول��ت و ديگر قواي 
كشور به اين ميزان انتقادي كه همواره اتاق ايران از روند 
تصميم گيري ها دارد، معترض هستند. نايب رييس اتاق 
ايران گفت: با توجه به شرايط كنوني، دولت مالحظات 
خاصي داشته و با وجود فش��ارهايي كه از جانب بخش 
خصوصي براي اصالح برخي موارد، وارد مي شود، حاضر 

به تغيير در آنها نيست.
بر اساس اظهارات او اينكه دولت به پيشنهادها و ديدگاه هاي 
مشورتي تشكل ها توجه نمي كند، ادعاي درستي است. 
سالح ورزي تشريح كرد: نتيجه تمام تعامالت ما با دولت 
در مورد اين مساله به اينجا ختم شد كه با معاونت حقوقي 
رياست جمهوري و معاون اول رييس جمهور توافق كنيم 
تا هر تصميمي ك��ه بدون دريافت ديدگاه تش��كل هاي 
تخصصي و نمايندگان اتاق ايران اتخاذ شد، اجرايي نشود. 
اما درنهايت متوجه شديم كه دولت مي تواند در برابر اين 
تصميم ادعا كند كه با فالن تشكل استاني مشورت كرده و 
نظرات آنها مساعد بوده است. متأسفانه تشكل هاي متعدد 
استاني هم نام در سطح كشور فعاليت مي كنند. به اعتقاد 
سالح ورزي، معرفي تشكل هاي ملي در اين بخش مي تواند 
زمينه اي را مهيا سازد كه دولت براي تصميم گيري هاي 

خود تنها به نظرات اين تشكل ها توجه كند.

رييس مركز ملي فرش ايران از تالش براي خروج فرش 
دستباف از تحريم به كمك تشكل هاي غيردولتي خبر 
داد و گفت: ترامپ مردم كشور خود را از اين هنر صنعت 
ايراني محروم كرد. فرش��ته دستپاك روز گذشته در 
مراسم رونمايي از 5 نقشه فرش لري اظهار كرد: فرش 
دستباف مهم هست چون جمعيت بسيار زيادي در 
جاي جاي ايران اسالمي يك دار قالي در منزل خود يا 
در كارگاه هاي متعدد دارند و بسياري از زنان و مردان 

ايراني در اين حوزه فعال هستند. 
او با بيان اينكه فرش دس��تباف را متعل��ق به ايران و 
ايراني ها مي دانيم، طرح و نقش فرش دستباف ايراني 
نشان مي دهد كه گذش��ته آن به هزاران سال قبل از 
ميالد برمي گردد، تصريح ك��رد: هر آنچه در ذهن ما 
تراوش مي كند به ص��ورت نمادهايي در فرش پياده 
كرده ايم؛ هرچيزي كه از درونمان هست را روي فرش 
پي��اده مي كنيم، به همين دليل مي گوييم كس��اني 
كه در اين حوزه كار مي كنند از جنس خدا هس��تند، 
امروز با افتخار ياد مي كنيم كه شناس��نامه دوم ملت 
ما فرش دستباف اس��ت و فرش دستباف پرچم دوم 

ما ايراني ها است.
ريي��س مركز ملي فرش ايران با تاكي��د بر اينكه 2.5 
ميليون نفر در حوزه فرش دستباف فعاليت مي كنند، 
ادام��ه داد: اگر ديده نش��ديم به دليل اين اس��ت كه 
دوس��تان ما در حوزه فرش دس��تباف افراد نجيب و 
محجوبي هس��تند كه براي امثال ما در حوزه دولت 
كمترين دردسر را داشته اند يا چون دردسر نداشته اند 

به مسائل و مشكالت آنها توجه نشده است.
دستپاك با اشاره به اينكه اعتقاد داريم بايد مسائل و 
مشكالت حوزه فرش را به صورت استاني حل كنيم، 
گفت: فرش 2۹ منطقه ما ثبت شده است، فرش لري 
ما را در جهان مي شناسند؛ بيش از 30 درصد صادرات 
ما به امريكا بود كه ترامپ آمد و مردم كشور خودش 
را از اين هنر صنعت محروم كرد و بعد مردم كشور ما 

را تحريم كرد.

او ب��ا بيان اينكه 30 درصد از س��بد صادرات توليد ما 
حذف شده و بايد كشورهاي ديگر را جايگزين كنيم، 
مردم ايران هم بايد ترغيب ش��وند در خريد دستباف 
تصريح كرد: تفاوت فرش دستباف با ديگر كف پوش ها 
بسيار زياد اس��ت؛ 20 درصد توليدات ما براي داخل 
كش��ور اس��ت، بايد در تمامي منازل فرش دستباف 
داشته باشيم؛ در اغلب مغازه هاي امريكا و در منزل ها 
فرش دستباف ايراني ديده مي شود، در تمام مناسبات 
مش��اهده مي كنيد يك فرش ايران��ي در مراوده هاي 

سياسي وجود دارد. 
ريي��س مركز ملي ف��رش ايران با تاكيد ب��ر اينكه ما 
اعتق��اد داريم هرگز فرش ايراني نبايد تحريم ش��ود، 
آنچه متعلق به ملت ها اس��ت نباي��د در دايره تحريم 
قرار گيرد، افزود: اميدواريم در اولين فرصت با كمك 
تش��كل هاي غيردولتي بتوانيم فرش دس��تباف را از 

تحريم خارج كنيم.
دستپاك با اش��اره به اينكه حدود 24 هزار نفر بافنده 
فرش در لرس��تان وجود دارد و تنها 4 هزار نفر بيمه 

تامين اجتماعي هستند، بايد در بحث تامين اجتماعي 
به عنوان اولين حركت تاثيرگذار فعاليت هاي بيشتري 
شود، اظهار كرد: هيچ استاني به اندازه لرستان در زمينه 
فرش فعاليت ندارد، اينق��در در اين مدت محدود در 
حوزه توجه به زيرساخت هاي فرش از سوي سازمان 
صنعت، معدن و تجارت لرستان تالش شده كه جاي 
تشكر دارد، در حوزه آموزش، حمايت از بافنده ها و ... 

تالش هاي بسياري صورت گرفته است.
او با بيان اينكه اميدواريم روزي باشد كه فرش هايي كه 
امروز طرح آن رونمايي مي شود را در بازارهاي جهاني 
ببينيم، يادآور شد: فرش دس��تباف به قدري طالب 
دارد كه امكان ندارد هيچ كش��وري بتواند در زمينه 
كيفيت رقابت كند. ممكن است به لحاظ كميت قدرت 
رقابت نداشته باشيم و كشورهاي ديگر از طرح هاي ما 
كپي برداري مي كنند، ام��ا اصل نقوش و كيفيت كار 
متعلق به ايران اس��ت. رييس مركز ملي فرش ايران 
خاطرنشان كرد: بيش از 70 درصد كساني كه در حوزه 

توليد فرش كار مي كنند زنان هستند.

اولين نشس��ت اعضاي كميته مش��ترك بازرگاني 
اي��ران و س��نگاپور با حض��ور محمدرضا كرباس��ي 
معاون امور بين الملل اتاق ايران و نمايندگان وزارت 
امور خارجه و س��ازمان توس��عه تجارت برگزار شد. 
محمدرضا كرباسي معاون امور بين الملل اتاق ايران 
در نشس��ت اعضاي كميته مشترك بازرگاني ايران 
و س��نگاپور ابراز اميدواري كرد ك��ه اين كميته تا 6 
ماه ديگر به اتاق مش��ترك ايران و سنگاپور تبديل 
شود. فرهاد فزوني و علي سليماني تنورلوئي رييس 
و نايب ريي��س كميته مش��ترك بازرگان��ي ايران و 
سنگاپور هستند و احمدرضا فرشچيان، اميرعباس 
آزادي طلب، علي محسني نژاد، محمود بني احمدي، 
امير ص��ادق هاش��مي، عليرضا پيرني��ا، حميدرضا 
علي پور مش��كاني، علي اكبر نظري )نماينده وزارت 
امور خارجه(، روس��تايي )نماينده سازمان توسعه 
تجارت( و نيلوفر اسدي به عنوان اعضاي اين كميته 
انتخاب ش��ده اند. محمدرضا كرباس��ي معاون امور 
بين المل��ل اتاق ايران در اين نشس��ت ب��ا تأكيد بر 
پيوند تنگاتنگ ميان معاونت ام��ور بين الملل اتاق  
ايران و كميته هاي مشترك بازرگاني تشكيل شده، 
تشكيل كميته مشترك بازرگاني ايران و سنگاپور را 
گام موثري جهت ارتباط ميان فعاالن اقتصادي دو 
كش��ور و همچنين اتاق ايران و اتاق بازرگاني كشور 

سنگاپور دانست.
به اعتقاد كرباسي، يكي از مهم ترين موضوعاتي كه 
طي سال هاي گذشته در ديپلماسي اقتصادي كمتر 
ب��ه آن توجه ش��ده، بهره گي��ري از ظرفيت فعاالن 
اقتصادي ايران��ي مقيم در كش��ورهاي هدف براي 
مبادالت تجاري است. او در همين زمينه به اعضاي 
كميته مشترك بازرگاني ايران و سنگاپور توصيه كرد 
تا اين كميته هرچه س��ريع تر اقدام به تدوين بانك 
اطالعات��ي از فعاالن اقتص��ادي و همچنين قوانين 

به روز در سنگاپور كند.
معاون امور بين الملل ات��اق ايران همچنين تصريح 

كرد: با توجه به مدت زم��ان محدود ارزيابي كميته 
مشترك بازرگاني ايران و س��نگاپور در شهريورماه 
س��ال ۹8، ضروري اس��ت تا اعضاي كميته تدوين 
»نقشه راه« را هر چه سريع تر در دستور كار خود قرار 
دهند. كرباسي با تأكيد بر ضرورت عضوگيري كميته 
مشترك بازرگاني ايران و سنگاپور خاطرنشان كرد: 
هدف معاونت امور بين الملل اتاق ايران است كه اين 
كميته طي 6 ماه آتي با افزايش فعاليت و تعداد اعضا 

به اتاق مشترك تبديل شود.
در ادامه اين نشست علي اكبر نظري نماينده وزارت 
امور خارج��ه در كميته مش��ترك بازرگاني ايران و 
سنگاپور بابيان اين موضوع كه پس از برجام، كشور 
س��نگاپور در مقايس��ه با ديگر كش��ورهاي جنوب 
شرق آس��يا، بيش��ترين تعداد هيات هاي تجاري را 
به ايران اعزام كرد، گفت: س��نگاپور به عنوان هاب 
صادرات آس��يا و با توجه ب��ه ظرفيت هايي كه دارد، 
اهميت بس��يار خاصي براي فعاالن اقتصادي ايراني 
دارد و بدون شك تشكيل اين كميته گام مهمي در 
راس��تاي بهره گيري از اين ظرفيت هاست. به گفته 
نماينده وزارت امور خارجه، حدود 5 هزار ش��ركت 
امريكايي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در خاك 
س��نگاپور فعاليت دارند؛ بنابراين طبيعي است كه 
رابطه س��نگاپور با ايران تحت تأثير تحريم ها دچار 

چالش شود.
بر اساس آمار منتشرشده از سوي روستايي نماينده 
سازمان توس��عه تجارت در اين جلسه، در 10 ماهه 
نخست سال جاري، ارزش واردات ايران از سنگاپور 
762 ميليون دالر و صادرات ايران به سنگاپور رقمي 
ناچي��ز در ح��دود 40 ميليون دالر بوده اس��ت. به 
اعتقاد اين مقام مسوول در وزارت صنعت با توجه به 
ظرفيت هاي موجود بين دو كشور ايران و سنگاپور و 
همچنين انگيزه فعاالن اقتصادي، ترازوي مبادالت 
تجاري ميان دو كشور را مي توان به سمت صادرات 

تغيير داد.
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 تاييد صالحيت 185 نفر
در انتخابات اتاق

ايلنا| رييس هيات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني 
از تاييد صالحيت 185 نفر براي انتخابات اتاق بازرگاني 
خبر داد و گفت: مالك براي ما، كارت بازرگاني معتبر 
است و هر داوطلبي كه بيش از سه سال سابقه كارت 
بازرگاني داشته باشد و از شش ماه قبل از ثبت نام عضو 
هيات مديره شركت باشد، مي تواند در انتخابات حضور 
يابد. ابراهيم بهادراني در خصوص آخرين روند بررسي 
رسيدگي به شكايات داوطلبين شركت در انتخابات 
اتاق بازرگاني گفت: برابر زمانبندي اعالم ش��ده كار 
رسيدگي هيات نظارت بر انتخابات تمام شده و اسامي 
افراد حائز شرايط به انجمن نظارت اعالم شده است. 
رييس هيات نظارت افزود: آن دسته از كانديداهايي 
كه به نتايج بررس��ي هيات معترض هستند سه روز 
فرصت دارند تا ش��كايت خود را به صورت كتبي به 
انجمن بدهند و در صورتي كه انجمن نيز نظر هيات را 
تاييد كند آنها مي توانند شكايت خود را به هيات عالي 
كه رياست آن بر عهده وزير صنعت است ارايه كنند 
پس از اين مرحله ليست واجدين شرايط نهايي خواهد 
شد و كانديداها تا نهم اسفند فرصت دارند تا كارهاي 
تبليغي خود را انجام دهند. او در خصوص مولفه هاي 
بررسي صالحيت كانديداها گفت: مالك براي ما كارت 
بازرگاني معتبر است و هر داوطلبي كه بيش از سه سال 
سابقه كارت بازرگاني داشته باشد و از شش ماه قبل 
از ثبت نام عضو هيات مديره ش��ركت باشد مي تواند 
در انتخابات حضور يابد. بهادراني در خصوص عمده 
شكايات مطرح شده گفت: با توجه به حضور كم افراد 
در گروه كشاورزي و معدن برخي از كانديداها خواهان 
جابه جايي به گروه ديگر بودند كه با هماهنگي كه با 
انجمن نظارت داشتيم اين مشكل حل شد. دو مورد 
نيز خواهان ثبت نام خارج از موعد قانوني بودند و اظهار 
داشتند كه آگهي ثبت نام را نديده بودند كه خواسته 
آنها رد شد در مجموع ليست 185 نفري كانديداها روز 

سه شنبه به انجمن نظارت ارسال شد.

نگاه مثبت به كانال مالي اروپا 
ايسنا| يك عضو اتاق بازرگاني تهران معتقد است 
در شرايطي كه فشار امريكا براي مسدودسازي مسير 
همكاري هاي اقتصادي ايران با كشورهاي خارجي 
ادامه دارد، گش��ايش كانال مالي اروپا قدمي مثبت 
و حركتي سدش��كن به ش��مار مي رود. محمدرضا 
نجفي منش اظهار كرد: در طول ماه هاي گذش��ته 
اصلي ترين تمركز دولت ترامپ در حوزه تحريم ايران 
بر اين موضوع قرار داشته كه فعاالن اقتصادي ايراني 
نتوانند تعامالت جدي با كش��ورهاي جهان داشته 
باشند و حتي اگر صحبتي از همكاري بوده نيز دولت 
امريكا تالش كرده با تهديد يا تحريم مانع از آن شود. به 
گفته او، در چنين شرايطي و با وجود باقي ماندن اروپا 
در برجام، كشورهاي اروپاي راهي سخت براي حمايت 
از تداوم همكاري هاي اقتصادي با ايران داشتند و با 
وجود اينكه تالش كردند فعاالن اقتصادي خود را به 
تداوم حضور در ايران دعوت كنند اما در عمل بخش 
غير دولتي از ترس تحريم هاي امريكا به سختي حاضر 
به همكاري مي شود. اين عضو اتاق بازرگاني تهران با 
بيان اينكه فشارهاي امريكا در زمينه راه اندازي كانال 
مالي اروپا نيز ادامه داشت، تصريح كرد: با وجود تمام 
اين فشارها سه كشور قدرتمند اروپايي قبول كردند 
كه ميزبان آغاز به كار اين كانال باشند و هرچند فعال 
اين كانال در سطحي محدود راه اندازي شده اما صرف 
آغاز به كارش اهميت برجام براي كشورهاي اروپايي را 
نشان مي دهد و با توجه به اينكه نخستين اقدام عملي 
در اين حوزه به شمار مي رود يك حركت سدشكن و 
مهم خواهد بود. نجفي منش در پاسخ به اين سوال 
كه بخش هاي صنعتي كشور چگونه مي توانند از اين 
كانال مالي بهره مند شوند، گفت: در مرحله نخست 
م��ا بايد تالش كنيم از فضاي مثب��ت به وجود آمده 
استفاده كنيم و ببينيم در آينده دولت هاي اروپايي 
چه تالش هايي براي حفظ برجام و اجراي تعهداتشان 

خواهند داشت. 

 كاهش توليد و اشتغال
در صنعت كفش

ايسنا| عضو هيات مديره انجمن صنعت كفش 
ايران ضمن برشمردن برخي چالش هاي اساسي 
در صنعت كفش، اظهار كرد: اگر تمام واحدهاي 
توليدي با 100 درصد ظرفيت خود مش��غول به 
كار شوند، اين صنعت قادر به افزايش 40 درصدي 
نيروي انس��اني خود خواهد بود. علي لشكري از 
كاهش ميزان توليد و اشتغال واحدهاي توليدي 
صنعت كفش خبر داد و گفت: ميزان توليد و اشتغال 
در صنعت كفش در مقايس��ه با س��ال گذشته به 
ترتيب حدود 50 و 20 درصد كاهش داشته است. 
او با اشاره به افزايش 150 درصدي قيمت مواد اوليه 
توليد كفش، تصريح كرد: اين در حالي اس��ت كه 
قيمت فروش محصوالت توليد شده نسبت به اوايل 
سال متوسط 100 درصد افزايش داشته است. اين 
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در ادامه 
افزايش بي رويه قيمت مواد اوليه، كاهش قدرت 
خريد مردم و كاهش تقاض��ا، تداوم وجود قوانين 
دس��ت و پاگير، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي 
خلق الساعه، مشكالت ناشي از ضوابط ثبت سفارش 
و ترخيص كاال از گمرك و ضرورت برگش��ت ارز 
حاصل از صادرت را از جمله مشكالت و چالش هاي 
صنعت كفش عنوان كرد. به گفته او، حدود 20 تا 
50 درصد مواد اوليه توليد كفش وارداتي است، اما 
با توجه به اينكه تنوع توليد انواع پاپوش زياد است، 
مقدار دقيق آن مشخص نيست. عضو هيات مديره 
جامعه صنعت كفش ايران همچنين عرضه ناكافي 
و قطره چكاني مواد اوليه در بورس كاال از س��وي 
پتروشيمي ها را يكي ديگر از مشكالت اين صنعت 
عن��وان و اظهار ك��رد: براي حل اين مش��كل در 
حال حاضر بسته حمايت از رقابت پذيري صنايع 
پايين دستي از س��وي اتاق بازرگاني ارايه شده و 
در دستور كار شوراي گفت وگوي دولت و بخش 

خصوصي است.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

همزمان با سفر رييس كل بانك مركزي ايران به عراق وزير برق عراق به تهران سفر كرد 

روشن شدن چراغ همسايه غربي با كليد ايران 
گروه انرژي| نادي صبوري|

در جريان سفر چند روزه لوي الخطيب وزير برق عراق 
به تهران، تفاهم نامه هايي در حوزه انرژي كه پيش��تر 
در جريان س��فر رضا اردكانيان وزير ني��روي ايران به 
بغداد مورد توافق طرفين ق��رار گرفته بودند، اجرايي 
خواهند شد. لوي الخطيب ديروز ظهر و هنگام رسيدن 
در فرودگاه امام خميني هدف از اين س��فر را »تقويت 
روابط با ايران در حوزه انرژي و اقتصاد« توصيف كرد. 
اين سفر با اظهارات روز سه شنبه بيژن زنگنه وزير نفت 
در مورد بدهي 2 ميليارد دالري عراق در واردات گاز از 
ايران همزمان شده است. عراق امسال در زمينه تامين 
برق مورد نياز خود با مشكالت زيادي روبرو بوده است. 
الخطيب درس��ت پس از ناآرامي ها در جنوب عراق به 
عنوان وزير نيرو منصوب ش��د و هدف خود را كاهش 
وابستگي در واردات برق و تمركز بيشتر بر تامين برق 
داخلي با تكيه بر نيروگاه سازي توصيف كرد. پيش تر 
عنوان شده بود كه سفر وزير عراق كه به فاصله حدود 1 
ماه از سفر وزير نيروي ايران به اين كشور انجام مي شود 
در راس��تاي يك برنامه سه س��اله به منظور »اصالح 

زيرساخت هاي برق عراق« قرار مي گيرد. 
لوي خطيب وزير نيروي عراق كه به دعوت وزير نيروي 
ايران به تهران سفر كرده است ديروز ظهر در بدو ورود 
خود در مورد اين س��فر گفت: »هدف اين سفر تقويت 

روابط در حوزه انرژي و اقتصادي است« 
او در ادامه عن��وان كرد: »يكي از اهداف ديگر پيگيري 
يادداشت تفاهم هايي است كه در جريان سفر پيشين 
منعقد ش��ده بود. اكنون مي خواهيم آن را وارد مرحله 
اجرايي كنيم«  خطيب تاكيد كرد: »اهميت اين سفر در 

تعميق روابط اقتصادي در حوزه نيرو است.« 
رضا اردكانيان وزير نيروي ايران نيز در خوشامدگويي 
به اين وزي��ر از او بابت اينكه در فرصتي كوتاه دعوت را 

پذيرفته و به ايران سفر كرده تشكر كرد. 
وزير نيروي ايران در اظهاراتي در مراس��م استقبال از 
الخطيب گفت: » اين سفر بيش از آنكه در ارتباط با بحث 
تامين برق باشد نقشي تعيين كننده در توسعه منطقه 
خواهد داشت. ما همكاري را در زمينه انرژي با دولت و 

مردم عراق توسعه خواهيم داد.« 
او ادامه داد: »از ظرفيت ها براي توسعه صنعت برق عراق 
استفاده مي كنيم و امكان يك همكاري در بازار انرژي 

منطقه را فراهم خواهيم آورد.«
پيشتر »مجتبي خسروتاج« معاون سابق وزير صنعت، 
معدن و تجارت ايران در س��فر خود به بغداد با اشاره به 
نگاه منطقه اي ايران به ع��راق در زمينه صادرات برق 

گفته بود: »عراق مي تواند نقطه اتصال شبكه برق ايران 
به كشورهاي غرب خاورميانه با هدف صادرات برق به 

سوريه، لبنان، اردن، مصر و شمال آفريقا باشد.« 
وزير نيروي ايران در تشريح مقدمات اين سفر عنوان 
كرد: »بيش از يك ماه اس��ت كه همكاران ما در حال 
برنامه ريزي اين سفر هستند و اسناد در اين سفر امضا 
خواهد ش��د كه از جمله آن اس��تمرار صادرات برق به 

عراق است.« 
عراق بزرگ ترين وارد كننده ب��رق از ايران در منطقه 

محسوب مي شود.
لوي خطيب در واقع پس از آن سكان وزارت برق عراق 
را به دست گرفت كه كمبود تاسيسات و امكانات برق، 
مردم را در جنوب عراق ب��ه ويژه بصره براي تظاهرات 
به خيابان كش��اند. او در جريان معرفي اش به مجلس 
عراق عنوان كرد كه برنامه او كاهش »واردات« برق در 
عراق و تكيه بيشتر بر تامين آن از طريق نيروگاه هاي 
داخلي اس��ت كه با همكاري شركت هاي بين المللي 

ساخته شود. 
عراق به گواه بسياري از كارشناسان، مهم ترين همسايه 
ايران اس��ت كه طوالني ترين مرز را با ايران دارد. ايران 
و عراق همچنين اشتراكات مذهبي فراواني را دارند. 2 
كشور در مالكيت يكي از عظيم ترين ذخاير نفتي جهان 

نيز مشترك هستند. 
 به گزارش »تعادل« بر اساس گزارش 10 ماهه تجارت 
خارجي ايران كه به تازگي سازمان گمرك آن را منتشر 
كرده است، صادرات ايران به عراق از ابتداي سال جاري 
ت��ا دي ماه 7 ميليارد و 515 ميليون دالر بوده اس��ت، 
واردات از عراق البته اندك و 51 ميليون دالر بوده است. 
در نتيجه تراز تجاري تج��ارت 10 ماهه ايران و عراق 
معادل 7 ميليارد و 464 ميليون دالر شده و عراق را به 
شريك تجاري نخست ايران در 10 ماه ابتدايي سال 97 

تبديل كرده است. 
بيژن زنگنه وزير نفت ايران روز سه ش��نبه در جريان 
نشست خبري اش اظهاراتي را در خصوص مراوده گازي 
با عراق مطرح كرده و عنوان كرد كه عراق نتوانس��ته 
است 2 ميليارد دالر از پول گاز دريافتي اش از ايران را 

پرداخت كند. 
شامگاه سه شنبه و چند س��اعت پس از اظهارات وزير 
نفت، خبر امضاي »مكانيزم پرداخت مالي بين ايران 
و عراق« منتش��ر ش��د. اين مكانيزم در جريان س��فر 
عبدالناصر همتي رييس كل بان��ك مركزي ايران به 
عراق و ديدار او با علي العالق رييس كل بانك مركزي 

اين كشور به امضا رسيد. 

دسامبر 2018 رويترز در گزارشي نوشت كه عراق براي 
واردات گاز و برق از ايران معاف شده است. 

عراق براي تامين خوراك نيروگاه هاي خود شديدا به 
واردات گاز ايران احتياج دارد. مسووالن عراق در جريان 
مذاكرات براي دريافت معافيت از امريكا اين موضوع را 
عنوان كردند كه حداقل 2 سال زمان احتياج دارند تا 

جايگزيني براي گاز وارداتي از ايران پيدا كنند.
رضا اردكانيان وزير نيروي ايران دي ماه س��ال جاري 
به عراق سفر كرد. در جريان اين سفر تفاهم نامه هاي 
مش��تركي در زمينه صادرات برق و صادرات گاز مايع 
مورد اس��تفاده در نيروگاه هاي برقي و مطالبات مالي 

امضا شد.
ع��راق از س��ال 2003 برنامه ه��اي جدي بازس��ازي 
نيروگاهي خود را آغاز كرد. انعقاد ق��رارداد براي وارد 
ك��ردن برق از ايران نيز 2 س��ال پ��س از 2003 اتفاق 
افتاد و از آن زمان تاكنون طبق آمارهاي دولتي، ايران 
روزانه بين 1500 تا 2000 مگاوات برق به عراق صادر 

كرده است.

افت شديد درآمدهاي نفتي عراق، روي واردات محدود 
برق از ايران نيز اثر گذاشت. ايران آخرين روز دسامبر 
س��ال 2016 )دي ماه 95( صادرات برق به عراق را به 
دليل بدهي قطع كرد. حميد چيت چيان وزير س��ابق 
نيروي ايران بعدها رقم بدهي عراق به ايران در اين زمان 
را يك ميليارد و 200 ميليون دالر اعالم كرد. چيت چيان 
ارديبهشت ماه سال 96 در جمع خبرنگاران اعالم كرد 
ك��ه عراق 350 ميليون دالر از اي��ن بدهي را پرداخت 
كرده و مابقي نيز قرار است طي اقساط پرداخت شود. 
اتفاقي كه باعث ش��د صادرات برق ايران به عراق از سر 

گرفته شود.
اما تير ماه امسال، مصعب المدريس سخنگوي وزارت 
برق عراق اعالم كرد كه صادرات برق ايران به اين كشور 
به دليل بدهي قطع ش��ده است. خبرگزاري آناتولي 7 
جوالي نوشت كه آقاي مدريس رقم بدهي به ايران را 

نزديك به يك ميليارد دالر عنوان كرده است.
در ادامه اما صادرات برق به اين كشور از سر گرفته شد 
اما طبق تازه ترين اظهارنظرها كه از سوي بيژن زنگنه 

وزير نفت منتشر شده است، عراق اخيرا نتوانسته است 
پول گاز وارداتي از ايران را تس��ويه كرده و نزديك به 2 

ميليارد دالر بدهي به ايران دارد. 
طبق تازه تري��ن آمارها توليد برق عراق در حال حاضر 
حدود 15 هزار و 700 مگاوات است و تقاضا به بيش از 

روزانه 23 هزار مگاوات رسيده است.
ايران تاكنون 2 نيروگاه از جمله نيروگاه هاي الصدر و 
الحيدريه را در اين كشور ساخته است. ايران همچنين 
پس از س��اخت اين نيروگاه ها وظيفه آموزش پرسنل 
عراقي براي بهره ب��رداري از اين واحدها را نيز بر عهده 

داشته است. 
رضا اردكانيان وزير نيروي ايران پيش��تر گفته بود كه 
در روزهاي آين��ده ميزبان وزير ع��راق خواهيم بود و 
براي نهايي كردن يك برنامه سه ساله به منظور اصالح 
زيرساخت هاي برق عراق، س��اخت نيروگاه بازسازي 

شبكه و اصالح تلفات اقداماتي را انجام خواهيم داد.
به گفته وي ايران اميدوار است تا از طريق عراق بتواند 

شبكه برق را به سوريه وصل كند. 

رشد ذخاير نفتي امريكا، قيمت نفت را يك درصد كاهش داد

بانك امريكايي »مريل لينچ« پيش بيني كرد

واكنش سرد بازار به احتمال حذف نفت ونزوئال

توقف رشد تقاضاي نفت در 2030

رويترز|
در حالي كه سايه تحريم هاي امريكا بر صنعت نفت 
ونزوئال سنگيني مي كند و احتمال مي رود صادرات 
نفت��ي يك��ي از پنج موس��س اوپك تا ح��د زيادي 
كاهش دهد، بازار با بي تفاوتي نس��بت به اين اتفاق 
به تأثيرپذيري از ساير مولفه هاي موثر بر بازار نفت 

ادامه مي دهد.
 صنعت نفت ونزوئال كه پيش��نهاد تأسيس سازمان 
كش��ورهاي توليدكننده نفت )اوپك( را در كارنامه 
نفتي خود دارد، اكنون با ضربه هاي مهلك پي درپي 
بر پيكر خود، به واسطه اقتصاد نابسامان و تحريم هاي 
امريكا، مواجه ش��ده اس��ت و بازار با ناديده گرفتن 
تأثيرات احتمال��ي بحران هاي اين كش��ور بر نفت 
جهاني، نسبت به افزايش ذخاير نفتي امريكا واكنش 

نشان مي دهد.
بازار نفت روز چهارشنبه بعد از انتشار يك گزارش كه 
نشان مي داد ذخاير تجاري نفت خام اياالت متحده 
رشد كرده اس��ت و همچنين نگراني ها درباره ضربه 
تحريم هاي امريكا عليه ونزوئال بر عرضه جهاني نفت 
فروكش كرده اس��ت، با كاهش يك درصدي قيمت 

روبرو شد.
موسسه امريكن پتوليوم روز سه شنبه اعالم كرد كه 
ذخاير نفت خام اياالت متحده در هفته گذش��ته به 
ميزان 2 ميليون و 500 هزار بش��كه افزايش داشته 
است. گزارش عرضه نفت رسمي دولت چهارشنبه ها 

منتشر مي شود.
ش��اخص جهاني نفت خ��ام، برنت پ��س از آنكه در 
ماه ژانوي��ه حدود 15 درصد تقويت ش��ده بود، روز 

چهارشنبه با 62 سنت كاهش با 61 دالر و 36 سنت 
به ازاي هر بشكه معامله ش��د. شاخص نفت امريكا 
نيز با 48 سنت كاهش به 53 دالر و 18 سنت در هر 

بشكه رسيد.
استيفن برنوك از كارگزاري نفتي پي وي ام بيان كرد: 
ماه ژانويه كه با موفقي��ت روند طوالني مدت صعود 
قيمت نفت را طي مي كرد، در حال مبدل ش��دن به 
يك فوريه غم انگيز است كه در آن تب وتاب حمايت 
از قيمت نفت به واس��طه آشفتگي هاي رو به فزوني 

ونزوئال شروع به محو شدن مي كند.
او در ادامه افزود كه ارقام موسسه امريكن پتروليوم 
كه نش��ان دهنده باال رفتن ذخاير نفتي است، اقدام 
كمي براي س��اكت كردن زنگ خطر اش��باع عرضه 

نفت اياالت متحده به حساب مي آيد.
اياالت متح��ده اعالم ك��رد كه تحريم ه��اي هفته 
گذشته عليه شركت ملي نفت ونزوئال اقدامي است 
كه مي تواند عرض��ه نفت را محدود كند، اما در عين 
حال امر توسعه فشار وارد مي كند تا قيمت ها به شدت 

افزايش يابد.
تحليلگران جي بي سي انرژي كه يك مركز تحقيقات 

مستقل بازار نفت و گاز است، در اين باره نوشتند: به 
نظر مي رسد كه بازار هنوز در مورد احتمال از دست 
دادن بشكه هاي نفت ونزوئال نگراني چنداني ندارد.

اين تحليلگ��ران در ادامه نوش��تند: واكنش خنثي 
بازار به مس��اله ونزوئال يا به اين دليل است كه بازار 
فرض مي كند كه اندازه اثر حذف نفت ونزوئال بزرگ 
نخواهد بود، يا حداقل به اندازه اي كه براي بازار قابل 

تحمل باشد كوتاه مدت خواهد بود.
نگراني در مورد ضعف در رشد اقتصاد جهاني و جنگ 
تجاري ميان چين و امريكا نيز بر فش��ار رواني روي 
قيمت ها موثر بوده اس��ت. روز سه شنبه پس از آنكه 
يك گزارش آماري-پيمايش��ي نش��ان داد كه رشد 
اقتصادي در منطقه يورو تقريبأ متوقف شده است، 

قيمت نفت سقوط كرد.
دونالد ترام��پ، رييس جمهور اياالت متحده امريكا 
در بيانه ساالنه خود گفته بود كه معامالت تجاري با 
چين امكان پذير است. مقامات ارشد اياالت متحده 
امري��كا و چين براي آغاز دور ديگري از مذاكرات در 

هفته آينده آماده هستند.
كاهش عرضه توسط سازمان كشورهاي صادركننده 
نف��ت )اوپك( و متح��دان آن، از جمله روس��يه، از 

قيمت ها حمايت كرده است.
اتحاديه توليد كنندگان كه با نام اوپك پالس شناخته 
مي ش��ود، از ماه گذشته سياست كاهش توليد نفت 
را به منظور جلوگيري از اش��باع مجدد عرضه نفت 
در بازار شروع كرد. نظرسنجي رويترز نشان داد كه 
اوپك تقريبأ سه چهارم از پيمان كاهش توليد نفت 

را جامه عمل پوشانده است. 

تسنيم|
بانك امريكاي��ي مريل لينچ پيش بيني كرد افزايش 
س��االنه در مصرف جهاني نفت در سال هاي آينده 
بسيار كند خواهد بود و تا 2024 رشد تقاضا نصف و 

تا 2030 صفر مي شود.
به گزارش اويل پرايس، تا سال 2030 تقاضاي نفت 

به اوج خود مي رسد و بعد از آن كاهش مي يابد. 
ط��ي دهه آينده يا پ��س از آن تقاضاي نفت بايد هر 
چند با س��رعتي آهسته رش��د كند. طبق اطالعات 
بان��ك امريكايي مريل لين��چ، افزايش س��االنه در 
مصرف جهاني نفت در س��ال هاي آينده بسيار كند 

خواهد بود.
تا 2024 رش��د تقاضا نصف مي ش��ود و به فقط 0.6 
ميليون بشكه در روز مي رسد يعني پايين تر از 1.2 
ميليون بشكه در روز سال جاري . ولي تا 2030 رشد 
تقاضا صفر مي ش��ود چون مصرف به اوج مي رسد و 

پس از آن سقوطي نسبتا سريع خواهد داشت.
بانك امريكايي مريل لينچ هش��دار داده اس��ت كه 
رشد خودروهاي الكتريكي بستگي به چند فلز اصلي 
دارد. مثال ليتيوم كه در چند كشور امريكاي التين 

استخراج و توليد مي شود.
ول��ي فلز كبالت ب��راي برخي خودروس��ازان باعث 
نگراني اس��ت. تقريبًا 62 درصد كبال��ت جهان در 
جمه��وري دموكراتيك كنگو يافت مي ش��ود. يك 
مقام اجرايي خودروس��ازي فورد گفت ممكن است 
خودروس��ازان مجبور شوند به خاطر ترس از عرضه 
كافي كبالت، خودشان مس��تقيمًا در توليد اين فلز 

سرمايه گذاري كنند.
جمهوري كنگو يك انتخابات جدايي طلبانه برگزار 
كرده ولي با اينكه انتقال قدرت صلح طلبانه اس��ت، 
اين كشور سال هاست از بي ثباتي رنج مي برد. بانك 
امريكايي مريل لينچ اعالم كرد: »هرگونه اختاللي 

در توليد كبال��ت، توليد خودروهاي الكتريكي را در 
اوايل دهه 20 20 كاهش مي دهد و در عوض از قيمت 

نفت خام حمايت مي كند«. 
به نظر بان��ك امريكايي مريل لين��چ، اين خودروها 
تأثيري منفي بر تقاضاي نفت از 2021 به بعد دارند.

خودروه��اي الكتريكي تقاضاي بنزي��ن را كاهش 
مي دهن��د و تقاضا براي مواد پتروش��يمي بيش��تر 
متوجه بشكه هاي سبك نفتي مثل گاز طبيعي مايع 
خواهد بود. م��ا در ابتداي دوره اي جديد از بي ثباتي 
براي توليدكنن��دگان نفت، پااليش��گاه ها و معدن 

كاران هستيم. 
تمام اينها نش��ان دهنده ي��ك اوج تقاضاي نفت در 
2030 است. بانك امريكايي مريل لينچ عقيده دارد 
ما در ميانه بزرگ ترين تغيير س��اختاري در رش��د 
تقاضا از زمان آغ��از ازدياد اتومبي��ل در اوايل دهه 

1900 هستيم.
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نخستين عرضه ميعانات گازي 
در بورس

نماينده شركت ملي نفت ايران در بورس انرژي از عرضه 
ميعانات گازي پارس جنوبي در رينگ بين الملل بورس 
انرژي با چارچوب جديد در تاريخ چهارش��نبه، 24 
بهمن ماه خبر داد. اميرحسين تبيانيان با اشاره به اينكه 
اين نخس��تين مرحله عرضه ميعانات گازي شركت 
ملي نفت ايران در رينگ بين الملل بورس انرژي است، 
افزود: در اين مرحله يك ميليون بشكه ميعانات گازي 
در محموله هاي 35 هزار بشكه اي عرضه خواهد شد. 
وي افزود: براساس ميانگين 10 قيمت پاياني نفت خام 
دوبي، قيمت هر بشكه 61 دالر و 4 سنت تعيين شد. 
تبيانيان اظهار كرد: پيش پرداخت 6 درصد و امكان 
تس��ويه 100 درصد ريالي از ويژگي هاي اين عرضه 
است. همچنين مدت تسويه حساب از زمان بارگيري 
90 روز تعيين شده است. وي تصريح كرد: هر هفته در 
رينگ صادراتي بورس انرژي عرضه مستمر نفت خام 

و ميعانات گازي را انجام مي دهيم.

برنامه هندوستان پتروليوم 
براي خريد نفت ايران

ايلنا| وينود اس ش��ينوي، مدير پااليش��گاه هاي 
شركت هندوستان پتروليوم اعالم كرد اين شركت 
مي تواند 0.9 ميليون تن نفت ايران را در س��ال مالي 
2019-2018 خريداري كند. ام كي سورانا، رييس 
هيات مديره شركت هندوستان پتروليوم اعالم كرد 
اين ش��ركت 0.7 ميليون تن نفت ايران را در فاصله 
آوريل سال 2018 تا فوريه س��ال 2019 خريداري 
كرده است. سورانا همچنين اظهار كرد: هندوستان 
پتروليوم ح��دود 4.5 ميليون تن نفت ع��راق را در 
سال 2019 همانند سال گذشته خريداري خواهد 
كرد. براس��اس گزارش رويترز، رييس هيات مديره 
هندوستان پتروليوم اظهار كرد: اين شركت ساخت 
پااليشگاه به ظرفيت 180 هزار بشكه در روز در غرب 

هند را تا اكتبر سال 2022 تكميل خواهد كرد.

ركورد در كاهش صادرات 
اوپك به امريكا

ايسنا| با آغاز كاهش توليد اوپك و تحريم هاي 
واش��نگتن عليه صادرات ونزوئال، نفت خارجي 
كمتري به سواحل امريكا مي رسد. آمار شركت 
كپلر نش��ان داد صادرات نفت از س��وي اوپك و 
متحدانش به امري��كا در ژانويه به 1.41 ميليون 
بشكه در روز سقوط كرد كه پايين ترين ميزان در 
پنج سال اخير بوده است. كاهش واردات از عراق 
و كاهش شديد توليد از سوي عربستان سعودي، 
تأثير خود را در افت چشمگير صادرات به امريكا 
گذاشت. همزمان صادرات نفت ونزوئال به امريكا 
به ميزان حدود 30 درصد كاهش پيدا كرده است.
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درس هايي كه بايد از تاريخ آموخت

چطور يك نظم جهاني پايان مي يابد؟ 
ريچارد هاس|

رييس شوراي روابط خارجي امريكا |
مترجم:  بهاره محبي|

يك نظم جهاني ثابت امري نادر است. نظم جهاني كه 
پس از يك مناقش��ه بزرگ به وجود مي آيد همزمان، 
ش��رايط و ميل به نس��خه اي جديد از خود را نيز ايجاد 
مي كند. اين نظم تقس��يم ق��درت پاي��دار و پذيرش 
گس��ترده قوانينش را مي خواهد، قوانين��ي كه روابط 
حاكم بر بين الملل را اداره مي كند؛ و از آنجايي كه چنين 
نظمي ايجاد مي شود و نه متولد، نيازمند نوع مدرني از 
حكومتداري است. مهم نيست كه شرايط آغازين از چه 
ميزان پختگي برخوردار بوده يا تمايالت اوليه براي ايجاد 
چنين نظمي چقدر ش��ديد بوده، وقتي شرايط تغيير 
مي كن��د و بحران ها آن را به چالش مي كش��ند، حفظ 
اين نظم نيازمند ديپلماسي خالق، نهادهاي كارآمد، و 

اقدامات موثر براي تنظيم مجدد آن است. 
در نهايت اما، نظمي كه به بهترين شكل ممكن مديريت 
شده هم  ناگزيز محكوم به فناس��ت. توازن قدرتي كه 
پايه ه��اي چنين نظمي بوده خود نامتوازن مي ش��ود. 
نهادهاي حامي اين نظم نمي توانند خود را با ش��رايط 
جديد وفق دهن��د. برخي كش��ورها در نتيجه تغيير 
ظرفيت ها، اهداف ناپاپدار و رش��د جاه طلبي ها سقوط 
مي كنند و برخي كش��ورها ظهور. كساني كه مسوول 
حفظ نظم هس��تند در تصميمات خ��ود دچار لغزش 
مي شوند؛ چه آنها بايد گرفته مي شد و نشد، و چه آنهايي 

كه نبايد گرفته مي شد و اتخاذ شد. 
اما اگر پايان هر نظمي اجتناب ناپذير اس��ت، زمان اين 
پايان و چگونگي آن نيست؛ در ضمن تبعات فروپاشي 
چنين نظمي هم مي تواند اجتناب ناپذير نباشد. نظم ها 
تمايل دارند كه به جاي فروپاش��ي ناگهاني، زوال شان 
تدريجي باشد. همانطور كه حفظ نظم به حكومتداري 
مدرن و اقدامات كارآمد بستگي دارد، سياست خوب و 
ديپلماسي فعال هم مي تواند به درنظر گرفتن اين مساله 
كمك كند كه زوال و فروپاشي نظم موجود چطور بايد 
باش��د و تبعات چنين اتفاقي چه خواهد بود. اما تحقق 
چنين ام��ري، پيش نيازهايي الزم دارد: به رس��ميت 
شناختن اينكه نظم پيشين هيچگاه بازنخواهد گشت 
و اينكه تالش ها براي احياي آن بيهوده خواهد بود. بنا 
براين با هر پاياني، پذيرش چنين پاياني بايد وجود داشته 

باشد تا بتوان روبه جلو حركت كرد. 
كارشناسان و متخصصان در جست وجو براي برقراري 
توازن در جهان امروز به گذش��ته نگاه كرده اند به عصر 
يونان باستان، جايي كه ظهور قدرتي جديد باعث وقوع 
جنگ ميان آتن و اسپارتا شد؛ همچنين به دوره پس از 
جنگ جهاني اول، زماني كه آلمان و ژاپن با ناديده گرفتن 
توافق ها به همسايگان خود حمله كردند و اياالت متحده 
انزواگرا و بيشتر اروپا براي مقابله با آنها دست به دست 
هم دادند. اما واقعه اي كه مي تواند بيشترين روشنگري 
را درباره شرايط امروز جهان داشته باشد مربوط به زماني 
است كه كنس��رت اروپا در قرن نوزدهم شكل گرفت؛ 
مهم ترين و موفق ترين تالش براي ساختن و حفظ نظم 
جهاني تا به امروز.  )كنسرت اروپا يا توافق و هماهنگي 
اروپا به توافق هاي كشورهاي روسيه، اتريش، پروس و 
بريتانيا گفته مي شود كه پس از شكست ناپلئون با حضور 
نمايندگان كشورهاي اروپايي در پي كنگره وين بسته 
شد.( از 1815ميالدي تا آغاز جنگ جهاني اول يعني 
يك قرن بعد، نظم ايجاد شده در كنگره وين بسياري از 
روابط بين الملل را تعريف و بسياري از قوانين بنيادين 
در حوزه رفتارهاي بين المللي را تعيين مي كرد )حتي 
اگر اغلب آنان با موفقيت اجرا نمي شدند.( اين نظم نشان 
مي دهد كه در يك جهان چند قطبي چگونه مي توان 

امنيت را مديريت كرد. 
سقوط نظم و آنچه پس از آن رخ داد، درس هاي آموزنده  
و هش��داري فوري براي امروز ما دارد. قرار گرفتن يك 
نظم در مس��ير بي بازگش��ت فروپاش��ي به اين معني 
نيس��ت كه هرج ومرج يا فجايع پس از اين فروپاش��ي 
نيز اجتناب ناپذير اس��ت. اما اگر فروپاشي نظم جهاني 
به خوبي مديريت نش��ود، فاجعه پس از آن قطعا اتفاق 

خواهد افتاد. 

   روزهاي پس از فاجعه 
نظم جهاني نيمه دوم قرن بيس��تم و نيم��ه اول قرن 
بيس��ت ويكم نتيجه گذر از دو جنگ جهاني بود. نظم 
قرن نوزدهم هم در پي يك فاجعه بين المللي حاكم شد: 
جنگ هاي ناپلئوني كه پس از انقالب فرانس��ه و ظهور 
ناپلئون بناپارت براي بيش از يك دهه اروپا را فراگرفت. 
پس از شكست ناپلئون و ارتشش در جنگ، هم پيمانان 
پيروز )اتريش، پروس، روسيه و انگلستان( كه قدرت هاي 
بزرگ امروز جامعه جهاني هستند در سال هاي 1814 و 
1815 ميالدي در وين گردهم آمدند. آنها در كنگره وين 
تمهيداتي را انديشيدند تا مطمئن شوند كه ارتش فرانسه 
ديگر هرگز نخواهد توانست دولت هاي آنان را تهديد كند 
و جنبش هاي انقالبي هم هيچگاه پادشاهي هاي آنان را 
تهديد نخواهد كرد. قدرت هاي پيروز همچنين براي 
پيوستن دوباره فرانسه دست به انتخابي عاقالنه زدند و 
مسيري را طي كردند كه كامال متفاوت از نحوه برخورد 
با آلمان پس از جنگ جهاني اول يا برخورد با روسيه در 

پي تضعيف در جنگ سرد بود. 
كنگره نظامي را موسوم به »كنس��رت اروپا« بنا كرد. 
گرچه مركز كنس��رت در اروپا بود اما نظم بين المللي 
وقت خود را با توجه به موقعيت برتر اروپا و اروپايي ها در 
جهان تشكيل داد. مجموعه اي از درك متقابل درباره 
روابط ميان دولت ها وجود داشت كه مهم ترينش توافق 
بر سر جلوگيري از تهاجم به كشوري ديگر يا دخالت در 
امور داخلي كشوري خاص بدون اجازه اين كنسرت بود. 
يك توازن نظامي محكم مانع اين مي ش��د كه از همان 
ابتدا كشوري وسوسه شود تا نظم موجود را از ميان ببرد. 
هرگاه اتفاق مهمي رخ مي داد وزراي خارجه با يكديگر 

ديدار مي كردند. كنسرت درباره هر مساله اي در جهان 
رويكردي محافظه كارانه داشت. پيمان وين تعديل هاي 
سرزميني زيادي ايجاد كرد و پس از آن بود كه مرزهاي 
اروپايي را كامال مشخص كرده و باعث شد تا تغييرات 
تنها زماني اجرايي شوند كه مورد موافقيت همگان قرار 
گرفته باشد. كنسرت همچنين به كمك پادشاهي ها 
آمد و كش��ورهاي ديگر را ترغيب كرد تا هر زماني كه 
انقالب هاي مردمي موجوديت نظام هاي پادشاهي را 
تهديد كرد، به آنها كمك كند؛ از جمله فرانس��ه كه در 

سال 1823 ميالدي به كمك اسپانيا آمد.
دليل كارآمدي كنسرت اين نبود كه قدرت هاي بزرگ 
بر س��ر همه امور به يك توافق كامل رسيده بودند؛ اين 
نظام كارآمد بود به اين دليل كه هر دولتي براي حمايت از 
اين نظام كلي داليل خاص خود را داشت. اتريش بيشتر 
از همه چيز نگران مقاومت در برابر نيروهاي ليبراليسم 
بود كه نظام س��لطنتي اين كش��ور را تهديد مي كرد. 
انگستان روي چالش فرانسه تمركز كرده بود و همزمان 
مراقب تهديد بالقوه از س��وي روسيه بود )به اين معني 
كه نمي خواست فرانسه بيش از اندازه تضعيف شود تا 
نتواند در صورت جدي شدن تهديد از جانب روسيه به 
كمك لندن بيايد.( گرچه دولت ها داليل خاص خود را 
براي حفظ نظم آن زمان داشتند اما منافع مشترك به 
اندازه اي بود كه كنسرت مانع از جنگ ميان قدرت هاي 

بزرگ آن روز شده بود. 
كنسرت به لحاظ فني يك قرن دوام آورد؛ يعني درست تا 
جنگ جهاني اول. اما مدت ها پيش از فروپاشي رسمي، 
نقش موثر و كارآمد خود را از دست داده بود. موج هاي 
انقالبي كه در سال هاي 1830 و 1848 ميالدي اروپا را 
در نورديد، آشكار كرد كه اعضاي كنسرت براي حفظ 
آن در برابر فش��ار افكار عمومي محدوديت هاي جدي 
دارند. و در نتيجه اين ش��رايط بود كه جنگ كريمه به 

وقوع پيوست.

جنگي كه در ظاهر براي سرنوشت مسيحياني بود كه در 
امپراتوري عثماني زندگي مي كردند اما در واقع، ضعف 
امپراتوري عثماني و جنگ براي تصاحب كنترل منطقه 
بود. جنگ فرانسه، انگلس��تان و امپراتوري عثماني را 
در برابر روسيه قرار داد و از سال 1853 تا 1856 يعني 
حدود دو سال نيم طول كشيد. جنگ پرهزينه كريمه 
محدوديت هاي كنس��رت را براي جلوگي��ري از نزاع 
بزرگ برجسته كرد؛ نزاع بزرگي كه در نهايت به قيمت 
موجوديت كنسرت تمام شد. جنگ هاي بعدي ميان 
اتريش و پروس، همچنين پروس و فرانس��ه نشان داد 
پ��س از يك وقفه طوالني درگيري به قلب اروپا و ميان 
قدرت هاي برتر بازگش��ته اس��ت. به نظر مي رسيد كه 
چالش ها براي يك دوره پايان يافته اما بعدها مشخص 
ش��د كه اين عقيده توهمي بيش نبوده است. در پس 
پرده، قدرت آلمان قدرت آلمان بيشتر مي شد و قدرت 
امپراتوري ها روندي نزولي داش��ته است. مجموع اين 
عوامل آغاز جنگ جهاني اول و پايان كس��نرت اروپا را 

رقم زد.

   چه چيزي نظم را تضعيف مي كند؟ 
چه درس هايي مي توان از اي��ن تاريخ گرفت؟ ظهور و 
س��قوط قدرت ها باعث تغييرات در شرايط اقتصادي، 
انسجام سياس��ي و قدرت نظامي مي شود و اين عوامل 

توان دولت ه��ا را در آنچ��ه كه فرات��ر از مرزهاي خود 
مي توانند انجام دهند يا تماي��ل دارند كه انجام دهند، 
تعيين مي كند؛ به همين دليل ظهور و سقوط دولت ها 
عاملي تعيين كننده در پايداري نظم غالب اس��ت. در 
جريان نيمه دوم قرن نوزدهم و آغاز قرن بيس��تم، يك 
آلمان قدرتمند يكپارچه و يك ژاپن مدرن ظهور كرد، 
امپراتوري عثماني و روس��يه تزاري ضعيف ش��دند و 
فرانسه و انگلستان قوي تر شدند اما نه آن اندازه كه بايد. 
اين تغييرات توازن قدرتي را كه بنيان كنس��رت اروپا 
بر آن نهاده ش��ده بود برهم زد. تغييرات تكنولوژيكي 
و سياس��ي هم توازن پيش��ين را تغيير داد. بر اس��اس 
كنسرت، خواست مردم براي مشاركت دموكراتيك در 
نظام سياسي و گسترش تمايالت ملي گرايانه وضعيت 
موجود در بسياري از كشورها را به هم ريخت آن هم در 
شرايطي كه شكل هاي جديدي از حمل و نقل، ارتباطات 
و جنگ افزارها صحنه سياست، اقتصاد و جنگ را تغيير 
داده بودند؛ شرايطي كه باعث شد تا كنسرت به تدريج 

از ميان برود.
البته اينكه براي تحليل ش��رايط موجود فقط تاريخ را 
درنظر بگيريم، ممكن اس��ت رويكردي بيش از اندازه 
جبرگرايانه باش��د. اينكه كنس��رت تش��كيل شد و تا 
جايي كه مي توانس��ت دوام آورد، نش��ان مي دهد كه 
مردم تف��اوت ايجاد كردند. ديپلمات هايي كه دس��ت 
اندركار ايجاد كنسرت بودند از جمله مترنيخ از اتريش، 
تاليران از فرانسه، كستلري از انگلستان، استثناء بودند. 
واقعيت اين است كه كنسرت با وجود شكاف ميان دو 
كشور نس��بتا ليبرال فرانس��ه و بريتانيا، صلح را حفظ 
كرد و شراكت محافظه كارانه تر آنها نشان مي دهند كه 
كشورهايي با نظام هاي سياسي متفاوت و ترجيحات 
مختلف، مي توانند براي حفظ نظم بين المللي با يكديگر 
همكاري كنند. جنگ كريمه شايد مي توانست اتفاق 
نيفتد اگر رهبران تواناتر در صحنه بودند. كامال واضح 
است كه اقدامات روسيه باعث شد كه فرانسه و بريتانيا 
دس��ت به اقدام نظامي بزنند. واكنش نظامي فرانسه و 
بريتانيا قدرت و خطر ملي گرايي را هم برجس��ته  كرد. 
جنگ جهاني اول به بخش كوچكي ختم نشد چرا كه 
جانشينان اوتو فون بيسمارك صدراعظم آلمان، قادر 
نبود تا بر قدرت دولت مدرن آلمان آنطور كه بايد نظارت 

داشته باشند. 
دو عبرت تاريخي ديگر هم وجود دارد. نخس��ت، اين 
فقط مس��ائل كليدي و حساس نيس��ت كه مي تواند 
باعث فروپاشي نظم شود. قدرت برتر كنسرت به دليل 
اختالفات نظ��م اجتماعي و سياس��ي در اروپا از ميان 
نرفت؛ كنس��رت به دليل رقابت هاي حاشيه اي دچار 
فروپاشي شد. دوم، از آنجايي كه نظم ها به پايان تدريجي 
تماي��ل دارند تا توقف ناگهاني، رون��د زوال اغلب براي 
تصميم سازان آشكار نيس��ت، مگر زماني كه تحوالت 
بطور چش��مگيري پيش رفته باشند. زماني مشخص 
نيست كه كنسرت اروپا ديگر كمكي به برقراري صلح 
نمي كند كه جنگ جهاني اول آغاز شد؛ آن زمان ديگر 
براي حفظ كنسرت يا حتي مديريت چگونگي انحالل 

آن هم بسيار دير شده بود. 

   داستان دو نظم 
نظم جهاني شكل گرفته پس از جنگ جهاني دوم از دو 
نظم موازي تشكيل شد. يكي برآمده از جنگ سرد ميان 
اياالت متحده و اتحاد جماهير شوروي بود. از آنجايي 
كه هس��ته اصلي اين نظم موازنه سخت قدرت نظامي 
در اروپا و آسيا بود توسط بازدارندگي هسته اي حمايت 
مي شد. دو طرف سطحي از محدوديت را در رقابت شان 
نش��ان داده بودند. در اين دوره عقب راندن حريف )كه 
در عصر پساجنگ سرد تغيير رژيم نام گرفته( به عنوان 
اقدامي نامعقول و بي پروا رد شده بود. هر دو طرف قوانين 
غيررسمي اين بازي را كه شامل احترام به حيات خلوت و 
متحدان يكديگر بود، رعايت مي كردند. آنها سرانجام در 
نظم سياسي اروپا به دركي متقابل رسيدند، در اروپايي 
كه مركز رقابت جنگ سرد بود و در سال 1975ميالدي 
تفاهم نامه اي را در هلسينكي امضا كردند. حتي در اين 
دنياي دوقطبي، دو قدرت بر سر چگونگي رقابت بزرگ 

توافق كرده بودند و ميان آنها نظمي برقرار بود.
نظم ديگر پ��س از جنگ جهاني دوم، نظم ليبرالي بود 
كه در كنار نظم جنگ س��رد به كار خود ادامه مي داد. 
دموكراسي ها شركت كنندگان اصلي در اين ميدان بودند 

كه از ابزار حمايتي و تجارت براي تقويت روابط با يكديگر 
و احترام به حاكميت قانون در داخل و روابط بين كشورها 
اس��تفاده مي كردند. ُبعد اقتص��ادي اين نظم طراحي 
ش��ده بود تا روابط جهان را بر اساس تجارت، توسعه و 
عمليات هاي موفق پولي تعريف كند. تجارت آزاد موتور 
محركه رشد اقتصادي بود و كشورها را به يكديگر وصل 
مي كرد تا هزينه هاي جنگ را براي جهان افزايش دهد. 

در اين دوره دالر به عنوان ارز جهاني پذيرفته شد. 
ُبعد ديپلماتيك اين نظم، نقش سازمان ملل متحد را 
برجسته كرد. پس از جنگ جهاني دوم اين ايده شكل 
گرفت كه ايجاد يك انجمن دايم��ي جهاني مي تواند 
مانع ايجاد اختالف شده و در صورت بروز اختالف، آن 
را رفع كند. شوراي امنيت سازمان ملل متشكل از پنج 
عضو دايمي و چندين عضو غيردايم هم مي تواند روابط 
بين المللي را هماهنگ كند. با اين حال ايجاد اين نظم 
به اين بستگي داشت كه جهان غيركمونيست )به ويژه 

متحدان اياالت متحده( برتري امريكا را بپذيرند. 
هر دو نظمي كه اش��اره ش��د در خدمت منافع اياالت 
متحده بود. در دوران جنگ س��رد، نگه داش��تن صلح 
در اروپا و آس��يا به قيمت رش��د اقتصادي كم دردسر 
اياالت متحده تمام ش��د. افزايش تجارت بين المللي و 
فرصت هاي سرمايه گذاري به رش��د اقتصادي اياالت 
متحده كمك كرد. در طول زمان، كشورهاي بيشتري 
به جرگه دموكراس��ي ها پيوستند. نظم موجود آنطور 
كه بايد نظر جمع��ي را منعكس نمي كرد اما از آنجايي 
كه منافع هر كش��وري را تاحدي تامين مي كرد، بطور 
مستقيم به چالش كشيده نمي شد. هر جايي كه سياست 
خارجي امريكا به مش��كل برمي خورد � مانند ويتنام و 
عراق � دليلش تعهد متحدان واشنگتن به نظم جهاني 
يا مالحظات آنها در اين باره نبود، بلكه تصميم هاي از 
سر كم اطالعي بود كه جنگ هاي پرهزينه اي را به آنان 

تحميل كرد.

   نشانه هاي فروپاشي
امروزه، هر دو نظم رو به زوال رفته اند. گرچه جنگ سرد 
خود مدت هاست كه به پايان رسيده، نظمي كه ايجاد 
كرد به دليل تالش هاي غرب براي ادغام روسيه در نظم 
جهان ليبرال دستاورد كمي داشت. يكي از نشانه هاي 
زوال نظم جنگ سرد حمله سال 1990 صدام حسين 
به كويت بود، اقدامي كه اگر سال هاي پيشتر اتفاق افتاده 
بود مس��كو به احتمال زياد مانع از آن مي شد اما در آن 
زمان، اقدامي به شدت پرمخاطره بود. گرچه بازدارندگي 
هسته اي همچنان پابرجاست، اما برخي از توافق هاي 
كنترل تسليحاتي از ميان رفته و برخي ديگر نيز دچار 

فرسودگي شده اند.
گرچه روسيه همواره از مواجهه مستقيم نظامي با ناتو 
خودداري كرده است، اما كامال نشان داده كه عالقه مند 
به تغيير شرايط است از طريق استفاده از نيروي نظامي 
در گرجس��تان در س��ال 2008 و در اوكراين از س��ال 
2014، مداخله نظامي در سوريه، و حمالت سايبري 
مخرب عليه اياالت متحده و اروپا با هدف تاثيرگذاري بر 
تحوالت سياسي در اين كشورها. اين اقدامات به نوعي 
نش��ان دهنده نارضايتي از محدوديت هاي اعمال شده 
توسط نظم پيشين اس��ت. از نگاه روسيه هم، توسعه 
ناتو نشان دهنده نارضايتي از نظم فعلي جهاني است. 
روس��يه هم جنگ 2003 عراق و تجاوز نظامي ناتو به 

ليبي در سال 2011ميالدي كه با اهداف بشردوستانه 
انجام شد اما سريعا به تغيير رژيم در اين كشور تبديل 
شد را اقداماتي نادرست و مخالف با مفاهيم نظم جهاني 

مي داند.
نظم ليبرال نشانه هاي زوال خود را به نمايش گذاشته 
اس��ت. اقتدارگرايي بار ديگر در حال ظهور است آن 
هم نه در كش��ورهايي كه به عنوان نماد اقتدارگرايي 
ش��ناخته ش��ده اند از جمله چين و روس��يه، بلكه در 
فيليپين، تركيه و اروپاي شرقي. تجارت جهاني توسعه 
يافته اما طيف گس��ترده اي از مذاكرات تجاري اخير 
بدون توافق به پايان رسيده و سازمان تجارت جهاني 
)WTO( ثابت كرده كه قادر نيست چالش هاي امروز 
چون موان��ع غيرتعرفه اي تجاري و س��رقت مالكيت 
معن��وي را حل و فصل كند. انتقاده��ا از اينكه اياالت 
متحده از دالر براي اعمال تحريم ها استفاده مي كند در 
حال افزايش است و در كنار آن انباشت بدهي كشورها 

نيز به نگراني جدي تبديل شده است. 
ش��وراي امنيت سازمان ملل نس��بت كمي با بيشتر 
درگيري هاي جهان دارد و توافق هاي بين المللي براي 
مقابله با چالش هاي جهاني س��ازي بطور گسترده اي 
با شكس��ت مواجه شده اند. تركيب شوراي امنيت هر 
روز كمتر از گذش��ته از توزيع واقعي قدرت در جهان 
فاصل��ه مي گيرد. پيمان منع گس��ترش تس��ليحات 
هسته اي تنها به پنج كشور اجازه مي دهد تا تسليحات 
هسته اي داشته باشند اما تعداد اين كشورها اكنون به 
9 رسيده است. اتحاديه اروپا به عنوان يكي از مهم ترين 
توافق هاي منطقه اي با چالش برگزيت و اختالفات بر 
سر سياس��ت هاي مهاجرتي روبروست. و كشورها در 
اقصي نقاط جهان بطور روزافزون��ي در برابر برتري و 

تقدم امريكا مقاومت مي كنند. 

   تغييرات قدرت
اين اتفاقات چ��را روي مي دهد؟ نگاه كردن به داليل 
زوال تدريجي كنس��رت اروپا مي تواند آموزنده باشد. 
نظم امروز جه��ان تالش مي كند تا خود را با تغييرات 
قدرت س��ازگار كن��د از جمله خي��زش چين، ظهور 
چندين قدرت متوسط )به ويژه ايران و كره شمالي( كه 
جنبه هاي مهم��ي از نظم فعلي را رد مي كنند، و تولد 
قدرت هاي غيردولتي )از كارتل هاي موادمخدر گرفته 
تا شبكه هاي تروريستي( كه مي توانند تهديدي جدي 
براي نظم ميان دولت ها به ش��مار روند.   بس��ترهاي 
فناوري و سياس��ي جهان امروز هم تغيير كرده است. 
جهاني ش��دن آثار بي ثبات  كننده اي داش��ته است از 
تغييرات اقليمي گرفته تا گسترش تكنولوژي و قرار 
گرفتن آن در دس��ت گروه ها و كساني كه قصد بر هم 
زدن نظم جهاني را دارند. ملي گرايي و پوپوليس��م در 
نتيجه بيشتر ش��دن نابرابري در كشورها، اختالالت 
پ��س از بحران ب��زرگ مالي 2008، از دس��ت رفتن 
مشاغل به دليل توسعه فناوري و تجارت، تشديد بحران 
مهاجرت و پناهجويان، قدرت شبكه هاي اجتماعي در 

نفرت پراكني شيوع پيدا كرده است. 
اين در حالي است كه به نظر مي رسد حكومتداري مدرن 
وجود ندارد. نهادهاي بين المللي قادر نيستند تا خود را با 
شرايط وفق دهند. هيچ كس به دنبال طرح براي اصالح 
ساختار شوراي امنيت نيست و اصوال هر تالشي براي 
اصالح نيز بي فايده خواهد بود چون آنهايي كه نفوذ خود 
را از دس��ت داده اما جايگاه خ��ود را هنوز دارند، جلوي 

هرگونه تغييري را مي گيرند. 

   مديريت فروپاشي
با توجه به تغييراتي كه اشاره شد، احياي نظم پيشين 
غيرممكن خواهد بود. از طرفي با توجه به چالش هايي 
كه در پيش است اينكه بخواهيم نظم پيشين نيز احيا 
كنيم، كافي نخواهد بود. همانطور كه پيشتر گفته شد 
داستان زوال تدريجي كنسرت اروپا عبرت و هشداري 
در خود دارد. براي اياالت متحده اين هشدار را دارد كه 
بايد برخي جنبه هاي نظم قديمي را تقويت كرده و اين 
نظم را با اقداماتي متناسب با پويايي قدرت و مشكالت 
جديد جهاني تكميل كند. اياالت متحده بايد مقابله با 
كنترل تسليحات را بيشتر كرده و از توافق نامه هاي عدم 
گسترش تسليحات حمايت كند، متحدانش در اروپا 
و آسيا را تقويت كند، كشورهاي ضعيفي را كه قادر به 
مبارزه با تروريس��ت ها، كارتل ها و باندهاي موادمخدر 
نيستند تقويت كند. در ضمن نبايد از نزديك شدن به 
چين و روس��يه در جنبه هاي جهاني و منطقه اي نظم 
جهاني غافل شود؛ چنين كاري نيازمند مجموعه اي از 

مصالحه ها، مشوق ها و پس زدن هاست. 
اياالت متحده بايد به ديگر مشكالت جهاني شدن به ويژه 
تغييرات اقليمي، تجارت و عمليات هاي سايبري هم 
توجه كند. ب��راي اين كار نيازي به احياي نظم قديمي 
نيست بلكه بايد ساختار جديدي ايجاد شود. سازمان 
تجارت جهاني بايد اصالح شود تا بتواند براي مشكالت 
امروز از جمله مساله مالكيت معنوي راهكار ارايه دهد. 

البته تمام اين اقدامات نيازمند اين است كه امريكا پيش 
از همه نظم را در داخل مرزهاي خود برقرار كند. امريكا 
نمي تواند نظ��م را در خارج از مرزهاي خود ترويج كند 
وقتي خود دچار چندقطبي اس��ت و درگير مشكالت 

شديد داخلي است. 
جنگ جهاني اول 60 سال پس از كنسرت اروپا آغاز شد. 
آنچه امروز ما شاهد آن هستيم از چند جهت به تحوالت 
قرن نوزدهم شباهت دارد: نظم پس از جنگ سرد پسا 
جنگ جهاني دوم نمي تواند احيا شود اما جهان هنوز به 
مرزهاي بحراني نرس��يده است. اكنون زماني است كه 
بايد اطمينان حاصل كرد كه روابط امريكا و چين در هم 
نخواهد شكست، با روسيه درگيري پيش نخواهد آمد، 
جنگي در خاورميانه درنخواهد گرفت يا آثار تخريبي 

تغييرات محيط زيستي انباشته نخواهد شد. 
منبع: فارن افرز  

  امروزه، هر دو نظم رو به زوال رفته اند. 
گرچه جنگ س�رد خود مدت هاست كه 
ب�ه پايان رس�يده، نظمي ك�ه ايجاد كرد 
به دلي�ل تالش هاي غ�رب ب�راي ادغام 
روس�يه در نظم جهان ليبرال دس�تاورد 
كمي داش�ت. يك�ي از نش�انه هاي زوال 
نظم جنگ س�رد حمله سال 1990 صدام 
حس�ين به كويت ب�ود، اقدام�ي كه اگر 
سال هاي پيشتر اتفاق افتاده بود مسكو 
به احتمال زياد مانع از آن مي ش�د اما در 
آن زمان، اقدامي به شدت پرمخاطره بود. 
گرچ�ه بازدارندگي هس�ته اي همچنان 
پابرجاست، اما برخي از توافق هاي كنترل 
تسليحاتي از ميان رفته و برخي ديگر نيز 

دچار فرسودگي شده اند.

برش
  ام�ا اگر پاي�ان هر نظم�ي اجتناب ناپذير 
است، زمان اين پايان و چگونگي آن نيست؛ 
در ضمن تبعات فروپاش�ي چنين نظمي هم 
مي تواند اجتناب ناپذير نباشد. نظم ها تمايل 
دارند كه به جاي فروپاشي ناگهاني، زوال شان 
تدريجي باش�د. همانطور كه حف�ظ نظم به 
حكومتداري مدرن و اقدامات كارآمد بستگي 
دارد، سياس�ت خوب و ديپلماسي فعال هم 
مي تواند به درنظر گرفتن اين مس�اله كمك 
كند كه زوال و فروپاش�ي نظم موجود چطور 
بايد باشد و تبعات چنين اتفاقي چه خواهد 
بود. اما تحقق چنين امري، پيش نيازهايي الزم 
دارد: به رسميت شناختن اينكه نظم پيشين 
هيچگاه بازنخواهد گش�ت و اينكه تالش ها 

براي احياي آن بيهوده خواهد بود. 

برش
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ترامپ از خود دفاع كرد، 
پلوسي انتقاد  

گروه جهان| دونالد ترامپ در جريان سخنرانی 
ساالنه خود در کنگره آمريکا خواستار همکاری های 
فراحزبی در کشورش ش��د، از عملكرد اقتصادي 
دولتش دفاع كرد، از لزوم س��اخت دي��وار در مرز 
مکزيک گفت، از اي��ران انتقاد كرد و زمان و مکان 
ديدار دوم خود با رهبر کره ش��مالی را تائيد کرد. 
رئيس مجلس نمايندگان آمري��کا در واكنش به 
سخنراني ترامپ گفته "سخنرانی رييس جمهور 
بدون اطالعات به روز ش��ده بوده اس��ت." نانسی 
پلوس��ی در توييتر نوش��ته، »چندي��ن روز طول 
می کشد تا همه اطالعات غلط و گمراه کننده ای را 
که ترامپ در نطق خود ارائه کرد با واقعيات مطابقت 
داد.« به گزارش رويترز، ترامپ در دومين سخنرانی 
ساالنه رئيس جمهوری آمريکا گفته رئوس کاری 
دولت او ن��ه متعلق ب��ه جمهوری خواه��ان و نه 
دموکرات ها است، بلکه مسائلی ا ست که شامل همه 
مردم آمريکا می شود: »پيروزی به معنی پيروزی 
برای حزب ما نيست، بلکه به معنی پيروزی برای 

کشور ما است.«
ترامپ وضعيت اقتصادی آمريكا را ستوده و گفته 
يک معجزه اقتصادی در حال وقوع در آمريکا است 
و تنها چيزی که ممکن اس��ت جلوی آن را بگيرد 
جنگ ه��ای ابلهانه يا تحقيق��ات حزبی مضحک 
است. اشاره دونالد ترامپ به تحقيقاتی  است که در 
حال حاضر توسط رابرت مولر بازرس ويژه وزارت 
دادگس��تری درباره اتهام دخالت های روسيه در 
انتخابات رياست جمهوری در سال 2016ميالدي، 
در جريان است. روسيه از سوی نهادهای اطالعاتی 
آمريکا متهم شده به نفع ترامپ در انتخابات آمريکا 
دخالت کرده است. دونالد ترامپ هرگونه تبانی با 

مسکو را رد کرده است.
رييس جمهوري اياالت متحده همچنين با اشاره 
به ارسال شمار تازه ای از نيروهای نظامی کشورش 
به مرز مکزيک، گفته آن ها قرار است جلوی موج 
تازه ای از ي��ورش عظيم مهاج��ران غيرقانونی را 
بگيرند. وزارت دفاع اياالت متحده هفته گذش��ته 
اعالم کرد ک��ه برای حماي��ت از مرزبانان، 3750 
سرباز بيشتر به مرکز آمريکا و مکزيک اعزام می کند.

ميان ترامپ و دموکرات ها که در مجلس نمايندگان 
اکثريت دارن��د، درباره نحوه و ش��کل مراقبت از 
مرزهای جنوبی اختالفات عميق��ی وجود دارد. 
يک��ی از مهم ترين موارد مورد اختالف خواس��ته 
رئيس جمهوری ب��رای اختص��اص 5.7 ميليارد 
دالر بودجه برای س��اخت ديوار در مرز اس��ت. اما 
دموکرات ها با اختصاص بودجه برای ساخت ديوار 
مخالف هستند و خواس��تار پی گيری روش های 

ديگری برای مراقبت از مرزها شده اند.
رئيس جمهوری اي��االت متحده گفت��ه دولت او 
پيشنهادی برآمده از يک قضاوت درست فرستاده 
که طرحی برای ساخت موانع فيزيکی يا ديوار در 
مرزهای جنوبی را در برمی گيرد. رئيس جمهوری 
آمريکا بار ديگر تاکيد کرده کش��ورش در مقابل 
با سياس��ت های مالی و اقتصادی چين دست به 
واکنش خواهد زد و هر تواف��ق با پکن بايد برپايه 
تغييراتی واقع��ی و بنيادين برای پاي��ان دادن به 

روش های تجاری ناعادالنه با اياالت متحده باشد.
ترامپ در بخش هايی از س��خنرانی س��االنه خود 
درباره سياس��ت خارجی دولتش مدعي ش��د كه 
دولت آمريکا از خواسته اصيل مردم ونزوئال برای 
رسيدن به آزادی حمايت می کند. رئيس جمهوری 
آمريکا همچنين تائيد کرده که برای دومين بار با 
کيم جونگ اون رهبر کره شمالی، در 27 و 28 فوريه 
در ويتنام ديدار خواهد ک��رد. او تاکيد کرده قصد 
ندارد وارد جنگ های بی انتها شود. ترامپ با اشاره به 
سوريه گفته در دولت او داعش عمال تمامی قلمرو 
خود را از دس��ت داده است. ترامپ از تصميم خود 
در مورد خروج نيروهای آمريکايی از سوريه دفاع 
کرده است. او در عين حال ابراز اميدواری کرده که 
برای کاهش نيروهای اياالت متحده در افغانستان 
و نيز دستيابی به صلح در اين کشور توافقی سياسی 
حاصل ش��ود و گفته مقام های کش��ور مش��غول 
گفت وگوهای سازنده با شماری از گروه های افغان 

از جمله با طالبان هستند.
خروج نيروهای آمريکايی از س��وريه و افغانستان 
با انتقادهايی فراحزبی روبه رو ش��ده  اس��ت؛ چه 
از س��وی قانون گ��ذاران دموکرات چه از س��وی 
جمهوری خواهان، يعنی برخی از هم حزبی های 
رئيس جمهوری آمريکا. يک روز پيش از اين سنای 
اياالت متحده در يک رای گيری نمادين، از تصميم 
دونالد ترامپ، در مورد بازگشت نيروهای آمريکايی 
از سوريه و افغانستان، انتقاد کرده و در مورد خروج 
شتاب زده از منطقه هشدار داده بود. نماينده آمريکا 
در امور افغانستان در حال حاضر در حال پيشبرد 
مذاکراتی برای دستيابی به توافق با گروه طالبان و 
ايجاد صلح در افغانستان است. دولت افغانستان اما 
تاکيد کرده مذاکرات مربوط به آن کشور بايد به طور 
مستقيم توسط دولت مرکزی در کابل صورت گيرد. 
آنچه در اياالت متحده با عنوان سخنرانی »وضعيت 
کشور« ناميده می شود، توسط روسای جمهوری 
اياالت متحده، در جلسه مشترک با قانون گذاران 
در مجلس نمايندگان و سنای کنگره آمريکا، ارائه 
می ش��ود. اين سخنرانی س��نتی ديرينه  دارد، اما 
پوشش گسترده آن توسط رسانه ها و به صورت زنده 
به سال های معاصر باز می گردد. رئيس جمهوری 
آمريکا در اين نطق معموال به دستاوردها، اولويت ها 
و رئوس کاری خود می پردازد. سخنرانی اوايل سال 
ميالدی انجام می گيرد. سخنرانی ساالنه امسال در 
کنگره، با وقفه و چند روز پس از بازگشايی دولت 
آمريکا انجام می شود. دولت آمريکا به دليل نبود 
توافق مي��ان دموکرات ه��ا و رئيس جمهوری در 
مورد بودج��ه 5.7 ميليارد دالری س��اخت ديوار 
در مرز مکزيک، به م��دت 35روز تعطيل بود. اين 
مدت زمان تعطيلی دولت، ي��ک رکورد تاريخی 

مسحوب می شود.
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»تعادل«ازضرورتهاياخذعوارضازتوليدپسماندگزارشميدهد

سبقت »خرج« جمع آوري پسماند از »دخل« بازيافت
گروه راه و شهرسازي|آزاده كاري| 

در كشورهاي توس�عه يافته پسماند و زباله يكي از 
مهم ترين منابع درآمدي شهرداري ها به شمار مي رود 
و از طريق بازيافت زباله ها انواع كمپوست، كاغذ و مقوا 
و نيز انرژي و برق توليد مي شود اما در كشور ما زباله ها 

فقط امحا مي شوند.
به گفته محسن هاشمي، رييس شوراي شهر روزانه 
در ته�ران 8 تا 9 ه�زار تن زباله توليد مي ش�ود كه 
جمع آوري اين ميزان زبال�ه در تهران 800 ميليارد 
تومان هزينه در بر دارد. س�رانه توليد زباله هر فرد 
در روز، در جنوب تهران 800 گرم و در شمال تهران 
1200 گرم اس�ت. به  اين  ترتيب ش�هروندان شمال 
شهر تهران زباله بيشتري توليد مي كنند. به اعتقاد 
رييس شوراي شهر مي توان از زباله هاي تهران 400 
ميليارد تومان كسب درآمد كرد اتفاقي كه تاكنون در 
شهرداري تهران نيفتاده است. زباله انواع مختلفي 
دارد، زباله هاي شهري، زباله هاي صنعتي، زباله هاي 
خطرناك و زباله هاي بيمارس�تاني كه در تهران هر 
4 نوع اين زباله ها توليد مي ش�ود و هر كدام از اينها 
مي تواند منبع درآمدي براي شهرداري تهران باشد.

بر اس��اس آمار ارايه ش��ده تفاوت فاحشي بين هزينه كرد 
جمع آوري و امحاء زباله با درآمدهاي حاصل از اخذ عوارض 
پسماند وجود دارد و اين شكاف عمال باعث شده تا دست 
ش��هرداري براي اس��تفاده از روش هاي نوين جمع آوري 
پسماند بسته باشد. بنابراين شهرداري دو راه پيش رو دارد. 
يا اينكه ميزان عوارض ناشي از جمع آوري انواع پسماند را 
افزايش دهد كه با توجه شرايط اقتصادي جامعه راه سختي 
خواهد بود. يا در شيوه دوم شهرداري يك بار هزينه خريد 
دستگاه هاي زباله س��وز و بازيافت زباله را تامين كرده و از 
طريق بازيافت زباله مانند ديگر كشورهاي پيشرفته توليد 

ثروت كند.
به گزارش »تعادل«، برخي كارشناس��ان معتقدند، روش 
ش��هرداري در جمع آوري و امحاء پسماند ضرر بزرگي به 
شهر و شهروندان مي زند. از جمله رحمت اهلل حافظي عضو 
سابق شوراي شهر در گفت وگويي گفته بود: »زباله طالي 
كثيف است و از محل تفكيك آن درآمد هنگفتي به دست 
مي آيد. با اين حساب شهرداري به جاي اينكه جمع آوري زباله 
را به مزايده بگذارد آن را به مناقصه گذاشته و سالي چندصد 
ميليارد تومان هم بابت جم��ع آوري زباله و رفت و روب به 

پيمانكار پرداخت مي كند. «

    طرح شكست خورده توليد كمپوست 
اسماعيل كهرم، كارش��ناس محيط زيست در گفت وگو 
با »تعادل« توضيحاتي درباره زباله هاي ش��هر تهران ارايه 
كرد و گفت: 10 درصد زباله هاي تهران كاغذ و مقواست اما 
بازيافت نمي شوند . شيشه و فلزات هم قابل بازيافت هستند 
اما در ايران هنوز به تكنولوژي هايي كه كار بازيافت را انجام 
مي دهند، دسترسي نداريم.در دوره اي شهرداري تصميم 
گرفت از زباله هاي »تر«كه منش��أ پروتئيني دارند مانند 
گوشت، س��بزيجات و خرده نان كمپوست يا همان كود 
درست كند.اين كار انجام شد اما نظر به اينكه ميزان ناخالصي 
آن زياد بود و درون آن مواد زايد مانند پالس��تيك، آهن و 
شيشه وجود داشت، كش��اورز كودي را خريداري كرد كه 
داراي مقادير زيادي ناخالصي بود و به تبع اين كود برگردانده 
و طرح با شكست مواجه شد.در دوران انتخاباتي آقاي قاليباف 
شهردار وقت، مدعي شد شهرداري تهران از زباله برق توليد 
مي كند اما ميزان برقي كه در شهرداري از طريق پسماند به 
دست مي آيد به اندازه تامين روشنايي يك يا دو خانه است 

نه اينكه چندين كيلو وات برق توليد شود.
او با اشاره به دفن زباله در تهران گفت: دفن زباله به معناي 
ايجاد مشكل براي نسل هاي آينده است.شيرابه ناشي از دفن 
زباله ها توانايي حل فلز را دارد، واي به حال ريشه درخت ها 
و طبيعت اطراف آن. اتفاقي ك��ه در محل دفن زباله ها در 
كهريزك هم افتاده و زمين هاي اطراف كهريزك كه بسياري 
از آنها زمين كشاورزي است در دراز مدت آلوده خواهد شد 
و مسووالن بايد هر چه زودتر فكري به حال آن كنند.دفن 
زباله در شهرهاي شمالي كشور كه تعداد سفره هاي آب زير 

زميني در آنجا زياد است، آثار مخرب تري دارد.

   تبديل پسماند به درآمد پايدار
اين كارش��ناس محيط زيس��ت در ادامه افزود: متاسفانه 
دولت ها و ش��هرداري ها تاكنون توجهي ب��ه اين موضوع 
نداشته اند .خريد كوره هاي زباله سوز شايد در ابتدا از نظر 
هزينه گران به نظر بيايد اما قطعا در دراز مدت و با بازيافت 
زباله و تبديل آن به كمپوست با كيفيت و برق مي توان درآمد 
خوبي از اين محل به دست آورد و درواقع مي تواند تبديل به 

يكي از درآمدهاي پايدار شهرداري ها شود.
كهرم با اش��اره به نحوه امحاء زباله در شهرهاي بزرگ دنيا 
عنوان كرد: شهر زوريخ حدود 500 هزار نفر جمعيت دارد. 
در وسط اين شهر يك دودكش با حدود80 متر ارتفاع وجود 
دارد.زباله ها در كوره اي س��وزانده مي شود و بخار آب از اين 

دودكش بيرون مي آيد. فيلترهايي در اين كوره كار گذاشته 
شده اند كه هر كدام اندازه يك هواپيماي 747 قيمت دارد 
و باعث مي ش��ود از س��وزاندن زباله ها بخار آب بلند شود. 
همچنين انرژي بسياري از خانه هاي اطراف اين دودكش 

از اين طريق تامين مي شود.
به غير از نحوه امحاء پس��ماند، روش جمع آوري زباله ها در 
شهر تهران نيز مورد انتقاد است. در حال حاضر، ساماندهي 
جمع آوري زباله و انجام تفكيك از مبدا توسط شهرداري 
تهران در سه منطقه 1۳، ۲1 و ۲۲ به صورت پايلوت آغاز شده 
است اما اين براي شهري به بزرگي تهران فايده اي ندارد و 
نتيجه بخش نيست. اكنون در شهرهاي پيشرفته زباله از مبدا 
تفكيك مي شود در حالي كه در تهران از روش هاي قديمي 
جمع آوري استفاده مي شود. قبال شهرداري شهروندان را 
مجبور مي كرد تا زباله هاي خود را راس ساعت 9 پشت در 
منزل بگذارند تا ماموران شهرداري اقدام به جمع آوري آنها 
كنند اما بعد از مدتي اين شيوه منسوخ شد و اكنون سر هر 
كوچه و خياباني يك سطل بزرگ زباله وجود دارد .در نتيجه 
شهروندان هر ساعتي از روز كه بخواهند زباله هاي خود را در 
آن رها مي كنند و قطعا اين امر براي سالمت شهروندان مضر 
است. براساس گزارش سازمان مديريت پسماند شهرداري 
تهران ۳۲هزار و ٦٣٣ عدد از اين سطل ها در مناطق ۲۲ گانه 
تهران تعبيه شده است. به گفته كهرم اين شيوه، شيوه اي 
كهن ومنسوخ در دنياس��ت. او در اين باره توضيح داد: اين 
روش ها مخصوص كشورهاي جهان سوم است. در شهرهاي 
پيشرفته هر روز به يك نوع زباله اختصاص دارد.براي مثال 
سه شنبه ها فقط كاغذ و مقوا جمع آوري مي شود، روزهاي 
دوشنبه فقط شيشه وفلزات و الي آخر . اين نوع جمع آوري 
منجر به بازيافت بهتر زباله ها مي شود.يعني زباله در مبدا 
تفكيك مي شود. كاري كه چندسال پيش تالش كرديم در 
شهرداري انجام شود اما به دليل نبود تعداد كافي ماشين 

جمع آوري زباله يك طرح ناكام باقي ماند.

   زباله دزدي، معضل قديمي شهرداري
به گفته وي، يكي ديگر از انتقاداتي كه به شهرداري در اين 
خصوص وارد است به مزايده گذاشتن زباله هاست كه باعث 
ايجاد پديده زباله دزدي شده است. او در اين باره افزود: دزدان 
زباله هر كدام متخصص مورد خاصي هستند. براي مثال، يك 
نفر در زباله ها فقط به دنبال فلز و نفر ديگر به دنبال پالستيك 
است. زيرا هر كدام از اينها كاربرد خاص خودش را دارد و به 
قيمت بسيار گزاف خريد و فروش مي شود. شهرداري بايد به 
منظور جلوگيري از اين پديده و استفاده از زباله شهروندان 

در جهت منافع شهر تمهيداتي بينديشد.
رضا عبدلي، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري 
ته��ران نيز چندي پيش درباره زباله گردها كه از آنها با نان 
كتفي ياد مي كرد گفته بود: »قرار بود در راستاي يك نظام نامه 
زباله ها از مبداء جمع آوري شوند ولي متأسفانه ديده مي شود 
كه از روش هاي نادرستي اين فرآيند صورت مي گيرد و بعضًا 
كتفي ها )زباله گردها( به ص��ورت غير مجاز به جمع آوري 
آن اقدام مي كنند، البته در مواردي ديده ش��ده كه همين 
زباله گردها هم توسط پيمانكاران به كارگيري شده و زباله 
را به جاي مبداء از مخازن داخل شهر جمع آوري مي كنند.

در حال حاضر بيش از يك هزار تن زباله ارزشمند در تهران 
جمع مي شود و با توجه به نوسانات ارزي ارزش اين زباله هاي 
خشك كه ش��امل كاغذ، فلزات و شيشه است هم افزايش 
يافته و با توجه به اينكه بعضي از پيمانكاران با به كارگيري 
كتفي ها )زباله گردها( سعي در افزايش سود از آن دارند، ما 
سعي كرديم تا از طريق افزايش قيمت كارشناسي مزايده به 
همان نسبت درآمد شهرداري را افزايش دهيم.« با اين وجود 
به نظر مي رسد شهرداري چندان در مبارزه با زباله گردها 

موفق نبوده است.
به اعتقاد كارشناس��ان رانتي كه در زباله وجود دارد باعث 
مي شود برخي از زباله هاي پايتخت نشينان ثروت اندوزي 
مي كنند و اين منافع افراد خاص سبب شده كه هنوز هم 
زباله هاي شهر به صورت دستي و سنتي تفكيك شده و هيچ 
اقدامي در راستاي بهره وري بيشتر از زباله ها صورت نگيرد. 
واقعيت اين است كه در همه دنيا سازماني مانند پسماند 
درآمدزاس��ت اما ظاهرا هر چند شهرداري تهران هر چند 
توانسته در جمع آوري زباله ها موفق عمل كند اما در زمينه 
امحاء و استفاده از طالي كثيف چندان موفق نبوده و حتي 
هيچ مخزن و جايگاهي براي زباله هاي تفكيك شده ندارد و 
نهايتا در زمان جابه جايي زباله ها اعم از تفكيك شده و نشده 

آنها در يك مخزن ريخته شده و مخلوط مي شوند.
كهرم در پاسخ به س��والي درباره نحوه تفكيك زباله هاي 
ساختماني با بيان اينكه نخاله هاي ساختماني جزو زباله 
محسوب نمي ش��ود، اظهار كرد: بيشتر زباله ها، زباله هاي 
خانگي است. 10 درصد زباله ها كاغذ و40 درصد زباله تجزيه 
پذير در طبيعت است. متاسفانه كشور ما مصرفي است و 
ميزان زباله توليدي مان نسبت به استاندارد جهاني باالتر 
است. در كشور آلمان به هر خانواده كيسه هاي پالستيكي 
داده مي ش��ود كه داراي باركد بوده و اس��م و مش��خصات 
خانواده ها  روي آن درج مي شود . هفته به هفته كه ماموران 
براي جمع آوري زباله ها مي آيند زباله ها را وزن مي كنند و 

چنانچه زباله توليدي از ميزان استاندارد بيشتر باشد جريمه 
شده و بايد پول پرداخت كنند.

    ضعف مديريت 
اين بوم ش��ناس و فعال محيط زيست، مشكالت مربوط 
به پسماند را فقط در ضعف مديريت مي داند و اظهار كرد: 
اگر ميزان درآمدهاي شهرداري تهران هزار برابر هم شود 
تا زماني كه فس��اد به طور كامل از اين نهاد عمومي رخت 
نبندد و مديران اليق و پاك دست روي كار نيايند مشكلي 
از مشكالت شهر حل نمي شود. عالوه بر اين مردم هم بايد 
در حل مشكل زباله در تهران با شهرداري همكاري كنند و 
سازمان هاي ذي ربط همچون شهرداري، حفاظت محيط 
زيست و سازمان هاي آموزشي نيز زمينه هاي آموزش مردم 

به ويژه در زمينه چگونگي تفكيك زباله را فراهم كنند.

    3 پيشنهاد 
مرتضي الويري رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي 
شهر تهران نيز در زمينه پسماند سه پيشنهاد دارد. او با تاكيد 
بر اينكه در حوزه پسماند نيز شهرداري مي تواند درآمدزايي 
داشته باشد، گفت: در حوزه پس��ماند سه كار عمده قابل 
انجام است؛ يكي اينكه هزينه هاي اين حوزه را كاهش دهيم 
كه راه آن از طريق آموزش فرهنگي به مردم است تا كمتر 
زباله توليد كنند. در حال حاضر ميانگين توليد زباله در دنيا 
براي هر نفر ۳00 گرم در روز اس��ت و اين آمار در كل ايران 
به 700 گرم و در ش��هر تهران به هزار و 100 گرم مي رسد. 
پس ما بايد به مردم آموزش دهيم تا كمتر زباله توليد كنند. 
البته اين سبب درآمد نمي شود، اما باعث مي شود شهرداري 
هزينه هاي كمتري براي جمع آوري اين پس��ماند متقبل 
ش��ود. الويري افزود: كار ديگري كه در حوزه پسماند قابل 
انجام اس��ت، مربوط به بازيافت آن است. دفن يا سوزاندن 
زباله بدترين روش براي مديريت زباله است. بايد بخشي از 
آن را كه قابليت دارد، تبديل به كود و كمپوست كنيم و از 
زباله هاي خشك مثل كاغذ، شيشه، فلزات و نظير آن هم 
مجددا بهره برداري به عمل آوريم كه اين نيز منبعي براي 
تامين درآمد است. س��ال گذشته درآمد حاصل از زباله ها 
حدود ۳0 ميليارد تومان بوده و اين درآمد در سال جاري به 

۳00ميليارد تومان مي رسد.

    عوارض معوقه پسماند
آرش ميالني، رييس كميته سالمت و محيط زيست شورا 
نيز در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد: طبق قانون جامع 
مديريت پسماند كه مصوب وزارت كشور است، شهرداري 
بايد بهاي جمع آوري پسماند را از شهروندان اخذ كند.طبق 
گزارش شهرداري رقمي كه اكنون شهرداري از محل عوارض 
پسماند دريافت كرده بسيار كمتر از رقم در نظر گرفته شده 
است.افزايش نرخ پسماند متناسب با شرايط اقتصادي فعلي 
است و تمام نرخ از شهروندان گرفته نمي شود. حدود دوسال 
اي��ن نرخ ثابت بود كه دو هفته پيش نرخ جديدي براي آن 

تعريف شد. 
ميالني با بيان اينكه تا پايان سال 96 بايد در اين زمينه به 
خودكفايي مي رسيديم اما همچنان از برنامه عقب هستيم، 
 افزود: بهاي پسماند غير مسكوني نسبت به سال گذشته 
كاهش پيدا كرد و ب��راي خانوارهاي دو نف��ره به 50 هزار 
تومان در سال رسيد كه رقم قابل توجهي نيست.براي بهاي 
پس��ماندهاي صنعتي هم با توجه به صنف اشان و ميزان 

آاليندگي كه دارند ارقام متفاوتي تعيين شده است.
به گفته ميالني، در بودجه سال جاري ميزان درآمد از محل 
اخذ پسماند حدود 90 ميليارد تومان بوده اما 180 ميليارد 
تومان در حوزه پسماند هاي خانگي معوقه داريم و به هيچ 
عنوان 800 ميليارد توماني كه ساالنه براي جمع آوري و دفع 

پسماند هزينه مي شود، جبران نمي شود.

     زباله هاي بيمارستاني 
شهر تهران داراي 7 هزار واحد بيمارستاني و درماني است 
و ميزان زباله اي كه توس��ط اين واحدها توليد مي شود، 
بسيار باالست. بر اساس آمارها در ايران به ازاي هر تخت 
بيمارس��تاني نزديك به ۳ كيلوگرم زباله توليد مي شود 
كه اين رقم در كشورهاي پيشرفته به يك كيلوگرم هم 
نمي رسد. ۲0 تا ۳0 درصد زباله هاي هر تخت بيمارستاني 
را پسماندهاي عفوني تشكيل مي دهند. بر اساس برآوردي 
كه انجام شده حدود 450 تن پسماند پزشكي در كشور 
و 80 تن زباله بيمارستاني در تهران توليد مي شود كه ۲5 
درصد آن زباله هاي عفوني است كه در زمينه ضدعفوني، 

جمع آوري و دفع آنها مشكالت بسياري وجود دارد.
هر چند وق��ت يك بار نيز خبرهايي مبن��ي بر دفع غير 

بهداشتي زباله هاي بيمارستاني شنيده مي شود و مسووالن 
هر كدام صحبت هايي در اين زمينه انجام مي دهند و دوباره 
به دست فراموشي سپرده مي شود. چندي پيش نيز يكي 
از س��ايت هاي خبري گزارش تصويري از سايت آرادكوه 
منتشر كرده بود كه در آن لوازم پزشكي و بافت هاي خوني 
ديده مي ش��د كه اين موضوع تاييدي بر وجود زباله هاي 

بيمارستاني در آرادكوه بود. 
واقعيت اين است كه هنوز تعدادي از بيمارستان ها و اكثر 
درمانگاه ها در كشور فاقد سيستم ضدعفوني كردن و نيز 
امحاي زباله هاي عفوني هس��تند. شهرداري ها هم فاقد 
زير س��اخت ها و تجهيزات الزم براي جمع آوري و دفع 
زباله هاي بيمارستاني و عفوني هستند و با توجه به نبود 
اعتبارات مورد نياز وزارتخانه هاي بهداشت و كشور، هر 
يك مس��ووليت را به ديگري محول مي كنند و سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت هم تنها وظيفه نظارت را براي 

خود قائل است. 
زهرا صدر اعظم نوري، رييس كميسيون سالمت و محيط 
زيست شوراي شهر قبال در مصاحبه با »تعادل« در اين 
باره هشدار داده و گفته بود: »زباله هاي بيمارستاني جزو 
زباله هاي ويژه محسوب مي ش��ود .در واقع آن بخشي از 
زباله هاي بيمارستاني كه خطرناك محسوب مي شوند 
بايد توسط بيمارس��تان ها، مراكز درماني، كلينيك ها و 
مراكز بهداشت و درمان بي خطر ش��ود و در اين مرحله 
شهرداري ها هيچ گونه مسووليتي ندارند.وزارت بهداشت 
و درمان و دانشگاه هاي علوم پزشكي بايد ابتدا اين زباله ها 
را از زباله هاي معمولي تفكيك كنند و آنها را در بسته هاي 
خاص جمع آوري كرده تا آماده تحويل به پيمانكاران حمل 
زباله ش��ود. اين زباله ها در آراد كوه و در س��ايت هايي كه 
براي اين منظور در نظر گرفته شده در مكاني جدا از ساير 
زباله ها دفن مي شوند. ما معتقديم كه به هر حال اينجا يك 
مقداري نظارت ها بايد قوي تر باشد چون سايت آرادكوه از 
منظر محيط زيست در بعضي پارامترهايش شرايط محيط 
زيستي ندارد، از اين رو، اين موضوع در حال پيگيري است 
كه اگر قرار است شهرداري مسووليت مديريت دفع اصولي 
پسماندهاي پزشكي را بر عهده گيرد، حتما بايد ضوابط و 
معيارهاي محيط زيستي را رعايت كند و اين ضوابط ملزم 

به تاييد محيط زيست است.«

بحران در ۲۴3 ساختمان ناايمن شهر
مديرعامل س��ازمان آتش نشاني ش��هرداري تهران در 
خصوص ايمني س��اختمان هاي پايتخ��ت گفت: ۲4۳ 
ساختمان در پايتخت در شرايط بحراني قرار دارند و مالكان 
۲ تا ۳ درصد به دستورالعمل هاي ايمني توجه مي كنند.

به گ��زارش فارس،مهدي داوري مديرعامل س��ازمان 
آتش نشاني شهرداري تهران با بيان اينكه طي چند سال 
اخير در كالن شهر تهران در حال شناسايي ساختمان هاي 
ناايمن هستيم،  گفت: بر اساس آمار به دست آمده تا پايان 
سال 96، ۲۲ هزار ساختمان ناايمن شناسايي شده است 
البته نمي توان براي همه آنها لف��ظ ناايمن را به كار برد 
چرا كه در شرايط متفاوتي هستند و سطح ناايمني آنها 
با يكديگر فرق مي كندتاكنون ۲4۳ س��اختمان ناايمن 
شناسايي شده اس��ت. همچنين طي بازديد و مكاتبات 

صورت گرفته، حدود ۳0 درصد آنها اقدام به ايمن سازي 
كرده اند تا هر چه س��ريع تر به ش��رايط ايمني برسند. 
همه ۲4۳ س��اختمان در شرايط بحراني قرار دارند. اين 
ساختمان ها در تمام مناطق وجود دارند اما تعداد آنها در 
نقاط مركزي شهر بيشتر است. او در پاسخ به اينكه تاكنون 
مالكين چه اقداماتي براي ايمن سازي ساختمان ها انجام 
داده اند توضيح داد: اگر از من سوال مي كنيد مي گويم كه 
خأل قانوني در اين زمينه وجود دارد؛ هيچ الزامي وجود 
ندارد كه مالكان ساختمان ها را ايمن سازي كنند. تنها 
قانون جدي بند 14 ماده 55 قانون ش��هرداري ها است 
و از تدوين اين قانون بيش از 60 س��ال گذشته است؛ در 
اين قانون اختيارات شهرداري نيز مشخص نشده است. 
برخي اين سوال را مطرح مي كنند كهشهرداري تهران 

چه اقداماتي براي ساختمان هاي ناايمن انجام مي دهداما 
پاسخ اين است كه آيا ساختمان هايي كه ناايمن است را 
ما بايد تعمير كنيم؟ نه اين طور نيس��ت. به عنوان مثال 
ماشين شهروندي كه خراب مي شود و شرايط فني الزم 
را ندارد پليس آن را تعمير مي كند؟ خير. واقعا ما قانون 
مشخصي براي ايمني نداريم، شهرداري نقش نظارتي 
دارد.نكته بسيار مهم در اجراي تمهيدات اين است كه 
ابتدا تكليف ما را روشن كنند و به ما بگويند كه به عنوان 
شهرداري چه وظيفه اي داريم. آتش نشانان توان عملياتي 
خوبي دارند بايد از نظر كارشناسي ايين نامه هاي مربوطه 
در دسترس آنها گذاشته و آگاه سازي عمومي انجام شود 
اما اين وسط تكليف حقوق شهروندي چيست؟ وي افزود: 
اگر بنده به عنوان يك شهروند سطح ناايمني را انتخاب 
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مثلث مديريت پسماند
مديريت پس��ماند هاي 
ش��هري يكي از مسائلي 
است كه بر ابعاد مختلف 
اقتص��ادي، اجتماع��ي، 
فرهنگي و زيست محيطي 
در شهرها اثري مستقيم 
دارد و سياست گذاري هاي 
كش��ورها  مديريت��ي 
در حوزه هاي��ي چ��ون 
و  ي  ز هنگ س��ا فر
آموزش هاي ش��هروندي، اس��تفاده از راهكارهاي 
نوين جم��ع آوري و حمل زباله، توجه ويژه به بخش 
بازيافت از مبدا، حركت به سمت توليد كمتر پسماند 
و به كارگيري تكنولوژي هاي روز بازيافت پسماندها، 
از اصول قطعي چنين مديريتي محسوب مي شود. 
در تعاريف موجود پسماند به كليه زايدات حاصل از 
فعاليت هاي انساني اطالق مي شود كه بر حسب منبع 
توليد شامل پسماندهاي عادي، صنعتي، پزشكي 
و كشاورزي هس��تند . عالوه بر آلودگي هاي زيست 
محيطي مانند آلودگي آب و آلودگي خاك، پسماندها 
عامل توليد بخش عمده اي از گازهاي گلخانه اي جهان 
نيز هس��تند. به عنوان مثال، پسماندها منشأ توليد 
بيش از ۳7 درصد گازهاي گلخانه اي منتش��ر شده 
در اياالت متحده هستند. همچنين تحقيقات نشان 
مي دهد بيش از ۳0 بيماري انساني به طور مستقيم 
و غيرمس��تقيم به اثرات مخرب مديريت نادرست 
پسماندها مرتبط است. در حال حاضر، روزانه بيش از 
۳ ميليارد تومان در شهرهاي ايران صرف جمع آوري 
و امحاء زباله مي شود كه اين موضوع به عالوه اثرات 
مخرب زيست محيطي ناشي از توليد پسماندهاي 
ش��هري، لزوم توجهي جدي به اين مساله را نمايان 
مي سازد. از آنجايي كه تركيب پسماندها با توجه به 
نوع فرهنگ و سبك زندگي از كشوري به كشور ديگر 
و حتي در ش��هرهاي مختلف يك كشور در فصول 
متفاوت سال تغيير مي كند، در نتيجه نسخه كاماًل 
يكساني براي مواجهه با مساله پسماندهاي شهري 
وجود ندارد. با وجود اين، امروزه در شهرهاي پيشرو، 
اولويت هاي مديريت پسماند شهري به ترتيب شامل 
اجتناب از توليد، كاهش توليد، بازيافت مواد و انرژي و 

در نهايت دفن پسماند محسوب مي شود. 
ش��هرداري ها، پيمانكاران و ش��هروندان سه ركن 
اساسي مديريت پسماند شهري هستند، بنابراين 
آگاهي بخشي به شهروندان نسبت به انجام وظايف 
شهرنشيني و ايجاد حس تعهد به جهت مشاركت در 
مديريت پسماندهاي شهري، يكي از اركان اساسي 
موفقيت چنين مديريتي است. تلقي نادرست بخشي 
از شهروندان از مديريت پسماند به عنوان ابزاري كه 
زباله را از محيط شخصي دور مي كند و عدم آگاهي از 
ميزان اثر بخشي كاهش توليد زباله و تفكيك زباله در 
مبداً، باعث كاه��ش بازدهي اقدامات مرتبط در اين 
زمينه مي شود به عنوان تجربه اي بين المللي در سال 
۲005 در هنگ كنگ، طرح تفكيك زباله از مبداً در 
فاز اول با شركت بيش از يك ميليون خانوار آغاز شد 
كه به مرور با افزايش مش��اركت شهروندان، در سال 
۲007 ميزان بازيافت ضايعات خانگي به حدود ۲۳ 
درصد رسيد.  تا پيش از سال 1950 در بسياري از نقاط 
جهان پسماندهاي شهري به طور عمده در گودال هاي 
روباز دفع مي شد، اما امروزه مديريت پسماند شامل 
اقداماتي مبتني بر فناوري هاي نوين اس��ت كه در 
بخش هاي جمع آوري، حمل و نقل، پردازش و دفع 
پسماند مورد استفاده قرار مي گيرد. اين اقدامات عالوه 
بر اينكه از آثار زيان بار زيست محيطي پسماندها مانند 
توليد شيرابه هاي مضر و گازهاي گلخانه اي جلوگيري 
مي كند، در فرآيند بازيافت محصوالتي قابل استفاده 
توليد مي كن��د. از جمله اي��ن فناوري ها در بخش 
 RFID جمع آوري و پردازش مي توان به استفاده از
يا شناسايي فركانس راديويي، در بخش امحاء، دفن 
بهداشتي، بيوگاز و كمپوست و در بخش توليد انرژي به 
توليد گاز پالسما، توليد سوخت از زباله )RDF( و زباله 
سوز اشاره كرد كه به برخي از اين موارد نگاهي دقيق تر 
خواهيم داشت:  شناسايي فركانس راديويي: در 
اين روش برچسب هايي محتوي ريز تراشه ها بر حسب 
نوع پسماند روي سطل هاي زباله نصب و كدخوان ها 
روي كاميون هاي حمل زباله نصب و داده هاي مرتبط 
به سامانه مركزي منتقل مي شود. اين سيستم رديابي 
موقعيت كاميون هاي حمل زباله، زمان جمع آوري 
زباله و مس��ير حمل را پردازش و فرايند جمع آوري 
زباله ها را بهينه مي كند. كمپوست: يكي از بهترين 
روش هاي بازيافت و فرآوري پس��ماندهاي شهري 
جمع آوري زايدات آلي و تصفيه آن به روشي است كه 
از محصول توليد شده مي توان به عنوان اصالح كننده 
خاك اس��تفاده كرد. نيروگاه هاي زباله س�وز: در 
اين سيستم پسماند هاي شهري به صورت مخلوط 
در كوره زباله سوز ريخته ش��ده و از حرارت حاصله 
براي توليد انرژي استفاده مي شود. امروزه در جهان 
حدود 600 واحد زباله س��وزي با امكان توليد انرژي 
وجود دارد كه ظرفيت توليد انرژي در آنها در حدود 
7000 مگاوات است. در حال حاضر بر اساس قوانين 
حاكم در اتحاديه اروپ��ا دفن زباله هاي احتراق پذير 
بسيار محدود شده اس��ت.  توليد برق از دفنگاه 
زباله: با دفن پس��ماند هاي خانگي و در عدم حضور 
اكس��يژن پس از تجزيه زباله ها، تركيبي از گازهاي 
متان، دي اكسيد كربن، هيدروژن و تركيبات ديگر 
توليد مي شود. پس از طي شدن مراحلي خاص، گاز با 
قابليت راه اندازي انواع ژنراتور براي توليد برق به دست 
مي آيد. اين روش هزينه سرمايه گذاري اوليه و تعمير 
و نگهداري پايين تري نسبت به ساير تكنولوژي هاي 
موجود دارد. ظرفيت توليد انرژي از اين روش تا سال 
۲010 بيش از 9000 مگاوات بوده است.  سوخت 
جايگزين يا RDF: در اين روش اجزاء داراي انرژي 
سوختي در پسماند ها پس از فرايندي مشخص كاماًل 
 RDF .خشك شده تا مناسب فرايند احتراق شوند
قابليت سوزاندن در نيروگاه يا در كوره هاي سيمان را 
داشته و تا 50 درصد مصرف سوخت هاي فسيلي را 

در اين كوره ها كاهش مي دهد.

روزانه بيش از 5.3 ميليون تن زباله در جهان توليد مي شود و ايراني ها با ميانگين سرانه 700گرم، 40 هزار تن زباله در روز توليد مي كنند كه در اصل دو برابر 
استاندارد جهاني است. سرانه توليد پسماند در شبانه روز در استان تهران به ازاي هر نفر 750 تا 800 گرم است كه اين ميزان در كشورهاي اروپايي 300 تا 350 

گرم است. در واقع هر شهروند تهراني در هر سال تقريبا 5 برابر وزن خود زباله توليد مي كند.
اين در حالي است كه آلماني ها روزانه 90 هزار تن توليد زباله دارند كه شايد در نگاه اول فاجعه به نظر مي رسد. اما در كشورهاي توسعه يافته اي همچون آلمان 

80 درصد از زباله ها بازيافت مي شود. يعني 10 برابر ميزان زباله هاي بازيافت شده ايران. به همين دليل هم آنها خود را قهرمان محيط زيست جهان مي دانند. 
س�وييس به عنوان يكي از مهم ترين كشورهاي مدافع بازيافت زباله، در سال 2008 توانس�ت 50 درصد زباله هاي توليدي مردمانش را بازيافت كند. اين در 
شرايطي است كه در اين كشور بيش از 5 ميليون تن زباله شهري توليد شد كه در حدود نيمي از اين زباله ها را بازيافت و نيم ديگر آن را در كوره هاي مخصوص 

زباله سوزانده شد.
در كشور ژاپن از زباله هاي خام خانگي براي توليد برق استفاده مي شود. البته زباله هاي ديگر نيز در چرخه بازيافت قرار مي گيرند.

امريكا هم تالش مي كند تا ميزان بازيافت زباله هاي خود را افزايش دهد. اما در حال حاضر 42 درصد زباله هاي كاغذي، 40 درصد بطري هاي پالستيكي نوشابه هاي 
غير الكلي، 55 درصد قوطي هاي آلومينيومي نوشيدني ها و 57 درصد بسته بندي هاي استيل بازيافت مي شوند.

شهرداري تهران روزانه يك ميليارد و 250ميليون تومان براي جمع آوري و دفن زباله و پسماند هزينه مي كند. به عبارتي اين ميزان در كنار يك ميليارد تومان 
ثروتي كه در دفن زباله زير خاك مي رود، مي شود تقريبا روزي بيش از 2 ميليارد تومان در سيستم زباله سازي پايتخت نشين ها از بين مي رود. در برخي محالت 
تهران روزانه 4 تا 5 نوبت زباله جمع آوري مي شود. حدود 2 ميليون خانوار در تهران ساكن هستند كه اگر هر خانوار روزانه يك كيلو زباله كمتر توليد كند، زباله ها 

30 درصد كمتر مي شود. در حالي كه روزهاي پاياني سال تهراني ها حتي توليد زباله هاي خود را به روزي يك كيلو گرم افزايش مي دهند. 

تجربه ديگران
استاندارد هاي توليد و بازيافت زباله در دنيا

مي كنم، تبعات اجتماعي دارد. ما بايد به سمتي حركت 
كنيم كه اتفاقات مثبت رخ دهد. بايد قوانين به گونه اي 
تغيير و اصالح ش��ود. من اين نگراني را دارم كه عده اي 
تصور كنند سازمان آتش نشاني به دنبال فرافكني و فرار 
از مسووليت ها اس��ت، باور كنيد اين گونه نيست ما بايد 
در اين زمينه فرهنگ سازي كنيم و سطح ايمني را باال 
ببريم. داوري در خصوص ساختمان  آلومينيوم، پاساژ آزاد 
نيز گفت: ساختمان آلومينيوم ناايمن بود در حال حاضر 
اقدامات زيادي انجام و اصالحاتي صورت گرفته است، در 
پاساژ آزاد هم اقداماتي صورت گرفته است. ما به عنوان 
شهرداري برنامه داريم و اخطارهاي الزم را مي دهيم اما 
تاكيد مي كنم ك��ه فقط اخطار ناايمني نمي دهيم بلكه 
چك ليست هاي ساختمان را تهيه و دستورالعمل هاي 
ايمن��ي را صادر مي كنم. برخي س��اختمان ها به خاطر 
قدمتي كه دارند نمي توانند ايمن ش��وند ما بايد ضريب 
ايمني را افزايش دهيم. نگاه ما به ايمني صفر و صد نيست؛ 

جزو الزامات است كه شرايط ايمني در تهران افزايش يابد. 
انتظار داريم دستورالعمل هاي ايمني كه صادر مي شود 
اجرايي ش��ود؛ بازديدهايي انجام و ارزيابي هاي الزم هم 
صورت مي گيرد.  او با بيان اينكه به دس��تورالعمل هاي 
ايمني چندان توجهي نمي ش��ود، اظهار كرد: هنوز باور 
عمومي در مورد خطر وجود ندارد. در دنيا مبحث ايمني 
بسيار مهم است و قوانين جدي براي وقوع حوادث بزرگ 
دارند. بايد تالش كنيم؛ فرهنگ سازي كنيم و اين كار، 
كار يك سازمان نيست. بايد تمامي دستگاه هاي ذي ربط 
در اين زمينه ورود كنند.ببينيد پالس��كو در تهران رخ 
داد و س��اختمان هاي ناايمن ديگري ه��م وجود دارد؛ 
بگذاريد يك نكته را بگويم آتش نشانان در بخش سازه اي 
نمي توانن��د ورود نمي كنند چرا ك��ه كار تخصصي آنها 
نيست. بايد نظام مهندسي در مباحث سازه اي ورود كند 
ولي معموالً ساختمان هاي ناايمن براي آتش نشاني دچار 

مشكل مي كند.

سولماز رضايي
دكتراي جغرافيا و 
برنامه ريزي شهري
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رگوالتوري به درخواست كاربران پاسخ داد

همهسايتهامشمولتخفيفنيمبهانميشوند
گروه دانش و فن   

 مدي��ركل نظارت ب��ر خدمات ارتباط��ي و فناوري 
اطالع��ات رگوالت��وري در پاس��خ به ابه��ام برخي 
مشتركان در صحت محاسبه اينترنت نيم بها توسط 
اپراتوره��ا، توضي��ح داد: برخي س��ايت ها با وجود 
ميزباني داخلي واجد ش��رايط اس��تفاده از تخفيف 

ترافيك نيم بها نيستند.
برخي كاربران با طرح موضوعي با عنوان »محاسبه 
صحيح اينترنت نيم بها توسط اپراتورهاي داخلي« 
اعالم كرده اند كه باتوجه ب��ه بند 110 مصوبه 266 
س��ازمان تنظيم مقررات كه صراحت��ا بيان مي كند 
منظور از ترافيك داخلي ه��ر ترافيك با ميزباني در 
داخل كشور است چرا هنوز ترافيك داخلي محدود 
به ليس��ت 700 س��ايت داخلي ثبت شده در سايت 

است؟
در اين خص��وص وحيد مختاري مديركل نظارت بر 
خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي در پاس��خ به اين سوال 
كه» چرا تمامي ترافيك ها با ميزباني داخلي مادامي 
كه در س��امانه icip ثبت نش��وند مشمول ترافيك 
داخلي نمي ش��وند؟« به فارس، گفت: كميس��يون 
تنظي��م مقررات ارتباطات در مصوبه ش��ماره 2۴۸ 
ش��رايط تخفيف ترافيك براي س��ايت هاي داخلي 
را اعالم كرده و س��پس در مصوبه جلس��ه 2۵1 اين 
موض��وع را تكميل مي كند، طب��ق اين مصوبات هر 
صاحب س��ايتي بخواه��د از ترافيك ني��م بها براي 
س��ايت هاي داخلي بهره ببرد، بايد درخواست خود 
را به سازمان فناوري اطالعات ايران ارايه كنند، اين 
سازمان بررس��ي هاي الزم را انجام مي دهد و سايت 
مربوطه را در ليست سايت هاي داراي تخفيف قرار 

مي دهد.
مختاري در پاس��خ به سوال ديگر ي كه در خصوص 
 dslam ترافيك��ي كه بين دو كاربر در س��طح يك
تبادل مي ش��ود به عنوان ترافيك خارجي محاسبه 
خواهد ش��د كه براي مثال مش��تركي با فاصله يك 
كوچه دوربين مغ��ازه خود را در خان��ه باز مي كند 

مش��مول پرداخت هزينه ترافيك بين اللمل است. 
توضيح داد و افزود: در اي��ن مصوبه از عبارت تعرفه 
منابع ترافيكي داخلي » واجد شرايط« استفاده شده 
اس��ت؛ به اين دليل از ادبيات واجد شرايط استفاده 
كرده كه سايت هايي با محتواي داخلي وجود دارند 
كه دسترس��ي آنها صرفا از طريق مس��ير اينترنت 
 ixp بين الملل برقرار مي شود و ارتباط آنها از طريق
)شبكه تبادل اطالعات داخلي( برقرار نشده است و 
مالكيت اين سايت ها پيش بيني الزم براي استفاده 
از شبكه هاي داخلي يا شبكه ملي اطالعات را فراهم 

نكرده است.
مدي��ركل نظارت بر خدم��ات ارتباط��ي و فناوري 
اطالعات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
افزود: اين موارد جزو مواردي است كه شرايط الزم را 
ندارند و با وجود اينكه داخل كشور ميزباني مي شوند 

اما واجد شرايط نيستند.
اين مقام مس��وول در رگوالتوري در پاس��خ به اين 
س��ووال كه چرا هن��وز ترافي��ك داخل��ي محدود 
 ب��ه ليس��ت 700 س��ايت داخل��ي ثبت ش��ده در
 ttp: icip.ito.gov.ir اس��ت؟« و »چرا ترافيك 
 icip بعضي از س��ايت هاي داخلي كه در س��امانه
درج ش��ده اند به عنوان ترافيك بين الملل و با تعرفه 
دو برابري محاس��به مي ش��وند كه اين امر به دليل 
ع��دم درج صحيح آدرس ها با subnet مش��خص 
در س��امانه icip است« گفت: مرجع بررسي و ثبت 
تمام��ي اين آدرس ها س��ازمان فن��اوري اطالعات 
ايران اس��ت و نه رگوالتوري و از سوي ديگر ميزبان 
و منتف��ع نيز بايد تغيي��رات احتمالي آدرس هايش 
 را به س��ازمان فناوري اطالعات اي��ران براي اعمال 

اعالم كند. 
همچني��ن اپراتوره��ا را مكل��ف كرده اي��م IPها و 
آدرس ه��اي url كه در س��ازمان فناوري اطالعات 
ايران ثبت شده را در س��امانه هاي تفكيك ترافيك 
داخلي از بين الملل به روز رساني كنند تا سايت هايي 
كه از س��وي س��ازمان فناوري اعالم شده شامل۵0 

درصد تخفيف شوند.

وي با اشاره به بخش هاي ديگري از مصوبه مذكور، 
خاطرنشان كرد: همچنين كه پهناي باند داخلي از 
پهناي باند بين الملل تفكيك مي ش��ود، پهناي باند 
ش��بكه هاي اجتماعي داخلي نيز تفكيك مي شود و 
اپراتورهاي ثابت و سيار تعرفه ترافيكي شبكه هايي 
كه IPهايشان را اعالم كرده اند را يك سوم محاسبه 
مي كنن��د. وي تاكيد كرد: بنابراي��ن تعرفه ترافيك 
داخلي ۵0 درصد س��قف ترافيك بين الملل و تعرفه 
ترافيك پيام رس��ان هاي داخلي يك س��وم س��قف 
ترافيك بين الملل است.گفتني است چندي پيش 
مجري شبكه ملي اطالعات با هدف ترغيب كاربران 

ايراني براي مراجعه به سايت هاي داخلي و برطرف 
ك��ردن نيازه��اي خود از طري��ق آنها ب��ا همكاري 
كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي طرح 
جدا س��ازي ترافيك داخلي از بين الملل را به مرحله 
اجرا درآورد .به طوري كه همزمان با تفكيك ترافيك 
داخل از بين الملل كميس��يون مذكور اپراتورهاي 
ارايه دهنده اينترنت و بسته هاي اينترنتي را ملزم كرد 
براي ترغيب كاربران داخلي به استفاده از محصول 
داخلي ۵0 درصد تخفيف در اينترنت كساني كه به 

آدرس هاي داخلي مراجعه كنند، اعمال كند.
به گفت��ه روابط عموم��ي وزارت ارتباطات كاربران 

ايران��ي اينترنت مي توانن��د با مراجعه ب��ه بيش از 
200 آدرس داخل��ي از ۵0 درص��د تخفي��ف 
بهرمن��د شوند.س��ايت هاي داخل��ي كه مش��مول 
اعم��ال تخفيف ۵0درصدي هس��تند كه از س��وي 
 س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ايران 

معرفي شده اند.
 اين در حالي اس��ت كه روز گذشته مديركل نظارت 
بر خدمات ارتباط��ي و فناوري اطالعات س��ازمان 
تنظي��م مقررات و ارتباط��ات راديويي اعالم كرد بر 
خالف تصور كاربران همه سايت هاي داخلي مشمول 

تخفيف نيم بها نمي شوند.

ديلي مي�ل| »كاوشگر اينسايت«، در ماه نوامبر بر 
روي سياره سرخ قرار گرفت و اكنون نيز اين كاوشگر 
به آرامي در حال آماده شدن براي ماموريت طوالني 
خود اس��ت و طي اين ماموريت قطعا به شدت تحت 

تأثير تغييرات دما نيز قرار خواهد گرفت.
ناسا اخيرا اعالم كرده است كه »كاوشگر اينسايت« 
)InSight( اكنون س��پر محافظتي گنبدي شكل 

خود را در اطراف لرزه سنج خود نصب كرده است.
به گفته ناس��ا اين س��پر به كاهش سر و صداي پس 
زمين��ه از بادهاي مريخ نيز كم��ك مي كند و از قرار 
گرفتن ابزارهاي اين كاوش��گر در برابر گرماي مريخ 

نيز محافظت مي كند.
اين س��پر مي تواند ي��ك محافظ خوب ب��راي ابزار 
 )SEIS( »آزمايش ل��رزه اي براي س��اختار داخلي«
باش��د. اين ابزار داده ها را به ط��ور دقيق جمع آوري 
مي كند و به زباني ديگر پنجره اي براي بررسي داخل 
مريخ است.ناس��ا مجموعه اي از به روز رساني هايي 
كه روي كاوش��گر اينسايت انجام ش��ده است را در 
توييتر كاوشگر اينسايت منتشر كرد. در انيميشني 
كه ناسا منتشر كرده مي توان لحظه نصب كردن سپر 

محافظتي را مشاهده كرد.
در حالي كه در زمين لرزه سنج ها معموال در زير سطح 
زمين قرار مي گيرد، اما لرزه سنج اينسايت در قسمت 
بيروني و سمت راست آن قرار دارد. لرزه سنج مي تواند 
امواج س��اختار داخلي سياره مريخ را ثبت كرده و به 
دانش��مندان در توضيح مس��اله پر رمز و راز »زلزله 

مريخ« )marsquake( كمك كند.
ابزار »آزمايش لرزه اي براي س��اختار داخلي« براي 
اص��الح تغييرات آب و هواي مريخ س��اخته ش��ده 

است. الزم به ذكر است اين ابزار در داخل يك ظرف 
عايق ش��ش ضلعي قرار دارد. فضاپيم��اي رباتيك 
سطح نش��ين مريخ »اينس��ايت« )InSight( ناسا 
نخس��تين تصوير س��لفي خود را تنها مدتي پس از 
رس��يدن به سياره سرخ، ارس��ال كرد. اين فضاپيما 
۵ مه 201۸ از كاليفرنيا به فضا پرتاب ش��د و در 26 
نوامبر 201۸ ساعت 11:16 شب به وقت تهران روي 
سطح مريخ فرود آمد. وظيفه اين فضاپيما، بررسي 
بخش هاي عميق مريخ است تا اطالعاتي مانند عالئم 
حياتي اين سياره، پالس و دماي آن را بررسي كند. 
به گفته ناسا، اين فضاپيما براي نخستين بار، امكان 
بررس��ي س��ياره مريخ را از زمان تش��كيل آن )۴.۵ 
ميليارد سال گذشته( فراهم خواهد كرد.محل فرود 
»اينسايت«، »هامونه اليسيوم« دومين منطقه بزرگ 
آتش فشاني در مريخ است كه مسطح و عاري از سنگ 
اس��ت و اين براي سالم بودن تجهيزات »اينسايت« 
بسيار مناس��ب است. »اينس��ايت« ظرفيت حمل 
۵0 كيلوگ��رم ب��ار مفيد را داش��ت و بار او ش��امل 
تجهيزات علمي همچون لرزه س��نج، جعبه حسگر 
بار، دوربين ها، سامانه نصب تجهيزات و پس بازتابگر 

ليزري )Retroreflector( بود.

نيو اطلس| به تازگي افشا شده كه نويسندگان بيش 
از۴00 مقاله علمي در چين براي جمع آوري مستندات 
و انجام آزمايش هاي خود از اعضاي بدن زندانيان اعدام 

شده سوءاستفاده كرده اند.
اين اقدام نقض صريح استانداردهاي اخالقي بين المللي 
در زمينه استفاده از اعضاي اهدايي زندانيان اعدام شده 
محسوب مي شود. مقامات مسوول در چين خواستار 
كنار گذاشته شدن و رد اين مقاالت شده اند كه نگارش 
آنها با بررسي قلب ها، كبدها يا ريه هاي زندانيان اعدامي 
انجام شده است.نكته جالب اين است كه اين ارگان ها 
بعدا به بدن افراد داوطلب پيوند زده شده اند. اما قبل از آن 

براي تحقيقات علمي به كار گرفته شده اند.
پيش از اين نيز، چند بار مواردي از اين دست تخلفات در 
چين افشا شده بود. در سال 2006 نيز مشخص شد كه 
تخلف مشابهي در چين اتفاق افتاده است.اما تكرار اين 
مساله از عدم جديت چيني ها براي حل اين مشكل خبر 
مي دهد.بر اساس استانداردهاي بين المللي در حوزه 
اخالق پژوهش، بررسي هاي علمي نبايد با استفاده از 
مواد بيولوژيك بدن زندانيان اعدامي يا اعضاي بدن به 
دست آمده بدون كسب رضايت افراد، صورت بگيرد. اما 

اين استاندارد هيچ ضمانت اجرايي ندارد.
بر اس��اس اعالم مقامات چيني طي سال هاي 2000 
تا 2017 تعداد ۴۴۵ مقاله علمي و پژوهش��ي در اين 
كشور با استفاده از اعضاي بدن مردگان نوشته شده اند 
و در ۹2.۵ درصد از مق��االت مذكور به منبع دريافت 
اين ارگان ها اشاره نشده است. در ۹۹ درصد موارد هم 

اشاره اي به رضايت يا عدم رضايت افراد نشده است.

انگجت| محققان يك دستگاه ضربان ساز قلب ابداع 
كرده اند كه با انرژي تپش قلب انس��ان كار مي كند و 

نيازمند باتري نيست.
ميليون ها نفر در سراس��ر جهان براي ادامه حيات به 
دستگاه هاي ضربان ساز يا تنظيم كننده ضربان قلب 

نياز دارند كه بايد در بدن ايمپلنت شوند.
مشكل اينجاست كه باتري هاي اين دستگاه ها هر ۵تا 
10 سال بايد عوض شود و اين روند نيازمند جراحي 
است. هرچند فرآيند جراحي چندان پرهزينه نيست 

اما خطرات و احتمال عفونت را در پي دارد.
اين درحالي اس��ت كه گروهي از محققان مش��غول 
توس��عه يك دس��تگاه قابل ايمپلنت در بدن انسان 

هستند كه با انرژي تپش قلب انسان كار مي كند.
مهندسان كالج »دارتموث« يك كيت به اندازه سكه 
براي اين ضربان ساز ابداع كرده اند كه انرژي جنبشي 
قلب را به الكتريس��يته تبديل مي كن��د و مي تواند 

دستگاه را در بدن انسان روشن كند.
اي��ن اختراع ب��ا اضافه ك��ردن يك قطع��ه پليمري 
پيزوالكترونيك به نام PVDF كوچك ترين حركت 

جنبشي يا مكانيكي را به برق تبديل مي كند.
يك ماژول مخصوص عالوه بر ش��ارژ دوباره دستگاه 
ايمپلنت شده، مي تواند از حسگرها اطالعات مربوط 

به سالمت بيمار را جمع آوري كند.
محققان به تازگي نخس��تين مرحله از آزمايش اين 
دستگاه را روي حيوانات تكميل كرده اند و معتقدند 
يك ضربان س��از خودشارژ را مي توان به طور تجاري 

در حدود ۵ سال روانه بازار كرد.

ديلي ميل| فيس بوك قابليت حذف پيام ارسالي 
در مس��نجر را براي تمام كاربران عرضه كرده است. 
اين قابليت به كاربر اجازه مي دهد تا 10 دقيقه پس 

از ارسال پيام خود را حذف كند.
فيس بوك اعالم كرد قابليت »حذف پيام ارس��الي« 
 iOS را ب��راي تمام كاربران اندرويد و Unsend يا

مسنجر خود عرضه كرده است.
 اين قابليت ب��ه كاربر اجازه مي دهد ت��ا 10 دقيقه 
پس از ارس��ال پيام حتي در چت ه��اي گروهي آن 

را حذف كند.
نخس��تين بار فيس بوك اين ويژگ��ي را درمقياس 
كوچك تر در پاييز 201۸ ميان كاربران اندرويد در 
لهس��تان، بوليوي، كلمبيا و ليتواني عرضه كرد. به 
هرحال اين ويژگي اكنون در مس��نجر دستگاه هاي 

iOS و اندرويد عرضه شده است.
البت��ه در اين قابليت پس از حذف پيام، نش��انگري 
در چت به بقيه كاربران نش��ان مي دهد پيامي پاك 
شده است.اين قابليت فقط مختص پيام هاي متني 
نيس��ت و كاربران مي توانند، عكس، ويدئو، لينك و 
محتواهاي ديگر را نيز پاك كنند. براي اس��تفاده از 
آن كافي است كه كاربر روي پيام ارسالي ضربه بزند 
و آن را نگه دارد، سپس گزينه حذف را فشار دهد. در 
اين قسمت گزينه هاي »حذف براي شما« يا »حذف 

براي همه« براي كاربر ارايه مي شود.
اگر كاربر گزينه »حذف براي همه« را فش��ار دهد، 
پيامي به او هشدار مي دهد: »اين پيام به طور دايمي 

و براي تمام اعضا حذف مي شود«.

فون آرنا| تحليلگر ارش��د شركت جي پي مورگان 
برآورد كرده اس��ت ك��ه اپل بايد ب��راي نجات خود 

شركت نتفليكس را خريداري كند.
ش��ركت جي پي مورگان كه يك��ي از بزرگ ترين و 
معروف ترين شركت هاي خدمات مالي و بانكداري 
در اياالت متحده امريكا به ش��مار مي رود، به تازگي 
در توصي��ه اي جالب اعالم كرده اس��ت كه اپل بايد 
براي نجات خ��ود نتفليكس به عن��وان بزرگ ترين 
پلتفرم پخش آنالين فيلم و سريال را خريداري كند 
و اين معامله دست كم 1۸۹ ميليارد دالر هزينه در 

بر خواهد داشت.
س��اميك چاترجي��ف، يك��ي از تحليلگران ارش��د 
جي پي مورگان معتقد اس��ت كه اپل بايد براي آنكه 
بتواند رهبري بازارهاي جهان��ي محتواي آنالين را 

در دست بگيرد، سهام نتفليكس را خريداري كند.
نتفليكس هم اكنون بزرگ ترين پلت فرم سرگرمي و 
توليد محتواي آنالين در جهان اس��ت كه طبق نظر 
تحليلگر جي پي مورگان، بايد توسط اپل خريداري 
ش��ود. اين معامله حدود 1۸۹ ميليارد دالر تخمين 
زده ش��ده اس��ت كه به گفته وي، اپل بايد براي در 
دست گرفتن محتواي آنالين آن را خريداري كرده 

و تصاحب كند.
كارشناس��ان و تحليلگران بس��ياري نيز گفته هاي 
تحليلگ��ر جي پي م��ورگان را تأييد ك��رده و بر اين 

باورند كه اپل مي تواند به بزرگ ترين غول تكنولوژي 
محتواي آنالين در جهان تبديل شود و بايد در اين 
راس��تا اس��تراتژي هاي خوبي را در پي��ش بگيرد تا 

صنعت استريم آنالين را در اختيار بگيرد.
با اينك��ه اپل ني��ز در اي��ن صنع��ت موفقيت هاي 
چشمگيري داش��ته اس��ت، اما نمي توان گفت كه 
بزرگ تري��ن و موفق ترين ش��ركت در اين حوزه به 
ش��مار مي رود بنابراين بايد به دورنماي بزرگ تر و 
بهتري ب��راي رهبري بر صنعت اس��تريم در جهان 
بنگ��رد و به افق هاي دورتري بينديش��د تا بتواند به 

دستاورد و موفقيت هاي بيشتري دست يابد.
به گفته وي، هم اكنون زمان خوبي براي خريداري 
سهام نتفليكس و تصاحب آن به شمار مي رود چراكه 
با توجه به تشديد و افزايش اعتراضات خيل عظيمي 
از مش��تركان اين س��رويس در خص��وص افزايش 
قيمت برخي از سرويس ها و خدمات نتفليكس براي 

تماشاي آنالين فيلم و سريال، هم اكنون زمان خوبي 
براي اپل است تا بتواند نتفليكس را تصاحب كند و 

مالكيت آن را در اختيار بگيرد.
اي��ن روزها ك��ه اينترن��ت و س��رويس هاي مبتني 
بر آن تم��ام بخش ه��اي مختلف زندگي م��ا را در 
برگرفته است، خيل عظيمي از كاربران حتي فيلم و 
سريال هاي موردعالقه خود را نيز از طريق شبكه هاي 
استريم و پخش آنالين و اينترنتي مشاهده و تماشا 

مي كنند. 
تماشاي فيلم از طريق اين شبكه هاي اينترنتي بدين 
صورت اس��ت كه كاربران با پرداخت مبلغي پول و 
شارژ ماهانه بس��ته هاي اينترنتي، قادر خواهند بود 
تمامي فيلم و سريال هاي موجود در اين شبكه ها را 

مشاهده و تماشا كنند.
نتفليك��س ب��دون ش��ك يك��ي از محبوب ترين و 
معروف ترين ش��بكه هاي آنالين براي پخش آنالين 
فيلم و سريال محسوب مي شود و حاال با اختصاص 
بي��ش از 1۵ درصد از پهناي باند اينترنت در جهان، 
معلوم شد كه محبوبيت و كاربرد آن توسط كاربران 

جهاني چقدر زياد است.
نتفليكس در سال هاي اخير رشد و شكوفايي بسيار 
خوبي را تجربه كرده اس��ت و توانس��ته به عملكرد 
موفقيت آمي��زي در ب��ه اش��تراك گذاري ويدئو در 

جهان دست يابد.

پي سي ورلد| آنگال مركل، نخست وزير آلمان براي 
ادامه فعاليت ش��ركت چيني هواوي در اين كش��ور 
ش��روطي مبني ب��ر اطمينان از ع��دم همكاري اين 

شركت با دولت چين تعيين كرد.
هواوي كه بزرگ ترين توليدكننده و توس��عه دهنده 
تجهيزات مخابراتي و دومين سازنده و عرضه كننده 
موبايل در جهان محس��وب مي ش��ود، در طول يك 
سال اخير از س��وي دولت ترامپ، رييس جمهوري 
امريكا و بسياري از كشورهاي هم پيمانش به شدت 
تحت فشارهاي سياسي و تجاري قرار گرفته است و 
بسياري از اين كشورها اعم از امريكا، كانادا، استراليا، 
نيوزلند، ژاپن و برخي از كشورهاي اروپايي استفاده 
از محص��والت هواوي و نصب تجهي��زات مخابراتي 
و فعاليت اين ش��ركت چيني را تحت تأثير اتهامات 
جاسوسي براي دولت چين و نقض حريم خصوصي 

كاربران، ممنوع اعالم كرده اند.
ماجرا از اوايل سال 201۸ ميالدي آغاز شد كه دونالد 
ترامپ، رييس جمهور امريكا اعالم كرد كه گوشي هاي 
هوشمند س��اخت شركت هاي چيني نظير هواوي و 
زدتي اي از شهروندان و مقامات امريكايي جاسوسي 
مي كنند و اطالعات ش��خصي و محرمانه بسياري را 
تحويل دولت چين مي دهد تا عليه اياالت متحده از 
آنها استفاده كند.بعد از آن بسياري از كشورها نظير 
امريكا، كانادا، اس��تراليا، نيوزيلن��د، ژاپن و برخي از 

كشورهاي اروپايي نيز بس��ياري از فعاليت هاي اين 
شركت را محدود كرده يا فروش گوشي هاي هوشمند 
و نصب تجهيزات مخابراتي توس��ط ه��واوي را نيز 
تحت تأثير همين نگراني هاي امنيتي ممنوع اعالم 
كرده اند.بعد از آن اخبار ديگري منتشر شد كه نشان 
مي داد دولت آلمان نيز در حال بررسي فعاليت هاي 
مخابراتي ش��ركت چين��ي هواوي و مي��زان امنيت 
سايبري محصوالت و تجهيزات آن است تا در صورت 
مشاهده هرگونه مورد مشكوك، فعاليت اين كمپاني 
چيني را براي هميش��ه در آلم��ان متوقف و ممنوع 
اعالم كند.حاال در تازه ترين گزارش هاي منتشر شده 
در اكونوميك تايمز، آنگال مركل، نخست وزير آلمان 
براي ادامه فعاليت هاي هواوي در اين كش��ور شرط 
و ش��روطي را تعيين كرده است كه از مهم ترين آنها 
حصول اطمينان از عدم تحويل اطالعات و داده هاي 

كاربران به دولت چين است.

دولت آلمان براي همكاري با هواوي شرط گذاشت

به روز رساني كاوشگر »اينسايت«  سوءاستفاده محققان چيني از 
اعضاي بدن زندانيان اعدامي 

 ابداع دستگاه ضربان سازي 
كه با تپش قلب كار مي كند

اضافه شدن قابليت حذف پيام 
به مسنجر فيس بوك 

اپل بايد نتفليكس را بخرد
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رويداد

دريچه فراسو

تاكيد وزير ارتباطات بر پايان 
دادن به جنگ با فضاي مجازي

ايسنا | وزير ارتباطات و فناوري اطالعات تاكيد 
كرد كه بايد هرچه زودتر به جنگ با فضاي مجازي 
در كشور پايان داده شود و با بهره گيري از همين فضا 

به دشمنان نظام پاسخ دهيم.
محمدج��واد آذري جهرم��ي، ب��ا انتق��اد از 
سياس��تگذاري ها و رويكرده��اي نامعقول درباره 
فضاي مجازي و رسانه هاي نوين اظهار كرد: نبايد 
عرصه را بيش از اين خالي كنيم، بايد اجازه دهيم 
جوان ها با استفاده از همين فضا پاسخ دشمني هاي 
دش��منان نظام را بدهند.وي ادامه داد: نمي توان 
موضوعي كه در رسانه هاي نوين جهاني و شبكه هاي 
مجازي مطرح شده را در صداوسيما پاسخ داد. اصال 
مگر مخاطبان جهاني صداوسيما را مي بينند؟وزير 
ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات با بي��ان اينكه در 
۴0 سال گذش��ته، هيچگاه از حجم دشمني هاي 
استكبار كاسته نشده گفت: در همه اين سال ها، اين 
مردم بودند كه با ايس��تادگي و پايمردي به ميدان 
آمده و مشكالت را پشت سر گذاشتند.وي با بيان 
اينكه م��ردم در اين ۴0 س��ال مراحل متعددي از 
جنگ تحميلي تا تحريم هاي ظالمانه را پشت سر 
گذاشتند، افزود: ما در اين س��ال ها بعد از طي هر 
كدام از اين مراحل، به رش��د بهتري دست يافتيم.

آذري جهرمي از عصر فعلي به عنوان عصر ارتباطات 
و فناوري نام برد و ادامه داد: ارتباطات و فناوري ها 
امروز تنه��ا به عنوان زيرس��اخت ص��رف مطرح 
نيستند بلكه اقتصاد پيشرو امروز جهان و اقتصاد 
تحول آفريني كه آن را به عنوان اقتصاد ديجيتالي 
مي شناسيم نيز در همين بستر شكل گرفته است.

 الزامات ارايه خدمات
 نقشه بومي تبيين شد

رگوالتوري| كميس��يون عالي تنظي��م مقررات 
فضاي مجازي كشور با توجه به اهميت خدمات نقشه، 
مخاطرات و فرصت هاي آن، الزامات و نيازمندي هاي 
اين حوزه را براي كاربرد هرچه بيش��تر نرم افزارهاي 

بومي تبيين كرد.
س��عيد مهديون - معاون تنظيم مقررات مركز ملي 
فضاي مجازي كش��ور - در اين باره گفت: صيانت از 
داده هاي مكاني در فضاي مجازي به دليل مشكالت 
امنيتي و انتظامي يك��ي از موضوعات مهم در حوزه 
فضاي مجازي است كه بايد براي جلوگيري از وابستگي 
به سرويس هاي خارجي و ساماندهي و توسعه زيست 
بوم كس��ب و كارهاي مكان محور داخلي، الزامات و 
نيازمندي هاي اين حوزه تعيين شود. وي با بيان اينكه 
براي شناس��ايي خدمات و موضوعات اطالعاتي اين 
حوزه بررسي مطالعاتي در كميسيون عالي تنظيم 
مقررات فضاي مجازي كش��ور صورت گرفته است، 
افزود: بر همين اس��اس تبديل موقعيت به آدرس / 
آدرس به موقعيت، مسير يابي، تخمين زمان رسيدن 
به مقصد، نقاط مورد عالقه و جست وجو ترافيك زنده 
به عنوان الزامات اوليه يك برنامه براي ارايه خدمات 
نقش��ه در نظر گرفته ش��ده اس��ت. مهديون تاكيد 
كرد: در حال حاضر شركت هاي داخلي ارايه دهنده 
خدمات نقش��ه بر اساس ش��اخص هاي كاركردي 
همچ��ون اطالعات عموم��ي، فني، راب��ط كاربري، 
پوشش، مسيريابي، اطالعات شهري و كسب وكارها و 
Crowd Sourcing ارزيابي اوليه شدند كه البته 

همچنان براي توسعه نياز به اقدامات بيشتري است.

ماهواره چيني از ماه و زمين 
عكس گرفت

سي نت| يك ماهواره چيني عكس نادري از ماه را 
ثبت كرده كه زمين در پس زمينه آن ديده مي شود. 
ماه گذشته چين كاوشگر و لندري به نيمه تاريك ماه 
فرستاد. اكنون ماهواره چيني تصويري تازه و نادر از 
ماه و زمين ثبت كرده اس��ت.دوربين روي ماهواره 

  D S LW P - B در چه��ارم Longjiang-2
فوريه اي��ن تصوير را ثبت كرده اس��ت. پيش از اين 
فضاپيماي چيني Chang۵T1 در 201۴ ميالدي 
از دو سياره عكس گرفته بود. البته فرآيند عكاسي 
ماهواره Longjiang-2 چند ماه متوقف ش��د تا 
از تداخل با فرود لندر Chage ۴ روي ماه اجتناب 
شود. اما اكنون به نظر مي رسد ماهواره مذكور دوباره 
فعاليت خود را آغاز كرده اس��ت. البته دسترس��ي 
به اين تصوير كمي مش��كل بود. تلسكوپ راديويي 
هلندي Dwingeloo آن را با سرعت بسيار كند 
كمتر از يك كيلوبايت در دقيقه دانلود كرد. »تامو يان 
ديجكاما« يكي از اپراتورهاي اين تلسكوپ در توييتر 
نوشت: دانلود اين 16 كيلوبايت حدود 20 دقيقه طول 
كش��يد ما رنگ عكس اصلي را نيز اصالح كرديم.او 
تصوير اصلي را نيز در توييت خود منتشر كرده است.

خراب شدن توالت ۱۹ميليون 
دالري ايستگاه فضايي بين المللي 

انگجت| طبق گزارش ناسا هفته پيش توالت 1۹ 
ميليون دالري ايستگاه فضايي بين المللي خراب 

شد و درنتيجه ۹.۵ ليتر آب از آن نشت كرد.
اگر فكر مي كنيد خراب��ي توالت روي زمين يك 
مشكل بزرگ اس��ت، تصور كنيد در صورت بروز 
اين مشكل در فضا، فضانوردان چه بايد كنند! هفته 
گذشته خدمه ايستگاه فضايي بين المللي با اين 
مشكل روبرو شدند زيرا توالت 1۹ ميليون دالري 
آنها نشتي داشته است. طبق گزارش ناسا حدود 
۹.۵ ليتر آب در نتيجه اين نشتي تصادفي از توالت 
بيرون ريخت و خدمه مجبور شدند هنگام تعمير 
اين نشتي، آب را با حوله تميز كنند. توالت فعلي 
كه در ايستگاه فضايي بين المللي وجود دارد همراه 
ش��اتل فضايي Endeavour در س��ال 200۸ 
ميالدي به فضا ارسال شد. زيرا توالت قبلي درست 
كار نمي كرد. البته اين توالت 1۹ ميليون دالري 

هيچ ويژگي لوكسي ندارد.
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فرمانده نيروي دريايي سپاه خبر داد

امضاي تفاهم نامه مركز ملي فرش ايران و معاونت تعاون، وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي

 كشتي هاي »ترال« در محدوده غيرمجاز توقيف مي شوند

تشكيل بسيج دريايي در دستور كار

تقويت بخش تعاوني هاي فرش دستباف

گروه بنگاه ها|
فرمانده نيروي دريايي سپاه از تشكيل بسيج دريايي خبر 
داد و گفت: دس��تور توقيف كشتي هاي ترال در محدوده 

غيرمجاز را صادر كرده ام. 
به گزارش »تعادل« از پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، 
سردار تنگسيري از تشكيل بسيج دريايي خبر داد و گفت: 
دستور توقيف كش��تي هاي ترال در محدوده غيرمجاز را 
صادر كرده ام. در آبي كه لنج هاي ما قادر به صيد هستند 
اين كشتي ها حق ماهگيري ندارند و دستور دادم در صورت 
مشاهده كشتي هاي صيادي در اين محدوده، توقيف كنند.

سردار عليرضا تنگسيري شامگاه سه شنبه در جمع صيادان 
جاس��ك اظهار داش��ت: ما در دهه فجر انقالب اسالمي و 
چهلمين س��الگرد انقالب اس��المي قرار داريم سن ما به 
اندازه اي است كه زمان طاغوت را درك كرده ايم. در آن زمان 
اگر يك ژاندارم با يك اسلحه وارد يك روستا مي شد همه را 
به صف مي كرد و به مردم ظلم مي شد و در روستاها حكومت 
مي كردند و كسي حق نداشت دم بر بياورد.وي افزود: ما براي 
انقالب و نظام مقدس، شهيد داده ايم و امروز افتخار مي كنيم 
كه يك كش��ور آزاد داريم و كساني كه كشور آزادي داريد 
باور كنيد كه اگر ما به استكبارهاي جهاني و طاغوت هاي 
زمانه بله مي گفتيم يا با زيرچشمي به آنها نگاه مي كرديم، 
در اين صورت هر جنايتي مي خواس��تند انجام دهند و ما 
كاري به مظلوم نداشتيم. اما قرآن مي فرمايد در مقابل ظلم 
يا مي ايس��تيد يا هجرت مي كنيد در مقابل استكبار حق 
نداريد سر خم كنيد بايد از مظلوم حمايت كنيد اين افتخار 
كشور ايران اسالمي است.فرمانده نيروي دريايي سپاه ادامه 
داد: امروز افتخار نيروهاي مس��لح در اين است كه مردم 
صاحبان اين انقالب هستند. مردم، پابرهنگي زمان طاغوت 
را ديده اند. براي حفظ عزت و سربلندي و رضايت مردم بايد 
از هيچ تالشي دريغ نكرد.تنگسيري گفت: شك نكنيد كه 
هيچ دشمني نمي تواند به ما گزندي وارد كند بلكه اين خود 
ما هستيم كه مي توانيم به خودمان ضربه بزنيم، استحكام 
اين انقالب و نظام مقدس به مردم است و كشور منهاي مردم 
معنا و مفهومي ندارد. مسوولي كه يك فرد طرفدار كشور و 
انقالب را دلسرد كند بايد جوابگوي خون تمامي شهدا باشد.
وي اضافه كرد: صاحبان سواحل نشين همين شهرستان ها و 
روستاها هستند بايد درد صيادان را بهتر و بيشتر بشناسيم 

و براي آباداني كشور دست به دست هم دهيم. البته با شعار 
نمي توان كاري از پيش برد. نبايد امرار معاش ساحل نشين 
روستايي كه از طريق ماهي گيري است از بين برود.فرمانده 
نيروي دريايي سپاه افزود: امروز برخي با عمل شان نان را از 
يك روستايي گرفته و در دهان يك بيگانه مي گذارند. اين 
براي ما قابل قبول نيست و اين موضوع براي نيروي دريايي 
ارتش جمهوري اسالمي و سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
قابل قبول نيست چراكه مردم ولي نعمتان انقالب اسالمي 

هستند و ما نيز مدافع مردم هستيم.
تنگس��يري گفت: بدون واس��طه از آقاي وزير ۲۰ مجوز 
براي مردم ابوموسي درخواست كردم و وزير در پاسخ اين 
خواسته من گفت به دليل عدم ظرفيت دريا، صدور مجور 

ممكن نيست. در همان جلسه گفتم كه كشتي هاي چيني 
و خارجي صيد ترال و كف انجام مي دهند و هرچه هست را 
جمع مي كنند و مي برند و در اعطاي ۲۰ مجوز به مردمي 
كه در جزيره هستند امكان ندارد؟ با توجه به زمان خاص 
صيد و تخم گذاري ميگ��و و ماهي ها بايد در صيدگاه هاي 
اطراف ك��ه تخم گذاري ماهي و ميگ��و صورت مي گيرد، 

صيادي ممنوع باشد .

 محدوده هاي تعيين شده صيد
وي با اظهار تاسف گفت: همه به خوبي مي دانيم كه فانوس 
ماهيان در عمق زندگي مي كنند و كشتي هاي فانوس بايد 
به عمق زياد بروند و صيد فانوس انجام دهند نه در ساحل. 

در ساليان قبل يكي از همين كشتي ها در بندر عباس آتش 
گرفت. صيد صنعتي كه بايد در اقيانوس هند صورت گيرد، 
در كنار صيادان محلي و در آب هاي سرزميني انجام مي شود 
از اين رو نيروي دريايي سپاه، آنها را توقيف كرده است. از 
همه جا تماس گرفتند و قول دادند كه در آب هاي سرزميني 
حضور نمي يابند اما در سردخانه هاي شش كشتي توقيف 
شده، ماهي هايي كه صيد آنها مجاز نيست موجود است و 
صيد قابل توجهي انجام داده اند. بعضي از اين ماهي هاي 
صيدشده توسط اين كشتي ها، خوراك ماهي هاي ديگر 
اس��ت كه با صيد گونه هاي يك ماه��ي، گونه هاي ديگر 
هم كم مي شود.فرمانده نيروي دريايي سپاه گفت: حتي 
اولين شخص مملكت ايران اسالمي و فرمانده كل سپاه و 

تمام دلسوزان نظام از اين قضيه نگران هستند. مگر چند 
نفر از طريق صيد صنعتي سود مي برند؟ بايد به اقيانوس 
هند بروند. در آبي كه لنج هاي ما قادر به صيد هستند اين 
كش��تي ها حق ماهگيري ندارند و دستور دادم در صورت 
مشاهده كشتي هاي صيادي در اين محدوده، توقيف كنند 
.تنگس��يري بيان كرد: ما دنبال راه اندازي بسيج دريايي 
هستيم كه خود مردم براي دريا امنيت ايجاد كنند و اگر 
جايي تخلفي صورت گرفت با ما تماس بگيرند. در بحث 
بس��يج دريايي نيز كمك هايي براي خريد ماهي و ادوات 
صيادي نيزتدابيري انديش��يده ايم.وي ادامه داد: تا جايي 
كه لنج هاي ما قادر هس��تند صيد انجام دهند و نبايد اين 
كشتي ها صيد كنند كه در صورت مشاهده، با آنان برخورد 
مي شود. مگر چند درصد جامعه از اينها سود مي برند كه 
درحال حاضر مي گويند ايراني هس��تند كه شكل شان را 
عوض كرده اند؟فرمانده نيروي دريايي س��پاه خطاب به 
صيادان جاسكي گفت: ما در كنار شما هستيم و با تخلفات 
كشتي هاي صنعتي محكم برخورد مي كنيم. ما نه سياسي 
هس��تيم كه از مقام و جاي خود بترسيم و نه دنبال مقام و 
رتبه. ما البي گري نداريم بلكه همانند رهبرمان انقالبي عمل 
مي كنيم. طي تماسي كه با استاندار داشتم اعالم كرد كه من 

با شماها هستم و شما محكم بايستيد.
تنگسيري افزود: اما يك عده سوءاستفاده مي كنند و اين 
براي ما قبل قبول نيس��ت. اگر ع��ده اي با فانوس ماهيان 
زندگي مي كنند بروند در اعماق مثل راس الحد يا جاهاي 
ديگ��ر بروند. ما هيچ اجازه اي براي كش��تي هاي صيادي 
نخواهيم داد كه در اين منطقه صيد كنند و فرمانده پايگاه 
جاسك اين موضوع را اجرايي مي كند و اين كشتي ها بايد 

به عمق بروند و در آب هاي سرزميني نباشند .
وي افزود: كشتي هاي توقيف شده هركدام ۴۰ تا ۱۵ و ۲۰ 
تن ماهي صيد كرده بودند واين براي ما قابل قبول نيست. 
اگر اين كشتي ها، فانوس ماهيان صيد مي كنند نبايد ماهيان 
ديگر را صيد كنند.تنگسيري بيان داشت: در نيروي دريايي 
سپاه ۵۰ عددموج شكن ساخته ايم و قادر بوديم كه ۲۰۰ 
تا موج شكن بسازيم اما از ما حمايت نشد. از اين ۵۰ عدد، 
۳۲ موج شكن با اعتبارات نيروي دريايي ساخته شده و در 
اختيار روستاها قرار داده ايم. همچنين در جاسك چندين 

موج شكن ايجاد شده است .

 مركز ملي فرش اي��ران و معاونت تعاون وزارت تع��اون، كار و امور 
اجتماعي با ه��دف افزايش بهره وري و بهبود فضاي كس��ب و كار 
صنعت فرش دستباف و واگذاري تصدي گري ها به اتحاديه سراسري 

تعاوني هاي فرش دستباف تفاهم نامه همكاري امضا كردند.
به گزارش »تعادل« از پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، در اين 
مراسم، فرشته دست پاك، رييس مركز ملي فرش ايران با اشاره به 
اهميت جايگاه فرش دس��تباف ايران در جهان گفت: هيچ كااليي 
در كشور وجود ندارد كه به اندازه فرش بتواند فرهنگ، هنر، سليقه 
و هويت جمهوري اس��المي ايران را به رخ جهانيان بكشد. از طرفي 
هيچ كااليي به اندازه فرش تاكنون نتوانس��ته به توس��عه اقتصاد و 
اشتغال منجر شود. فرش، امروز استراتژيك ترين كاالي ايراني است 
كه نيازمند حمايت اس��ت.رييس مركز ملي فرش ايران با اشاره به 
راه اندازي تعاوني هاي فرش دستباف، پيشنهاد كرد كه تعاوني هاي 
حوزه فرش دس��تباف مجوز فعاليت خود را با مش��ورت مركز ملي 
فرش ايران و ادارات استاني اين مركز دريافت كنند تا اصالت فرش 

دستباف ايراني با چالش مواجه نشود.
به اعتقاد او اين امر موجب افزايش انگيزه تعاوني ها و همچنين مشوق 

كار گروهي خواهد شد.
محمد جعف��ر كبيري، معاون امور تعاوني ه��اي وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي  اظهار كرد: فرش دس��تباف اي��ران از مهم ترين و 
پردرآمدترين صادرات غير نفتي جمهوري اسالمي ايران به شمار 
مي رود كه در كنار صنعت كشاورزي، نقش تأثير گذاري در تأمين 
معيش��ت خانوار روس��تايي دارد؛ از اين رو اميدواري��م براي بهبود 
فضاي كس��ب و كار اهالي صنعت فرش دستباف بتوانيم قدم هاي 

مثبتي برداريم.
او با بي��ان اينك��ه تعاوني ها نقش اس��تراتژيكي در س��اماندهي و 

توانمندس��ازي فعاالن و بافندگان فرش دس��تباف دارند، گفت: با 
توانمندسازي تعاوني هاي فرش دستباف مي توان به بهبود وضعيت 
كسب و كار اين مشاغل كمك كرد. تعاوني هاي فرش دستباف در 
دو گرايش تعاوني هاي توليدي و تأمين نياز فعال هستند كه به دنبال 
افزايش بهره وري و صرفه اقتصادي هس��تند.كبيري به پنج عامل 
موفقيت تعاوني هاي فرش دستباف اشاره كرد و گفت: اولين عامل 
اين اس��ت كه در تعاوني هاي فرش دستباف زمينه جذب نيروهاي 
متخصص و آموزش ديده فراهم ش��ده است. عامل دوم استفاده از 
كارشناسان فنون بازاريابي است. سوم، تقويت ابزارهاي نظارتي بر 
فرآيند تعاوني ها است. عامل چهارم كه مي تواند از داليل اصلي نيز 
باشد، برگزاري دوره هاي تخصصي جهت توانمندسازي تعاوني ها در 
موضوعات مديريت، استاندارد سازي و برندسازي با هدف كمك به 
توسعه بازار است و در نهايت عامل پنجم، تقويت بنيه مالي تعاوني ها 

با تسهيالت جهت تقويت فرد اتكايي است.

نشست منطقه اي گسترش كسب و كار در تركيه

 محورهاي ۷گانه توافق
 نشست منطقه اي گسترش كس��ب و كار با حضور تعاونگران ايراني 
به ميزباني انجمن موس��ياد تركيه برگزار و در خصوص 7 محور مهم 

گفت وگو و توافق شد.
با حضور تعاونگران ايراني به ميزباني انجمن موسياد تركيه برگزار و در 

خصوص 7 محور مهم گفت وگو و توافق شد.
به گزارش تعادل از پايگاه اطالع رس��اني اتاق تعاون ايران، رجب پور 
معاون اقتصادي امور بين الملل اتاق تعاون خراس��ان شمالي در اين 
نشست ضمن ديدار محمت امين بيلمز استاندار وان و عبداالحد آوراس 
نماينده استان وان و عبدالرحمن كاآن رييس كل انجمن موسياد تركيه 
ظرفيت ها و توانمندي هاي منطقه و استان را تشريح كرد كه با توجه 
به تفاهم نامه منعقد ش��ده بين انجمن موسياد و اتاق تعاون ايران بر 
توسعه روابط و همكاري ها تاكيد شد.براساس اين گزارش، محورهاي 

گفت وگو و توافقات در زمينه همكاري شامل موارد ذيل است: 
  تخصيص فضاي كارگاهي رايگان براي شركت هاي ايراني متقاضي 
در شهر وان و اجازه توليد محصول با برند خود و بازاريابي محصوالت 

توليدي در بازار كشور تركيه
  چنانچه توليد كنندگان ايراني متقاضي كار در شهر وان تركيه باشند 
فضاي ۱۵۰ تا ۶۰۰ متري به مدت ۶ ماه تا يك سال به صورت رايگان 
در اختيارشان گذاشته مي ش��ود و اجازه ورود موقت ماشين آالت و 
تجهيزات به كارگاه را دارند تا فعاليت نمايند . و چنانچه بعد از مهلت 
تعيين شده، شركت ايراني تمايل به حضور در تركيه را داشت زمين 
رايگان در اختيار شركت گذاشته مي شود كه مي تواند نسبت به ساخت 

كارگاه اقدام كند .
  برگزاري نمايشگاه و جشنواره هاي مشترك ايران و تركيه با توجه به 
اشتراكات فرهنگي، زباني و ديني كه برگزاري اين نمايشگاه ها به دو 

شكل صورت مي گيرد .

   برگزاري نمايشگاه در شهرهاي دو كشور . ايران – وان همچنين وان – ايران 
با مجوز سازمان توسعه تجارت خارجي

  برگزاري نمايشگاه در نقطه صفر مرزي به صورت مشترك با مجوز 
سازمان توسعه تجارت خارجي

  شناسايي ظرفيت هاي مشترك دو كشور جهت توليد محصول مشترك
  تشكيل شركت هاي گردشگري جهت جذب توريست از تركيه به 

ايران و بالعكس
   همكاري در زمينه اعزام و پذيرش هياتهاي بازرگاني و تجاري با مجوز 

سازمان توسعه تجارت خارجي
   امضاي پروتكل هاي منطقه اي براي گسترش روابط تجاري

گفتني است، ارزش توليدات انجمن موسياد تركيه بيش از ۲۵ ميليارد 
دالر است كه ۲۰ درصد اقتصاد تركيه را در دست دارد. انجمن موسياد 
تركيه ۲۲۰ شعبه در كل دنيا دارد كه در مجموع ۱۳ هزار عضو دارد و 

۶۰ هزار واحد توليدي و بازرگاني زير مجموعه آن هستند.

روي آوردن مردم به ميوه هاي 
درجه ۲ و ۳

يزد| رييس اتحاديه ميوه 
 و ت��ره ب��ار ي��زد از افزايش
۱۰ تا ۱۵ درصدي بازار ميوه 
به علت تغييرات آب و هوايي 

و صادرات خبر داد.
حسين مش��رف در گفت   و  
گو با ايسنا با اشاره به تأثير 
وضعي��ت آب و ه��وا و بارندگي هاي اين چن��د روزه بر 
بازار مي��وه و تره بار، اظهار كرد: ش��هرهاي جنوبي كه 
از تأمين كنندگان ميوه يزد به حس��اب مي آيند، اخيراً 
درگير بارش هاي باران ش��ده اند از اين رو ورود ميوه به 
يزد كمتر شده از طرفي صادرات نيز بر گراني بازار ميوه 

تأثير گذاشته است.
او در اين رابطه از افزايش ۱۰ تا ۱۵ درصدي برخي از اقالم 
ميوه يزد خبر داد و گفت: اين تغيير قيمت تا پايان هفته 
ثابت است به شرط آنكه بارندگي ها خاتمه يابد و قيمت ها 
كاهش يابد.اين مسوول گفت: به ميزان كافي ميوه درجه 
يك موجود و در بازار توزيع مي شود اما افزايش قيمت ها 
توان خريد مردم را پايين آورده و مغازه   داران نيز كمتر 

به خريد اقالم درجه يك در بازار آزاد ميوه تمايل دارند.

شناسايي بيش از ۲ ميليون 
خانوار روستايي بيمه نشده 

مديرعامل صن��دوق بيمه 
اجتماع��ي كش��اورزان، 
روستاييان و عشاير كشور از 
شناسايي بيش از دو ميليون 
خانوار روستايي بيمه نشده 

در كشور خبر داد.
به گزارش ايسنا، محمدرضا 
واعظ مهدوي ديروز با حضور جمعي از روس��تاييان و 
عشاير اس��تان در استانداري كرمانش��اه برگزار شد، با 
گراميداشت دهه فجر، اظهار كرد: بايد در چهل سالگي 
انقالب نگاهي به دس��تاوردهاي انقالب داشته باشيم، 
چراكه اين اتفاق خواهد توانست در تقويت دستاوردها و 
رفع نقاط ضعف اثرگذار باشد.واعظ مهدوي از راه اندازي 
صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير 
به عنوان يكي از دستاوردهاي مهم نظام ياد و اظهاركرد: 
اميدواريم روزي همه روستاييان و عشاير تحت پوشش 
اين بيمه بروند. او افزود: ايجاد صندوق بيمه اجتماعي 
كشاورزان، روستاييان و عشاير از اقدامات خوب صورت 
گرفته در كشور است كه براي قدرداني و ايجاد دلگرمي 
بين كشاورزان و عشاير توليد كننده پرداخت مي شود. 

واگذاري بيش از يك هزار و ۷۰۰ 
هكتار زمين به سرمايه گذاران

فارس| احم��د فتوحي، 
ش��ركت  م��ل  عا ير مد
شهرك هاي صنعتي استان 
فارس با بيان اينكه تاكنون 
در ش��هرك ها و نواح��ي 
صنعتي اس��تان اف��زون بر 
۵۹7۰ سرمايه گذار نسبت 
 به انعقاد ق��رارداد و دريافت زمين اقدام كرده اند، گفت:

بيش از هزار و 7۰۰ هكتار زمين به اين سرمايه گذاران 
واگذار ش��ده اس��ت. به گزارش روابط عمومي شركت 
ش��هرك هاي صنعتي فارس، ريي��س هيات مديره و 
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان فارس 
در اين مراسم با بيان اينكه در حال حاضر دو هزار و ۹7۵ 
واحد بهره بردار با اشتغالزايي افزون بر ۳۴ هزار و 7۰۰ نفر 
و سرمايه گذاري ۲۲ هزار ميليارد ريال در شهرك هاي 
صنعتي استان مشغول به فعاليت و توليد هستند گفت: 
۲۹۹۶ واحد صنعتي نيزدر مرحله ساخت و ساز قراردارد.
او گفت: صنعتگران ما در عرصه هاي مختلف نشان دادند 
كه پايبند به نظام انقالب و رهبري هستند و با توليدات 

خود اين موضوع را نشان داده اند.

 صادرات
۱۳۸ ميليون دالري سمنان

سمنان|مديركل گمرك 
استان س��منان از صادرات 
۲۶۳ هزار تن كاال به ارزش 
۱۳۸ ميلي��ون دالر در ۱۰ 

ماهه امسال خبر داد.
به گزارش تس��نيم، علي 
سعدالدين ديروز در جمع 
خبرنگاران اظهارداش��ت: اين مي��زان كاال از گمرك 
استان سمنان به ۴۵ كش��ور دنيا كاال صادر مي شود.

او با بيان اينكه گمرك استان سمنان در سال ۱۳77 
تأسيس شده است افزود: در آغاز تأسيس گمرك استان 
سمنان، ارزش كاالهاي صادراتي اين استان تنها ۲ هزار 
دالر بوده است؛ در حالي كه امروز پيش بيني مي شود 
مي��زان صادرات از گمرك اس��تان س��منان تا پايان 
امسال به ۱۶۰ ميليون دالر نيز برسد.مديركل گمرك 
استان سمنان با اشاره به مقصد كاالهاي صادراتي از 
استان سمنان افزود: بيشتر كاالهاي استان سمنان به 
كشورهاي كرواسي، انگلستان، آلمان، ايتاليا، فرانسه، 
سوئد، لهستان، كنگو، كشورهاي آفريقاي جنوبي، عراق 

و افغانستان صادر مي شود.

گيالن ظرفيت تبديل به نقطه 
اتصال اروپا و ايران را دارد

م��ل  عا ير مد | ن گيال
كش��تيراني ايران باتأكيد 
بر لزوم ايجاد بس��ترهاي 
مناسب براي حمل و نقل 
تركيبي و تكميل سريعتر 
كريدور ش��مال - جنوب، 
گف��ت: گي��الن ظرفيت 

تبديل شده به نقطه اتصال اروپا و ايران را دارد.
به گزارش مهر، محمد س��عيدي ديروز در مراس��م 
بهره برداري از سيلوهاي ۴۵ هزار تني در بندرانزلي، 
اظهاركرد: امروز ايران اس��المي بعداز ۴۰ س��ال به 
عنوان يكي از كش��ورهاي آزاد، مستقل و مقتدر در 

خاورميانه است.
او با اش��اره به اينكه ايران اسالمي در همه حوزه هاي 
سياسي، اجتماعي و علمي با تكيه بر توان و ظرفيت 
جوانان توانست به دستاوردهاي فراواني دست يابد، 
افزود: در س��ال ۵7 ايران در حوزه فناوري هاي نوين 
هيچ جايگاهي نداشت اما امروز با حضور جوانان متعهد 
و متخصص موقف شده ايم درحوزه بايوتكنولوژي در 

رده دوازدهم كشورهاي جهان قرار گيريم.
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استقرار مركز نوآوري در بانك 
رفاه نقطه عطف تحوالت مثبت

  مديرعامل بانك رفاه گفت: اس��تقرار مركز نوآوري 
در بانك رفاه نقطه عطف تحوالت مثبت براي بانك 
و توسعه دانش، علم و پژوهش يكي از شروط اصلي 
تأمين نيازهاي مش��تريان اس��ت. به گزارش روابط 
عمومي بانك رفاه كارگران، سهماني در ايين افتتاح 
مركز نوآوري بانك رفاه با بيان اينكه اين اقدام سرآغاز 
تحوالت اساسي در آينده خواهد شد، گفت: ترديدي 
نيست كه اين مركز مي تواند سر آغاز تحوالت كّمي 
و كيفي بسياري در بانك شود. مديرعامل بانك رفاه با 
ابراز اميدواري از اينكه اين مركز آغازي براي تحوالت 
جدي در رشد فرهنگ و توسعه اكوسيستم نوآوري در 
بانك و توسعه رويكردهاي مديريت شود خاطرنشان 
ساخت: با آغاز به كار اين مركز ميزان بهره مندي بانك 
از مزاياي فناوري ه��اي نوين در حوزه هاي مختلف 
افزايش خواهد يافت. وي با بيان اينكه در نظام بانكي 
و بانك رفاه جاي كار بس��يار وجود دارد افزود: براي 
آنكه بتوانيم نيازهاي مشتريان را تأمين كنيم و سبد 
خدمات بانك را متنوع س��ازيم يكي از شروط اصلي 

توسعه دانش، علم و پژوهش در بانك است.

مديرعامل بانك رفاه: 
مشتريان ولي نعمتان ما هستند 

مديرعامل بانك رفاه گفت: مشتريان ولي نعمتان ما 
هستند، در مسير خدمت رساني به مشتريان و ذي 

نفعان از هيچ كوششي فروگذار نخواهيم كرد.
به گ��زارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، دكتر 
سهماني در نشست مستقيم تلفني با مشتريان كه 
۱7 بهمن ماه سال جاري و از طريق مركز فراد )مركز 
پاس��خگويي و ارتباطات مردمي( ص��ورت گرفت، 
مش��تريان را سرمايه هاي اصلي و ولي نعمتان بانك 
توصيف كرد و اظهار داش��ت: بانك ب��ه دنبال ارايه 
خدمات با كيفيت و روزآمد به تمامي مشتريان است.

دكتر سهماني ضمن تاكيد بر تداوم نشست ها تصريح 
كرد: بايد تمامي س��طوح مديريتي بانك به صورت 
بي واسطه شنواي مسائل و پيشنهادهاي ذي نفعان 
باشند و اميدوارم با حضور در اين مركز بتوانيم در رفع 
چالش هاي مش��تريان گام هاي اثربخشي برداريم و 

رضايت بيش از پيش ايشان را فراهم سازيم.
مديرعامل بانك رفاه با بيان اينكه بايد بخش مهمي از 
وظايف ما مسووالن و خدمتگزاران مردم پاسخگويي 
باش��د گفت: الزم است تمامي مس��ووالن بانك در 
زمينه پاسخگويي اهتمام ويژه داشته و در اسرع وقت 

پاسخگوي مسائل مشتريان باشند.

تمام مطالبات چايکاران گيالن 
و مازندران پرداخت شد

رشت|جهانس��از گفت: کليه مطالبات سال ۹7 
چايکاران گيالن و مازندران به کش��اورزان چايکار 

شمالی پرداخت و حساب آنان تسويه شد.
حبيب جهانساز  رئيس سازمان چای کشور گفت 
: کليه مطالبات معوقه چايکاران شمالی متشکل از 
قدرالسهم دولت و کارخانجات فرآوری چای به مبلغ 
۲۲۰ ميليارد و ۳۱۰ ميليون تومان به کش��اورزان 
چايکار شمالی پرداخت و به اين ترتيب حساب آنان 
در سال ۹7 تسويه شد.رئيس سازمان چای کشور 
در مورد نوع برگ سبز تحويل داده شده کشاورزان 
شمالی به کارخانجات چايسازی ادامه داد: تا تاريخ 
۳۰ مهر امس��ال حدود ۳۹ ه��زار و ۹۸۳ تن برگ 
س��بز درجه يک و 7۲ هزار و 7۵۳ تن نيز برگ سبز 
درجه دو توسط کشاورزان به کارخانجات چايسازی 

تحويل داده شد.

 شناسايی عوامل تيراندازی
در خرم آباد

خرم آباد|معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
لرستان از شناس��ايی و دستگيری عوامل حادثه 
تيراندازی در خرم آباد خبر داد. سرهنگ شيراوژن 
با اش��اره به جزئيات تيراندازی در خرم آباد افزود: 
س��اعت ۲:۳۰ بامداد امروز ۲ نفر مس��لح در بلوار 
شهيد چاغروند اقدام به انفجار يک دستگاه تانکر 
گاز س��ی ان جی کردند که در همان زمان با واحد 
گش��ت کالنتری شماره ۱۵ شهرس��تان مواجه 
می ش��وند.وی ادامه داد: اين افراد با واحد گشت 
درگير و در اين حادثه متأسفانه نجم الدين باوی 
سرباز وظيفه به درجه رفيع شهادت نائل آمد و يک 
نفر از پرسنل پايور مجروح شد که در بيمارستان 
تحت مداواس��ت.اين مقام انتظامی اعالم کرد: با 
اقدامات پليسی و فوری دو تيم مظنون به تعداد ۵ 
نفر شناسايی و دستگير شدند و تحقيقات در اين 

زمينه ادامه دارد.

 تاکسيران های قم
دانشجو می شوند

قم|مديرعام��ل س��ازمان نظ��ارت و مديريت بر 
تاکسيرانی شهرداری قم از راه اندازی رشته تاکسيران 
حرفه ای و شهرشناسی خبر داد. مرتضی عزتی در 
بازديد از غرفه ش��هرداری قم در نمايشگاه »شکوه 
چهل س��اله« که در مصلی قدس برگزار می شود، 
اظهار کرد: با توجه به اينکه تعدادی از تاکسيرانان قم 
مدارک ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس و فوق ليسانس 
دارند و تعدادی از تاکسيرانان تقاضای ادامه تحصيل 
داشتند، اقداماتی در اين راستا انجام داديم.وی ادامه 
داد: همکاری خوبی که دانش��گاه علمی کاربردی 
شهرداری بنابر دستور شهردار قم داشت و همچنين 
با پيگيری های انجام شده که به نتيجه رسيد، برای 
ترم مهرماه ۹۸ تاکس��يرانان می توانند جهت ادامه 
تحصيل ثبت نام کنند که اطالع رسانی ها نيز متعاقبًا 

انجام می شود.

چهرههاياستاني
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سلول دفن آرادكوه فقط تا سال آينده جوابگوي پسماندهاي پزشكي تهران است

پاسكاري بين سازماني معضل زباله هاي بيمارستاني 
روزانه حدود 100 تن پسماند پزشكي از نوع زباله هاي 
عفوني و زباله هاي تيز و برنده از مراكز درماني س��طح 
ش��هر تهران به سازمان مديريت پس��ماند شهرداري 
تحويل داده مي شود اما اين وضعيت در حالي است كه 
تكليف پسماندهاي پزشكي ساير مراكز خرد درماني از 
از جمله هزاران مطب فعال معلوم نيست. اين پسماندها 
به سلول بهداشتي ۵ هكتاري در مركز پردازش و دفع 
پسماندهاي آراد كوه واقع در كهريزك منتقل شده و 
دفن مي شوند اما آن طور كه مسووالن سازمان حفاظت 
محيط زيست كش��ور اعالم كرده اند، سلول دفن آراد 
كوه فقط تا سال آينده جوابگوي پسماندهاي پزشكي 
تهران اس��ت. اين وضعيت در حالي است كه حل اين 
بح��ران كه ه��ر روز ابعاد پيچيده تري پي��دا مي كند، 
درگير پاس��كاري ميان س��ازمان هاي متولي شده و 
گاه به فراموشي س��پرده مي شود. وزارت بهداشتي ها 
معتقدند، بر اس��اس آيين نامه ب��ه وظايف خود عمل 
مي كنند اما مسووالن شهرداري نظري مخالف اين ادعا 
دارند. با اين حال مس��ووالن سازمان حفاظت محيط 
زيست كشور به عنوان نهاد ناظر بر مديريت زباله هاي 
بيمارستاني، بر اين باورند كه مديريت اين پسماندها 
تحت تأثير مناقشه بر سر هزينه هاي مديريتي پسماند 
قرار گرفته و الزم است كه وزارت بهداشت و شهرداري 
تهران براي مديريت پسماندهاي بيمارستاني با يكديگر 

توافق كنند.

  محيط زيست: 
شهرداري و وزارت بهداشت تعامل كنند

محمدحسين بازگير، رييس اداره محيط زيست شهر 
تهران، روز گذشته درباره وضعيت مديريت پسماندهاي 
بيمارستاني تهران گفت: بيش از ۷000 واحد درماني 
در تهران است كه ش��امل 1۶0 بيمارستان مي شود و 
بقيه آنها درمانگاه، آزمايشگاه و مطب هستند. بر اساس 
ضوابط و قوانين پسماندهايي كه به مركز دفن مي رسند 
بايد توس��ط دس��تگاه هاي امحاي موج��ود در مراكز 
درماني كامال بي خطر و عاري از ميكروب شده باشند 
اما متأسفانه بخش عمده اي از اين پسماندها به درستي 
تفكيك و بي خطر نمي شوند. برچسب گذاري كيسه 
پسماندهاي پزشكي هم ناقص بوده و تمام اينها به معني 
آن است كه توليد كننده پسماند تكليف قانوني خود را 
درست انجام نداده و پيمانكار سازمان مديريت پسماند 
شهرداري هم به درستي عمل نكرده چرا كه پسماندهاي 

پزشكي را قبل از بي خطرسازي تحويل گرفته است.
او افزود: اين وضعيت در حالي است كه مراكز درماني و 
دانشگاه هاي علوم پزشكي اصرار دارند پسماندهايشان 
توسط دستگاه هاي بي خطرس��از عاري از ميكروب و 
تبديل به پسماند عادي مي شوند و ادامه مديريت آنها 

مانند ساير پسماندهاي شهري برعهده شهرداري است 
و شهرداري نبايد هزينه اي بيشتر از پسماندهاي عادي از 
مراكز درماني مطالبه كند، در حالي كه شهرداري بدون 
توجه به بي خطرسازي پسماندهاي بيمارستاني، تعرفه 

پسماندهاي پزشكي را دريافت مي كند.
بازگير با بيان اينكه س��لول دفن آراد كوه فقط تا سال 
آينده جوابگوي پس��ماندهاي پزش��كي تهران است، 
بيان كرد: اين س��لول به زودي پر مي شود در حالي كه 
روش مدفون سازي پسماندها در ايران سنتي ترين و 
قديمي ترين روش دفع پس��ماندهاي پزشكي است. 
محدوديت هاي زمين در كالن ش��هر تهران و اهميت 
حفظ خ��اك و منابع آب حكم مي كن��د كه از همين 
حاال بايد ب��ه فكر روش هاي جايگزين از جمله احداث 
زباله سوز پزشكي مركزي يا روش هاي غيرمتمركز با 
فناوري هاي جديد باش��يم تا در سال هاي آينده دچار 
مشكل نشويم. وزارت بهداشت و شهرداري تهران بايد 
توافق كنند تا هر چه سريع تر كار احداث زباله سوز يا 

سايت امحا را شروع كنند.

  وزارت بهداشت: 
به وظايفمان عمل كرده ايم

اظهارات بازگير در حالي است كه معاون مركز سالمت 
محيط كار وزارت بهداش��ت معتقد است شهرداري 
به دليل مس��ائل اقتصادي حاضر به ايجاد سيس��تم  
جديد جمع آوري پسماند بيمارستاني نيست. محسن 
فرهادي درباره اين موضوع بيان كرد: قانون مديريت 
پس��ماند به طور واض��ح وظايف را مش��خص كرده و 
بر اساس آن وظيفه مديريت پسماند پزشكي بر عهده 
توليد كننده است و براساس ضوابط و آيين نامه هايي 
كه پسماندها را از هم تفكيك مي كند وزارت بهداشت 
به وظايف خ��ود عمل مي كند. تقريب��ًا 100  در صد 
بيمارس��تان هاي موج��ود در تهران به ج��ز يكي دو 
بيمارستان مجهز به دستگاه هاي بي خطرساز بوده 
و در مح��دوده اي كه قانون مش��خص كرده عمليات 
بي خطرس��ازي غير س��وز را انجام و تحويل سيستم 
جمع آوري شهري قرار مي دهند، در ادامه اين فرآيند 
كه همان جم��ع آوري آن اس��ت انحصارا س��ازمان 

مديريت پسماند مسوول است.
او افزود: اين وضعيت در حالي است كه شهرداري تنها 
يك ناوگان براي جمع آوري پسماندهاي بيمارستاني 
در نظر گرفته و ايجاد يك سيستم جديد براي چنين 
مراكزي را به واس��طه عدم صرفه اقتصادي راه اندازي 
نمي كن��د، اين اقدام پس��ماندهاي بي خطر ش��ده و 
تفكيك نش��ده را مخلوط و اقدامات صورت گرفته را 

زايل مي كند.
معاون مركز سالمت محيط كار وزارت بهداشت مورد 

ديگر اختالف ميان وزارت بهداشت و شهرداري را تعرفه  
يكس��اني دانست كه از س��وي مديريت پسماند براي 
جمع آوري پسماندهاي بي خطر و تفكيك نشده صورت 
مي گيرد و گفت: اين موضوع به مرور اين گرايش را براي 
مراكزي كه فرآيند بي خطرس��ازي را انجام مي دهند 
ايجاد مي كند ت��ا به منظور جلوگيري از اس��تهالك 
دس��تگاه ها و صرف هزينه براي نيروي كار گرايش به 

سمت عدم بي خطرسازي پيدا مي كنند.
او افزود: ما چي��زي را كه وظايفمان در قانون و ضوابط 
براي تفكيك و بي خطر سازي مشخص كرده انجام داده 
و آن را به عوامل اجرايي تحويل مي دهيم، ما مراكزي 
كه زباله ه��اي بيمارس��تاني خ��ود را بي خطر نكرده 
تحويل ش��هرداري مي دهند تكليف به انجام كرديم 
و در تالش هس��تيم تا با اعمال فش��ار بر آنها از طريق 
نظام اعتبار بخش��ي و نظارت معاونت هاي بهداشتي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور از جمله تهران با 
اينگونه مراكز برخورد كنيم و حتي در مورد برخي از آنها 
برخورد قضايي هم انجام شده است. تا تكميل فرآيند 
نظام اعتبار بخشي و با توجه به اينكه برخوردهاي قضايي 
در وهله اول به تعطيلي اين درمانگاه ها منجر نشده و 
اين موضوع به تداوم توليد زباله هاي عفوني مي انجامد، 

شهرداري تهران بايد يك سيس��تم مجزا را براي اين 
دست مراكز درماني در نظر بگيرد.

  شهرداري: 
كوتاهي از وزارت بهداشت است

در حالي كه مسووالن سازمان حفاظت محيط زيست، 
كوتاهي در امر جمع آوري و امحاي زباله هاي بيمارستاني 
را از طرف وزارت بهداش��ت و شهرداري دانسته و وزارت 
بهداشت هم معتقد است آنچه در قانون به عنوان تكليف 
براي اين سازمان تعيين شده را انجام داده است، چندي 
پيش شهرداري تهران در نامه اي نسبت به انتقادهايي كه 
به اين س��ازمان در زمينه امحاي زباله هاي بيمارستاني 
وارد مي شود، پاسخ داد. در بخشي از اين نامه آمده است: 
» در كالن شهر تهران، در حال حاضر بر اساس آمار غير 
رسمي بيش از 10 هزار واحد بهداشتي و درماني مشغول 
به فعاليت هس��تند كه ماحصل اي��ن فعاليت ها، توليد 
پسماندهاي پزش��كي )عفوني، تيز و برنده و شيميايي 
و دارويي( و پس��ماندهاي ش��به خانگي )دفاتر اداري، 
آشپزخانه و... و.( است. در حال حاضر شهرداري تهران 
برابر قانون و با وجود نداش��تن هيچ گونه وظيفه قانوني 
در قبال اينگونه پس��ماندها، تنها به دليل حساسيت و 

احساس مسووليت و جلوگيري از انتشار آلودگي و خطر 
در سطح شهر، نسبت به جمع آوري اينگونه پسماندها 
از حدود ۲000 واحد بهداشتي و درماني اقدام مي كند 
و ساير مراكز كه بيش از هزاران واحد هستند، متاسفانه 
پسماندهاي توليدي خود را مستقيما و از طريق اختالط با 
پسماند عادي شهري در مخازن خياباني تخليه مي كنند. 
بر همين اس��اس در س��ال هاي اخير ش��وراي محترم 
اسالمي شهر تهران و كميسيون هاي تخصصي مرتبط 
با آن، با حساسيت فراوان موضوع را پيگيري و همانطور 
كه در بخش هاي قبل بدان اش��اره گرديد، با وجود عدم 
وظيفه قانوني شهرداري، اين ارگان خدوم را موظف به 
بهسازي و نوسازي مديريت پسماندهاي پزشكي نموده 
و شهرداري تهران هم در اين چارچوب، طرحي را تحت 
عنوان مديريت بهينه پس��ماندهاي پزشكي تهيه و بر 
اساس آن، نسبت به برآورد امكانات و تجهيزات استاندارد 
اقدام و از طري��ق انجام يك فراخ��وان بين المللي، يك 
شركت سرمايه گذار اروپايي را جهت اجراي اين مهم در 
سطح شهر تهران انتخاب نمود كه متاسفانه با توجه به 
عدم همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 
اين فراخوان همچنان بي اثر باقي مانده و وارد فاز اجرايي 

نشده است.«

واكنش رييس محيط زيست به خواسته جديد موتورسيكلت سازان
به دنبال درخواست وزارت صنعت براي حذف يكي از 
مواد قانون هواي پاك، رييس سازمان محيط زيست 
گفت: ما مخالف »حذف اس��قاط موتورسيكلت هاي 
فرس��وده« هستيم. براس��اس ماده 11 ايين نامه ماده 
۲ قانون هواي پاك، موتورسيكلت سازان بايد به ازاي 
توليد هر دستگاه موتورسيكلت بنزيني، يك دستگاه 
موتورسيكلت فرس��وده را اسقاط كنند. تنها چند ماه 
از ابالغ اين آيين نامه مي گذرد و هنوز به اجرا نرسيده 
كه موتورسيكلت سازان پيشنهاد حذف ماده 11 اين 

آيين نامه را به دولت داده اند.
در اين باره عيسي كالنتري تاكيد كرد: سازمان حفاطت 

محيط زيست مخالف حذف ماده 11 آيين نامه ماده ۲ 
قانون هواي پاك است و حتمًا موتورهاي فرسوده بايد 
اس��قاط شوند. او با بيان اينكه در حال حاضر بيش از ۷ 
ميليون موتورسيكلت در كشور وجود دارد كه بخش 
عمده آنها كاربراتوري و آالينده هستند، گفت: متأسفانه 
وزارت صنعت و موتورسيكلت سازان دنبال حذف ماده 
مربوط به »اسقاط موتورسيكلت هاي فرسوده در ازاي 
توليد موتورسيكلت هاي جديد بنزيني« هستند. رييس 
سازمان حفاظت محيط زيست در مورد فرآيند اسقاط 
موتورس��يكلت هاي فرسوده به ايس��نا گفت: بيش از 
۵00 هزار موتورسيكلت رسوبي )موتورسيكلت هاي 

بالصاحب( در اختيار س��تاد اجرايي فرمان امام است 
و سازمان حفاظت محيط زيست اعالم كرده است كه 
موتورسيكلت سازان اين موتورها را اسقاط كنند تا دوباره 
وارد چرخه مصرف نشود بنابراين موتورسيكلت سازان 
مي توانند با خريد اين موتورها از ستاد اجرايي فرمان 

امام نسبت به اسقاط موتورهاي فرسوده اقدام كنند.
كالنتري ادامه داد: همچنين پيش��نهاد ما اين اس��ت 
ك��ه با هر برگه اس��قاط، ب��ه جاي ۷ موتورس��يكلت، 
4 موتورسيكلت بخرند و اس��قاط كنند كه در نتيجه 
اين اقدام، ارزش برگه هاي اس��قاط باال مي رود و براي 
دارندگان موتورهاي فرسوده نيز انگيزه ايجاد مي شود 

تا نسبت به اسقاط موتورسيكلت خود اقدام كنند. به 
گفته رييس سازمان حفاظت محيط زيست، قيمت هر 
موتورسيكلت اسقاطي حدود ۵00 هزار تومان است و 
موتورسيكلت سازان به منظور اجراي قانون هواي پاك 
بايد اين بودجه را اختصاص دهند و نس��بت به خريد 
موتورهاي فرسوده و اس��قاط آن اقدام كنند تا امكان 

توليد جديد داشته باشند.
كالنت��ري با بي��ان اينكه پيش��نهاد حذف م��اده 11 
آيين نامه م��اده ۲ قانون هواي پاك مبني بر اس��قاط 
موتورسيكلت هاي فرسوده، احتمااًل امروز )1۷ بهمن( 
يا هفته بعد در هيات دولت مطرح مي ش��ود، در پاسخ 

به پرسش��ي در مورد موضع دول��ت در اين باره گفت: 
فكر مي كن��م دولت حذف م��اده مربوط به اس��قاط 
موتورسيكلت هاي فرسوده را قبول نكند چون دستيابي 
به ه��واي پاك و س��الم و كنت��رل مناب��ع آالينده در 
كالن شهرهاي كشور اولويت اول دولت در حوزه محيط 
زيست است و جزو سياست هاي اصلي رييس جمهوري 

است.
يك موتورسيكلت كاربراتوري در هر كيلومتر پيمايش 
1۵ گرم آلودگي توليد مي كند. اين در حالي است كه 
ميزان توليد آلودگي در يك دس��تگاه موتورسيكلت 
انژكتوري در هر كيلومتر پيمايش كمتر از دو گرم است.

رييس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان  مطرح كرد

زمان برگزاري آزمون ورودي پايه هفتم و دهم مدارس سمپاد
رييس مركز ملي پرورش اس��تعدادهاي درخشان 
و باش��گاه دانش پژوهان جوان درباره مش��كالت و 
حواشي آزمون مدارس س��مپاد پايه هفتم در سال 
جاري و برنامه س��نجش س��ال آتي گف��ت: آزمون 
ورودي پايه هفتم تيرماه ۹۸ برگزار مي ش��ود و در 
حوزه هوش و اس��تعداد اس��ت و از جنس پيشرفت 
تحصيل��ي نخواهد ب��ود ل��ذا خانواده ها ني��ازي به 
كالس ويژه و تقويتي ندارند و هوش است كه مورد 
س��نجش قرار مي گيرد. ثبت نام ابتداي س��ال ۹۸ 

انجام مي شود.
به گفته فاطم��ه مهاجراني آزمون ورودي پايه دهم 
هم ارديبهش��ت ماه ۹۸ بوده و از جنس پيش��رفت 
تحصيل��ي اس��ت و اليه هاي عمقي ت��ري از تفكر را 
هدف مي گيرد. او درباره تكميل ظرفيت پايه هشتم 
نيز گفت: موظف ايم فق��ط در ورودي پايه ها آزمون 
بگيريم و براي جذب نياز به مجوز از مراجع داريم و 
مكاتبات انجام شده است. مهاجراني درباره شهريه 
مدارس سمپاد گفت: شهريه مدارس سمپاد نيمي از 
شهريه مصوب غيرانتفاعي در هر منطقه است. علت 
فوق برنامه ها و كارهاي ويژه است و به دور از عدالت 
آموزش��ي نخواهد بود. دانش آموزي را نداريم كه به 
علت عدم پرداخت ش��هريه به مدارس ما راه نيابد و 

والدين و افراد خير بسياري داريم.

  تبعات آزمون هاي سمپاد 
رييس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و 
دانش پژوهان جوان درباره بودجه نيز گفت: رديف 
بودجه مس��تقل نداريم و تا اساسنامه ابالغ نشود به 
سازمان تبديل نمي ش��ويم. اما فعاًل رقم مصوب ما 

رقم قانع كننده اي اس��ت و كفاف فعاليت هاي ما را 
خواهد داد.

او درب��اره تغيير ش��يوه پذيرش دانش آم��وزان در 
مدارس س��مپاد تا 3 س��ال آينده گفت: آنچه براي 
ما مطلوب اس��ت اين است كه روزي بتوانيم افراد را 
به آزمون ها دعوت كنيم. آزمون ها هرطور باش��ند 
تبعاتي دارد. به جهت اينكه نمي توانيم اين مدارس 
را در نظ��ام نخبگاني حذف كنيم وجود اين مدارس 
الزام است. اما آيا ابزارهاي سنجش ابزارهاي خوبي 
هس��تند؟ رييس مركز ملي پرورش اس��تعدادهاي 
درخش��ان و دانش پژوهان جوان ادامه داد: مطلوب 
اين اس��ت كه ظرف 3 س��ال ديگر ب��ه كمك طرح 

ش��هاب با تركيب اين دو روش و استفاده از نيمرخ 
استعدادي دانش آموزان در حوزه دانشي و خالقيت، 
دانش آموزان برتر را شناس��ايي ك��رده و به آزمون 

ورودي هدايت كنيم.
او درباره س��مپاد مهارتي نيز گفت: امس��ال سمپاد 
مهارتي در دفترچ��ه آزمون ورودي پايه دهم اضافه 
مي شود. ۹ استان اعالم عالقه مندي كردند و مشغول 
بررسي آنها هس��تيم. مهاجراني با بيان اينكه تمام 
فعاليت هاي مدارس سمپاد منطبق با سند تحول در 
حال بازطراحي است، گفت: سند تحول ما را به نقشه 
علمي كشور نيز پيوند مي زند و گسترش المپيادها 

در همين راستا دنبال مي شود.
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افتتاح مركز شبانه نگهداري
از معتادان در دره فرحزاد

معاون توسعه پيشگيري و درمان بهزيستي استان 
تهران از راه اندازي يك مركز نگهداري شبانه )شلتر( 
از معت��ادان در دره فرحزاد تهران خب��ر داد. فرزانه 
جوادي با بي��ان اينكه يكي از اه��داف و برنامه هاي 
سازمان بهزيستي در بحث كاهش آسيب هاي اعتياد، 
راه اندازي مراكز كاهش آس��يب در دو بخش است، 
گفت: يك بخ��ش از اين خدمات مرب��وط به مراكز 
گذري يا DIC است كه خدمات را به شكل روزانه ارايه 
مي دهند و بخشي هم مربوط به مراكز سرپناه شبانه يا 

شلترهاست كه ظرفيت آنها 40 نفر است.
او در ادامه با بيان اينكه با توجه به نيازسنجي منطقه 
فرحزاد و بازديدهاي ميداني از تردد معتادان پرخطر 
در اي��ن منطقه، ضرورت احداث يك ش��لتر برآورد 
شده اس��ت، افزود: به مناسبت دهه فجر در منطقه 
فرحزاد، اين شلتر افتتاح و قرار است معتادان پرخطر 
دره فرحزاد را پوشش دهد. معاون توسعه پيشگيري 
و درمان بهزيس��تي اس��تان تهران در ادامه تصريح 
كرد: با توجه به س��ردي و برودت ه��وا و همزمان با 
فصل زمستان، ظرفيت اين مركز 40 نفر است، اما در 
صورت ضرورت اين مرك��ز مي تواند ۷۵ تا ۸0 نفر را 
هم پذيرش كند. جوادي درباره نحوه اطالع رساني به 
معتادان منطقه نيز به ايسنا گفت: به دليل سردي هوا 
تيم هاي امدادرساني را در اين شب ها موظف كرديم 
تا به پاتوق ها و محل تجمع و تردد معتادان پرخطر و 
كارتن خواب ها بروند و اطالعات اين شلترها را براي 

استفاده در اختيارشان قرار دهند. 

قهوه خانه، قليان خانه نيست
معاون بهداشت وزير بهداشت از اقدامات انجام شده 
براي افزودن ۲ واكسن جديد به برنامه واكسيناسيون 

ملي خبر داد.
عليرضا رييسي   رييسي در پاس��خ به سوالي درباره 
نحوه نظارت ب��ر كاهش مصرف كااله��اي مضر بر 
س��المت، گفت: وظيفه ذاتي ما در حوزه س��المت 
اين است كه مراقبت كنيم، هشدار دهيم و از مراجع 
ذي ربط پيگيري كنيم. در همه حوزه هاي آب، هوا، 
مواد غذايي، دخاني��ات و… مكاتبه مي كنيم. بايد 
توجه كرد كه س��ازمان جهاني بهداش��ت در حوزه 
بيماري هاي غيرواگير از ايران تقدير كرده است، اما 
در حوزه ماليات بر مواد دخاني از ما ايراد گرفته  اند. در 
حوزه جمع آوري قليان در برخي استان ها اقدامات 
بسيار خوبي انجام ش��د، اما ديديم كه چقدر تجمع 
كردند و گفتند كه با اين اقدام اشتغال را از بين مي بريد، 
قليان ها به زيرزمين ها مي روند و فساد مي شود. در 
حال حاضر هم استفساريه گرفتند تا قهوه خانه ها را 
از ش��مول اماكن عمومي خارج كنند. اگر اين اتفاق 
بيفتد ما حتي حق ورود به قهوه خانه ها را نداريم. اينها 
قهوه خانه اند نه قليان خان��ه كه در آ نها قليان عرضه 
مي كنيد.او افزود: در حال حاضر كشور تحريم است، 
اما سيگار نه تنها تحريم نيست بلكه توليدش هم رو 
به توسعه است. ما مي گوييم ساالنه 4۵ ميليارد نخ 
سيگار در كشور مصرف مي شود، حال وزارت صنعت 
مي گويد تعداد نخ هاي مصرفي در كشور ۷۵ ميليارد 
اس��ت و ما ۶0 ميليارد توليد مي كنيم، حال بايد به 
سمت توسعه توليد رويم تا خودكفا شويم.او همچنين 
با اشاره به واكس��ن هاي جديدي كه قرار است وارد 
برنامه واكسيناسيون ملي ش��ود، گفت: دو واكسن 
پنوموكوك كه بيشتر براي بيماري هايي مثل ذات الريه 
و تنفسي است و واكس��ن روتاويروس قرار است به 
برنامه واكسيناسيون كشوري اضافه شود. روتاويروس 
مي تواند از بستري شدن هزاران كودك مبتال به اسهال 
در بيمارستان ها جلوگيري كند. در اين زمينه به دنبال 
عقد قرارداد با كمپاني ها هستيم و شرط ما اين است كه 
پس از خريد واكسن، فناوري آن به كشور منتقل شود 
و ما آن را توليد كنيم. در شرايط تحريم نيز كمپاني ها 
محدوديت دارند و انستيتوپاستور به دنبال آن است كه 

فناوري توليد واكسن را به ايران منتقل كند.

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند 

)سهامي عام(

شماره مجوز 5999-1397آگهي فراخوان ارزيابي مناقصه گران
نوبت دوم

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند درنظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات، انجام خدمات ذيل را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به پيمانكار 
واجد شرايط واگذار نمايد.

1( موضوع مناقصه: 
الف( شرح مختصر كار:

ب( شرايط متقاضي: 
1- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي و شناسه ملي.

2- داشتن امكانات، توانايي مالي، نيروي انساني، تجربه كافي، سوابق كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي.
3- داشتن گواهي تائيد صالحيت معتبر از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و گواهي نامه تائيد صالحيت ايمني ويژه پيمانكاران.

4- توان ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار و همچنين توان ارائه تضمين انجام تعهدات مطابق آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي.
5- برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه معادل 6.000.000.000 )شش ميليارد( ريال مي باشد. 

2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند، استان مركزي، اراك، كيلومتر 20 جاده بروجرد، سه راهي شازند. 
3( مهلت، محل دريافت و تحويل فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي: 

متقاضياني كه داراي شرايط اوليه مندرج در »بند ب« ماده يك بوده و متقاضي شركت در مناقصه فوق الذكر مي باشند مي توانند به مدت 5 روز كاري پس از انتشار نوبت 
دوم آگهي )سه روز پس از درج آگهي نوبت اول چاپ مي شود( طي ساعات اداري از ساعت 7 صبح لغايت 15:30 عصر ضمن ارسال تقاضاي اعالم آمادگي جهت و مناقصه، 
فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي را از طريق پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس: WWW.IKORC.IR دريافت و پس از تكميل فرم ها، به همراه رزومه كاري در قالب 
لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت  تقاضا به نشاني: اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني)ره( 
شازند- ساختمان مركزي- طبقه دوم- امور حقوقي و پيمان ها- اتاق 232 تحويل نمايند. ضمنا تلفكس شماره 33673701-086 و تلفن شماره 086-33491098 

آماده پاسخگوئي مي باشد.
4( محل، زمان و محل تحويل اسناد، و مدارك متقاضيان:

مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان )رزومه كاري( در قالب لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي اعالم آمادگي مي باشد. ضمنا 
محل تحويل مدارك درخواستي مورد نظر، امور حقوقي و پيمان هاي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند به نشاني مندرج در ماده »3« مي باشد. بديهي است به 
مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمنا اين شركت حق و اختيار تام و تمام قبول يا رد هر يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده را در چهارچوب 
قوانين و مقررات مربوطه دارا مي باشد و دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي كند. الزم به ذكر است دستگاه مناقصه گزار 

حداقل تا يك ماه پس از وصول اسناد ارزيابي كيفي نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.

        WWW.IKORC.IRآدرس اينترنتي:
WWW.SHANA.IR                                                                
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ايرانشهر 13 راهوشهرسازي

»تعادل«،چالشهاوچشماندازهايبرندينگدرايرالينهارابررسيميكند

معاونشهردارتهرانخبرداد

برندسازي حلقه مفقوده صنعت هوايي ايران

تحرك اندك بازار مسكن در پي ثبات نرخ ارز

اختصاص۳۰درصدبودجه۹۸تهرانبهحملونقلعمومي

گروه راه شهرسازي| زهره عالمي|
با آغاز دور جديد تحريم هاي امريكا عليه ايران، صنعت 
هوايي با مشكالت متعددي در زمينه تأمين قطعات، 
نوسازي ناوگان، عدم سوخت رساني در فرودگاه هاي 
برخي كش��ورها مواجه است، مشكالتي كه مي تواند 
حضور صنعت هوايي ايران را كم رنگ كند و س��هم 
3 درص��دي آن را در رش��د توليد ناخال��ص داخلي 

كاهش دهد.
با توجه به مش��كالت موجود صنعت هوايي و تبعات 
منفي تداوم آنه��ا، كارشناس��ان راهكارهايي مانند 
اجراي اينس��تكس يا همان كانال مالي ميان ايران و 
اروپا را براي بهبود مشكل سوخت رساني و تا حدودي 
تأمين قطعات موثر مي دانند، يا پيشنهاد مي دهند كه 
ايران در زنجيره ساخت هواپيما ورود كند و با ساخت 
بدنه بتواند تعامالتي ب��راي خريد قطعات هواپيما با 

شركت هاي سازنده قطعه داشته باشد.
اما يكي از راهكارهايي كه ش��ايد توج��ه چنداني به 
آن نشده، بحث برندس��ازي يا برندينگ شركت هاي 
هواپيمايي است كه هم در جذب مسافر مي تواند موثر 
باش��د و هم درجلب اعتماد فاينانسرها براي امضاي 
تفاهم نامه هاي مشترك. برندينگ در صنعت هوايي 
ايران، مفهومي ناآشنا است و هيچ كدام از ايرالين هاي 
ايراني در كش��ور، منطقه يا در فضاي بين الملل، برند 
نيستند اما با رعايت اصول، تغيير نگرش و ... مي توان 

به سمت برندسازي پيش رفت.
با توجه به اهميتي كه برندسازي و برندينگ در صنعت 
هوايي دنيا بازي مي كند و اثري كه برندينگ در رشد و 
ارتقاي اين صنعت بازي مي كند، روزنامه »تعادل« در 
گفت وگو با دو كارشناس ارشد حوزه هوايي به بحث و 
تبادل نظر درباره اين اصطالح مهم و حياتي در صنعت 

هوايي پرداخته است.
داوود ربيعي، كارشناس ارش��د حوزه هوايي با اشاره 
به آثار و تبع��ات منفي تحريم ها ب��ر صنعت هوايي، 
برندسازي را يكي از راهكارهاي بهبود شرايط معرفي 
مي كن��د و مي گويد: در حال حاض��ر صنعت هوايي 
ايران، حصار محكمي دور خود كشيده است و تالشي 
براي بهبود روابط مسافر و ايرالين ها انجام نمي شود 
و در اين شرايط نمي توان انتظار داشت كه برندسازي 

انجام شود.
ربيعي مي افزايد: نبود ارتباط درس��ت ميان مردم و 
صنعت هوايي را مي توان در كم كاري روابط عمومي 
ايرالين ها جست وجو كرد، به عنوان نمونه در برخورد 
بويينگ 707 با ديواره فرودگاه فتح، روابط عمومي ها 

عملكرد خوبي نداشتند و اظهارات متناقضي درباره 
حادثه مطرح كردن��د. او ادامه مي دهد: در اين ميان، 
يكي از راهكارهاي ارتقاي صنعت هوايي دركش��ور، 
برندس��ازي است كه به معناي ايجاد جايگاه يا ارزش 
معنوي براي شركت است كه مي تواند به ارزش مالي 

تبديل شود.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د ح��وزه هوايي، برند 
يك ش��ركت هواپيمايي تع��داد هواپيماه��ا، تعداد 
س��اختمان ها، مس��يرهاي پروازي و ... نيست، بلكه 
اعتمادي است كه مس��افران اين شركت هواپيمايي 

به آن دارند. 
ربيعي اظهارمي كند: به عنوان نمونه ايرالين »الف« 
ش��ايد درآمد باالتري از ايرالين »ب« داش��ته باشد 
اما اعتماد مردم و مس��افران به ايرالين »ب« بيشتر 
است، چون ايرالين »الف« در زمينه تبليغات فعاليت 

چنداني نكرده است.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي درباره چگونگي 
برندس��ازي مي گويد: براي برندين��گ بايد به دنبال 
ايجاد هويت باش��يم و براي شركت هواپيمايي وجه 
تمايز بس��ازيم و عملكرد ايرالين در برخي زمينه ها 
با ايرالين هاي ديگر متفاوت باش��د و سمت و سوي 
فعاليت آن هم متفاوت باشد، اين وجه تمايز مي تواند 
درلوگو، مسيرهاي پروازي، طراحي كابين هواپيما، 

نحوه خريد بليت و ... باشد.
او درباره اثرات مثبت برندس��ازي بي��ان مي كند: با 
برندسازي، هزينه ش��ركت هاي هواپيمايي كاهش 
مي يابد، چون اعتماد مسافر جلب شده است و ايرالين 
مش��تريان خود را دارد، ضمن اينكه با برندس��ازي، 
شركت هواپيمايي مي تواند در زمينه تأمين سرمايه 
و فاينانس با ش��ركت هاي بزرگ راحت تر تفاهم نامه 

امضا كند.
اين كارشناس ارشد صنعت هوايي ادامه مي دهد: برند 
به تبليغات و روابط عمومي محدود نمي ش��ود، بلكه 
اين موارد ابزاري براي برندسازي هستند. برندسازي 
درواقع نوعي رويكرد يا نگاه است كه از مدير ارشد آغاز 
مي شود و تمام پرسنل شركت هم به آن اعتقاد داشته 

باشند و در راستاي اصول آن رفتاركنند.
ربيعي با اشاره به اينكه ايرالين هاي ايران هيچ كدام 
برند نيستند، مي افزايد: يكي از نمونه هايي كه مي تواند 
در برندسازي موثر باشد، نوع برخورد مهماندار و كروي 
پروازي است؛ به عنوان نمونه در زمان تكان هاي شديد 
هواپيما بس��ياري از ايرالين ها توضيحي درباره اين 
موضوع به مسافران نمي دهند و اين موضوع مي تواند 

در ذهن مس��افر اثرگذار باشد. او ادامه مي دهد: علت 
اينكه مهمان��دار توضيحي در اين باره به مس��افران 
نمي دهد، اين است كه كرو با اين موضوع كامال آشنا 
هستند و دليلي براي توضيح نمي بينند يا اينكه نگرش 
منفي مسافر براي آنها مهم نيست، درحالي كه براي 
برندسازي بايد نگرش مسافر به ايرالين و نوع پروازها 

مهم تلقي شود.
اين كارشناس ارشد حوزه هوايي تصريح مي كند: نبايد 
از اين نكته هم غافل ماند كه اولين مشتري ايرالين ها، 
پرسنل شركت هواپيمايي هستند و در گام اول بايد 
پرس��نل از وضعيت موجود و حق��وق و مزاياي خود 
راضي باشند تا بتوان از آنها انتظار برخورد مناسب با 

مسافر را داشت.

    برندسازي بين المللي 
ربيعي اظه��ار مي كند: ب��راي برندس��ازي در حوزه 
بين المللي در گام نخس��ت بايد فعالي��ت خود را در 
نشست هاي تخصصي بين المللي ياتا و ايكائو افزايش 

دهيم. در اين نشست ها بايد به جايگاه صنعت هوايي 
ايران اش��اره ش��ود. درحالي كه به نظر نمي رسد كه 
اقدامي از سوي مسووالن صنعت هوايي در اين زمينه 

انجام شده باشد.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي، بايد در 
سطح كالن برندسازي كنيم و براي برندسازي جهاني 
بايد اين س��وال پرسيده ش��ود كه صنعت هوانوردي 
كش��ورمان در چه جايگاهي ق��رار دارد و چه كمكي 
مي تواند به صنعت هوايي س��اير كشورها كند؟ رشد 
صنعت هوايي ايران چه كمكي به رشد صنعت هوايي 

ساير كشورها مي كند؟ 
ربيعي عنوان مي كند: موضوع ديگري كه بايد حل شود 
چون مشكالتي را س��رراه صنعت هوايي ايران ايجاد 
كرده، واژه رقابت اس��ت. بايد اينگونه تبليغ شود كه 
برند هوانوردي ايران، برندي تعاملي است كه مي تواند 
به بهبود و رشد صنعت هوانوردي ساير كشورها كمك 
كند نه اينكه به دنبال رقابت با ايرالين هاي منطقه يا 

دنيا است.

    افزايش بهره وري با برندسازي
آرمان بيات، كارشناس ارشد حوزه هوايي هم با اشاره 
به اهميت برندسازي در رشد صنعت هوانوردي كشور 
به »تعادل« مي گويد: برن��د مجموعه اي از هويت ها 
است و نخس��تين زنجيره آن، هويت خود سازمان و 
ايرالين است، ساير هويت ها از جمله در رنگ، نام و ... 
زنجيره هاي بعدي هستند و در نهايت تكميل كننده 

آن، هويت در كيفيت است .
بيات مي افزايد: برندسازي زماني رخ مي دهد كه مسافر 
ب��ه ايرالين اعتماد دارد و مطمئن اس��ت كه ايرالين 

خدمات و نرخ منصفانه ارايه مي دهد.
او اضافه مي كند: اعتماد از كيفيت به دست مي آيد و 

بدون اعتماد سازي نمي توان برندسازي كرد. 
به گفته اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي، وقتي 
برندسازي انجام مي ش��ود، حجم مسافر، جابه جايي 
بار و درآمد ايرالي��ن، درآمد ناخالص داخلي افزايش 
مي ياب��د و در نهايت بهره وري ش��ركت هواپيمايي 

افزايش مي يابد.

جديدترين آمار از معامالت مسكن در نيمه بهمن ماه 
كه از سوي رييس اتحاديه مشاوران امالك ارايه شد، 
حاكي از آن است كه خريد و فروش در ۱۵ روز ابتداي 
بهمن نس��بت به همين بازه زمان��ي در دي ماه مقدار 

اندكي افزايش يافته است.
به گزارش ايس��نا، رصد اوضاع بازار مسكن در بهمن 
ماه ۱3۹7 از كاهش نسبي سرعت افت آزاد معامالت 
حكايت دارد. در ۱۵ روز ابتداي بهمن ماه ۱3۹7 بالغ 
بر ۵3۶7 قرارداد خريد و فروش مسكن در شهر تهران 
به امضا رسيده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل كاهش 
۵۴ درصدي نشان مي دهد. با اين حال، از آن جا كه در 
۱۵ روز دي ماه امس��ال ۴0۲۸ قرارداد به امضا رسيده 
بود، معامالت در بهمن ماه طي اين بازه زماني ۱33۹ 
مورد افزايش يافته است. همچنين در 30 روز دي ماه 
و بر اس��اس آمار اتحاديه امالك، قراردادهاي خريد و 
فروش مسكن در پايتخت افت ۶۶ درصدي را نسبت 
به ماه مشابه سال قبل از آن نشان مي داد كه در بهمن 
ماه اين رقم به منفي ۵۴ درصد رس��يده است. در كل 
كشور نيز ش��اهد انعقاد ۲7 هزار و ۲73 قرارداد طي 
۱۵ روز ابتداي بهم��ن ماه ۱3۹7 بوده ايم كه افت ۲0 
درصدي نسبت به ۱۵ روز ابتداي بهمن ماه ۱3۹۶ را 

نشان مي دهد.
مصطفي قلي خسروي رييس اتحاديه مشاوران امالك 
در تشريح آخرين وضعيت معامالت مسكن تهران و 

كل كشور به ايسنا گفت: از يكم تا پانزدهم بهمن ماه 
۱3۹7 بالغ بر ۵3۶7 قرارداد خريد و فروش مسكن در 
ش��هر تهران به امضا رسيده كه نسبت به زمان مشابه 
سال قبل ۵۴ درصد كاهش يافته است. همچنين در 
همين مدت ۶3۱۶ اجاره نامه امضا شده كه از كاهش 
۱3 درصدي نسبت به ۱۵ روز ابتداي بهمن ماه ۱3۹۶ 

حكايت دارد.

وي اف��زود: از يكم تا پانزدهم بهمن ماه ۱3۹7 در كل 
كشور نيز ۲7 هزار و ۲73 قرارداد خريد و فروش منعقد 
شده كه افت ۲0 درصدي نسبت به زمان مشابه سال 
قبل را نش��ان مي ده��د. در ۱۵ روز ابتداي بهمن ماه 
۱3۹7 همچنين ۲۱ هزار و 3۱۶ قرارداد اجاره در كل 
كشور به امضا رسيده كه كاهش ۹ درصدي را نسبت 

به ۱۵ روز ابتداي بهمن ماه ۱3۹۶ نشان مي دهد.

رييس اتحاديه مش��اوران امالك استان تهران با بيان 
اينكه آمار در سطح تهران و كشور نشان دهنده آن است 
كه سرعت كاهش معامالت گرفته شده است، گفت: 
با توجه به ثبات نس��بي بازار ارز كه عاملي اثرگذار در 
قيمت مسكن محسوب مي شود و همچنين افت بازده 
سرمايه در بورس، انتظار مي رود سرمايه ها به تدريج 
وارد بازار مسكن شود. البته جهش قيمتي براي سال 
آينده پيش بيني نمي شود، اما افزايش متناسب با نرخ 

تورم، قابل پيش بيني است.
ب��ه گفته خس��روي، كانال مال��ي بين اي��ران و اروپا 
)INSTEX( ك��ه در روزه��اي اخير ايجاد ش��د نيز 
مي تواند به رونق در اقتصاد كالن و متعاقبًا بازار مسكن 
كمك كند. پيش بيني مي ش��ود با تثبيت اين ساز و 
كار در ماه هاي آينده شاهد تحرك در خريد و فروش 

ملك باشيم.
وي تاكي��د كرد: مش��اوران امالك ب��ه هيچ عنوان 
از التهاب بازار مس��كن خوش��حال نمي شوند. زيرا 
نوس��انات ش��ديد قيمتي در بازار مل��ك به كاهش 
معامالت و خروج س��رمايه از اين بخش مي انجامد. 
اميدواريم س��ال آينده ش��اهد ثبات قيمت مسكن 
باشيم اما بايد اين واقعيت را در نظر داشت كه هر نوع 
تغيير در بخش حامل هاي انرژي، كاهش ساخت و 
ساز يا شوك در بازارهاي ارز يا طال مي تواند در بازار 
مسكن اثرگذار باش��د. البته رويكرد اخير وزارت راه 

و شهرس��ازي مبني بر رونق ساخت و ساز مي تواند 
مقداري از فشار تقاضا بكاهد و اين بازار را آرام كند.

   تقاضا براي واحدهاي كوچك متراژ
خس��روي با بيان اينكه عرضه مسكن لوكس در شهر 
تهران به اندازه كافي صورت گرفته است گفت: طبق آمار 
سال ۱3۹۵ در استان تهران ۴۹0 هزار واحد مسكوني 
خالي وجود دارد كه بخش عمده آن به خانه هاي لوكس 
بزرگ متراژ در مناطق شمالي تهران مربوط مي شود. 
از سوي ديگر تقاضاي واقعي را در مناطق ارزان قيمت 
براي واحدهاي كوچك متراژ شاهد هستيم. از اين رو، 
به سرمايه گذاران پيشنهاد مي شود تمركز خود را براي 
ساخت و ساز اين نوع واحدها قرار دهند. نوسازي بافت 
فرسوده نيز مي تواند به ايجاد تعادل در بازار مسكن منجر 
شود. بر اساس اين گزارش، بر اساس اعالم بانك مركزي 
در دي ماه س��ال جاري تعداد معامالت آپارتمان هاي 
مسكوني شهر تهران به ۶700 واحد رسيد كه نسبت 
به ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتيب ۴.۱ دهم و 
۶.۶۴ درصد كاهش را نشان مي دهد. همچنين در ماه 
مورد نظر متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع 
زير بناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي 
معامالت ملكي شهر تهران، ۹ ميليون و ۸00 هزار تومان 
بود كه نسبت به ماه گذشته ۵.۲ درصد و ماه مشابه سال 

قبل ۸.۹0 درصد افزايش يافته است.

معاون ش��هردار تهران گفت: در بودجه پيش��نهادي 
سال آينده، بيش از ۴۵00 ميليارد تومان اعتبار تملك 
دارايي هاي س��رمايه اي و مالي در بخش حمل و نقل و 

ترافيك پيش بيني شده است .
به گزارش خبرگزاري مهر، س��كينه اش��رفي، معاون 
برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهردار تهران 
با اشاره به تقديم اليحه ۱۸ هزار و ۹30 ميليارد توماني 
ش��هرداري تهران در سال ۹۸ به ش��وراي شهر تهران 
اظهار كرد: در اليحه پيشنهادي بودجه سال آينده كه 
به عنوان اولين برش از برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر 
تهران مطرح شده، به اولويت هاي مدنظر مردم پايتخت 
در موضوعات مقابله با آلودگي هوا، توسعه حمل و نقل 

عمومي و كاهش ترافيك توجه ويژه اي شده است.
وي ادامه داد: يك��ي از موضوعاتي ك��ه در اين اليحه 
مي توان به آن اشاره كرد، اين است كه حدود 30 درصد 
از منابع بودجه س��ال آينده كه بالغ بر ۴۵00 ميليارد 
تومان مي ش��ود، براي اعتبارات تمل��ك دارايي هايي 
س��رمايه اي و مالي در بخش حمل و نقل و ترافيك در 

نظر گرفته شده است.
به گفته اش��رفي، از مبالغ اختصاص داده شده براي 
بخش حمل و نقل و ترافيك، حدود س��ه چهارم آن 
براي توسعه حمل و نقل ريلي و يك چهارم آن براي 

توسعه حمل و نقل غيرريلي در نظر گرفته شده است. 
معاون شهردار تهران اظهاركرد: در بودجه سال آينده، 
رقم اعتبار پيش بيني شده براي توسعه بخش حمل 
و نقل ريلي در مجم��وع حدود ۲۶00 ميليارد تومان 
پيشنهاد ش��ده است كه براي توس��عه و ساماندهي 
خط��وط فعلي و احداث و توس��عه خط��وط در حال 

ساخت هزينه خواهد شد.
اشرفي اضافه كرد: در بخش توسعه و بهسازي كمك به 
حمل و نقل عمومي غيرريلي نيز حدود ۱۸0 ميليارد 
تومان اعتبارات تمل��ك دارايي هاي مالي پيش بيني 
ش��ده كه در صورت تحقق درآمدهاي ش��هرداري در 
سال آينده و اختصاص اين مبالغ، مي توان شاهد يك 
حركت جدي در زمينه توسعه حمل و نقل عمومي در 

شهر تهران باشيم.
وي با اشاره به ساير اعتبارات پيش بيني شده در حوزه 
تملك دارايي هاي سرمايه اي در بخش حمل و نقل و 
ترافيك اظهار كرد: عالوه بر بحث توسعه حمل و نقل 
ريلي و غيرريلي، براي تسهيل ترافيك، اصالح معابر، 
س��اماندهي و اصالح عالئم ترافيكي، توس��عه فضاي 
پارك خودرو و توسعه و تجهيز پايانه هاي مسافربري 
نيز اعتبارات خوبي در نظر گرفته شده كه مي تواند در 

افزايش رضايت مندي شهروندان موثر باشد.

    راستي آزمايي افزايش ۳۰ درصدي اعتبارات 
در همين حال، دبير كميس��يون عم��ران و حمل و 
نقل شوراي شهر تهران نيز در تشريح جزييات فصل 
ترافيك اليحه بودجه سال ۹۸ شهرداري تهران گفت: 
در مجموع ۴ هزار و ۴۱۴ ميليارد تومان براي س��ال 
۹۸ براي حوزه حمل و نقل عمومي پيش بيني شده 
كه اين رقم در سال ۹7 حدود ۴ هزار و ۴۴7 ميليارد 
تومان بود و تفاوت اندكي نس��بت به اين حوزه شاهد 

هستيم.
عل��ي كروني در گفت وگو با مهر اف��زود: رديف تملك 
دارايي، سرمايه اي ش��ركت مترو حدود ۲00 ميليارد 
تومان نس��بت به سال گذش��ته افزايش داشته است. 
حدود 300 ميليارد تومان خط ۶ افزايش اعتبار داشته 
و رقمي حدود ۸00 ميليارد براي امسال اعتبار پيش 
بيني شده و حدود 30 ميليارد تومان به اعتبارات خط 
7 افزوده ش��ده اس��ت و اعتبار اين خط ۵00 ميليارد 
تومان است. در حوزه پايانه ها و پاركينگ مترو شاهد 
كاهش بودجه بوده ايم كه نشان از بي توجهي به پايانه ها 
و پاركينگ در مترو هستيم در حالي كه خطوط مترويي 
كه پايانه و پاركينگ ن��دارد، امكان بهره برداري از كل 
ظرفي��ت آن نيز وجود ندارد. همچني��ن در خط ۴ دو 
پايانه كالهدوز و اكباتان و در خط 3 پايانه آزادگان بايد 

شروع شود كه نياز به اعتبار دارد و به نظر مي آيد كه به 
اين حوزه كم لطفي شده است.

اين كارشناس ترافيك با بيان اينكه در حوزه بهره برداري 
مترو، حدود ۱00 ميلي��ارد تومان افزايش رديف هاي 
پروژه اي داشته ايم، تصريح كرد: اعتبارات پيش بيني 
شده براي شركت واحد ۶۲0 ميليارد تومان است كه 
نسبت به سال گذشته كه اين رقم حدود ۹00 ميليارد 

تومان بود، كاهش داشته است.
كروني يادآور شد: همچنين اعتبارات حوزه تاكسيراني، 
شركت كنترل ترافيك نسبت به سال گذشته تفاوت 
قابل توجهي نداشته اس��ت اما در حوزه پارك سوار ها 
و پايانه ها، اعتبار پيش بيني ش��ده ۱۴ ميليارد تومان 
است كه سال ۹7 اين رقم حدود ۴0 ميليارد تومان بود.

به گفته وي رويكرد ش��هرداري نس��بت به س��ازمان 
پايانه ها، كسب درآمد در اين حوزه است و به درستي 

بودجه كاهش پيدا كرده است.
دبير كميسيون عمران و حمل و نقل با اشاره به برنامه 
۵ ساله سوم شهرداري گفت: به دليل تأخير در ارايه و 
تصويب برنامه ۵ ساله شاهد آن هستيم كه سال اول از 
برنامه انحراف داشته و رديفي براي مواردي كه به تازگي 
در حوزه حمل و نقل اضافه شده مانند خيابان كامل و 

TOD در اليحه مشاهده نمي شود.

كروني در پاس��خ به اينكه ش��هردار تهران در روز ارايه 
بودجه اعالم كرد حوزه حمل و نقل 30 درصد افزايش 
اعتبار داشته است، خاطرنش��ان كرد: به نظر نمي آيد 
مجموع اعتبارات پيش بيني شده افزايش 30 درصدي 

در اين بخش را شامل شود.
وي همچنين با اش��اره به درآمد پيش بيني ش��ده در 
مجتمع هاي ايستگاهي و پارك هاي حاشيه اي، گفت: 
براي مجتمع هاي ايستگاهي ۲00 ميليارد تومان نقد 
و ۴00 ميليارد تومان غير نقدي پيش بيني كرده اند كه 
بايد تنها در حوزه مترو هزينه شود. همچنين براي پارك 
حاشيه اي نيز تنها ۵ ميليارد تومان پيش بيني كرده اند 
كه در تبصره سال گذشته اين رقم هزار ميليارد تومان 
بود و نشان مي دهد در سال آينده هم رويكرد ساماندهي 
پارك هاي حاشيه اي در مديريت شهري وجود ندارد. 
همچنين ب��راي درآمدهاي حاص��ل از عوارض طرح 

ترافيك، 300 ميليارد تومان پيش بيني شده است.
وي در خصوص اينكه آيا براي پياده راه سازي و دوچرخه 
در اعتبارات ترافيكي ش��هر تهران رقمي منظور شده 
است؟ گفت: ۱0 ميليارد تومان براي احداث معبرهاي 
ويژه دوچرخه پيش بيني شده اما ۱۸0 ميليارد تومان 
اعتبار تسهيالت فني – اعتباري وجود دارد كه مي توان 

از اين رديف ها براي دوچرخه نيز هزينه كرد.
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بارش برف و باران از شنبه
س��ازمان هواشناسي كش��ور براي اكثر استان هاي 
كشورمان در روزهاي جمعه ۱۹ بهمن ماه، شنبه و 
يكشنبه هفته آينده، بارش برف و باران پيش بيني كرد.

به گزارش تسنيم، سازمان هواشناسي كشور اعالم 
كرد: از روز جمعه با ورود س��امانه بارش��ي به كشور، 
بارش باران و برف و در بعضي ساعات وزش باد شديد 

در استان هاي واقع در نوار غربي پيش بيني مي شود.
روز شنبه با تشديد سامانه بارشي، گستره بارش ها 
دامنه هاي زاگرس و دامنه هاي جنوبي البرز را نيز فرا 
خواهد گرفت. روز يكشنبه فعاليت اين سامانه محدود 
به سواحل درياي خزر، ش��مال شرق و شرق كشور 
خواهد بود همچنين قس��مت جنوبي اين سامانه از 
روز يكشنبه تا روز سه شنبه در جنوب و جنوب شرق 
كشور فعال است كه اطالعات تكميلي در خصوص 
اين سامانه در اطالعيه هاي بعدي صادر خواهد شد. ر 
اين اساس وضع هواي كشور طي هفته آينده به شرح 

زير پيش بيني مي شود: 
جمعه: بارش برف و باران گاهي وزش باد در استان هاي 
ايالم، لرستان، غرب چهارمحال و بختياري، شمال 
خوزستان، كرمانشاه، كردستان، آذربايجان غربي و 

جنوب آذربايجان شرقي.
ش��نبه: بارش ب��رف و ب��اران و وزش باد ش��ديد در 
اس��تان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان ش��رقي، 
اردبيل، زنج��ان، قزوين، البرز، تهران، كردس��تان، 
كرمانش��اه، همدان، مركزي، قم، اصفه��ان، ايالم، 
لرستان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، 
فارس، خوزستان، غرب كرمان و بارش باران گاهي 

وزش باد شديد در استان بوشهر.
يكش��نبه: بارش باران گاهي وزش باد ش��ديد و در 
ارتفاعات بارش برف در استان هاي گلستان، مازندران، 
گيالن و بارش برف در استان هاي اردبيل، خراسان 
شمالي، شمال خراسان رضوي، شمال سمنان و رگبار 
و رعد و برق و وزش باد ش��ديد موقتي در استان هاي 
هرمزگان و جنوب فارس. شايان ذكر است به سبب 
بارش برف و كوالك در نقاط كوهستاني و سردسير 
مناطق ذكرشده، لغزندگي جاده هاي كوهستاني، 

مه آلودگي و كاهش ديد رخ خواهد داد.

پايانه غرب در روز 22 بهمن 
تعطيل مي شود

با توجه به راهپيمايي پرش��كوه مردم در يوم اهلل ۲۲ 
بهمن و برنامه ريزي انجام گرفته در شوراي هماهنگي 
تبليغات اس��المي، پايانه مس��افري غرب تهران، از 
ساعت ۲0 يكشنبه، ۲۱بهمن تا پايان مراسم يوم اهلل 
۲۲بهمن در روز دوش��نبه تعطيل است. به گزارش 
ايلنا، با توجه به برگزاري مراسم بزرگداشت يوم اهلل 
۲۲ بهمن در ميدان آزادي و حضور پرشور شهروندان 
انقالبي در اين مراسم، همانند سال هاي گذشته براي 
س��هولت بيشتر حركت مردم، مس��يرهاي ورودي 
و خروجي ميدان آزادي و اط��راف آن براي حركت 
خودرو ها بسته مي شود. همچنين به منظور ايجاد 
تس��هيالت الزم و جلوگيري از ب��روز هر گونه خلل 
در رفت و آمد اتوبوس هاي مس��افري بين شهري، 
برنامه ريزي هاي الزم انجام گرفته و تمهيدات الزم 
انديشيده شده اس��ت. بر پايه اين گزارش، در فاصله 
زماني اعالم شده )ساعت ۲0 يكشنبه، ۲۱بهمن، تا 
پايان مراس��م در روز دوشنبه، ۲۲بهمن(، مسافران 
ورودي به تهران ازطريق تقاطع آزادراه تهران-كرج 
وكمربندي آزادگان به پايانه مسافري جنوب انتقال 
داده مي شوند و مسافراني كه قصد خروج از تهران را 
دارند هم مي توانند از پايانه مسافري جنوب به سمت 

مقاصد خود حركت كنند.

 رشد ۱۷ درصدي پذيرش
افراد بي سرپناه در سال جاري

آمارهاي س��ازمان رفاه، خدمات و مش��اركت هاي 
اجتماعي شهرداري تهران نشان مي دهد كه پذيرش 
 اف��راد بي س��رپناه در گرمخانه هاي ش��هرداري در

۹ ماه اول امس��ال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
۱7 درصد رشد داشته است به گزارش خبرگزاري 
مهر، آمارهاي سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي شهرداري تهران از فعاليت گرمخانه ها و 
سامانسراها نشان مي دهد كه در ۹ ماه اول امسال ۱۱ 
هزار و ۹0۸ زن در گرمخانه منطقه ۲۲ پذيرش شدند. 
در همين مدت ۱37 هزار و ۱07 مرد در بزرگ ترين 
گرمخانه تهران يعني »خاوران« حضور داش��تند. 
براساس آمارها ۴۲ هزار و 7۱۶ نفر شب از اين افراد 
تنها در آذرماه در گرمخانه ها حضور داشتند. براين 
اساس، نهمين ماه سال را مي توان شلوغ ترين زمان 

در گرمخانه ها دانست. 
عالوه بر اين، آمارها حاكي از آن است كه در ۹ ماهه 
اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۱7 
درصدي در پذيرش افراد بي سرپناه در گرمخانه ها رو 
به رو بوديم كه يكي از داليل اين موضوع افزايش تعداد 

گرمخانه ها است. 
همچني��ن، آماره��اي س��ازمان رف��اه، خدمات و 
مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران در مورد 
تعداد افراد پذيرش شده در سامانسراها حكايت از آن 
دارد كه در ۹ ماهه اول امسال هزار و ۸۹۸ مرد شامل 
هزار و ۱77 متكدي و 7۲۱ بي خانمان در سامانسراي 
اسالمش��هر حضور داش��تند. ۹۲۵ زن شامل ۵۹۹ 
متكدي و 3۲۶ بي خانمان نيز در همين بازه زماني در 
سامانسراي لويزان پذيرش شدند. آمارهاي مربوط 
به سن افراد حاضر در سامانسراي لويزان نيز نشان 
مي دهد كه گروه سني ۴0 تا ۵0 سال و 3۱ تا ۴0 سال 
به ترتيب بيشترين فراواني را داشته اند.  همچنين، در 
اسالمشهر گروه هاي سني ۵0 تا 70 سال و ۵0 تا ۶0 
سال بيشترين تعداد حاضران را تشكيل مي دهند. 
برخالف افزايش تع��داد مراجعان به گرمخانه ها در 
سال ۹7، سامانسراها در ۹ ماهه اول امسال با كاهش 
تعداد جامعه ه��دف رو به رو بودند؛ به اين معني كه 
سال گذشته تا پايان آذرماه حدود 3 هزار و ۵00 نفر 
در سامانسراهاي اسالمشهر و لويزان پذيرش شدند 
و امسال اين تعداد به ۲ هزار و ۸۲3 نفر كاهش يافت.
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با اعالم سازمان توسعه تجارت، واردات در ازاي صادرات به شكل رسمي مجاز اعالم شد

دومشوقبرايپيمانسپاريارزي
تعادل|

براس��اس جديدترين تصميم دولت، سازمان توسعه 
تجارت، با اعالم مجاز بودن واردات در مقابل صادرات، 
دو مشوق جديد براي تسهيل اجراي تعهدسپاري ارزي 
صادركنندگان در نظر گرفته است. بر اساس اين تصميم 
دولت و با توافقي كه ميان بانك مركزي و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت انجام شده، صادركنندگان مجاز خواهند 
بود كاالهاي اولويت دار را »بدون رعايت سقف واردات 
و همچني��ن بدون نياز به س��ابقه واردكنندگي« وارد 
كنند. با ابالغ مجوز، واردات در ازاي صادرات در سامانه 
جامع تجارت و سامانه نيما امكان پذير شد و براساس 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته، صادركنندگاني كه قصد 
دارند به جاي اجراي تعهدات ارزي حاصل از صادرات، 
اقدام به ثبت سفارش و واردات كنند بايد مجوز الزم را 
از رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خود 
اخذ كرده و س��پس وارد فرايند اجرا شوند. البته پيش 
از اين اعالم ش��ده بود كه صادركنندگاني كه ملزم به 
بازگرداندن ارزهاي حاصل از صادرات خود به كش��ور 
هس��تند، مي توانند دست كم به سه شيوه تعهد ارزي 
خود را ايفا كنند. شيوه نخس��ت، فروش ارز به سامانه 
نيما است كه البته به دليل تفاوت نرخ ارز در اين سامانه 
و بازار آزاد، جذابيتي براي صادركنندگان ندارد. شيوه 
دوم، فروش ارز به صرافي ها است كه هر چند در كانال 
نرخ آزاد صورت مي پذيرد، اخذ كارمزد از آن همچنان 
مساله ساز است و البته تنها براي صادركنندگاني مجاز 
خواهد بود كه در سقف صادرات يك ميليون يورويي 
فعاليت مي كنند. شيوه سوم، يعني واردات در مقابل 
ص��ادرات، هر چن��د روي كاغذ اجرا مي ش��د، عمال با 

مشكالتي مواجه بود. 

   واردات در ازاي صادرات
عدم تمايل صادركنندگان كاالهاي غير نفتي كشور به 
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به كشور، ترجيع 
بند اجراي طرح تعهدسپاري ارزي در ماه هاي اخير بوده 
است. در اين مدت اما تفاوت نرخ ارز آزاد و ارز نيمايي، 
به شاه بيت فهرست انتقادات صادركنندگان، تبديل 
شده است. صادركنندگان مي گويند وقتي ارزشان را 
به سامانه نيما تحويل مي دهند، ناچار خواهند بود براي 
واردات برخ��ي اقالم مورد نياز در فرآيند توليدش��ان، 
مجدداً از ب��ازار آزاد ارز تهيه كنن��د و به همين دليل، 
تحويل ارز به سامانه نيما اشتياق صادركننده به صادرات 
را كور مي كند. اجراي تعهدسپاري ارزي اما به قدري 
براي صادركنندگان دشواري به وجود آورده بود كه از 
چند هفته قبل بح��ث براي به وجود آمدن يك امكان 
جديد مطرح ش��د كه صادركنندگان بتوانند به جاي 
بازگرداندن ارز خود، كاالهاي اولويت دار را وارد كنند. 

حاال اما متولي تجارت كشور تصميم گرفته با اجراي يك طرح 
جديد، بر جذابيت تعهدسپاري ارزي براي صادركنندگان 

بيفزايد. براس��اس اعالم سازمان توس��عه تجارت، واردات 
كاالهاي اولويت دار رسما براي صادركنندگان آغاز شده و آنها 
مي توانند در اين حوزه فعاليت خود را آغاز كنند. اين در حالي 
است كه متولي تجارت كشور با در نظر گرفتن دو مشوق، 
ش��رايط تعهدسپاري ارزي را تس��هيل كرده است. به اين 
ترتيب، صادركنندگان مجاز خواهند بود كاالهاي اولويتدار 
را بدون رعايت سقف واردات و همچنين بدون نياز به سابقه 
واردكنندگي به داخل كشور بياورند. اين تصميم جديد اما 
پيش از اين، در جلسه كميته بازرگاني ستاد تنظيم بازار در 
روز 11 بهمن ماه تصويب ش��ده بود و حاال به نظر مي رسد 
درخواست دست كم گروهي از صادركنندگان براي تسهيل 
شرايط صادرات، از سوي سازمان توسعه تجارت كشور اجابت 
شده باشد. بر اين اساس، رسماً و پس از ابالغ اين مجوز جديد، 
انجام واردات در مقابل صادرات در سامانه جامع تجارت و 
سامانه نيما امكان پذير شده است. طبق برنامه ريزي صورت 
گرفته، صادركنندگاني كه قصد دارند به جاي اجراي تعهدات 
ارزي حاصل از صادرات، اقدام به ثبت سفارش و واردات كنند 
بايد مجوز الزم را از رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان خود اخذ كرده و سپس وارد فرايند اجرا شوند.

    چند نسخه براي تعهدسپاري ارزي
با اين همه، اين نخستين تصميم براي تسهيل اجراي 
تعهدس��پاري ارزي و بازگش��ت ارزهاي صادراتي به 

كشور نيست و پيش از اين نيز تصميماتي براي تشويق 
صادركنندگان به تعهدسپاري ارزي اجرا شده كه البته 
به آن اندازه جامع نبودند كه تمامي صادركنندگان را 
در بر بگيرند. در نيمه آذرماه، دولت بخش��نامه اي را به 
اجرا گذاشت كه بر اس��اس آن، صادرات تا سقف يك 
ميليون يورو و معادل آن به ساير ارزها، از تعهدسپاري 
ارزي معاف بوده و خريد ارز از صادركننده و فروش آن به 
واردكننده، مي تواند از درگاه صرافي ها انجام بگيرد. اين 
اما به معني تصميم بانك مركزي براي خروج صادرات 
خرد از دايره شمول نظارت دولتي و تعهدسپاري ارزي 
خارج كند و واسپاري آن به صرافي ها بود. در واقع، دولت 
قصد داشت با اين اقدام، حذف صرافي ها از بازار ارز را كه 
بر اساس بخشنامه هاي قبلي صورت گرفته بود، ملغي 

كرده و آنها را دوباره به بازار ارز برگرداند.
اي��ن اما در حال��ي بود كه براس��اس اين بخش��نامه، 
صادركنندگان اگر نمي خواس��تند ارزهاي حاصل از 
صادرات خود را براي واردات مجدد هزينه كنند، ناگزير 
از ف��روش ارزهاي حاصل از به س��امانه نيما يا فروش 
آنها به صرافي ه��ا بودند. با اين همه، اين دو راهي براي 
صادركنندگان هزينه هاي پنهان زيادي داشت: فروش 
ارز به صرافي ها به معني فروش ارز به نرخ بازار است و 
البته با اين معضل رو به رو است كه بانك مركزي براي 
اين گروه از خري��د و فروش ها ارزي، در تصميمي كم 

سابقه، كارمزد ثابت يك درصدي را معين كرده است. 
از ديگر سو، فروش ارزهاي حاصل از صادرات به سامانه 
نيما ه��م به معني نرخ هاي پايين تر اس��ت. اين اما در 
حالي است كه با اجراي اين بخشنامه، واردكنندگان با 
معضلي مشابه رو به رو مي شوند. براين اساس، در حالي 
كه صادركنندگان ترجيح مي دهند ارزهاي صادراتي 
خ��ود را به قيمت آزاد )ولو ب��ا پرداخت كارمزد باال( به 
صرافي ها بفروش��ند، در مقابل واردكنندگان ترجيح 
مي دهند همچنان براي خريد ارز به سامانه نيما رجوع 
كنند. به اين ترتيب، به نظر مي رسد اجراي نسخه هاي 
مختلفي كه همگي با يك هدف واحد، يعني تضمين 
بازگش��ت ارزهاي حاصل از صادرات به كشور صورت 
گرفته اند، قرار است روند تعهدسپاري ارزي را تسريع 

و تسهيل كنند.
پيش از اين اما بخش خصوصي در قالب برخي جلسات 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، از دولت 
خواس��ته بود كه در تصميم��ات ارزي ميان كاالهاي 
»پتروشيمي، ميعانات گازي، مشتقات نفتي و كاني هاي 
فلزي« كه دريافت كننده ارز دولتي هس��تند با ساير 
كاالها تفاوت قائل ش��ود. از ديگر خواسته هاي بخش 
خصوصي هم اين بود كه دولت دست كم براي برخي از 
صادركنندگان شرايطي فراهم كند تا آنها بتوانند با روش 
برگشت معادل ريالي ارز ناش��ي از صادرات، كاالهاي 

خود را به فروش برسانند. اين در حالي است كه اعطاي 
معافيت از تعهدسپاري ارزي براي صادركنندگاني كه 
كمتر از يك ميليون يورو در سال صادرات دارند را نيز 
مي توان به عنوان يكي ديگر از مشوق هاي دولت براي 
تشويق به بازگرداني ارزهاي حاصل از صادرات، در نظر 
گرفت. به اين ترتيب، به نظر مي رس��د دولت در حال 
گسترده تر كردن حلقه مشوق ها و معافيت ها در اجراي 
تعهدس��پاري ارزي اس��ت تا جريان بازگشت ارزهاي 
صادراتي به كشور در ماه هاي پيش رو همچنان تداوم 

داشته باشد.

   تفويض قدرت در مقابل مسووليت
در اين ميان اما به نظر مي رس��د تس��هيل واردات در 
مقابل واردات، سياس��تي اس��ت كه به ش��كل جدي 
از س��وي نهادهاي مرتبط با تجارت در كش��ور دنبال 
مي شود. معاون فني و امور گمركي گمرك ايران روز 
گذشته در نامه اي به سازمان توسعه تجارت خواستار 
تفويض اختيارات در برخي موارد در راستاي تسهيل و 
تسريع در امور مراجعين و جلوگيري از رسوب كاال در 
گمركات كشور جهت حل مشكالت مردم به گمرك 
شد. معاون فني و امور گمركي گمرك ايران در نامه اي 
خطاب به سازمان توس��عه تجارت اعالم كرد با توجه 
به اولويت بندي ثبت سفارش ها از سوي دستگاه هاي 
اجرايي و معرفي به بانك مركزي براي تخصيص ارز، 
كليه تعرفه ها با گ��روه ۳ كااليي به گروه ۲ تغيير پيدا 
كند. به گفته جمال ارونقي، چنانچه اقدام در خصوص 
موارد پيشنهادي به گمرك تفويض شود، بسياري از 
اظهارنامه ها با اين اقدام تعيين تكليف ش��ده و دپوي 
كاالها در گمركات از اين جهت به صفر خواهد رسيد. 
اين موضوع هم از جمله موضوعات مورد انتقاد بخش 
خصوصي در مورد اجراي تعهدسپاري ارزي بود كه در 
جريان ديدار اعضاي اتاق بازرگاني ايران با رييس كل 
بانك مركزي در هفته هاي گذش��ته مطرح شده بود. 
ماج��را از اين قرار بود كه با وج��ود آنكه بانك مركزي 
مجوز اس��تفاده از ارزهاي حاص��ل از صادرات جهت 
واردات تمام��ي گروه هاي كااليي مج��از به واردات را 
صادر كرده، وزارت صنعت با وجود گذشت چند هفته 
از اين تصميم در هيات دولت، دستورالعمل آن را ابالغ 
نكرده بود. بر اين اس��اس، هر چند كاالهاي مورد نياز 
واحدهاي صادراتي براي واردات تحت عنوان مواد اوليه 
و تجهيزات، در اولويت دوم كااليي قرار دارند، وزارت 
صنعت تنها اجازه استفاده از ارز صادراتي براي تأمين 
ارز كاالهاي اولويت سوم كااليي را صادر مي كند. اين 
در حالي اس��ت كه به اعتقاد فعالن بخش خصوصي، 
آماده نبودن زيرساخت هاي بانك مركزي موجب شده 
بخش��ي از ورودي ارزي به سامانه نيما، در اين سامانه 
ثبت نشود و به همين دليل ميزان اجراي تعهدسپاري 

ارزي كمتر از آنچه در واقع هست برآورد شده است.

دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق مطرح كرد

جزييات طلب ۲ميليارد دالري ايران از عراق 

موسسه مطالعات وپژوهش هاي بازرگاني بررسي كرد

لجستيك ايران در مسير توسعه
بخش لجس��تيك كه گاه از آن ب��ه عنوان نيمه پنهان 
اقتصاد كشورها ياد مي ش��ود، از جايگاه بسيار مهمي 
در پشتيباني از فعاليت هاي تجاري و توليدي و نيز در 
دسترس قراردادن كاال و خدمات مورد نياز آحاد جامعه 
برخوردار است. اهميت لجستيك در اقتصاد جهان به 
حدي است كه بانك جهاني آن را ستون فقرات تجارت 
بين المللي و عاملي موثر در توسعه اقتصادي كشورها 
قلمداد مي كند. فعاليت هاي لجستيكي يك كشور اعم از 
حمل ونقل، جابه جايي، ذخيره سازي و ساير فعاليت هاي 
داراي ارزش افزوده، در بستري از زيرساخت ها صورت 
مي گيرن��د. در اين ميان دولت ها نقش اساس��ي را در 
فراهم نمودن زيرساخت هاي س��خت افزاري، به ويژه 
در حوزه حمل ونقل و همچنين بسترهاي نرم افزاري 
و قانوني مورد نياز فعاليت ها و خدمات لجستيكي ايفا 
مي كنند. در ادامه اين نوش��تار، روند توسعه و ارتقاي 
بخش لجستيك و جايگاه آن در طول چهار دهه اخير 
به مناسبت 40 س��الگي انقالب اسالمي مورد بررسي 

قرار گرفته است.

  محور اصلي لجستيكي تجارت خارجي 
دسترسي ايران به دريا در جنوب و شمال موجب شده 
حمل ونقل دريايي همواره نق��ش اصلي را در تجارت 
خارجي بر عهده داشته باشد. چرا كه بيش از 80 درصد 
از واردات و صادرات كشور از طريق بنادر و به خصوص 
بنادر سواحل جنوبي كشور صورت مي گيرد. بر همين 
اساس و طبق آمارهاي موجود، در چهار دهه گذشته 
به توسعه زيرس��اخت هاي بندري توجه ويژه اي شده 
است. بطوري كه ظرفيت ساالنه بارگيري و تخليه بنادر 
كشور از 19 ميليون تن در سال 1۳57، با افزايش بيش 
از 1۲ برابري به ۲۳۳ ميليون تن در سال 1۳96 رسيده 

است. همچنين ظرفيت بارگيري و تخليه كانتينري 
بنادر كش��ور از 75 هزار TEU در سال 1۳57 به بيش 
از 7 ميليون TEU در حال حاضر افزايش يافته و بيش 
از 94 برابر شده اس��ت. در مقابل، عملكرد بارگيري و 
تخليه كاالهاي نفتي و غيرنفتي و عملكرد جابه جايي 
كانتينري بنادر به ترتيب از 15.5 ميليون تن و 58 هزار 
TEUدر سال 1۳57، به بيش از 150 ميليون تن و ۳ 
ميليون TEU در سال گذشته رسيده است. مقايسه 
اين ارقام، اين نتيجه را به دست مي دهد كه سرعت رشد 
ظرفيت هاي بندري كشور در چهار دهه اخير، از رشد 

عملكرد بنادر بيشتر بوده است.
همچنين بررس��ي عملكرد حمل ونقل كاال در داخل 
كش��ور طي دهه هاي اخير حاكي از آن است كه بيش 
از 90 درصد جابه جايي كاالها در كشور از طريق جاده 
صورت گرفته است. اين بخش با برخورداري از ناوگاني 
با حدود ۳۳8 هزار وسيله نقليه باري فعال، جابه جايي 
حدود 400 ميليون تن كاال را در سال 1۳96 بر عهده 
داشته است كه اين رقم در مقايسه با عملكرد 69 ميليون 
تني حمل ونقل جاده اي كشور در سال 1۳57، بيش از 6 
برابر شده است. با توجه به اهميت حمل ونقل جاده اي در 
برقراري پيوندهاي بين مراكز سكونتگاهي و نيز مراكز 
توليد و مصرف با يكديگر در پهنه جغرافيايي كش��ور، 
در طول چهار دهه اخير سرمايه گذاري قابل توجهي 
بر روي ش��بكه جاده اي صورت گرفته اس��ت. بطوري 
كه طول ش��بكه بزرگراهي و آزادراهي كشور از ۳۲4 
كيلومتر در سال 1۳57 با نزديك به 60 برابر افزايش به 
19۲۲1 كيلومتر در سال 1۳96 رسيده است. اين امر 
تاثير بسزايي در افزايش ظرفيت  شبكه جاده اي بواسطه 
ايجاد معابر جاده اي با ظرفيت و سرعت تردد باال، به ويژه 
در محورهاي ارتباط دهنده مراكز استان ها داشته است.

  مهم ترين اولويت هاي لجستيكي 
با توجه به اينكه جابه جايي بخش عمده اي از كاالهاي 
كشور از طريق جاده صورت مي گيرد ، حمل  ونقل ريلي 
در دهه هاي گذشته سهم اندكي را از حمل ونقل داخلي 
به خود اختصاص داده است. در واقع اگر چه بر اساس 
آمارهاي موجود، در س��ال 1۳96 حدود ۳0 ميليون 
تن كاال در داخل كشور از طريق ريل جابه جا شده كه 
عمده آن نيز به كاالهاي حجيم و فله اختصاص داشته، 
اما همانند س��ال هاي گذشته اين ميزان در مقايسه با 
عملكرد بخش جاده اي تنها حدود 6 تا 7 درصد از كل 
حمل  ونقل داخلي كشور بوده است. همچنين بر اساس 
گزارشات، طول خطوط اصلي در شبكه ريلي كشور از 
4575 كيلومتر در س��ال 1۳57 به 11061 كيلومتر 
در س��ال 1۳96 افزايش يافته اس��ت كه در مجموع از 
آهنگ كندتري نس��بت به توس��عه خطوط جاده اي 
كشور برخوردار بوده اس��ت. با عنايت به پهناور بودن 
كشور و مزيت هاي اقتصادي، زيست محيطي و ايمني 
حمل  ونقل ريلي در جابه جايي كاال و با هدف افزايش 
سهم آن از حمل ونقل كاال در كشور، توسعه اين بخش 
در اسناد باالدستي )سياست هاي كلي حمل  ونقل( و نيز 
برنامه هاي توسعه اي اخير، به ويژه برنامه  ششم توسعه 

در اولويت قرار گرفته است.

  جايگاه صنعت پخش و توزيع 
فعاليت ه��اي پخش و توزي��ع كاال را مي ت��وان يكي از 
حلقه هاي ارتباطي مهم ميان بخ��ش توليد و مصرف 
دانست. در اين ميان، فعاليت كسب وكارهاي پخش و 
توزيع كاالهاي مصرفي پرگردش، بطور مستقيم با زندگي 
روزانه ميليون ها نفر ارتباط دارد. در واقع اين كسب وكارها 
را مي توان در كنار فعالين بخش حمل ونقل جاده اي و 

ريلي، يكي از نظام مندترين بخش هاي صنعت لجستيك 
در قلمرو داخل سرزميني كشور قلمداد نمود. سابقه ايجاد 
كسب وكارهاي پخش كاال در كشور به حدود شصت سال 
پيش بازمي گردد. شركت هاي پخش در سال هاي ابتدايي 
انقالب و به خصوص در دوران جنگ تحميلي، با توجه به 
برخورداري از شبكه توزيع و تخصص الزم، نقش مهمي 
را در توزيع كاالهاي اساسي مورد نياز آحاد جامعه ايفا 
نمودند. در طي چهار دهه پس از انقالب نيز اين صنعت با 
رشد قابل توجهي برخوردار بوده است. بطوري كه تعداد 
كسب وكارهاي فعال در اين بخش از 5 شركت در سال 
1۳57، به 699 شركت داراي مجوز )بر اساس آمار سامانه 
مديريت توزيع كاال( در حال حاضر رسيده است. الزم به 
ذكر است كه ارقام مورد اشاره، تنها مربوط به شركت  هاي 
عضو انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران بوده و لذا 
تعداد كل شركت  هاي پخش در كشور، بيش از اين رقم 
است. همچنين با توجه به تدوين اليحه نظام استراتژيك 
صنعت پخش، با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و انجمن مربوطه، اميد اس��ت كه اين صنعت به عنوان 
يكي از حوزه هاي تثبيت ش��ده لجس��تيكي در كشور 

مورد توجه قرار گيرد. حدود يك دهه اس��ت كه بانك 
جهاني به صورت دوساالنه به پايش عملكرد لجستيك 
كش��ورها و رتبه بندي آنها در قالب شاخص عملكرد 
 )Logistics Performance Index( لجستيك
اين زمينه مي پردازد. بررسي روند عملكرد كشورمان 
در اين رتبه بندي ها، حاكي از اين است كه با وجود روند 
منفي عملكرد كشور طي سال هاي ابتدايي پايش اين 
شاخص، رتبه كش��ورمان از سال ۲01۲ تاكنون بطور 
پيوس��ته رو به بهبود بوده است. بطوري كه كشورمان 
از رتبه 11۲ )در بين 155 كش��ور( در سال ۲01۲، با 
جهشي 48 پله اي به به رتبه 64 )در بين 160 كشور( 
در س��ال ۲018 ارتقا يافته اس��ت. همچنين در حال 
حاضر ايران در بين ۲0 كش��ور منطقه، جايگاه هشتم 
را از نظر عملكرد لجستيكي به خود اختصاص داده كه 
اميد است با توجه روز افزون دولت ها به اهميت جايگاه 
لجستيك و نقش مسائل نرم افزاري و هماهنگي در كنار 
توسعه زيرساخت هاي سخت افزاري، به زودي شاهد 
قرارگيري كش��ورمان در بين كشورهاي لجستيكي 

برتر منطقه باشيم.
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خودروسازان موظف به حفظ 
حقوق مصرف كننده هستند

وزير صنعت، معدن و تجارت از آغاز پرداخت تسهيالت 
براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از 
هفته گذش��ته خبر داد. رضا رحماني در يك برنامه 
تلويزيوني، با اشاره به اينكه توليد مستلزم سرمايه در 
گردش، نقدينگي، مواد اوليه و بازار است، گفت: امسال 
نياز تأمين سرمايه در گردش در توليد به دليل شرايط 
ويژه اقتصادي بيشتر شده است؛ بنابراين قرار شد 40 
هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش به واحدهاي 
توليدي تزريق ش��ود. به گفته او، تأمين نقدينگي از 
هفته قبل در بانك ها با هماهنگي بانك مركزي شروع 
شده و با مصوبه شوراي پول و اعتبار با سود 18 درصد 
و 14 درصد و در روستاها با سود 6 درصد و 4 درصد در 

نظر گرفته شده است.
رحمان��ي همچنين او با تاكيد ب��ر اينكه در صنعت 
خودروسازي و قطعه سازي قراردادها بايد به گونه اي 
تنظيم شود كه حقوق مصرف كننده پايمال نشود، 
اظهار ك��رد: قراردادها بايد بازنگري ش��ود و قوانين 
مطابق با دستورالعمل ها تنظيم شود. همچنين بايد 
به دستورالعمل هاي زماني و قميت عمل شود. او افزود: 
بنابراين همه خودروسازان موظف به حفظ حقوق 
مصرف كننده هستند و مردم نيز بايد به خودروسازان 
داخلي اعتماد كنند. وزير صنعت در ادامه با بيان اينكه 
در طرح تشديد نظارت با همكاري اصناف و تعزيرات 
و دادستان ها بازار به دقت رصد مي شود، تصريح كرد: 
ذخيره سازي ها به اندازه مناسب انجام شده و براي رفاه 
حال مردم صادرات مرغ تا پايان ماه مبارك رمضان 
ممنوع شده است و اگر احساس شود كه بازار داخل 
كمبود دارد واردات نيز مجاز خواهد بود. او هچنين از 
آغاز طرح پوشاك در 5 استان به صورت پايلوت خبر 
داد و گفت: در ح��وزه لوازم خانگي و توليد بر تأمين 
س��رمايه در گردش واحدهاي توليدي تاكيد شده 
است. رحماني همچنين خاطرنشان كرد كه راه حل 
مشكالت اساسي كشور حفظ توليد است و با توجه به 
فرمايشات مقام معظم رهبري اين يك تكليف است.

وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار كرد: در 
حوزه اقتصادي، صنعت، مع��دن و تجارت، در حوزه 
فناوري و علوم پيشرفته اقدامات خوبي انجام شده، اما 
بيان اقدامات و نكات مثبت و عملكردها نافي مشكالت 
نيست. او با اشاره به اينكه تا دو سال آينده شهرك هاي 
صنعتي به پيشرفت هاي قابل توجهي خواهند رسيد، 
اظهار كرد: در حال حاضر 978 شهرك مصوب و به 
بهره برداري رس��يده وجود دارد كه در 858 شهرك 
واگذاري زمين شروع ش��ده و فعاليت ادامه دارد كه 
نش��ان دهنده توجه خوب در بخش ش��هرك هاي 
صنعتي است. به گفته او، ايران يك كشور پرپتانسيل 
معدني است كه 68 نوع ماده معدني شناخته شده و 
51 ميليارد تن ذخاير قطعي دارد و با اكتشافات جديد 
نيز اين اعداد به نحو چشمگيري افزايش خواهد يافت.

نگاه سنتي به جذب 
سرمايه گذاري

ش�اتا|معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از بهره ب��رداري ۲09 طرح در دهه فجر خبر 
داد و گفت: در مجموعه كشوري ۳7 ميليارد تومان 
س��رمايه گذاري و با بهره برداري اين طرح ها ۲5 هزار 
اش��تغال ايجاد مي شود. س��عيد زرندي در جلسه با 
سرمايه گذاران در شاهرود ضمن تبريك ايام دهه فجر 
اظهار كرد: فراموش نكنيم در حوزه س��رمايه گذاري 
جز اينكه به توان مردم مراجعه كنيم، چاره اي نداريم. 
در سال گذشته اتفاقات خوبي رخ داد و حوزه صنعت 
رشد خوبي داشته است. او با بيان اينكه در دهه فجر 
۲09 طرح بزرگ به بهره برداري مي رس��د، گفت: در 
مجموعه كشوري ۳7 ميليارد تومان سرمايه گذاري 
و با بهره برداري اين طرح ها ۲5 هزار اش��تغال ايجاد 
مي شود. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با تاكيد بر اينكه تنها راه خارج شده از وضعيت 
كنوني اقتصادي در كشور فعال سازي مجدد توليد 
است، تصريح كرد: وقتي در ايام بحران اقتصادي قرار 
داريم، بايد نحوه تصميم گيري و عملكرد ما با 5 سال 
گذشته تفاوت داشته باشيم. زرندي ادامه داد: در كشور 
حدود 1700 ميليارد تومان نقدينگي داريم. در واقع ما 
در كشور مشكل نقدينگي نداريم، بلكه بايد ياد بگيريم 
چگونه پول ها را با توليد آشتي دهيم. در اين موقعيت 
هنر ما اين است كه نگاه مان را تغيير دهيم. او با تاكيد 
بر اينكه هنوز 85 درصد از تامين منابع مالي كش��ور 
بانكي است، گفت: نگاه هاي ما قديمي است. بايد به 
ظرفيت هاي مردمي و پتانس��يل هاي استاني توجه 
بيشتري داشته باش��يم. گاهي به يك استان كمك 
مي كنيم و كارهايي انجام مي دهيم كه در راس��تاي 

مزيت هاي آن استان نيست. 

 افزايش واحدهاي معدني 
در دستور كار وزارت صنعت

ش�اتا |معاون امور معادن وصناي��ع معدني وزير 
صنعت مع��دن و تجارت با اش��اره ب��ه برنامه هاي 
مه��م وزارت متبوع خ��ود جهت حفظ وتوس��عه 
واحدهاي توليدي كوچك، افزود: اعطاي تسهيالت 
و كمك هاي فني و اعتباري از جمله سياست هاي 
اين وزارتخانه براي حمايت از صنايع كوچك است. 
جعفر سرقيني در حاش��يه بازديد از يك كارخانه 
معدني، گفت: تالش مي شود تعداد واحدهاي فعال 
معدني بيشتر شود. او با بيان اينكه تالش مي شود 
تعداد واحدهاي فعال معدني بيش��تر شود افزود: 
بعضي واحدهاي كوچك به خاطر ماهيت كار بيشتر 
در معرض خطر هستند و وزارتخانه بيشتر مراقب اين 
واحدها است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در 
خصوص مشكل برخي واحدهاي معدني در تامين 
مواد اوليه گفت: براي تامين مواد اوليه نيز به صورت 
ثبت س��فارش با تخصيص ارز كمك مي شود. او با 
اشاره به بازديدش از كارخانه اكسيد منيزيم سربيشه 
اظهار كرد: اين كارخانه در ايران نظير ندارد و اولين 
كارخانه توليد محصوالت منيزيت در ايران است كه 

توليدات آن مرتب متقاضي دارد.

دبيركل اتاق مش��ترك ايران و عراق جزيياتي از طلب 
۲ميلي��ارد دالري اي��ران از عراق را تش��ريح ك��رد و از 
حل وفصل 90درصدي اين مساله در روزهاي گذشته 
خبر داد. حميد حس��يني در گفت وگ��و با خبرگزاري 
تسنيم، با اش��اره به طلب ۲ميليارد دالري ايران بابت 
صادرات انرژي به كشور عراق اظهار كرد: بر اساس قرارداد 
منعقده با عراق، برق صادراتي ايران به اين كشور بر اساس 
دالر و گاز صادراتي ما به عراق بر اساس يورو، محاسبه 
شده است اما بعد از اتفاقات اخير در حوزه بانكي، عراق 

قادر به پرداخت هزينه برق و گاز وارداتي از ايران بر مبناي 
اين دو ارز نبود. دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق افزود: 
در چنين شرايطي، شركت گاز و توانير كشورمان اصرار 
داشتند كه بهاي گاز و برق صادراتي به عراق را بر اساس 
يورو و دالر دريافت كنند و در طرف مقابل، عراق عنوان 
مي كرد با توجه به تحريم هاي موجود، هيچ بانكي حاضر 

به انتقال اين ارزها به ايران نيست.
او با تأكيد بر اينكه در 6 ماه گذشته، به هيچ وجه عراق 
از پرداخت بهاي گاز و برق وارداتي خود از ايران سر باز 

نزده اس��ت گفت: از 6 ماه پيش، عراق از ايران خواسته 
بود كه با توجه به محدوديت هاي بانكي در انتقال دالر 
به ايران، بهاي گاز و برق وارداتي خود از كشورمان را بر 
اساس دينار پرداخت كند كه طي اين چند ماه ايران از 
قبول »دينار« اجتناب كرد. حسيني با بيان اينكه طرف 
عراقي بارها تأكيد داشته كه هيچ مشكلي در پرداخت 
هزينه برق و گاز ايران ندارد اضافه كرد: طي اين مدت، 
طرف عراقي با واريز مقادير قاب��ل توجهي »دينار« به 
حساب بانك مركزي ايران، سعي در پرداخت هزينه گاز 

و برق وارداتي خود از ايران را داشت ولي مسووالن ما از 
برداشت مطالبات خود از اين حساب خودداري كردند. 
او خاطرنش��ان كرد: متأسفانه طي اين مدت، دوستان 
ما تصور مي كردند با تهديد به قطع برق و فشار بر عراق 
ق��ادر خواهند بود تا به ازاي صادرات ب��رق و گاز، دالر و 
يورو دريافت كنند و از همين رو از قبول مطالبات خود 
بر اساس دينار خودداري داشتند ولي به نظر مي رسد با 
سفر رييس كل بانك مركزي كشورمان به عراق، مقدمه 
حل اين مش��كل انجام شده و اين موضوع تا 90 درصد 

حل وفصل ش��ده اس��ت. رييس هيات مديره اتحاديه 
صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروش��يمي 
ايران در پايان با اشاره به كاهش فاصله قيمتي بين نرخ 
رس��مي دينار و نرخ آن در بازار آزاد گفت: البته يكي از 
مشكالت گذشته در تبادل مالي بر اساس دينار، فاصله 
قيمتي بين نرخ رسمي دينار و نرخ آن در بازار آزاد بود كه 
حاال با حداقل شدن اين فاصله، به نظر مي رسد نگراني 
شركت گاز و توانير براي زيان ناشي از اين تفاوت قيمتي 

به حداقل خود رسيده است.
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رم به دنبال استفاده از اشتياق سرمايه گذاران براي افزايش بودجه است

بازي ايتاليا با آتش در بازار اوراق قرضه
گروه جهان| طال تسليمي| 

ايتاليا كه 3هفته پيش كاهش اشتياق سرمايه گذاران 
ب��ه اوراق قرضه خود پس از 16س��ال فروش موفق اين 
اوراق را شاهد بود، در دور دوم انتشار اوراق قرضه دولتي 
منتشر شده توسط سنديكاها بيش از 33ميليارد يورو 
)38ميليارد دالر( پول ج��ذب كرد. ارزش جديدترين 
اوراق قرضه دولتي منتشر شده با سررسيد در سپتامبر 
2049 )اوراق قرضه 30ساله( در معامالت عصر ديروز 
18واح��د افزايش يافت و 4واح��د باالتر از قيمت اوليه 
معامله ش��د. ايتاليا قصد دارد در سال جاري ميالدي از 
انتشار اوراق قرضه 250 ميليارد يورو )285 ميليارد دالر( 
سرمايه به دست آورد و به همين دليل، با سرعت هرچه 
تمام تر به بازارهاي اوراق قرضه شتافته است. اين در حالي 
است كه شرايط آرام مالي و كاهش مخاطره افزايش نرخ 
بهره توسط بانك هاي مركزي در سراسر جهان، اشتياق 
س��رمايه گذاران را به اوراق قرضه پر سود افزايش داده 
است. اتريش، بلژيك و فنالند همگي در هفته هاي اخير 
بيشترين سطح انتشار اوراق قرضه در تاريخ خود را شاهد 
بوده اند و ايتاليا در تاريخ 15ژانويه از ارايه اوراق قرضه به 
ارزش 10ميليارد يورو با سررسيد مارس 2035، بيش 

از 35.5 ميليارد يورو به دست آورد.
به نوش��ته بلومب��رگ، باتوج��ه به اش��تياق ش��ديد 
سرمايه گذاران به بازار اوراق قرضه پر سود از تركيه گرفته 
تا ازبكستان، احتماال ايتاليا هم در معرفي اوراق قرضه 
جديد موفق عمل خواهد كرد. طبيعي است كه ايتاليا با 
كسري بودجه باال و بيشترين سطح بدهي ها در اتحاديه 
اروپا بخواهد كه تا جاي ممكن از فرصت موجود استفاده 
كند، اما اگر همه چيز به خوبي پيش نرود، سرمايه گذاران 
ايتاليا به راحتي اين كشور را نخواهند بخشيد و اشتباه آن 
را فراموش نخواهند كرد و اين در حالي است كه باتوجه 
به بحران سياس��ي و اقتصادي ايتاليا كه بطور فزاينده 
وخيم تر مي شود، احتماال زمان زيادي طول نمي كشد 
تا س��رمايه گذاران بطور كلي از اوراق قرضه اين كشور 

رويگردان شوند.

رينر گانترمان استراتژيست »كارمز بانك ِاي جي« در 
يادداش��تي گفت بازگشت س��ريع ايتاليا به بازار اوراق 
قرضه به منظور افزايش حداكثري بودجه در ميانه كاهش 
بي اعتمادي هاي ناشي از سياست گذاري ها بوده است و 
اين مساله، نش��انه تحوالت قابل توجه در رابطه با اوراق 
قرضه اي اس��ت كه پيش تر مورد توجه سرمايه گذاران 
بودند. در حقيق��ت تقاضا براي اوراق قرض��ه با درآمد 
مش��خص در س��طح جهاني كاهش يافته است. ژاپن 
بهترين واكنش را در ارايه اوراق قرضه10ساله در 13سال 

گذشته دريافت كرده و اكوادور كه عمال ورشكسته شده، 
توانسته با انتش��ار اوراق قرضه جدي يك ميليارد دالر 
جذب كند. يونان كه در منطقه يورو شديدترين آسيب 
را از بحران مالي خورده، براي 4برابر حجم اوراق قرضه 
فروخته شده در هفته گذشته به ارزش 2.5 ميليارد يورو، 
سفارش گرفته است. اوراق قرضه ايتاليا هم در ژانويه براي 

سومين ماه متوالي شاهد رشد بود.
اما چشم انداز اوراق قرضه ايتاليا بدون مخاطره نيست. 
اقتصاد اين كش��ور كه در شش ماهه دوم سال گذشته 

كوچك شده بود، دچار ركود شده است. روابط دو حزب 
»ليگ« و جنبش 5س��تاره كه ائتالف حاكم را تشكيل 
داده اند نيز تيره اس��ت و احتمال برگ��زاري انتخابات 
زودهنگام را افزايش داده. پوجا كومرا استراتژيست بانك 
»تورنتو-دامينيون« گفت: »حج��م اوراق قرضه ارايه 
شده در بازار نسبت به بازه زماني كوتاه ارايه آنها به شدت 
زياد است. واضح است كه وزارت خزانه داري ايتاليا سعي 
دارد تا جايي كه مي تواند از شرايط موجود و نرخ پايين 

بهره وري بيشترين استفاده را بكند.«

ايتاليا قصد دارد از فروش اوراق قرضه جديد 30س��اله 
بودجه اي 250ميليارد يورويي به دست آورد؛ اما باتوجه 
به سررسيد ديرهنگام اوراق قرضه، مخاطره آن به شدت 
باالست. تا آن زمان برنامه تسهيل كمي بانك مركزي 
اروپا )برنامه غيرمتع��ارف پولي براي افزايش نقدينگي 
از طريق خريد اوراق قرضه توس��ط بانك هاي مركزي( 
قطعا تا 30س��ال آتي پايان يافته است و در نتيجه، بازار 
اوراق قرضه ايتاليا ديگر تحت حمايت بانك مركزي اروپا 
نخواهد بود. نرخ به��ره وري 3.85درصدي اوراق قرضه 
ايتاليا قطعا آنقدري خوب هست كه نظر سرمايه گذاران 
را به خود جلب كند، اما اگر ايتاليا به دوران عدم رش��د 
بازگردد، آنگاه اوضاع براي سرمايه گذاران چندان خوب 

نخواهد بود.
باتوج��ه به ركود فن��ي ايتاليا پس از ن��رخ منفي توليد 
ناخال��ص داخلي در نيمه دوم س��ال 2018، نمي توان 
بهبود قطعي اقتصاد در 3 ماهه اول امسال را پيش بيني 
كرد. اين مساله گمانه زني هاي رسانه ها را در پي داشته 
مبني بر اينكه دولت پوپوليست ايتاليا مجددا مناقشات 
بر سر بودجه را با اتحاديه اروپا از سر خواهد گرفت و براي 
دور جديد افزايش هزينه ها تالش خواهد كرد. به عالوه، 
اگرچه توجه اوليه به اوراق قرضه 30ساله ايتاليا مثبت 
بوده، اما عملك��رد ضعيف اين اوراق در ب��ازار مي تواند 
بر توانايي رم در تامي��ن مالي بدهي هايش تاثير منفي 
بگذارد. ايتاليا اولين مرتبه در ماه ژوئن 2017 اوراق قرضه 
30ساله منتشر شده توسط سنديكاها را ارايه كرده بود، 
اما در آن زمان شرايط اقتصادي و سياسي اين كشور ثبات 
بيشتري داشت. اين مرتبه، باد موافقي نيست كه فروش 

اوراق قرضه را براي ايتاليا تسهيل كند.
ام��ا موفقيت رم در ف��روش اي��ن اوراق قرضه مي تواند 
مشكالت تامين بودجه سال جاري ميالدي را حل كند. 
مشكل اينجاست كه ايتاليا در روند انتشار اين اوراق قرضه 
مشكالت داخلي خود را ناديده گرفته و تنها روي اشتياق 
شديد سرمايه گذاران به خريد اوراق قرضه اروپايي تمركز 

كرده است.

طالبان در نشست مسكو  بر شروط پيشين تاكيد كرد 

تفسيرهاي متفاوت از روند يك صلح
گروه جهان|

رييس هيات مذاكره كننده طالبان در نشست مسكو اعالم 
كرده اين گروه بنا ندارد تا كنترل تمام خاك افغانستان را از 
طريق نيروي نظامي در دست بگيرد. طالبان با درخواست 
براي تغيير قانون اساس��ي افغانس��تان تاكيد كرده كه 
آتش بس واقعي تنه��ا پس از خروج نيروهاي خارجي از 

اين كشور محقق خواهد شد. 
به گ��زارش يورونيوز، ش��يرمحمد عباس اس��تانكزي 
رييس هيات طالبان كه پيش ت��ر در گفت وگو با زلمي 
خليل زاد فرستاده امريكا، از پيشرفت و حتي آماده شدن 
پيش نويس توافق صلح خبر داده بود در مس��كو نيز بر 
موضع پيشين اين گروه تاكيد كرد و خواستار خروج كليه 

نيروهاي خارجي از افغانستان شده است.
نشست دو روزه صلح افغانستان در مسكو واكنش هاي 
متفاوتي داش��ته اس��ت. حامد كرزي رييس جمهوري 
پيشين افغانستان به همراه 20 سياستمدار و نمايند گان 
احزاب سياسي افغانستان در اين نشست شركت كرده اند. 
اما دولت افغانستان كه به اين گفت وگوها دعوت نشده، 
ضمن مخالفت با برگزاري اين نشس��ت تاكيد كرده كه 
برگزاري آن، هيچ كمكي به صلح افغانستان نخواهد كرد. 
اش��رف غني رييس جمهوري افغانستان، در واكنش به 
برگزاري نشست مسكو گفته شركت كنندگان در اين 
نشس��ت صالحيت اجرايي ندارند و نمي توانند نماينده 
افغانستان باشند. روزنامه ماندگار با انتقاد از اين رويكرد 

دولت نوشته: »دفتر رياست جمهوري افغانستان بطور 
گسترده سياس��تمداراني كه در نشست مسكو شركت 
كرده اند را تخريب مي كند آن هم در شرايطي كه بيشتر 
آنها به شكلي يا بخشي از حكومت اند يا با نظام رابطه دارند. 
وقتي اشرف غني نمي تواند با سياستمداراني كه در داخل 
نظام هستند ارتباط برقرار كند چگونه انتظار دارد كه با 
مخالفان مسلح بتواند پشت ميز مذاكره بنشيند؟ به نظر 
مي رس��د كه غني دو نگراني اصلي دارد: نخست، اينكه 
نتوانسته س��هم چنداني در گفت وگوهاي صلح داشته 
باش��د. اين موضوع نيز به مديريت ضعيف اش��رف غني 
بازمي گردد. دفتر رياست جمهوري فكر مي كرد با كنار 
زدن مخالفان سياسي خود كه بيشتر هم اعضاي دولت 
بودند، مي تواند حمايت طالبان را به دليل رابطه تباري و 
قومي به دس��ت آورد. اما گفت وگوهاي خليل زاد با اين 
گروه نشان داد كه طالبان هيچ عالقه  اي به غني ندارند 
و حتا او را رقي��ب خود مي داند. موض��وع دوم كه دفتر 
رياست جمهوري افغانستان را نگران كرده، اين است كه 
كابل نقش انحصاري خ��ود در گفت وگوهاي صلح را  از 
دست داده است. غني بسيار تالش  كرد تا تمام منفذهاي 
صلح را ببندد و تنها منفذي را كه به دفتر رياست جمهوري 
ختم مي شود، باز نگه دارد. او فكر مي كرد كه در گفت وگو 
با طالبان نيز مي تواند از همان ترفندي استفاده كند كه 
در گفت وگو با گلبدين حكمتيار رهبر يكي از شاخه هاي 
حزب اسالمي به كار برده بود. اما داستان به گونه ديگري 

پيش رفت و به همين دليل، غني در تالش است تا كل 
روند گفت وگوهاي صلح را به ُبن بست بكشاند.

   دو قطبي روسيه و امريكا 
نشست مسكو در ش��رايطي برگزار شده كه گفت وگو 
ميان طالبان و نمايندگان واشنگتن نيز از سال گذشته 
آغاز شده و به گفته دو طرف با پيشرفت هايي همراه بوده 
است. در اين ميان اما بن بست اصلي مذاكرات صلح كه 
با امتناع طالبان از مذاكره مس��تقيم و رو در رو با دولت 
مركزي حاصل ش��ده همچنان پا برجا اس��ت. روزنامه 
هشت صبح افغانستان نوش��ته: بازيگران داخلي براي 
تحكيم جايگاه، خودشان را به يكي از قدرت هاي خارجي 
نزديك كرده اند. حامد كرزي از اتكا به امريكا آغاز كرد 
و حاال دارد در خطوط مناف��ع روس ها قدم بر مي دارد. 
اشرف غني و تيمش به دليل كمك هاي مالي و نظامي 
غرب در محور امريكا قرار دارند. طالبان منافع امنيتي 
پاكستان را پاس��داري مي كند. دولت ضعيف، اقتصاد 
عقب مانده  كش��اورزي و نهاد هاي اجتماعي و سياسي 
كوچك و محدود افغانس��تان منش��أ قدرت بازيگران 
داخلي نيست. سياستمداران افغان شبكه اي از وفاداران 
و حاميان مسلح و غيرمسلح دارند كه منافع شان درهم 
گره خورده و غالبًا هم مبتني بر پول، كرس��ي، زمين و 
امتيازات خاص ديگر است. آنها منابع مالي و نظامي شان 
را از داخل و بطور مشروع تأمين نكرده اند. اقتصاد دهقاني 

وابسته به رحمت فصول و دعاي باران، نهاد هاي سياسي 
ضعيف تابع مناسبات عقب مانده اجتماعي و قبايلي، و 
يك طبقه سياسي متخاصم، فردمحور، فاقد ارزش ها و 
چشم انداز مشترك، چگونه مي توانند نهاد هاي اقتصادي 
و سياس��ي قدرتمند را به وجود آورن��د؟ براي همين، 
فعال همه از خودش��ان مي پرس��ند كه چرا افغانستان 
به اين جا رس��يده است ؟ پاسخ ساده اس��ت: نهادهاي 
ضعيف، فساد گسترده  مالي و بي اعتقادي عميق طبقه  
قدرت به افغانس��تان مترقي، كشور را به اين جا رسانده 
است. افغانس��تان هميش��ه به خاطر همين نهادهاي 
ضعيف سياسي و اقتصادي در برابر شورش هاي داخلي 
آسيب پذير بوده است و امروز نيز از اين جريان تاريخي 
مستثني نيست... اگر كرزي و تيم همراهانش به مسكو 
برود و اش��رف غني به واشنگتن، هيچ كسي سرنوشت 

دولت و ملت افغانس��تان را بي توجه به رفع مش��كالت 
بنيادين تاريخي و جديد افغانستان نمي تواند حل كند. 
افغانستان به دليل دولت ضعيف و طبقه  سياسي، اداري 
و اقتصادي فاسد در برابر شورش ها و تحركات منطقه اي 
و بين المللي شكننده است و اين چالش هاي گسترده به 
مدد هيچ دست خارجي حل نخواهد شد. چه كرزي به 
طالبان در مسكو گوش دهند و چه اشرف غني در كابل 
رجز بخواند، با اين نهادهاي عقب مانده و فاسد، و نقش 
تاريخي ش��ان در شكست روند دولت سازي نمي توانند 
به ساد گي افغانستان را از اين مخمصه نجات دهند. در 
بهترين حالت ما وارد يك مرحله جديد جنگ مي شويم. 
اما مساله  كليدي اين است كه آيا طبقه سياسي و اداري 
و اقتصادي افغانستان در اين روند، قدرت جلوگيري از 

فروپاشي دولت را خواهند داشت يا خير؟

دريچه

كوتاه از منطقه

سيسي رييس جمهوري 
مادام العمر مصر مي شود؟

گ�روه جهان| در حال حاض��ر در برخي محافل 
مص��ر چ��ه در داخل و چ��ه خ��ارج از آن به دليل 
اصالحات قانون اساس��ي جنجال بزرگ��ي به راه 
افتاده اس��ت؛ اصالحاتي كه به عبدالفتاح سيسي 
رييس جمهوري اين كشور اجازه مي دهد تا سال 
2034 در راس قدرت مصر باقي بماند. نكته جالب 
اينجاست پارلماني كه اين قانون اساسي را اصالح 
كرده  انتخاب اعضايش دموكراتيك و شفاف نبوده 
و به اس��تثناي 16 عضو يك حزب اپوزيس��يون از 
مجموع نزديك به 600 عضو پارلمان، ديگر اعضاي 
آن همه از حاميان سيس��ي هستند. از طرفي هم 
نتايج همه پرس��ي مردمي ب��راي تصويب نهايي 
اي��ن اصالحات از قبل معلوم بوده اس��ت. روزنامه 

فرامنطقه اي »راي اليوم« نوشت: 
سيس��ي نماينده نهاد نظامي مصر اس��ت، نهادي 
كه حس��ني مبارك ديكتاتور سابق را برانداخت و 
محمد مرسي رييس جمهوري مخلوع مصر را در 
سال 2013 با روند دموكراتيك بركنار و »پادشاهي 
نظامي« را تاس��يس ك��رد كه بر كش��ور و دولت 
حكومت مي كند و با مش��ت آهني��ن خود بر همه 
نهادهاي مصر و پتانسيل هاي آن بدون هيچ رقيبي 
كنت��رل دارد. حاميان سيس��ي مي گويند تمديد 
دوره رياس��ت جمهوري او تا س��ال 2034، دادن 
زمان بيشتر به او جهت اجراي برنامه هاي توسعه 
اقتصادي و تضمين ثبات در كشور است. مخالفان 
سيس��ي معتقدند اين اقدام مصر را به ديكتاتوري 
نظامي بدل كرده و آزادي هاي دموكراسي را با همه 
اشكال آن از جمله انتقال صلح آميز قدرت از طريق 

انتخابات شفاف از بين مي برد.

 چين در »خرده فروشي«
از امريكا سبقت مي گيرد

گ�روه جهان| گ��زارش ش��ركت تحقيق��ات بازار 
»اي ماركتر« حاكي از آن اس��ت كه چين سال 2019 
ميالدي با پيش��ي گرفت��ن از امريكا ب��ه بزرگ ترين 
بازار خرده فروش��ي دنيا تبديل مي ش��ود. هزينه هاي 
خرده فروش��ي در چين ب��ا افزاي��ش 7.5 درصدي به 
5.53 تريليون دالر خواهد رسيد. با وجود كاهش رشد 
اقتصادي و جنگ تجاري بين امريكا و چين، محبوبيت 
تجارت الكترنيك و افزايش هزينه ها در ش��هرهايي با 
اقتصاد ضعيف تر باعث شده است تا بخش خرده فروشي 
چين به جلوگيري از بروز خطرات ناشي از اقتصاد كالن 
كمك كند. محبوبيت و ش��مار زياد فعاالن در زمينه 
تجارت الكترنيك باعث رشد فراتر از انتظار خرده فروشي 
در چين شده است. طبق ارزيابي »اي ماركتر«، تجارت 
الكترونيك 35 درصد از هزينه هاي خرده فروش��ي در 
چين را تامين مي كند كه معادل حدود 2 هزار ميليارد 
دالر يعني بيش از نيمي از فروش كلي تجارت الكترونيك 
در سطح جهان است. در مقابل، تجارت الكترونيك در 
اياالت متحده تنها 11 درصد از هزينه خرده فروشي اين 
كشور را تامين مي كند. باتوجه به كاهش رشد اقتصادي 
در چين، انتظار مي رفت رشد خرده فروشي نيز كاهش 
يابد؛ با اين حال براساس گزارش »اي ماركتر«، انتظار 
مي رود كه رش��د خرده فروشي در چين تا سال 2022 
از اياالت متحده س��بقت بگي��رد و در نتيجه، چين به 
بزرگ ترين بازار خرده فروشي جهان تبديل شود. اگرچه 
رشد اقتصادي كالن چين كاهش يافته، اما شهرهاي 
سطح پايين از نظر اقتصادي هنوز هم پتاسيل افزايش 
خرده فروشي را دارند. با وجود مخاطرات اقتصاد كالن، 
چشم انداز خرده فروشي چين در بلندمدت همچنان 

اميدوار كننده است.

 طرح محرمانه بريتانيا 
براي باز نگه داشتن مرز با ايرلند
گروه جهان| وزارتخانه بريتانيايي مسوول خروج 
از اتحاديه اروپا در حال بررسي يك طرح محرمانه 
جديد با فناوري پيشرفته است تا مرز ايرلند را باز 
نگه دارد و اين طرح ماه مارس به صورت آزمايشي 
در جاده ها اجرا مي شود. روزنامه سان با استناد به 
مداركي گزارش داد، مقام ه��اي بريتانيايي روي 
طرح��ي كار مي كنند كه با ايده فوجيتس��و ژاپن 
است و شامل سيس��تم رديابي است كه بر مسير 
خودروها در مسيرهاي مش��خص شده براي 10 
م��اه نظارت مي كن��د. طبق اين گزارش، اس��تيو 
باركلي، وزير برگزيت بريتانيا با دقت اين طرح را 
بررسي مي كند. با اين حال، سان گزارش داد طرح 
مذكور هفته گذشته پس از آنكه اعضاي پارلمان 
به جايگزيني طرح »توقف پشت درب ايرلند« با 
يك طرح ديگر كه شامل »تدابير جايگزين« شود 
رأي دادن��د، دوباره در كانون توج��ه قرار گرفت. 
براساس اين گزارش، هدف طرح مذكور اين است 
كه تضمين كن��د نيازي به بازرس��ي فيزيكي در 
مرز ايرلند ش��مالي متعلق به بريتانيا و جمهوري 
ايرلند نيست. طبق آن، مس��ير خودروها پس از 
عبور از ايرلند شمالي به سمت جمهوري ايرلند با 
استفاده از دوربين هاي شناسايي پالك و فناوري 
جي پي اس كنترل مي شود. مرز ايرلند اكنون باز 
است و از آنجايي كه بريتانيا و جمهوري ايرلند هر 
دو عضو اتحاديه اروپا هس��تند، هيچ گونه كنترل 
مرزي وجود ندارد. بريتانيا، ايرلند و اتحاديه اروپا 
قصد دارند تا از بازرسي فيزيكي در مرز ميان ايرلند 
و ايرلند شمالي كه به توافق »آدينه نيك« 1998 

خاتمه مي دهد، جلوگيري كنند.

بلومبرگ: روسيه در حمايت از 
مادورو ترديد دارد 

گروه جهان| روسيه با توجه به عزم مخالفان داخلي 
و خارجي دولت ونزوئال و شدت بحران اقتصادي اين 
كش��ور، در حمايت جدي از نيكالس مادورو دچار 
ترديد ش��ده است. بلومبرگ نوش��ته، پس از اعالم 
حمايت كامل روس��يه از رييس جمهوري ونزوئال، 
اكنون نشانه هايي از ترديد درباره توان بقاي مادورو 
در برابر تهديدهاي مخالفان ديده مي شود. دو منبع 
نزديك به كرملين كه خواستند نامشان فاش نشود به 
بلومبرگ گفته اند كه گرچه مسكو از حمايت علني از 
مادورو صرف نظر نكرده، بيش از پيش در مي يابد كه 
وضعيت اقتصادي ونزوئال به بهاي ته مانده حمايت 
مردمي از وي تمام مي شود. به گفته آنان، اكراه ارتش 
در برخورد با شهروندان نيز توانايي مادورو براي توسل 
ب��ه زور در برابر تهديدهاي ضد حكومتي را محدود 
مي كند. روس��يه و چين س��ال ها از حاميان اصلي 
ونزوئال بودند و روابط آنها به سال 1999 و به قدرت 
رسيدن هوگو چاوز سلف فقيد مادورو بر مي گردد. 
روسيه ميلياردها دالر وام و سرمايه  در اختيار ونزوئال 
قرار داده كه بخش عم��ده آنها را غول نفتي دولتي 
روسنفت متقبل شده اس��ت. مسكو اكنون تالش 
مي كند تا همزمان با تالش هاي ترامپ براي سرنگون 
ساختن مادورو، از اين س��رمايه ها محافظت كند. 
روسيه با وجود س��ابقه حمايت از مادورو از اعطاي 
تس��هيالت جديد به اين متحد خود اجتناب كرده 
اس��ت. بلومبرگ چهارشنبه نوشته، مسكو هنوز از 
مخالفان مادورو كه تحت حمايت امريكا هس��تند 
نگران است ولي به خوبي مي داند كه اهرم هاي مالي 
 اندكي براي نج��ات دولت غرق در بح��ران مادورو

در اختيار دارد. 

رهبران ناتو ماه دسامبر در لندن 
گرد هم مي آيند

گ�روه جه�ان| دبي��ركل نات��و اع��الم ك��رده 
رييس جمهوري امريكا قرار است با همتايانش از 
اين ائتالف نظامي در نشستي در لندن كه دسامبر 
سال جاري برگزار مي شود، ديدار كند. به گزارش 
آسوشتيدپرس، ينس استولتنبرگ، دبيركل ناتو 
چهارش��نبه گفته رهبران كش��ورهاي عضو اين 
ائتالف قرار است به چالش هاي امنيتي كه با آنها در 
حال و آينده روبرو هستند، بپردازند. استولتنبرگ 
گفته: »رهبران عضو ناتو همچنين به تضمين اين 
مس��اله مي پردازند كه ناتو با هدف تأمين امنيت 

ميلياردها نفر به فعاليت هايش ادامه مي دهد.« 
اس��پوتنيك نيز گزارش داده ك��ه در نهايت پس 
از چندين ده��ه درگيري و تنش براي پيوس��تن 
مقدونيه به نات��و، اين ائتالف نظامي و اس��كوپيه 
پروتكل الحاق مقدونيه شمالي به ناتو را امضا كردند. 
با امضاي اين پروتكل، مقدونيه به سي امين عضو 
ناتو تبديل مي شود. نيكوال ديمتري وزير خارجه 
مقدونيه شمالي، در مراسم امضاي اين پروتكل در 
بروكسل گفته: »ناتو از نظر ما بيانگر امنيت و ثبات 
است و به منظور ايجاد جهاني بهتر مبارزه مي كند، 
ما با هم تمام مش��كالت در پيش روي خود را حل 
مي كنيم و نقش��ي مهم در برابر چالش هاي بزرگ 

ايفا خواهيم كرد.«
پارلمان مقدونيه با تصويب تغيير نام اين كش��ور 
به جمهوري مقدونيه شمالي راه را براي پيوستن 
و الحاق به نات��و و اتحاديه اروپا تا حدودي پيموده 
است. در طول سه دهه گذشته يونان راه عضويت 
مقدونيه در ناتو را به دليل اختالفات بر سر نام اين 

كشور مسدود كرده بود.
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بحران جليقه زردها و 
شكنندگي بودجه درفرانسه 

گروه جهان| به گزارش »سي بانك« كه رسانه حوزه 
بانك و سرمايه گذاري است، دادگاه حسابرسي فرانسه 
نگران »ش��كنندگي« امور مالي دولتي در اين كشور 
است و ارزيابي كرده كه »اقدامات و تصميم هاي اتخاذ 
ش��ده براي مقابله با جنبش جليقه زردها چشم انداز 
بدهي ها و كس��ري بودجه 2019 ميالدي فرانسه را 
به شدت تضعيف كرده است. دادگاه حسابري فرانسه، 
رويدادهاي اخير در اين كشور را نشان دهنده نارسايي 
و شكنندگي هاي بزرگ دانسته و تاكيد دارد تصميماتي 
كه اتخاذ مي شود بايد در چارچوب مسيري براي بهبود 
امور مالي در اين كشور باش��د. دولت فرانسه در ابتدا 
كسري بودجه در سال 2019 را به 2.8 درصد از توليد 
ناخالص داخلي پيش بيني كرده بود، اما دولت تصميم 
گرفته اس��ت كه محدوديت بودجه را به دليل بحران 
جليقه زردها كاهش دهد و در اواسط دسامبر يك سري 
كاهش ماليات ها و هزينه هاي جديد را اعالم كرد كه 
تقريبا به 11 ميليارد يورو مي رسد. دادگاه حسابرسي 
فرانسه مي گويد اين سناريو مالي دولت نگران كننده 
اس��ت و نقاط ضعف عمده اي دارد و احتماال موجب 
ريزش بيشتر حس��اب هاي عمومي كشور مي شود. 
اعتراضات در فرانسه كه با نارضايتي از سياست امانوئل 
ماكرون رييس جمهوري اين كش��ور درباره افزايش 
ماليات س��وخت آغاز ش��د، به اعتراض از دستوركار 
اقتصادي او، كاهش استانداردهاي زندگي و افزايش 
نابرابري تبديل شده است. در واكنش به ادامه اعتراضات 
جليقه زردها كه بسياري از شهرهاي فرانسه را به آشوب 
كشيده، پارلمان فرانسه قانوني با هدف محدود كردن 
تظاهرات خشونت آميز تصويب كرده است. به گزارش 
رويترز، با وج��ود انتقادها مبني بر اينكه تصويب اين 
اليحه باعث محدود شدن آزادي هاي فردي مي شود، 
اين اليحه در مجلس ملي )مجلس سفلي( با 387 راي 
مثبت در مقابل 92 راي منفي به تصويب رسيد كه  البته 
باتوجه به اينكه اكثريت اين مجلس در دست حزب 
»جمهوري به پيش« امانوئل ماكرون رييس جمهوري 
فرانسه است، جاي تعجب نداشت. بر اساس اين اليحه، 
معترضان ديگر حق پوشاندن صورت خود را ندارند. 
اين طرح كه به نام »مبارزه با آشوبگران« به نيروهاي 
پليس اختيارات بيشتري براي مداخله در اعتراضات 

خشونت آميز مي دهد. 

 عراق نبايد پايگاه آسيب 
به كشور ديگر باشد

آيت اهلل علي سيستاني مرجعيت عالي عراق چند 
روز پس از اظهارات مداخله جويانه ترامپ تاكيد 
كرد كه اين كش��ور نبايد پايگاهي براي آسيب 
يا زياني به كش��وري ديگر باشد. به گزارش ايرنا، 
مرجعيت عالي عراق گفته: »عراق مي خواهد با 
همه كشورهاي همسايه و ديگر دولت ها، رابطه 
خوب و متعادل و مبتني بر صلح و منافع مشترك 
و به دور از مداخله يا نقض حاكميت و اس��تقالل 
خود داشته باشد.« ترامپ چند روز پيش گفته 
بود در عراق پايگاه دارند تا از آن طريق ايران و كل 
منطقه را رصد كنند. اين اظهارات واكنش صريح 

دولتمردان عراقي را در پي داشت.

 عفو بين الملل 
امارات را متهم كرد

س��ازمان عفو بين الملل امارات را متهم كرده كه 
جنگ افزارهاي پيشرفته غربي را بي مهابا به دست 
گروه هاي مختلف شبه نظامي در يمن مي رساند. 
به گزارش رويترز، بيانيه عفو بين الملل پس از آن 
منتشر شد كه سي ان ان گزارش داد عربستان و 
امارات، خالف تعهداتي كه كرده اند تس��ليحات 
امريكاي��ي را به جنگجويان مرتبط ب��ا القاعده، 
شبه نظاميان تندرو سلفي و ديگران داده اند. در 
اين گزارش آمده، نيروه��اي اماراتي ميلياردها 
دالر سالح از كشورهاي غربي و ديگران دريافت 
كرده اند و اين سالح ها را به شبه نظامياني در يمن 
مي رس��انند كه به هيچ كس پاسخگو نيستند و 

جنايات جنگي آنها هويدا است.

 تهديد سفارت افغانستان
در مسكو به بمب گذاري

همزمان با برگزاري نشست احزاب افغانستاني در 
مسكو، سفارت اين كشور تهديد به بمب گذاري 
شد. به گزارش ايرنا، يك مقام امنيتي روسيه گفته: 
»ماموران وزارت موقعيت هاي اضطراري مسكو 
در حال بازرسي سفارت افغانستان پس از تماس 
تلفني تهديدآميز هستند.« خبرگزاري تاس هم 
گزارش داده كه چند مركز تجاري در مسكو تهديد 

به بمبگذاري شده اند. 

 اردوغان ميزبان
 نخست وزير يونان 

رجب اردوغان رييس جمهوري تركيه، در ديدار با 
الكسيس سيپراس نخست وزير يونان، گفته تمام 
مشكالت كشورش و يونان از راه هاي مسالمت آميز 
قابل حل وفصل است. به گزارش يورونيوز، روابط 
نه چندان گرم آنكارا و آتن در ماه هاي گذش��ته و 
تحت تاثير تنش هاي مرزي در درياهاي مديترانه 
و اژه، چالش مهاجرت، مساله قبرس و پناهندگي 
هشت س��رباز تركيه در يونان، تيره تر شده است. 
اردوغان 2017 براي اولين بار از يونان ديدار كرد. 
او در آن سفر با درخواست بازنگري معاهده 1923 
لوزان براي تعيين مرزهاي دو كشور، خشم آتن را 
برانگيخت. روابط تركيه و يونان به ويژه پس از ورود 
نيروهاي نظامي تركيه به قبرس و تجزيه اين كشور 
در دهه هفتاد ميالدي، عمدتا متشنج بوده است. 
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عكسروز

چهرهروز

»مهدي يراحي« ممنوع الكار شد
مهر| مهدي يراحي، خواننده موسيقي پاپ با انتشار متني در صفحه شخصي اش از ممنوع الكاري اش خبر داد. مهدي يراحي، 
خواننده موسيقي پاپ كه چندي پيش به دليل انتش��ار كليپ بدون مجوز »پاره سنگ« دچار حاشيه هايي شده بود در صفحه 
شخصي اش متني را مبني بر ممنوع الكاري اش منتشر كرد. يراحي در صفحه شخص اش نوشته است: »اينجانب مهدي يراحي، 
توسِط مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تا اطالع ثانوي عماًل از هرگونه فعاليِت رسمي هنري منع شده ام. به همين دليل 
مجوزهاي اجراي من در تمامي كنسرت هاي تهران و شهرستان ها لغو شده است. فارغ از تمامي خساراِت مادي و معنوي تحميل 

شده، قطعًا بزرگ ترين ضايعه  اين محدوديت براي من، محروم ماندن از ديداِر شما مخاطبان عزيز است.«

بازارهنر

بازيگران نام آشنايي كه به جشنواره سي و هفتم مي آيند 

غيبت آثار ايراني در بزرگ ترين بازار سينمايي جهان

»الف ويژه« كمال تبريزي ادامه دارد

از جمله بازيگران نام آشنايي كه در سي و 
هفتمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر 
روي صحن��ه مي روند مي توان به فاطمه 
معتمدآريا، آتيال پسياني، رويا تيموريان، 
حسين پاكدل، مس��عود كرامتي، بهناز 
جعف��ري و... اش��اره كرد. در جش��نواره 
س��ي و هفتم در كنار بازيگ��ران جوان و 
خوش آتيه اي كه ش��ايد هن��وز چندان 

براي عالقه مندان به تئاتر شناخته شده نباشد، زنان و 
مردان هنرمندي در عرصه بازيگري نيز حضور دارند 
كه نامشان و آن چه روي صحنه مي سازند نه تنها اهالي 

تئاتر كه عامه مردم را نيز به سالن مي كشاند.
بر همين اس��اس جش��نواره س��ي و هفتم در بخش 
»مس��ابقه بين الملل« ش��اهد حض��ور چهره هايي 
چون پيام دهكردي در نماي��ش »ابلوموف«، فاطمه 
معتمدآري��ا، حميدرضا آذرنگ و علي س��ليماني در 
نمايش »خنكاي ختم خاطره«، پ��گاه آهنگراني در 
نمايش »دستورالعمل هاي پرواز براي خدمه و خلبان«، 
حسين پاكدل و مارال فرجاد در نمايش »وقتي خروس 
غلط مي خواند« و آتيال پسياني،  نگار جواهريان،  پانته آ 
پناهي ها در نمايش »نام ُبرده« است. پسياني همچنين 
در اين بخش با نمايش »طناب« روي صحنه مي رود، 
نمايش��ي كه رامين ناصرنصير و علي شادمان نيز در 

آن حض��ور دارن��د. در بخش »مس��ابقه 
اي��ران دو« س��ي و هفتمين جش��نواره 
بين المللي تئات��ر فجر نيز ب��ه نام هايي 
چ��ون رضا بهب��ودي در »خ��رده نان«، 
مس��عود كرامتي، بهناز جعفري و احمد 
ساعتچيان در »شازده كوچولو« و هومن 
حاجي عبداللهي در »تناسخ، سه تا سي و 
پنج تومن« برمي خوريم. در بخش مهمان 
نيز نام س��ه زن؛ رويا تيموريان، مريم سعادت و مائده 
طهماسبي است كه در نمايش »خانه برناردا آلبا« اثر 
علي رفيعي جلب توجه مي كند. در ميان نمايش هايي 
كه به مناسبت »چهل سالگي انقالب اسالمي« روي 
صحنه مي روند هم مي ت��وان از بازيگراني چون فريبا 
كوثري، ميترا حجار و سام قريبيان در نمايش »آهسته 
با گل س��رخ« به كارگرداني ه��ادي مرزبان و حضور 
ميرطاهر مظلومي در يكي از نمايش هاي راديويي نام 
برد. در بخش »مسابقه ايران يك«، »تئاتر خياباني«، 
»ديگرگونه هاي اجرايي« و »نمايش هاي راديويي« 
نيز پيشكس��وتان و جواناني حضور دارند كه بازي هر 
كدام بي شك در درخشان تر شدن اجرايي كه خواهيم 
داد موثر است.س��ي و هفتمين جشنواره بين المللي 
تئاتر فجر از ۲۲ بهمن تا چهارم اسفند به دبيري نادر 

برهاني مرند برگزار خواهد شد. 

ب��ازار فيل��م اروپا به عنوان بخش��ي از 
جش��نواره بين المللي فيلم برلين، در 
حالي امس��ال ميزبان نمايش بيش از 
۷۰۰ فيلم است كه تاكنون هيچ پروژه 
س��ينمايي را از ايران در فهرست خود 

قرار نداده است.
Euro� (اازار فيلم جش��نواره برلي��ن 

pean Film Market( از بزرگ ترين 
رويداد س��ينمايي جهان در عرصه معرفي، فروش، 
توزيع آثار سينمايي است و همچنين مكاني ايده ال 
براي تبادل نظر و ش��كل گيري توليدات مشترك 
س��ينمايي ميان اين كشورهاست. سينماي ايران 
كه بر خالف چند سال گذشته، امسال حضور بسيار 
كمرنگ��ي را در بخش هاي اصلي ش��صت ونهمين 
جش��نواره برلين تجربه خواهد كرد، در بخش بازار 
جشنواره نيز فيلمي عرضه و نمايش ندارد. بر اساس 
فهرست فيلم هايي كه در بازار جشنواره برلين روي 
پرده مي روند، اين بخش امسال ميزبان بيش از ۷۰۰ 
نمايش سينمايي از كشورهاي مختلف جهان است.

همچنين بنابر اعالم س��ايت بازار جشنواره فيلم 
برلين؛ بنياد س��ينمايي فارابي، مركز گس��ترش 
سينماي مس��تند و تجربي، جشنواره بين المللي 
فيلم فجر، جش��نواره بين الملل��ي فيلم كودك و 

نوجوان، كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان، صدا و سينماي جمهوري 
اسالمي ايران، سازمان سينمايي حوزه 
هنري، هنر هفتم، استوديو انيميشن 
آريا، موسسه قرن بيست ويكمف ديبا 
نگاه، ال��ي ايمج، اس��توديو هورخش، 
ايده ال س��ينما، توزيع فيلم پرش��يا، 
پ��رس ت��ي وي، آفوگات��و پيكچ��رز، 
سيس��تم مديريت محتواي ف��ره ام، فيلمار،  اي آر 
ايمج، ش��هر آفتاب و تصويرگستر پاسارگاد نيز به 
عنوان كمپاني ها و موسسات ايراني در بخش بازار 

جشنواره برلين ۲۰۱۹ حاضر خواهند داشت.
س��ينماي ايران س��ال گذش��ته فيلم »خوك« به 
كارگرداني ماني حقيقي را در بخش رقابتي جشنواره 
برلين، فيلم »ِدُرساژ« ساخته پويا بادكوبه و »هندي 
و هرم��ز« به كارگرداني عباس امين��ي را در بخش 
»نسل« جشنواره و »هجوم« از شهرام مكري را نيز 
در بخش پانوراماي جشنواره برلين به عنوان نماينده 
خود در بخش هاي رس��مي جشنواره برلين داشت 
اما امس��ال تنها فيلم »نشت« به كارگرداني سوزان 
ايروانيان كه يك محصول مشترك سينماي ايران 
و جمهوري چك اس��ت در بخش »فروم« برليناله 

۲۰۱۹ حضور خواهد داشت.

بازيگر س��ريال »الف ويژه« به كارگرداني 
كمال تبريزي از نبود حمايت هاي تلويزيون 
نس��بت به آثار مهم انتقاد كرد. حس��ين 
محجوب بازيگر سينما با اشاره به حضور اين 
روزهاي خود در يك سريال تلويزيوني اظهار 
كرد: اين روزها درگير بازي در سريال »الف 
ويژه« به كارگرداني كمال تبريزي هستم 
كه در شهرك غزالي در حال تصويربرداري 

است. او درباره وضعيت حمايت از پروژه هاي تلويزيوني 
به ايسنا گفت: براي مديران عزيز ما انگار اساسا چيزي 
حائز اهميت نيس��ت، آنها دوس��ت دارن��د حجمي از 
برنامه هاي خوب داشته باشند و خودي نشان دهند اما 
حمايت از پروژه ها عميقا برايشان اهميتي ندارد و نحوه 
برخوردهايشان اين را نشان مي دهد.  اين بازيگر اضافه 
كرد: كوش��ش مديران اين اس��ت كه مردم را به سمت 
صداوس��يما جذب كنند اما اين برايشان يك ضرورت 

استراتژيك است و نه يك عملكرد صادقانه. 
دين ما از صداقت و راستي صحبت مي كند 
بايد اين صداق��ت در عملكرد ما هم نمود 
داشته باشد. وي با اشاره به توليد شتابزده 
سريال ها براي مناسبت ها عنوان كرد: چرا 
هنوز و پس از ۴۰ سال سريال ها را در دقيقه 
۹۰ مي سازند و كارهاي رمضاني را با شتاب 
جلو مي برند. سريال »الف ويژه« قرار بود ابتدا 
توسط محمدرضا هنرمند ساخته شود كه زمان بيشتري 
را خواستار بود اما ما براي آثار نمايشي مهم  زمان كافي را 
در نظر نمي گيريم. بازيگر سريال »صاحبدالن« در پايان 
عنوان كرد: نيت تلويزيون اين است كه يك آبگوشت پر از 
آب بار بگذارد و جلوي مخاطبش قرار دهد و بگويد بخوري 
يا نخوري پايت است. در چنين رويكردي صداقت وجود 
ندارد درحالي كه ما بايد با مردم اين سرزمين صادقانه رفتار 

كنيم نه اينكه برايشان تعيين تكليف كنيم.

تاريخنگاري

تصويب اولين قانون مطبوعات
گرچه ميرزاصالح در زمان حكومت محمدشاه، نخستين نشريه به مفهوم امروزي )كاغذ 
اخبار( را در ايران منتشر كرد، اما انتشار »وقايع اتفاقيه« در دوره ناصرالدين  شاه، اساس 

رسمي روزنامه  نگاري ايران را رقم زد و انتشار روزنامه  هاي دولتي آغاز شد. 
در دوره مشروطه، همزمان با بيداري افكار عمومي در كشور، انتشار روزنامه  ها و مجالت 

از سيطره دولت خارج و مشروطه خواهان نيز دست به چاپ روزنامه زدند.
با افتتاح اولين دوره مجلس ش��وراي ملي، نخس��تين قانون مطبوعات در ۱۸ بهمن 
۱۲۸۶ از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت. اين قانون ۵۲ ماده  اي كه برگرفته از از 
مقررات حقوقي قانون مطبوعات ۲۹ ماه ژوئيه ۱۸۸۱ ميالدي فرانسه بود، در ۶ فصل، 
چاپخانه و كتابفروشي، طبع كتاب، روزنامه جات مقرره، اعالنات، حدود تقصير نسبت 
به جماعت و محاكمه تدوين شده بود. دومين قانون مطبوعات در ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ بر 
طبق قانون اعطاي اختيارات به نخست  وزير در ۴۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصويب رسيد. 
قانون دوم در ۵ فصل به بيان تعريف و تأسيس روزنامه و مجله، حق جوابگوئي آيين

 نامه  هاي مطبوعاتي، جرايم مطبوعاتي، تخلفات و دادرسي مطبوعاتي و هيات منصفه 
مي  پرداخت. قانوني كه ۱۸ بهمن س��ال ۱۲۸۶ اولين قان��ون مطبوعات ايران در ۵۲ 
ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد شامل ۶ فصل با عناوين زير بود: چاپخانه و 
كتابفروشي، طبع كتب، روزنامه جات مقرره، اعالنات، حدود تقصير نسبت به جماعت 
و محاكمه تدوين شده بود كه ذيل هريك از اين عناوين موادي در شرح چگونگي اقدام 

براي صاحبان قلم و ناشران و شيوه هاي كنترل و نظارت بر مطبوعات آورده شده بود.
در مقدمه اين قانون چنين آمده اس��ت: »موافق اصل بيس��تم قانون اساسي عامه 
مطبوعات غير از كتب ضاله و مواد مضره و عليه دين مبين، آزاد و مميزي در آنها ممنوع 
اس��ت. ولي هرگاه چيزي خالف قانون مطبوعات در آن مشاهده شود، نشردهنده 
يا نويس��نده طبق قانون مطبوعات مجازات مي شود و اگر نويسنده معروف و مقيم 
ايران باش��د  ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند مقرر مي شود طبع كتب و 

روزنامه جات و اعالنات و لوايح در تحت قوانين مقرره ذيل كه از براي حفظ حقوق عموم 
و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع مي شود آزاد است هركس 
بخواهد مطبعه اي داير نمايد يا كتاب و جريده و اعالناتي به طبع برساند يا مطبوعات را 
بفروشد بايد بدوا عدم تخلف از فصول اين قوانين را نزد وزارت معارف به التزام شرعي 
ملتزم و متعهد شود.« اين متن اگرچه در نهايت محدوديت چنداني براي نشريات و 
مطبوعات ايجاد نكرده بود اما به جهت ناپختگي متن و بي تجربگي قانون گذاران راه 
براي تفسير آن باز بود و در عمل نتوانست نظم و نسق چنداني را براي مطبوعات در اين 
دوران به وجود آورد با اين وجود تا زمان تصويب دومين قانون مطبوعات در ۱۳۰۵ در 

زمان پهلوي اول داراي اعتبار بود.

میراثنامه

كشف دو گور تازه ساساني در زيرگذر شوش
درحالي كه حدود يك ماه از كاوش باستان شناسان در محوطه موسوم به چهار راه شوش 
مي گذرد، با كشف دو گور ديگر تعداد گورهاي كشف شده در اين منطقه به ۴ گور رسيده 
كه احتمال گورستان بودن اين چهارراه را افزايش مي دهد. مدتي است تقاطع موسوم 
به چهارراه ش��وش و احداث زيرگذر در محوطه تاريخي و ثبت جهاني شهر باستاني 
شوش خبرساز شده است، از يكسو شاهد مخالفت فعاالن ميراث فرهنگي و مسووالن 
ميراث فرهنگي با ساخت اين زيرگذر بوديم و از سوي ديگر مسووالن شوش از نماينده 
مجلس و امام جمعه گرفته تا مردم شوش خواستار احداث اين زيرگذر هستند. در اين 
ميان گفته شد كه اگر در طول كاوش باستان شناسان، آثار تاريخي در اين محوطه پيدا 
شود، كار ساخت زيرگذر متوقف خواهدشد. باتوجه به آنكه بيش از يك ماه از آغاز كاوش  
باستان شناسان در محوطه زيرگذر شوش مي گذرد، چندي پيش بيژن حيدري زاده 
)مدير پايگاه جهاني شوش( از انجام گمانه زني هايي در عمق هاي ۳۰ سانتي متر تا ۳ 
متري در محوطه موسوم به زيرگذر شوش خبر داد  و عنوان كرده بود كه نتايج حاصل 
از كاوش هاي ياد ش��ده مبين وجود آثار فرهنگي تاريخي در اليه هاي مختلف است. 
اين صحبت ها درحالي مطرح مي شود كه حدود يك ماه پيش، باستان شناسان به يك 
گور تاريخي رس��يدند كه در اين گور يك اسكلت، جام شيشه اي و آجر پيدا شد، اين 
يافته ها نش��ان از وجود آثار تمدن و آثار تاريخي در محوطه دارد. البته مهدي اميدفر 
)باستان شناس( نيز چندي قبل در نزديكي اين محوطه آثار و يك گور از دوره ساسانيان 

پيدا كرده بود كه آجر و اسكلت در آن وجودداشت.
درحال حاضر نيز خبرها از كش��ف دو گور ديگر حكايت دارند. چنانكه حدود دو روز 
پيش باستان شناسان در عمق ۱ تا ۲ متري دو گور جديد پيدا كردند كه در آن اسكلت  
به همراه اشياي تدفين پيدا شده است. حتا گفته مي شود، در سمت چپ و راست پل 

قديم نيز آثار متعددي از دوره هاي تاريخي پيدا شده است.
با توجه به آنكه تاكنون ۴ گور در محوطه زيرگذر شوش كشف شده است كه احتماال 
متعلق به دوره ساساني هستند، مي توان گفت در اين محوطه با يك گورستان دوره 
ساساني روبه رو هستيم. البته گفته مي شود، اين احتمال وجود دارد كه باستان شناسان 
در عمق بيشتر شايد در حدود ۳ تا ۴ متري با آثاري از دوره  عيالميان نيز روبه رو شوند. 
با توجه به كشف اين يافته هاي تاريخي، احتمال توقف احداث زيرگذر شوش بيشتر 
مي شود چراكه بنابر گفته مسووالن شوش بنابرآن نهاده شده بود كه اگر آثار تاريخي 

در منطقه پيدا شود، امور و كارهاي احداث زيرگذر متوقف شود. 

ايستگاه

  اسكار بدون مجري
 برگزار مي شود
شايعه احتمال برگزاري 
مراسم اسكار بدون مجري، 
تاييد ش��د. به گ��زارش 
رويترز، مدير اجرايي شبكه 
تلويزيوني اي بي سي كه 
پخش كننده مس��تقيم 
مراسم اسكار است، اعالم 
كرد اين مراس��م امسال 

مجري نخواهد داش��ت. اين خبر درحالي اعالم شد 
كه سه هفته تا يكي از مهم ترين رويدادهاي صنعت 
س��ينما باقي مانده اس��ت. كري بورك گفت تنها 
اهدا كنندگان جوايز روي صحنه مي آيند و جوايز را 
به دست برندگان مي دهند. اي بي سي هر سال مراسم 
اسكار را پوشش مي دهد و با برنامه ريزي هاي آكادمي 
ارتباطي تنگاتنگ دارد. اين اتفاق براي دومين بار در 
تاريخ ۹۱ ساله اسكار رخ مي دهد و نخستين بار سال 
۱۹۸۹ مراسم اسكار بدون مجري برگزار شد. كوين 
هارت كمدين در ماه دسامبر به عنوان مجري انتخاب 
شد اما پس از آنكه براي انتشار توييت هاي قديمي اش 
زير سوال رفت، همه چيز به حالت تعليق درآمد و در 

نهايت او اعالم كرد اين وظيفه را برعهده نمي گيرد.
گفته شده از سال پيش اسكار تصميم گرفته بود تا 
مراسم را در ۳ ساعت برگزار كند كه نيم ساعت از حد 
معمول كوتاه تر است. مجري اسكار به طور معمول 
مراس��م را با يك مونولوگ طنز شروع مي كند كه با 
تمركز بر مسائل روز، سلبريتي ها و مسائل فرهنگي و 

سياسي تنظيم مي شود.

پيام تخم مرغ مشهور اينستاگرام
س��رانجام مشخص شد 
ك��ه تصوير تخ��م مرغي 
پرطرفدارتري��ن  ك��ه 
تصوير اينستاگرام شده، 
در حقيقت ي��ك ويدئو 
تبليغاتي براي كمك به 
س��المت روان كارب��ران 
شبكه هاي اجتماعي است. 

در چند عكس، مراحل ترك خوردن اين تخم مرغ به 
تصوير كشيده شده است و در نهايت اين پيام را داده 
كه اين ترك ها به خاطر » فشار توجهاتي كه جلب 
كرده «  است. در آخرين ويدئو به كاربراني كه احساس 
مشابهي دارند توصيه شده كه كمك بگيرند. بيش از 
۵۲ ميليون كاربر عكسي از يك تخم مرغ را كه از روز 
چهار ژانويه در شبكه اجتماعي اينستاگرام منتشر 
شده است، اليك كردند. اين عكس ركورد بيشترين 
عكس اليك شده در شبكه هاي اجتماعي را جابه جا 
كرد. كليك باز: با مشهورترين تخم مرغ اينستاگرامي 
دنيا آشنا شويد تا پيش از اين، پرطرفدارترين عكس 
اينستاگرام، عكسي از كايلي جنر، مدل و هنرپيشه 
امريكايي بود كه بيش از ۱۸ ميليون اليك گرفته بود.

وقتي اولين تخم مرغ تصويرش منتشر شد تصور همه 
اين بود كه هدفش فقط شكستن ركورد عكس كايلي 

جنر است. او به » ملكه اينستاگرام « معروف است.
فقط ۹ روز طول كشيد كه عكس تخم مرغ ركورد 
پرطرفدارترين عكس كايلي را كه عكسي از دست 
 او و دختر ت��ازه به دنيا آمده اش بود، شكس��ت. 
از يك م��اه پيش ۶ عكس مختل��ف كه مراحل 
شكسته شدن تخم مرغ را به تصوير مي كشد از 
 )world�record�egg( سوي اكانتي به نام
به معناي ركورد جهاني تخم مرغ در اينستاگرام 
منتشر شده اس��ت. آخرين ويدئو با اين توضيح 
آمده است كه اگر كسي احساس مي كند به اين 
شكل تحت فشار اس��ت، به نشاني اينترنتي كه 
مخصوص مشاوره و راهنمايي كاربران شبكه هاي 
مجازي است مراجعه كند. اين نشاني كاربران را به 
سايتي راهنمايي مي كند كه نشاني مراكز حمايت 
و درمان مشكالت روحي كشورهاي جهان در آن 

به شكل يك فهرست قرار داده شده است.

وقتي سرپرست تيم ملي بسكتبال، مربي بين المللي شد 

شفر: هواداران به بازيكنان جديد فرصت بدهند

سرپرس��ت تيم ملي بسكتبال مدرك 
مربيگري بين الملل��ي دريافت كرده، 
موضوعي كه ب��ا انتقاد زي��ادي همراه 
شده است. اين روزها انتقادها به فدراسيون بسكتبال 
زياد اس��ت كه اين انتقادات با انتش��ار نام مس��عود 
قاسمي سرپرست تيم ملي بسكتبال به عنوان مربي 
بين المللي از سايت فدراسيون جهاني، شدت گرفت. 
مدتي اس��ت كه سايت فدراسيون جهاني بسكتبال 
نام سرپرست و مدير تيم هاي ملي بسكتبال ايران را 
به عنوان مربي بين المللي منتشر كرده است كه اين 
موضوع ناراحتي مربيان جوان و باتجربه بس��كتبال 
كش��ور را به همراه داشته اس��ت. به گزارش ايسنا، 
برخي از اين مربيان معتقدند قاس��مي با استفاده از 
سمت خود در فدراسيون نام خود را به عنوان مربي 
به FIBA داده و اين مدرك را دريافت كرده است، در 
حالي كه او تجربه مربيگري در سطح ملي را ندارد و در 
سال هاي گذشته نيز هيچ فعاليت مربيگري در كشور 

انجام نداده است. اين انتقاد مربيان داخلي زماني قوت 
مي گيرد كه تاريخ ثبت مدرك بين المللي مس��عود 

قاسمي به س��ال ۲۰۱۸ برمي گردد، زماني كه او در 
فدراسيون بسكتبال ايران سمت گرفته است. 

سرمربي تيم فوتبال اس��تقالل مي گويد در هفته هاي 
گذشته مشكالتي داشتيم كه مستقيم به تيم وارد مي شود 
و روي شانه هاي من اس��ت. وينفرد شفر، سرمربي تيم 
فوتبال استقالل تهران بعد از ظهر چهارشنبه در نشست 
خبري پيش از بازي با پيكان اظهار كرد: معمواًل به خاطر 
ديدن شما خبرنگاران و بازي بعدي خوشحال هستم. ما 
در هفته هاي گذشته مشكالتي داشتيم كه مستقيم به تيم 
وارد مي شود و روي شانه هاي من است. هميشه دوست 
دارم ببريم، ببريم و ببريم. در روزهاي اخير با تمركز باال 
تمرين كرديم. بازيكنان جديد به تيم ما اضافه شدند. منشا 
شرايط متفاوتي داشت و نمي توانست زودتر به تيم مان 

ملحق شود. 
او ادامه داد: چند بازيكن ديگر ديرتر اضافه شدند و نياز است 
كه با هماهنگي با ساير بازيكنان به درك تاكتيكي برسند. 
هر زمان كه مي خواهيم بازي ها را شروع كنيم، مثل نيم 
فصل اول، يك سري مشكالت داريم. سرمربي استقالل 
اضافه كرد: چيزي كه من در ذهن خودم دارم، اين است 
كه درباره يك سري مسائل جدا از بازي در يك روز ديگر 
صحبت كنم اما االن تمركز ما روي بازي با پيكان است؛ 
مسابقه اي كه همواره براي ما سخت بود. در ورزشگاه آزادي 
مقابل پيكان بازي سختي داشتيم. طبيعي است كه االن 

هم مسابقه سختي داشته باشيم.
او با اشاره به پاتوسي، بازيكن جديد اين تيم، گفت: پاتوسي 

بازيكن بسيار خوبي است. زماني كه در اردوي نيم فصل 
بوديم همراه با اعضاي كادرفني اين بازي ها را ديديم. او 
بازيكن خوبي است اما هنوز شرايطش براي بازي كردن 
مشخص نيست. ايسما هم بازيكن خوبي است كه پنج، 
ش��ش هفته در شرايط تيمي نبوده اس��ت. زماني كه به 
شرايط ايده آل برس��د، بازيكن مدنظر ما خواهد بود كه 
مي تواند حفظ توپ كند و بازي ي��ك ضرب و دو ضرب 
انجام دهد. منتظريم اطالعات جديدي راجع به شرايط 
تيم به دست بياوريم. شفر درباره تركيب تيمش مقابل 
پيكان گفت: هنوز نمي دانم ك��دام بازيكنان در تركيب 
اصلي هستند. در يك يا دو پست نياز به فكر كردن داريم. 
سرمربي آلماني استقالل درباره استفاده از بازيكنان جديد 
تيمش از جمله گادوين منشا، اظهار كرد: هنوز شرايط 
مشخص نيست. منشأ امروز به تمرين ما مي آيد. شايد 

تركيب و نوع بازي ما براي او جديد باشد. از االن نمي توانم 
درباره وضعيت او حرف بزنم. منشاو بازيكنان ما بايد سبك 
فوتبال هم ديگر را بدانند و به هماهنگي برس��ند. من از 
هواداران مي خواهم به بازيكنان جديدمان مثل ايسما، 
پاتوسي، منشا و نورافكن زمان بدهند. اتفاقي كه براي گرو 
افتاد، نبايد براي بازيكنان جديد تكرار شود. او افزود: وقتي 
گرو ۱۰ دقيقه بازي كرده بود، برخي ها عليه او شدند. نبايد 
اين اتفاق براي بازيكنان جديد رخ بدهد. بايد به بازيكنان 
جديد فرصت بدهند كه خودشان را در تيم پيدا كنند. ما 
هميشه به هواداران احتياج داشتيم و انتظار داريم اين بار 
هم به بازيكنان مان كمك كنند. ش��فر يادآور شد: همه 
بازيكنان در تيم به خصوص بازيكنان جديد بايد بازي كنند. 
بايد بهترين سيستم را پيدا كنيم. در نيم فصل دوم، هر سه 
يا چهار روز بازي داريم. خيلي عجيب است كه بعد از بازي 
آسيايي با سپاهان بازي داريم. نمي دانم چه كسي و چرا 
اين برنامه را اين طور نوشتند. ما به همه بازيكنان مان نياز 
داريم. ما به روح اهلل باقري و مرتضي تبريزي نيز نياز داريم. 
سرمربي استقالل ادامه داد: بازي هاي زيادي در نيم فصل 
دوم داريم. مثل دورتموند كه صدرنشين بوندس ليگا است، 
شايد يك بازيكن در يك بازي خوب باشد و در بازي بعد 
استراحت كند. اين اتفاق ممكن است براي ما رخ بدهد. 
طبيعي است كه يك بازيكن نمي تواند همه بازي ها را انجام 
دهد. همه بازيكنان بايد از نظر جسمي و ذهني آماده باشند.

ورزشي
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