
جلسه بررس��ي آخرين وضعيت طرح هاي آبي و 
خاكي غرب كشور ظهر چهارش��نبه به رياست 

معاون اول رييس جمهور برگزار شد.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دولت، اس��حاق 
جهانگيري در اين جلس��ه با بي��ان اينكه اجراي 
طرح ه��اي آب��ي و خاكي غ��رب كش��ور يكي از 
ش��اخص ترين كارهاي دولت تدبير و اميد است 
كه كمتر هم درباره آنها اطالع رساني شده است، 
گفت: طرح هاي عظي��م آبي و خاكي كش��ور از 
افتخارات نظام و دولت اس��ت كه با موافقت مقام 
معظم رهبري و برداشت ۸ ميليارد دالر از صندوق 
توسعه ملي آغاز شد و بايد همه تالش خود را به 
كار گيريم تا اين طرح ها تا حد امكان پيش از پايان 

دولت دوازدهم به بهره برداري برسند.
معاون اول رييس جمهور در اين جلس��ه اظهار 
داش��ت: اج��راي اين طرح ه��ا بايد ب��ه صورت 
جامع پيگيري شود تا اگر سدي به بهره برداري 
رسيد، شبكه هاي پايين دس��تي توزيع آب آن 
نيز آماده شده باش��د. همچنين تالش كنيد تا 
تونل انتقال آب رودخانه زاب به درياچه اروميه 
نيز سريع تر به بهره برداري برسد چرا كه تثبيت 
و احياي اي��ن درياچه يك��ي از برنامه هاي مهم 
دولت بوده و هس��ت. در اين جلس��ه كه رييس 
كل بانك مركزي، وزير نيرو و سرپرست وزارت 
جهاد كش��اورزي نيز حضور داش��تند، رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه گفت: همه تالش خود 
را مي كنيم تا طرح هايي كه ۸ ميليارد دالر براي 
اجراي آنها از صندوق توسعه ملي برداشت شده 
است، براي تامين مبالغي اندك نيمه تمام باقي 
نمانند. وزير نيرو نيز در اين جلس��ه خواس��تار 
تس��ريع در تامين منابع مالي اين طرح ها شد و 
آمادگي اين وزارتخانه را در به كارگيري تمامي 
امكانات براي ب��ه بهره برداري رس��اندن هر چه 
س��ريع تر طرح هاي آبي و خاكي غرب كش��ور 
اعالم كرد. در اين جلس��ه پس از بحث و تبادل 
نظر نمايندگان دستگاه هاي ذي ربط، مقرر شد 
سازمان برنامه و بودجه كش��ور براي تسريع در 
روند اجراي طرح هاي آبي و خاكي غرب كشور 
نسبت به تامين منابع مالي اقدام كند و نتيجه را 

گزارش نمايد.
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روحان��ي با اش��اره ب��ه درخواس��ت ب��اراك اوباما 
رييس جمهور امريكا ب��راي برقراري تماس تلفني 
با او اظهار كرد: مش��اوران و همراهان من در س��فر 
نيويورك من را قانع كردند كه براي پيش��رفت در 
مذاكرات خوب است كه جواب تلفن رييس جمهور 
امريكا را بدهم. اين موضوع مورد ترديد من بود اما 
وقتي همه مشاوران و همراهان من به اتفاق اين نظر 

را مطرح كردند، من پذيرفتم.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحاني رييس جمهور صبح چهارشنبه در بيست و 
ششمين همايش ملي بيمه و توسعه كه در سالن 
همايش هاي برج ميالد برگزار شد با تأكيد بر اينكه 
ظاهر بيمه بيشتر در قالب اقتصادي و جزو بازارهاي 
مالي گنجانده مي شود، اظهار كرد: واقعيت صنعت 
بيمه اين است كه بيمه داراي ماهيت امنيت بخش 
به جامعه است و بايد ذيل تأمين اجتماعي تعريف 
شود. وي گفت: بيمه مي خواهد به مردم جامعه اعم 
از توليدگر، صنعت گر، كش��اورز، كارآفرين و مردم 
عادي كه زندگي روزمره دارند براي روزهاي سختي 
اطمينان دهد و به آنها بگويد كه در روز خس��ارت 
و مشكالت تنها نيس��تند، بلكه يار و ياوري به نام 

صنعت بيمه در كنار آنها حضور دارد.
رييس جمهور با تاكيد بر اينك��ه عملكرد صنعت 
بيمه بايد به گونه اي باشد كه مردم احساس آرامش 
كنند، خاطرنشان كرد: سرعت عمل، از بين بردن 
بروكراس��ي در زمينه تأمين خسارت و همچنين 
كارشناس��ي فوري و تعيين پرداخت خس��ارت از 

اصول تأمين اجتماعي محسوب مي شود.
روحاني اظهار كرد: امروز در ش��رايط فعلي صنعت 
بيمه براي ما اهمي��ت وي��ژه اي دارد و اگر بتوانيم 
حوزه هاي تحت پوش��ش بيمه را به همه مواردي 
كه در زندگي پيش مي آيد توس��عه دهيم، به طور 

طبيعي آرامش مان بيشتر خواهد شد.
رييس جمه��ور در ادامه با بيان اينكه ما كش��وري 
هستيم كه در معرض ريسك هاي خاص خودمان 
قرار داريم، ادامه داد: كشوري هستيم كه در طول 
۴۱ سال گذشته تحت فشارهاي تحريمي بوده ايم 
و طي دو سال اخير شديدترين فشارهاي تحريمي 
بر ما وارد ش��د، اما در اين زمينه همه تالش دولت 
يازده��م و دوازدهم بر اين بوده كه اين ريس��ك را 
كاهش دهد. وي با اشاره به رويكرد دولت يازدهم و 
دوازدهم در تعامل با دنيا گفت: وقتي دولت يازدهم 
آغاز به كار كرد كش��ور در شرايط تحريمي پلكاني 
قرار داش��ت؛ در آن زمان بر اس��اس قطعنامه هاي 
سازمان ملل مجاز بوديم كه در سال نخست اجراي 
تحريم ها يك ميليون بش��كه نفت بفروشيم و اين 
ميزان س��االنه ۲۰ درصد كاهش مي يافت. در اين 
شرايط نخستين كاري كه ما انجام داديم حذف آن 

۲۰ درصد بود. در مذاكرات اوليه قرار شد براي ادامه 
مذاكره صادرات نفت ايران كاهش پيدا نكند.

روحاني تصريح ك��رد: گام دومي كه دولت يازدهم 
در جهت كاهش ريسك در كشور برداشت اين بود 
كه معتقد بوديم براي حل اين مساله بايد در سطوح 
باالتري مذاكره كنيم؛ براي اين كار مقدمات الزم 
را آماده كردي��م و تقريبا براي نخس��تين بار بعد از 
انقالب اسالمي در سال ۹۲ و در آغاز دولت يازدهم 
ميان وزراي امور خارجه ايران و امريكا گفت وگو و 

مذاكره آغاز شد.
رييس جمهوري با بيان اينك��ه گفت وگو و مذاكره 
ميان وزراي خارجه ايران و امريكا ممكن اس��ت از 
ديد مردمي كه خيلي در سياست سررشته زيادي 
ندارند، كار س��اده اي باشد، خاطرنش��ان كرد: اين 
كار كاري بزرگ بود؛ چرا كه ما ب��ه مردم قول داده 
بوديم كه در ظرف صد روز ش��اهد اولين تحول در 
اين ريسك باش��ند و اگر بنا بود ظرف صد روز اين 
كار انجام شود بدون اين سطح از تماس امكان پذير 
نبود. روحاني با اش��اره به درخواس��ت باراك اوباما 
رييس جمهور امريكا ب��راي برقراري تماس تلفني 
با او اظهار كرد: مش��اوران و همراهان من در س��فر 
نيويورك من را قانع كردند كه براي پيش��رفت در 
مذاكرات خوب است كه جواب تلفن رييس جمهور 
امريكا را بدهم. اين موضوع مورد ترديد من بود اما 
وقتي همه مشاوران و همراهان من به اتفاق اين نظر 
را مطرح كردند، من پذيرفتم و در آخرين لحظاتي 
كه در حال ت��رك نيويورك ب��ودم رييس جمهور 
امريكا در هتلي كه در آن حضور داشتم به من تلفن 

زد و من پاسخ تلفن او را دادم.
وي با تأكيد بر اينكه اين صحب��ت كوتاه يك ربع، 
بيست دقيقه اي لوكوموتيو بسيار قوي براي حركت 
قطار مذاكره بود، خاطرنش��ان كرد: در اين تماس 
تلفني در ابتدا چارچوب را با ايشان مشخص كرديم 
و ايشان س��ه موضوع را براي مذاكره مشخص كرد 
و من گفتم ك��ه راجع به اين س��ه موضوع آمادگي 
مذاكره نداري��م، اما اگر موضوع اول كه هس��ته اي 
است به زودي تمام شود و ش��ما درست آن را اجرا 
كردي��د، موضوع دوم و س��پس موضوع س��وم در 

دستور كار مذاكره قرار خواهد گرفت.
رييس جمهور گفت: اين حركت باعث شد ما كمتر 
از ۱۰۰ روز به توافق موقت ژنو رس��يديم و در اين 
توافق به طور موقت تحريم ها در بسياري از زمينه ها 
برداشته شد اما ماهانه ۷۰۰ ميليون دالر از پول هاي 
بلوكه ش��ده ايران در بانك ه��ا در اختي��ار ما قرار 
مي گرفت. همچنين در اين توافق موقت پذيرفته 
شد كه ايران حق غني سازي دارد كه اين مهم ترين 

دستاورد بود.
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با پايان يافتن بررسي اليحه بودجه س��ال ۱3۹۹ به 
تدريج مختصات بودجه سال ۱3۹۹ منتشر مي شود. 
به گ��زارش »تعادل«، هي��ات وزيران در جلس��ه روز 
چهارشنبه كار بررسي اليحه بودجه سال ۱3۹۹ كل 

كشور را به پايان رساند و آن را تصويب كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دولت، در اين جلسه 
كه به رياست حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن 
روحاني رييس جمهوري برگزار شد، كليه تبصره هاي 
باقي مانده از اليحه بودجه سال ۱3۹۹ كل كشور پس 
از بحث و بررس��ي، به تصويب هيات وزيران رسيد تا 
جهت رس��يدگي و تصويب نهايي به مجلس شوراي 

اسالمي ارايه شود.
اليحه بودج��ه ۱3۹۹ در حالي روز يكش��نبه تقديم 
مجلس خواهد ش��د ك��ه گمانه زني ه��اي زيادي در 
خصوص اي��ن اليحه مطرح ش��ده اس��ت. از كاهش 
درآمده��اي مالياتي نس��بت ب��ه امس��ال گرفته تا 
فروش نف��ت ۷۰۰ ه��زار بش��كه اي در روز. پيش از 
اين نيز وزير امور اقتص��ادي و دارايي كش��ور ميزان 
درآمدهاي مالياتي س��ال آينده را مع��ادل ۱6۰ هزار 
ميليارد تومان برآورد كرده بودند كه نسبت به قانون 
بودجه امس��ال كه معادل ۱۷۲ ه��زار ميليارد تومان 
اس��ت حدود 3.5 درصد كاهش نش��ان مي دهد. اين 
كاهش نش��ان مي دهد كه اوال دولت به احتمال زياد 
نمي تواند درآمده��اي مالياتي پيش بيني ش��ده در 
بودجه را محقق س��ازد. اگر گفته هاي رييس سازمان 
امور مالياتي كش��ور را كه درآمدهاي مالياتي ۸ ماهه 
امس��ال را معادل ۸۴ هزار ميليارد تومان اعالم كرده 
بود مبنا قرار دهيم دولت تا پايان امسال حدود ۱3۰ 
هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي خواهد داش��ت كه 
نسبت به قانون حدود ۷5 درصد آن محقق خواهد شد 
و نزديك به ۴۰ هزار ميليارد تومان كسري از اين محل 
به وجود خواهد آمد.  به احتمال زياد در همين راستا 
است كه علي ربيعي،  س��خنگوي دولت در خصوص 
نحوه اخذ ماليات در س��ال آينده گف��ت: درباره اخذ 
ماليات هم مذاكراتي انجام ش��د كه در اين مذاكرات 
توافق وزير اقتصاد نيز به دس��ت آم��د و تمركز ما بر 

دريافت ماليات از كساني است كه فرار مالياتي دارند.
به گزارش »تعادل«، علي ربيعي سخنگوي دولت در 
نشس��ت ديروز خود در حاشيه جلس��ه هيات دولت 
درباره ويژگي ه��اي ديگر بودجه س��ال آينده گفت: 
سقف بودجه دولت با ۴۸۰ هزار ميليارد تومان بسته 
ش��د. وي همچنين گف��ت: : در بودج��ه 3۰ ميليارد 
دالر ب��راي تأمين مالي خارجي براي ح��وزه دولتي و 
خصوصي در نظر گرفته شد. همچنين ۱۰.5 ميليارد 
دالر نيز براي تامين كاالهاي اساس��ي ب��ا ارز ۴۲۰۰ 
توماني نيز مشخص ش��ده اس��ت و 6۰ هزار ميليارد 

تومان نيز براي طرح هاي عمراني اختصاص يافت.

از س��وي ديگر وي در ادامه س��خنان خود اف��زود: با 
هماهنگي وزارت نفت همچنين قرار ش��د وس��ايل 
گرمايشي بي خطر براي ۱۰۰ هزار كالس تأمين شود 
و ۱5 هزار ميليارد ريال نيز براي گازرساني به روستاها 

و طرح هاي نيمه تمام اختصاص يافت.
سخنگوي دولت در ادامه س��خنان خود تصريح كرد 
كه معافيت مالياتي كارمندان نيز از دو ميليون و ۷5۰ 

هزار تومان به سه ميليون تومان رسيد.

   مصوبات هيات وزيران 
همچنين هيات وزيران به پيشنهاد سازمان برنامه و 
بودجه كش��ور مبني بر اختصاص اعتبار و تسهيالت 
بانكي ب��راي مرحل��ه اول نوس��ازي و مقاوم س��ازي 
واحدهاي مسكوني ش��هري واقع در بافت در معرض 
خطر شهرستان مسجد سليمان در استان خوزستان 

موافقت كرد.
بر اين اس��اس، براي احداث يك هزار واحد مسكوني 
شهري به ازاي هر واحد تا س��قف ۱۲۰ ميليون ريال 

كمك بالعوض اختصاص يافت.
دولت همچنين جهت تأمين هزينه اس��كان موقت 
براي يك هزار واحد مسكوني به ازاي هر واحد تا سقف 
۱۲۰ ميلي��ون ريال كمك بالع��وض و جهت تأمين 
هزينه هاي پشتيباني و ارايه خدمات فني و مديريتي و 

آواربرداري نيز 5۰ ميليارد ريال اختصاص داد.
افزون بر اين، اختصاص مبلغ 5۰۰ ميلي��ارد ريال از 
محل تملك دارايي هاي س��رمايه اي ني��ز به منظور 
تأمين و آماده سازي زمين جهت جابه جايي واحدهاي 
در مع��رض خط��ر ش��هري، تأسيس��ات زيربنايي، 
آزادسازي معابر و احداث زيرساخت به تصويب رسيد.

هيات وزيران در ادامه مصوب كرد مبلغ 5۰۰ ميليارد 
ريال تسهيالت ارزان قيمت بانكي با كارمزد 5 درصد 
در مناطق ش��هري ب��راي نوس��ازي و مقاوم س��ازي 
واحد ه��اي مس��كوني ياد ش��ده ب��ا س��قف فردي 

5۰۰ميليون ريال اختصاص يابد.

  آيين نامه تشـكيالت مركـز اطالعات مالي 
اصالح شد

براس��اس اصالح آيين نامه فوق، توقيف و جلوگيري 
از نقل و انتقال وجوه يا اموال مشكوك به پولشويي و 
تأمين مالي تروريسم يا انجام هرگونه تحقيقات منوط 
به اخذ مجوز از مراجع قضايي ذي صالح است؛ مگر در 
موارد فوري كه به مقام قضايي دسترس��ي نباشد كه 
در اين صورت مركز اطالعات مالي مي تواند دس��تور 
توقيف و جلوگيري از انتقال وجوه و اموال مش��كوك 
را حداكثر تا ۲۴ ساعت صادر و بالفاصله پس از حصول 
دسترسي، مراتب را به مقام قضايي گزارش و مطابق 
دس��تور وي عمل كند و چنانچه بعد از ۲۴ س��اعت 
مجوز مراجع قضايي صادر نشود، رفع توقيف مي شود.

»تعادل« در آستانه ارايه اليحه بودجه 99 بررسي مي كند

اعالم مختصات بودجه سال 1399

بيمهكالن

 صفحه 4  

گزارش

كنترل بازار ارز در سال ۹۷ 
از زبان  ولي اهلل سيف

رييس كل س��ابق بانك مركزي در نوش��تاري با 
تاكيد بر اينكه الزاما پايين بودن نرخ ارز، مطلوب 
نيس��ت، مداخله بانك مركزي در بازار ارز از سال 
۱3۸۲ را تاييد كرد. وي معتقد است اگر همزمان 
با مصوب��ه ۲۱ فروردي��ن ۱3۹۷ هي��ات دولت، 
نسبت به اعمال سياست  مناسب تجاري و كنترل 
تقاضاي ارز اقدام مي شد، التهاب شهريور ۱3۹۷ 
در بازار اتفاق نمي افتاد. به گزارش ايسنا، ولي اهلل 
سيف در مورد ش��رايط بازار ارز در سال ۹۷ گفت: 
تغيي��رات نرخ ارز طي��ف وس��يعي از متغيرهاي 
اس��مي و واقعي را به طرق مختل��ف تحت تاثير 
قرار مي دهد. اينكه سطح مطلوب و بهينه نرخ ارز 
براي يك اقتصاد چه چيزي است، نيازمند بررسي 
دقيق تحوالت دروني و بيروني اقتصاد در نتيجه 
تغييرات نرخ ارز اس��ت. در چنين بررس��ي هايي 
مطمئنا حساس��يت صادرات و واردات كشور به 

تغييرات نرخ ارز مي تواند...

 صفحه 10  

دانش و فن

بالك چين در خدمت 
مقابله با اخبار دروغ

 بالك چي��ن هن��وز در مس��ير پياده س��ازي 
گس��ترده قرار دارد و براي تبديل ش��دن به 
يك اكوسيس��تم منطقي، بايد ه��م از لحاظ 
فني و هم كاربري بالغ شود. هياهوي خبري 
بالك چين هن��وز ادام��ه دارد و ظرفيت هاي 
بي ش��مار خ��ود را فرات��ر از رمزارزه��ا فرياد 
مي زند. دراين ميان استارت آپ ها، سازمان ها 
و دولت ها ت��الش مي كنند ت��ا در حوزه هاي 

متنوع از فناوري جديد بهره ببرند. 

اقتصاد اجتماعي

مرثيه اي براي خاك
ريحانه جاويدي|

»فرسايش خاك را متوقف كنيد تا آينده مان را 
حفظ كنيم« شعار امسال فائو )سازمان خواربار 
و كشاورزي ملل متحد( به مناسبت روز جهاني 
خاك اس��ت. ش��ايد به نظر شعاري س��اده باشد 
اما در عمق آن زنگ خطري ب��راي از بين رفتن 
زمين نهفته اس��ت. در ش��رايطي كه جنگ در 
قسمت هاي وسيعي از خاورميانه هر روز شعله ور 
مي ش��ود، دغدغه ه��ا و درگيري هاي سياس��ي 
بيش��تر از هميش��ه اروپا را درنورديده، امريكا با 
فرمان ترامپ از بزرگ ترين تعه��د اقليمي دنيا 
خارج مي شود.توجه به محيط زيست و حفظ آن 
شايد نگراني هيچ گروهي جز معدودي از فعاالن 
محيط زيست، درصد كمي از نوجوانان و اقليت 
مردم دنيا باشد، آنچه مسلم است محيط زيست 
در برنامه هاي دولتمردان در هي��چ نقطه از دنيا 
اولويت نبوده و نيس��ت اما كمتر كس��ي به اين 

موضوع توجه دارد كه ...
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دولت

معاون حقوق��ي رييس جمهور گف��ت: معاونت 
پيگيري اجراي قانون اساسي براي فراهم آوردن 
شرايط حق اعتراض مدني و مسالمت آميز، اليحه 
»تضمي��ن آزادي اجتماع��ات و راهپيمايي ها« 
را تهي��ه و اخيراً به دول��ت ارايه ك��رد. به گزارش 
معاونت حقوقي رييس جمه��وري، لعيا جنيدي 
روز گذش��ته در نشست ش��وراي علمي معاونت 
حقوقي رياس��ت جمهوري كه جهت پاسداشت 
چهلمين س��الروز تصويب قانون اساسي برگزار 
ش��د، افزود: اليحه »تضمين آزادي اجتماعات و 
راهپيمايي ها« با توجه به حوادث و ناآرامي هاي 
اخي��ر و در تضمي��ن اج��راي بخش��ي از حقوق 
موضوع فصل س��وم قانون اساسي )حقوق ملت( 
تدوين شده است. معاون حقوقي رييس جمهور 
با بيان اينكه قانون اساس��ي منشور و ميثاق ملي 
حكومت و مردم براي نحوه اداره كشور و ترتيبات 
تضمين حقوق مردم است، تاكيد كرد: باتوجه به 
مسووليت خاص رييس جمهور در اجراي قانون 
اساس��ي به موجب اصل )۱۱3( قانون اساسي و 
تفويض اختيارات معاونت اجراي قانون اساس��ي 
به معاونت حقوقي، اين معاونت وظيفه خطيري 
در تمهيد مقدمات الزم و ش��رايط اجراي قانون 
اساسي و نظارت بر ُحسن اجراي آن دارد. از نظر 
كمي نيز وس��عت قوه مجريه در سراسر كشور و 
ضرورت نظارت بر اجراي قانون اساس��ي توسط 
قوه مجري��ه و ارايه گزارش نقض قانون اساس��ي 
توسط قوه مجريه يا ديگر قوا و نهادهاي حكومتي 
و حتي برخ��ي از م��ردم، معاونت حقوق��ي را به 
نوعي مهم ترين كارگزاران اجراي قانون اساسي 
تبديل مي كند. جنيدي گفت: اين مس��ووليت 
رييس جمهور در اجراي قانون اساس��ي آن قدر 
مهم بوده ك��ه حتي مقام رهبري ني��ز در يكي از 
سخنان خود بر اين مس��ووليت تأكيد ورزيده و 
رييس جمهور را مناس��ب ترين شخصيت براي 
انجام اي��ن وظيفه دانس��ته اند. مع��اون حقوقي 
رييس جمهور گف��ت: رييس جمهور درخصوص 
انحراف از هر يك از اصول قانون اساسي مسووليت 
دارد و باي��د تذكر نيز بدهد و نف��س تذكر و تنّبه 
موجب تداخل قوا هم نيست. البته از منظر مردم 
كه او را انتخاب كرده اند، مهم ترين بخش، فصل 
سوم )حقوق ملت( اس��ت. جنيدي خاطرنشان 
كرد: در حقيقت اين حقوق و آزادي ها فلسفه كل 
قانون اساسي نيز هست؛ از اين رو مي توان گفت 
اّواًل اين بخش از قانون اساسي يعني اصول مربوط 
به حقوق و آزادي هاي مردم تفّوق ماهوي بر ديگر 
اصول دارند و در واقع در چارچوب دولت كش��ور 
ايران، كه مي توان آن را به ساختار يك شركت و 

مشاركت براي همه مردم ايران تشبيه كرد. 

اليحه »تضمين آزادي 
 اجتماعات و راهپيمايي ها« 

به دولت ارايه شد

راه وشهرسازي

غربال رانندگان پرخطر 
جاده اي 
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 عضو اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي
 در گفت وگو با »تعادل«  پيش بيني كرد 

  درآمدهاي مالياتي 160 هزار ميليارد تومان 
  فاينانس 30 ميليارد دالر 

  5‚10 ميليارد دالر تخصيص ارز 4200 توماني
 براي كاالهاي اساسي 

  3 ميليون تومان معافيت مالياتي كارمندان دولت 

 صادرات 13 ميليارد دالر 
محصوالت پتروشيمي در  ۹8

 صفحه 7  

 همين صفحه  

بنابر يك گزارش تحقيقات رسمي:

ترامپ  متهم است 

والدتامامحسنعسكريعليهالسالمرابهعمومشيعيانتبريكميگوييم

خبر

طرح هاي آبي و خاكي از 
افتخارات نظام و دولت است

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



روي موج خبر

با حكم رهبر معظم انقالب اسالمي 
انجام شد  

 انتصاب نماينده ولي فقيه 
در لرستان و امام جمعه خرم آباد

حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي در حكم��ي 
حجت االس��ام سيداحمدرضا ش��اهرخي را به 
عنوان نماينده ولي فقيه در اس��تان لرس��تان و 

امام جمعه خرم آباد منصوب كردند.
به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري متن حكم رهبر انقاب اس��امي به اين 

شرح است: 
»بسم اهلل الرحمن الرحيم

جن��اب حجت االس��ام آقاي س��يداحمدرضا 
شاهرخي دامت افاضاته

نظر به پايان مسووليت جناب حجت االسام آقاي 
ميرعمادي و با تشكر و قدرداني از زحمات ايشان 
در اين س��ال ها، جنابعالي را كه خود برخاسته از 
ميان همان مردم و شناخته شده و متعلق به آن 
منطقه مي باش��يد به نمايندگي خود در استان 
لرس��تان و امامت جمعه شهر خرم آباد منصوب 
مي كنم. خاطره وفاداري صادقانه مردم ش��جاع 
آن استان به انقاب و نظام اسامي و راه مستقيم 
امام بزرگوار هرگز از ذهنيت كشور و ملت زدوده 
نخواهد ش��د. حضور جنابعالي ان شاءاهلل بايد به 
تقويت اين ايمان خالص و حمايت از جوانان مومن 
و ايجاد فضاي سامت معنوي و محبت اسامي 
بينجامد. بهره گيري از فرزانگان حوزه و دانشگاه 
توصيه موكد اينجانب اس��ت. توفيقات شما را از 

خداوند متعال مسالت مي كنم.«
سيدعليخامنهاي
۱۳آذر۱۳۹۸

۳۷۷۱داوطلبدرانتخاباتمجلسثبتنام
كردهاند؛مهر|

كميته اطاع رساني ستاد انتخابات كشور اعام كرد: 
تا ظهر چهارمين روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات 
مجلس، ۳۷۷۱ داوطلب در كل كشور ثبت نام كرده اند. 
كميته اطاع رساني س��تاد انتخابات كشور، اعام 
كرد: تا ساعت ۱۳ و ۴۵ دقيقه در كل كشور ۹۶۰ نفر 
داوطلب براي ثبت نام به وزارت كشور و فرمانداري ها 
مراجعه كرده اند. در اين اطاعيه آمده اس��ت: از اين 
تعداد، ثبت نام ۶۹۱ نفر قطعي شده است. از ۶۹۱ نفري 
كه ثبت نام آنها قطعي شده است، ۶۱۹ نفر مرد و ۷۲ 
نفر زن هستند. ستاد انتخابات كشور درباره آمار نهايي 
ثبت نام شدگان در انتخابات تا ظهر ديروز، اعام كرد: 
در مجموع از آغاز ثبت نام تا س��اعت ۱۳ و ۴۵ دقيقه 
روز چهارشنبه ۳۷۷۱ نفر ثبت نام قطعي در سراسر 

كشور انجام داده اند.

علياصغلرپيونلديرييلسهلالاحمر
بازداشتشد؛باشگاهخبرنگاران|

علي اصغر پيوندي ريي��س جمعيت هال احمر 
به اتهام تخلف هاي مالي بازداشت شد. شنيده ها 
حاكي از آن است كه علي اصغر پيوندي روز گذشته 
به اتهام تخلف هاي مالي توسط نيروهاي اطاعات 
سپاه بازداشت شده است. روز گذشته اسماعيل 
رمضاني، مدي��ركل روابط عمومي هال احمر در 
توييتي خبر از استعفاي پيوندي، رييس جمعيت 

هال احمر داده بود.

الريجانيقانونموافقتنامهتسهيلتجارت
بدونكاغذرااباغكرد؛خانهملت|

رييس مجلس دهم، قان��ون موافقتنامه چارچوب 
تس��هيل تجارت بدون كاغ��ذ فرامرزي در آس��يا و 
اقيانوسيه را اباغ كرد. علي الريجاني رييس مجلس 
ش��وراي اس��امي، طي نامه اي به حس��ن روحاني 
رييس جمهوري، دو قانون به ش��رح زير را اباغ كرد: 
۱( قانون موافقتنامه كش��تيراني تجاري دريايي در 
درياي خ��زر بين دولت جمهوري اس��امي ايران و 
دولت جمه��وري قزاقس��تان. ۲( قانون موافقتنامه 
چارچوب تس��هيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در 
آسيا و اقيانوسيه. نمايندگان مجلس در ۱۹ آبان ماه، با 
اصل اليحه موافقتنامه چارچوب تسهيل تجارت بدون 
كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه با ۱۴۱ راي موافق، ۲ 
راي مخالف و يك راي ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماينده 

حاضر در صحن موافقت كردند.

ملردمانتخابلاتراازمسلائلفرعليجدا
ميدانند؛وزارتكشور|

معاون سياسي وزير كشور با بيان اينكه مردم خودشان 
را براي تعيين سرنوشت كشورشان مسوول مي دانند 
افزود: مردم انتخابات را با مسائل فرعي خلط نمي كنند. 
جمال عرف ديروز در خصوص تاثير گذاشتن وقايع 
هفته ه��اي گذش��ته در خص��وص افزايش قيمت 
بنزين اف��زود: مردم بحث انتخاب��ات را براي تعيين 
سرنوشت شان از اين نوع مباحث جدا مي دانند. وي 
تاكيد كرد: قاعدتا در اين روند نمي توان اعتراضات را به 
كلي نفي كرد اما به عنوان متغير تاثيرگذار قطعي هم 
نبايد به آن نگريست.. عرف در خصوص تدابير دولت 
براي جلب مشاركت مردم در انتخابات پيش رو اظهار 
داشت: بخشي از تدابير بايد اقتصادي باشد قولي كه 
به مردم در خصوص پرداخت هزينه كمك معيشتي 

داده ايم بايد به سفره مردم برگردد.

استقبالچينازپيوستنكشورهاياروپايي
بهسازوكارماليايرانواروپا؛ايلنا|

چين از پيوس��تن كش��ورهاي اروپايي به ساز و 
كار مالي ايران و اروپا اس��تقبال كرد. به گزارش 
پايگاه اينترنتي وزارت خارجه چين، چون اينگ 
س��خنگوي وزارت خارجه چين درباره پيوستن 
كش��ورهاي جديد به ساز و كار مالي ايران و اروپا 
گفت: ما از اين اقدام كش��ورهاي اروپايي بسيار 
خوش��حاليم و از آن حمايت مي كنيم. اين اقدام 
اروپا در واقع تاش براي حفظ برجام اس��ت. اين 
اتفاق باعث افزايش همكاري هاي اروپا با ايران و 

نيز زنده ماندن برجام مي شود.

ايران2

رهبر معظم انقالب در پاسخ به گزارش دبير شوراي عالي امنيت ملي پيرامون اتفاقات اخير مطرح كردند 

با رافت اسالمي رفتار شود
رهبر معظم انقاب اس��امي در پاسخ به نامه دبير 
ش��وراي عالي امني��ت ملي درباره نح��وه مديريت 
وضعيت جانباخت��گان و مصدومي��ن حوادث بعد 
از اصاح قيم��ت بنزين فرمودند: نس��بت به افراد 
مش��كوك در هرگروه با جهتي كه به رافت اسامي 

نزديك تر است، عمل شود. 
به گ��زارش دبيرخانه ش��وراي عال��ي امنيت ملي، 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پاسخ به گزارش ارايه 
شده از سوي دريابان علي ش��مخاني دبير شوراي 
عالي امنيت مل��ي كه چندي قب��ل پيرامون نحوه 
مديريت وضعيت جانباختگان و مصدومين حوادث 
اخيرخدمت ايش��ان تقديم ش��د، ضمن موافقت با 
پيش��نهادات مطرح ش��ده مقرر فرمودند: »هرچه 
س��ريع تر انجام شود و نس��بت به افراد مشكوك در 
هرگروه با جهت��ي كه به رافت اس��امي نزديك تر 

است عمل شود.«
گزارش ارس��الي بر اساس دس��توري كه بافاصله 
پس از رخدادهاي اخير از سوي رهبر معظم انقاب 
اسامي به دبير شوراي عالي امنيت ملي براي بررسي 
دقيق ريش��ه ها، عوامل و داليل ب��روز ناآرامي ها و 
همچنين رسيدگي سريع به وضعيت جانباختگان 

و خانواده هاي آنان اباغ گرديد، تهيه و ارايه شد.
در اي��ن گ��زارش پيش��نهاد ش��د ك��ه بر اس��اس 
چارچوب ه��اي قانوني موجود ش��هروندان عادي 

كه بدون داش��تن هيچ گونه نقش��ي در اعتراضات 
و اغتش��اش هاي اخير و در ميان��ه درگيري ها جان 
باخته ان��د در »حكم ش��هيد« محس��وب ش��ده و 
خانواده هاي آنان تحت پوش��ش بنياد شهيد و امور 

ايثارگران قرار بگيرند.
همچني��ن در خص��وص قربانياني ك��ه در جريان 
تظاه��رات اعتراض��ي به هر نح��و جان خ��ود را از 
دس��ت داده اند موضوع پرداخت دي��ه و دلجويي از 

خانواده هاي آنان پيشنهادگرديد.
در مورد آن دس��ته از قربانيان حوادث اخير نيز كه 
به صورت مسلحانه و در درگيري با نيروهاي حافظ 
امنيت كشته ش��ده اند، مقرر گرديد پس از بررسي 
وضعيت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده هاي 
موجه و آبرومند از فردي كه اقدام به عمل مجرمانه 
نموده جدا ش��ود و خانواده هاي آنان متناسبا مورد 

توجه و دلجويي قرار بگيرند.
مق��ام معظم رهب��ري در م��ورد نح��وه مواجهه با 
خانواده هاي گروه سوم نيز كه مشكوك به شرارت 
بوده ان��د ني��ز امر بر »راف��ت اس��امي« و توجه به 

خانواده ها نمودند.
با توجه به دستور و تاكيدات رهبر معظم انقاب از 
چندي قبل كار رس��يدگي به پرونده هاي تشكيل 
ش��ده براي جانباختگان و مصدومين رخدادهاي 

اخير در سطح استان ها آغاز شده است.

سخنگوي دولت:

ظريف: استعفا نداده ام

مقام معظم رهبري درباره بنزين، مصوبه سران قوا را تاييد كردند

 گروهايران|
سخنگوي دولت گفت: رهبر انقاب اصرار به اصاح 
ساختاري وضعيت اقتصادي داشتند و صرفا مصوبه 
س��ران قوا را تاييد كردند. ربيعي در حاش��يه جلسه 
هيات دولت گفت: »آنچه رهب��ر انقاب بر آن اصرار 
داشتند اصاح ساختاري وضعيت اقتصادي كشور و 
جلوگيري از قاچاق بوده است تا كشور بتواند به سمت 
صادرات برود و بودجه كش��ور متكي بر ظرفيت هاي 

داخلي باشد.«
نشست خبري اعضاي كابينه دوازدهم با نمايندگان 
رسانه هاي گروهي ديروز در شرايطي در حياط دولت 
در پاستور برگزار ش��د كه در جلسه روز چهارشنبه 
دولت فرآيند بررس��ي بودجه س��نواتي كل كش��ور 
در س��ال ۹۹ را به پايان برد؛ بودجه اي كه بر اس��اس 
اظهارات سخنگوي دولت آخرين چكش كاري هاي 
آن مربوط به رديف هايي بود كه براي ماليات گروه هاي 
مختلف تدارك ديده شده بود و بعد از موافقت نهايي 
وزير اقتصاد با اين رديف ها س��رانجام فرآيند بررسي 
بودجه در پاس��تور به ايس��تگاه نهايي خود رسيد تا 
مهم ترين سند مالي ساالنه كشورمان در موعد مقرر 

راهي بهارستان شود. 
بعد از اخب��ار مربوط به بودجه و بحث افزايش قيمت 
بنزين، ش��ايعه اس��تعفاي ظريف اما دقايقي قبل از 
آغاز نشس��ت در ميان خبرنگاران دس��ت به دست 
مي چرخيد؛ در چنين شرايطي طبيعي بود كه اولين 
چه��ره اي كه از س��اختمان نهادرياس��ت جمهوري 
به جمع خبرنگاران اضافه ش��ود؛ وزي��ر امور خارجه 
كشورمان باش��د؛ ظريف بافاصله پس از حضور در 
جم��ع خبرنگاران درباره ش��ايعه اس��تعفاي خود از 
وزارت امور خارجه گفت: » اگر استعفا داده بودم كه 
االن اينجا در خدمت ش��ما نبودم.« اولين پرس��ش 
مطرح ش��ده از وزير امور خارجه را خبرنگار تعادل با 
موضوع اهداف اقتصادي و سياسي سفر بن علوي به 

تهران مطرح كرد.
رييس دستگاه ديپلماسي كشور در مورد سفر يوسف 
ب��ن علوي، وزير خارج��ه عمان به اي��ران گفت: اين 
سفر در چارچوب مش��ورت هاي دوره اي است كه با 
همسايگان داريم، ايش��ان هم از قبل يعني چندين 
هفته قبل گفته بود كه براي مشورت به ايران مي آيد، 
در مورد مس��ائل منطقه، طرح صلح هرمز و در مورد 
روابط دو جانبه صحبت كرديم. ظريف تصريح كرد: 
مي دانيد كه آخر اين هفته- جمعه بعد از ظهر- رييس 
كميسيون مشترك عماني با بزرگ ترين هياتي كه در 
روابط دو كشور در بخش خصوصي وجود داشته است، 
به ايران مي آيد. رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان 
همچنين بيان كرد: در اين سفر در مورد تاش هايي 
كه عمان در حوزه امنيت خليج فارس داشته صحبت 
شد. همچنين بحث هاي خوبي را با يوسف بن علوي 
به عنوان همسايه خوب ما كه مشورت هايي را مرتب 

داشته، داشتيم، فكر مي كنم كم بودن اين گونه سفرها 
بايد سوال باش��د نه زياد بودنش. خبرنگار تعادل در 
ادامه از ظريف درباره توييت اخير خود مبني بر اينكه 
نه تهديدها تاثيرگذار است نه وعده هاي اروپايي ها، 
گفت: هفته گذش��ته ش��اهد اقدام مثب��ت از طرف 
اروپايي ها بوديم كه ۶ كش��ور جديد به اينس��تكس 
پيوس��تند و تهديد بي موردي كه اروپايي ها كردند. 
وزير امور خارجه كش��ورمان اظهاركرد: الزم اس��ت 
بگويم بنده در سفرم به سوئد با وزير خارجه كنوني اين 
كشور تاكيد كردم توقع ندارم از كشوري كه حمايت 
از برجام مي كند شركت دارويي اش از فروش داروي 
ناياب به ايران خودداري كند، باالخره پانسمان براي 
كودكان مبتا به بيماري پروانه اي موضوعي نيست 
كه همه كش��ورها توليد كنند، به لطف خدا در ايران 
پيش��رفت هاي خوبي داش��تيم اما آنقدر كم است و 
فقط تعدادي كمي از ش��ركت ها اي��ن دارو را توليد 
مي كنند، پيش از اين ش��ركت سوئدي اين كاال را به 
ما مي فروخته اما اكنون به خاطر تحريم هاي امريكا و 
به خاطر قلدري و زورگويي آن را نمي فروشد. ظريف 
افزود: الزم اس��ت يادآوري كنم خوب اس��ت كه به 
اينس��تكس بپيوندند، اما قبل از آن خود امريكا ادعا 
مي كند موارد دارويي و انساني جزو تحريم ها نيست. 
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه رييس جمهور 
اعام كرده پيام ه��اي خصوصي از طرف امريكا به ما 
ارس��ال شده اس��ت، گفت: من چيزي نشنيدم، ما از 
طريق س��ويس مرتب پيام درياف��ت مي كنيم البته 
اينها هم پيام هايي بود ك��ه در زمان مجمع عمومي 
دريافت شد. رييس دستگاه ديپلماسي كشور درباره 
فعاليت هاي معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه نيز 
بيان كرد: كارهايي كه تاكنون اين معاونت انجام داده، 
انصافا كارهاي گسترده اي است و تاش هاي زيادي 
انجام شده و اين تاش ها را ادامه مي دهيم اما اينكه 
چه مقدار موفق ش��ويم تا حدودي بس��تگي دارد به 

كشورهاي خارجي و همچنين دستگاه هاي داخلي 
كه تا چه اندازه بتوانند از اين فرصت هاي ايجاد شده 
استفاده كنند. وي همچنين از برنامه رييس جمهور 
براي سفر به آسياي شرقي خبر داد و گفت: هر زمان 

اين سفر قطعي شود، اطاع رساني مي كنيم.

   مق�ام معظم رهب�ري درب�اره بنزين صرفا 
مصوبه سران قوا را تاييد كردند

بعد از وزير خارجه نوبت به سخنگوي دولت رسيد كه 
در جمع خبرنگاران به مهم ترين پرسش هاي مطرح 
ش��ده پاسخ دهد. س��خنگوي دولت با اشاره به طرح 
اصاح سوخت گفت: آنچه رهبر انقاب بر آن اصرار 
داشتند اصاح ساختاري وضعيت اقتصادي كشور و 
جلوگيري از قاچاق بوده است تا كشور بتواند به سمت 
صادرات برود و بودجه كش��ور متكي بر ظرفيت هاي 
داخلي باشد. او افزود: رهبر انقاب اصرار داشتند اما 
اصرار به اصاح س��اختاري وضعيت اقتصادي بوده 
اس��ت. مقام معظم رهبري صرفا مصوبه سران قوا را 
تاييد كردند؛ يك باربه محضر ايش��ان رفتند و رهبر 
انقاب فرمودند بايد هر سه اتفاق نظر داشته باشند، 
وقتي هر س��ه قوه امض��ا كردند، نهايت��ا مقام معظم 
رهبري امضاي هر س��ه قوه را امض��ا و تاييد كردند.  
ربيعي درباره اظهارات رييس جمهور مبني بر اينكه 
از صبح جمع��ه از گراني بنزين اطاع پيدا كرده بود، 
تصريح كرد: صحبت رييس جمهور به معناي س��لب 
مسووليت از خود نبود بلكه تفويض اختيار به شوراي 
امنيت كشور بود؛ زيرا اجراي اين طرح به وزارت كشور 
و شوراي امنيت محول شده بود و روز و ساعت اجراي 
اين طرح نيز به شوراي امنيت واگذار شده بود كه در 
اين شورا نيرو هاي انتظامي، نظامي، قوه قضاييه، صدا 
و سيما و نمايندگان مجلس عضو هستند. سخنگوي 
دولت با بيان اينكه س��پرده ش��ده بود تا ماحظات 
سياس��ي و اجتماعي براي اجراي اي��ن طرح در نظر 

گرفته شود، گفت: شوراي امنيت مخير بود كه يكي از 
پنج شنبه ها را براي اجراي طرح در نظر بگيرد و شوراي 
امنيت و وزير كشور مخير بودند هر زماني تشخيص 
دادند طرح را اجرا كنند. اين مساله در واقع به معناي 

تفويض اختيار و نه سلب مسووليت بود.

   چرا قيمت بنزين پله اي افزايش نيافت 
يكي از پرسش هايي كه بافاصله پس از افزايش قيمت 
بنزين در ميان كارشناس��ان اقتصادي و تحليلگران 
مطرح ش��د اين موض��وع بود كه چ��را دولت فرآيند 
افزايش قيمت بنزين را به صورت پلكاني طي نكرد؟ 
ربيعي در پاسخ به اين پرسش تصريح كرد: يك سال 
مجلس اين طرح را داد. يك سال وقايع ۹۶ رخ داد و 
مجالس قبلي هم افزايش پله اي قيمت بنزين را لغو 
كرده بودند. س��خنگوي دولت در پاسخ به سوالي در 
مورد زمان اعام آمار جانباختگان و دستگيرشدگان 
اعتراض��ات اخير تصريح كرد: امروز وزير كش��ور در 
نامه اي محرمانه بخشي از خس��ارات مالي  به مردم 
را اعام كرد كه اين خس��ارات جبران خواهد ش��د؛ 
البته اين فقط بخشي از خسارات است و جمع بندي 
در مورد خس��ارات، دستگيرش��دگان و مجروحان و 
كشته ش��دگان در حال انجام اس��ت. البته اين آمار 
بايد تفكيك ش��ود كه اين تفكيك نيز در حال انجام 
است. وزارت كشور به فرمانداري ها دستور داده است 
كه افراد شناس��ايي شده تصحيح شود. ربيعي گفت: 
قوه قضاييه به س��رعت عمل كرد و در حال تفكيك 
آمار است. درخواست اين بود كه آزادي ها با سرعت 
بيشتري انجام ش��ود كه قوه قضاييه اين كار را انجام 
مي دهد. در شهرس��تان ها نيز سركشي ها آغاز شده 
اس��ت. از رييس قوه قضاييه باب��ت اقدامات خود در 
اين زمينه تشكر مي كنم. ربيعي در پاسخ به پرسشي 
درباره دليل معافيت مالياتي هنرمندان گفت: بحثي 
را سازمان برنامه و بودجه در قانون بودجه مطرح كرده 
است كه اصحاب فرهنگ و هنر شامل معافيت مالياتي 
ش��وند، ولي اين اليحه بايد در مجلس تصويب شود. 
من معتقدم اين موضوع را نبايد به چند نفر سلبريتي 
تقليل داد. نظر نوبخت حماي��ت از اصحاب فرهنگ 
و هنر اس��ت، اما تصميم گي��ري در نهايت با دولت و 

مجلس خواهد بود.

   م�وج آنفلوآنزا ت�ا ۱۰ روز ديگر فروكش 
خواهد كرد

موض��وع اپيدمي آنفلوآنزا و برنامه ه��اي دولت براي 
مقابله با آثار ديگر موضوعات مهمي بود كه در جريان 
گفت وگو با اعضاي كابينه به آن پرداخته ش��د؛ وزير 
بهداش��ت در پاس��خ به اين دغدغه ها گفت: در حال 
حاضر بيم��اري آنفلوآنزا قابل كنترل اس��ت و پيك 
بيماري تا حدود ۸ ت��ا ۱۰ روز ديگر فروكش خواهد 
كرد. سعيد نمكي اظهار كرد: در شرايط سخت امروز 

توانس��تيم دارو هاي مورد نياز را به هر طريقي با دور 
زدن تحريم ها فراهم كنيم و از طرفي ديگر ارز را براي 
س��ال آينده روي همين ۴۲۰۰ توم��ان نگه داريم تا 
دارو هاي اساسي گران نشود. وزير بهداشت در ادامه با 
اشاره به اقدامات وزارتخانه در بحث درمان ناباروري  
گفت: به تمام استان ها و دانشگاه هاي علوم پزشكي 
اباغ كرديم كه هر اس��تان ي��ك مركز مجهز درمان 
ناباروري داشته باشد و اين مراكز را تحت پوشش بيمه 
رايگان برده ايم و قرار اس��ت تا سه نوبت حتي دارو ها 

هم رايگان ارايه شود.
او با اش��اره به شيوع بيماري آنفلوآنزا در كشور تاكيد 
كرد: بيماري آنفلوآنزا ش��يوع بااليي در س��ال ۹۴ با 
ويروس H۱N۱ داشت كه نس��بت به ويروس هاي 
ديگر نوع كشنده تري است؛ در سال ۹۵، ۹۶ و ۹۷ نوع 
H۳N۲ را داشتيم كه تهاجم كمتري دارد، امسال دو 
 H۱N۱ هفته زودتر از پيش بيني مان درگير ويروس
ش��ده ايم، البته از بين بيماران تنفسي كه بيش از ۴ 
هزار نفر در بيمارستان هاي ما بستري شدند، تعدادي 
نمونه مثبت داشتند. وزير بهداشت تصريح كرد: در 
حال حاضر بيماري قابل كنترل است و پيك بيماري 
تا ح��دود ۸ تا ۱۰ روز ديگر فروك��ش خواهد كرد. با 
رعايت اصول بهداشتي مانند شست وشوي دست ها، 
اس��تفاده از ماس��ك و جلوگيري از روبوسي نگراني 

عمده اي نخواهيم داشت.

   توافق وزارت آموزش و پرورش و وزارت 
راه براي تامين مسكن فرهنگيان

وزير آموزش و پرورش گفت: براي مسكن فرهنگيان 
توافقي را با وزارت راه و شهرس��ازي انجام داديم كه 
ظرف سه س��ال اجرايي خواهد شد. محسن حاجي 
ميرزايي با اشاره به مس��كن فرهنگيان، اظهار كرد: 
ما براي مس��كن فرهنگيان توافقي را ب��ا وزارت راه و 
شهرسازي انجام داديم مبني بر اينكه ۱۷۰ هزار نفر 
از فرهنگيان بتوانند در ش��هرها و روس��تاها كه فاقد 
مس��كن هستند، صاحب مسكن ش��وند و ظرف سه 
سال اين توافق اجرايي خواهد ش��د. او با بيان اينكه 
اقداماتي كه براي تبديل وضعيت نيروي انس��اني در 
آموزش و پرورش در دس��تور كار اس��ت، تاكيد كرد: 
تعدادي از مربيان پيش دبس��تاني و حق التدريسان 
آزاد كه در س��ال هاي گذش��ته با آموزش و پرورش 
همكاري مي كردند، ايين نامه براي تبديل وضعيت 
آنان اباغ شده و همه آنها بايد در يك دوره يك ساله 
ش��ركت كنند و متناس��ب با جنس، رشته و منطقه 
و نيازي كه آموزش و پرورش دارد، ظرف س��ه سال 
آينده يعني تا پايان برنامه ششم توسعه، به استخدام 
در بيايند. وزير آموزش و پرورش يادآور شد: همچنين 
برنامه هايي براي آموزشياران نهضت سوادآموزي و 
آموزش دهنده هايي كه با اين نهاد همكاري مي كردند 

هم در دست اجراست..
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چهره ها

واكنش ايران به حضور نيروهاي ژاپن در خليج فارس
معاون سياسي وزير امور خارجه، در واكنش به حضور نيروهاي ژاپن در خليج فارس مي گويد: با حضور نيروهاي ژاپن در 
خليج فارس مخالف هستيم. به گزارش برنا، سيد عباس عراقچي در ادامه تاكيد كرد: حضور نيروهاي خارجي نمي تواند 
به ثبات و صلح منطقه منجر ش��ود؛ با حضور نيروهاي ژاپن در خليج فارس مخالف هستيم؛ ما منتظر تصميم نهايي 
ژاپن هستيم. وي افزود: موضع ايران در خصوص اين اقدام ژاپن را به »آبه شينزو« نخست وزير ژاپن منتقل كرده ايم. 
عراقچي اظهار كرد: اگر ايران نتواند از برجام منفعتي به دست آورد، هر احتمالي براي برداشتن گام هاي بعدي وجود 
دارد كه شامل جلوگيري از بازرسي هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي مي شود  ديروز اما دبير اول كابينه دولت ژاپن 
اعام كرد در جريان سفر »سيد عباس عراقچي« به ژاپن و ديدار و گفت وگو با »آبه شينزو« نخست وزير اين كشور، 
براي وي توضيح داديم كه ژاپن در حال افزايش استفاده از نيروهاي دفاع از خود براي تقويت اطاعاتي در خاورميانه است.او در عين حال تاكيد 
كرد كه مثل هميشه با ايران در ارتباط نزديك هستيم. به گزارش كيودو، »يوشيهيده سوگا« دبير كابينه دولت ژاپن ديروز با اشاره به ديدار روز 
گذش��ته عراقچي با آبه نخست وزير ژاپن در توكيو گفت كه در اين ديدار آبه به عراقچي گفته است توكيو در نظر دارد نيروهاي دفاع از خود را 
براي بهبود قابليت هاي جمع آوري اطاعات و اطمينان از تردد ايمن كشتي ها به منطقه خاورميانه اعزام كند. عراقچي به عنوان فرستاده ويژه 

رييس جمهوري اسامي ايران به توكيو سفر كرده بود.

بازداشت تعدادي  در هنگام خروج از كشور
جانشين فرمانده سپاه با بيان اينكه در اتفاقات اخير تعدادي در هنگام فرار از كشور بازداشت شده اند، گفت كه ما 
بسياري را دستگير كرده ايم و از صدا و سيما نش��ان خواهيم داد. اينها اشراري نبودند كه در اين موضوع شر شده 
باشند،  بلكه سابقه شر بودن آنها براي سال هاي طوالني است كه پرونده ها و محكوميت هاي متعدد داشتند. جالب 
است چون جنايت، خباثت و دزدي كردند در حال فرار از كشور بودند. ما خيلي ها را زماني كه از كشور فرار مي كردند 
گرفتيم. سردار فدوي در حاشيه همايش اختتاميه بسيج حقوقدانان در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي  درباره 
اظهاراتش مبني بر اينكه بسيج و سپاه بدون اسلحه مقابل اشرار مسلح ايستادند گفت:  باالخره اين مردم بنزين را 
هزار تومان مي خريدند، ولي يك مرتبه مجبور شدند از فردا سه هزار تومان بخرند. اين خود يك مشكل بود، البته كه 
از قبل بوده و دستورالعمل است ما بايد مي رفتيم تا مردم آسيب نبينند هر چند كه شياطين امكان آسيب رساني را داشته باشند غائله خيلي 
بزرگي بود. وي افزود:  فرماندار شهر قدس مصاحبه اي داشت و در آن گفت كه با چشم خودش ديده بود آنهايي كه آمده بودند وانت داشتند 
و براي دزدي آمده بودند و موضوع بنزين و قيمت بنزين نبوده است . آنها مي خواستند از فرمانداري شهر ۷۰۰ هزار نفره دزدي كنند. سردار 
فدوي تاكيد كرد: مردم با بصيرت ما به رغم گرفتاري كه داشتند صبح شنبه فهميدند كه بايد صف خودشان را كه اعتراض به حقي هم داشتند 

را از صف اشرار جدا كنند كه اين كار را هم كردند..



3 كالن

مدير دفتر بودجه ريزي مركز پژوهش هاي مجلس در انتقاد به معافيت مالياتي هنرمندان گفت

اعتماد به نظام مالياتي كشور در معرض تهديد
گروه اقتصاد كالن|

همانگون��ه كه مس��ووالن اعالم كرده ان��د قريب به 
50هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در كشور وجود 
دارد و دولت براي جبران بخش اعظمي از كس��ري 
بودجه خود با اعمال اصالحات ساختاري در بودجه 
تصميم به جلوگيري از فرارهاي مالياتي در كش��ور 
و در نهايت روي آوردن به درآمدهاي سالمي مانند 

درآمدهاي مالياتي گرفته است.
در ش��رايطي كه تحريم ها موجب شد تا درآمدهاي 
پيش بيني ش��ده از محل فروش نفت در بودجه 98 
تحقق نياب��د بنابراين دولت باي��د در جهت كاهش 
و قطع وابس��تگي بودجه به نف��ت اقداماتي را انجام 
ميداد كه به گفته كارشناس��ان يك انتخاب كه نه، 
ي��ك الزام ب��ود، از اين رو دولت مل��زم به اصالحات 
س��اختاري در بودجه ش��د.  يكي از راهكارهايي كه 
ميتوانس��ت از ميزان آلودگي بودجه به نفت بكاهد، 
س��اماندهي نظام مالياتي در كش��ور ب��ود كه چند 
 ماهي اس��ت دول��ت و مجلس به اين مس��ئله ورود

كرده است.
به گزارش »تعادل« معافيت هاي مالياتي  كلي براي 
يك صنف يا گروه خاص در همه جاي دنيا منس��وخ 
شده است اما در ايران مطابق با  بند »ل« ماده 139 
قانون مالياتهاي مستقيم هرگونه فعاليت انتشاراتي، 
مطبوعاتي، قرآني، فرهنگي و هنري داراي مجوز از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المي معاف از پرداخت 
ماليات هس��تند. در اين راس��تا نيز وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي طي روزهاي گذشته خواستار تداوم 
معافيت مالياتي اصحاب فرهنگ، هنر و رس��انه شد 
و در نهايت نيز محمد باقر نوبخت رييس س��ازمان 
برنامه و بودجه و اس��حاق جهانگي��ري معاون اول 
رييس جمهور از تداوم معافيت صد در صدي مالياتي 
فعاليتهاي انتشاراتي، مطبوعاتي، فرهنگي و هنري 
در اليحه بودج��ه99 خبر دادند به اين صورت كه با 
دستور رييس س��ازمان برنامه و بودجه بند معافيت 
50 درص��دي ماليات��ي فعاليت هاي انتش��اراتي و 
مطبوعاتي، فرهنگي و هنري داراي مجوز از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المي در بودجه 99 حذف شد 
و قرار بر اين ش��د كه فعاليت هاي مزبور كماكان از 

معافيت صد درصدي مالياتي برخوردار شوند.
همانگونه كه س��ازمان برنام��ه و بودجه اعالم كرده 
اس��ت اين تصميم به منظور حمايت از هنرمندان، 

كمك ب��ه بهبود صنايع فرهنگي و تقويت مش��اغل 
فرهنگي و هنري اتخاذ ش��ده ك��ه تاثير مضاعف و 
مهمي بر سرانه مصرف كاالها و محصوالت فرهنگي 
خواهد داشت اما درحقيقت به گفته برخي مسئوالن 
و كارشناس��ان اين اقدام را به نوعي تبعيض مالياتي 
قلمداد كرده اند كه مغاير با قانون اساسي است و در 
نهايت به اعتماد اقشار محروم خدشه وارد ميكند. 

    لغو معافيت مالياتي در انتظار مصوبه مجلس
فرهاد دژپس��ند وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در 
اين راستا بيان كرده است كه بحث معافيت مالياتی 
کاًل منوط به تصويب مجلس اس��ت ماليات يکی از 
اموراتی است که وضع يا معاف کردن آن فقط با نظر 
مجلس شورای اس��المی صورت می گيرد. بنابراين 
اساساً  نمی ش��ود با تصميم دولت يا شورای اقتصاد 
معافيت مالياتی وضع کرد آنچه نوبخت اشاره کرده 

اين بود که معافي��ت مالياتی قرار اس��ت در اليحه 
بودجه 99، لغو بش��ود که به همکاران خود دستور 
دادم ک��ه اين موضوع گنجانده نش��ود. در خصوص 
معافيت ه��ا وزارت اقتصاد و دارايی به صورت جامع 
و مس��تقل اين موضوع را بررس��ی می کند و نهايی 

خواهد شد.
دژپسند افزود: شورايی ايجاد شده تا موضوع معافيت 
فعاليت های فرهنگی و هنری بررسی شود و پس از 
تأييد اليحه ساماندهی معافيت ها به دولت می رود 
که با همکاری دس��تگاه های ديگر خواه��د بود. از 
25کارش��ناس خواهش کردم که نظر کارشناسی 

ارائه دهند تا وضعيت مان مشخص شود.
البته اميدعلي پارسا رييس سازمان امور مالياتي نيز 
به ارسال اليحه حذف معافيت فعاليتهاي فرهنگي 
و هنري به وزارت اقتصاد و امور دارايي اش��اره كرده 
ب��ود و به گفته وي ح��ذف معافي��ت هنرمندان در 

اليحه ساماندهی معافيت های مالياتی هنوز پابرجا 
اس��ت و اين موضوع در قالب يک اليحه مجزا دنبال 
می شود که اين اليحه در مورد ساماندهی معافيت ها 
و افزايش پايه های مالياتی است كه به وزارت اقتصاد 
رفته اما اينکه چه سرنوشتی پيدا می کند بايد منتظر 
ماند، مگر اينک��ه قانون  گذار بخواه��د به هر دليلی 

بخشی را معاف کند.
معاون سازمان امور مالياتي نيز از معترضين معافيت 
مالياتي هنرمندان است و ميگويد معافيت مالياتی 
قشر خاصی بر عدالت مالياتی تاثير منفی می گذارد 
و حذف ماليات برای قش��ری خاص، تبعيض آشکار 
اس��ت. به گفته احمد زماني هر قش��ری در کش��ور 
که درآم��د دارد باي��د مالي��ات بدهد و بر اس��اس 
تحقيقات بين المللی انجام شده، کشور ما بيشترين 
معافيت های ماليات��ی را دارد. زمانی حذف ماليات 
برای قشری خاص را تبعيض آشکار دانسته و گفته 

با وجودی که قرار ش��د پرداخت معافيت ماليات ها 
ساماندهی ش��وند متاس��فانه معافيت های مالياتی 
افزايش هم يافته است. معاون سازمان امور مالياتی 
با بيان اينکه معافيت مالياتی قشر خاصی بر عدالت 
مالياتی تاثير منفی ميگذارد، تصريح كرده اس��ت: 
نبايد بخشی را از بخش ديگر تقديس کرد. حمايت 
دولت بر بخشی که درآمد دارد صرفًا حذف ماليات 

نيست. 
»تع��ادل« در گفت وگو با محمدهادي س��بحانيان 
كارشناس اقتصادي و مدير دفتر بودجه ريزي مركز 
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي به اين موضوع 
پرداخته اس��ت كه آي��ا معاف ك��ردن هنرمندان از 

پرداخت ماليات در بودجه 99 ضرورت دارد؟ 
وي چنين اظهار كرد: اميدوارم در بودجه 99 شاهد 
تغييرات اصولي و اساسي باشيم ولي شواهد و قرايني 
كه وجود دارد حاكي از آن اس��ت كه احتماال بخش 
قابل توجهي از اين معافيت ها قرار نيست در بودجه 
99 لحاظ ش��ود. اخيرا نيز رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه با  معاف كردن هنرمندان از پرداخت ماليات 
اين احتم��ال را به يقين مبدل ك��رد و اين موضوع 
گواه بر اين اس��ت كه به نظر مي رس��د خيلي عزم و 
اراده اي براي س��اماندهي معافيت هاي مالياتي در 

كشور وجود ندارد.
او نظ��رش درباره معافي��ت ماليات��ي هنرمندان را 
چنين توضي��ح داد:  از دي��دگاه من مع��اف كردن 
هنرمندان از پرداخت ماليات يك تبعيض آش��كار 
اس��ت. س��وال من اين اس��ت كه چگونه يك معلم، 
پزش��ك، پرس��تار يا ي��ك كارمن��د كه ب��ه جامعه 
 خدمات قابل توجهي را ارايه مي دهند، بايد ماليات 

پرداخت كنند؟ 
س��بحانيان بيان كرد: اما چرا بايد هنرمندي كه در 
يك شب كنس��رت برگزار مي كند يا در يك فيلمي 
بازي ميكند كه ممكن اس��ت اين فيل��م اثر هنري 
چندان ارزش��مندي هم نداشته باش��د و بابت اين 
موارد ميلياردها تومان درآمد كس��ب كنند. ماليات 
ندهد؟ چه دليلي وجود دارد كه از پرداخت ماليات 
معاف ش��وند؟ اين تبعيض براي بسياري قابل فهم 
و درك نيس��ت و مي تواند به اعتماد مردم نسبت به 
نظام مالياتي كشور لطمه جدي وارد كند، بنابراين به 
شخصه با معافيت مالياتي هنرمندان مخالف هستم 

آن را به نوعي تبعيض قلمداد مي كنم.

 تنها 3 درصد از بنگاه هاي مشكل دار قابليت احيا دارند

مجلس با تبعيض ناروا در معافيت هاي مالياتي مخالف است

ماليات ندادن هنرپيشه ها بي عدالتي در حق كارگر و كارمند است 

حساب هاي اجاره اي ابزار فرار مالياتي

در نامه اي از س��وي وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي، فهرس��ت 
بنگاه هاي اقتصادي مشكل دار كه توسط اين وزارتخانه شناسايي 

شده اند به وزارت صمت اعالم شد.
به گزارش ايلنا، معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
گفت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي حمايت از بنگاه هاي 
مشكل دار كشور اقدام به شناسايي، آسيب شناسي و احصاء آمار و 
اطالعات واحدهاي مشكل دار كشور در بخش صنعت، كشاورزي 

و خدمات كرده تا مشكالت آنها به صورت دقيق بررسي شود.
حاتم ش��اكرمي افزود: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طي يك 
ليست براي پيگيري و رفع مشكل و اتخاذ تصميم توسط ستادهاي 
تسهيل و رفع موانع استاني و ملي، اطالعات واحدهاي مشكل دار 
را ب��ه وزارت صمت اعالم كرد.  معاون روابط كار وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي با اشاره به تعداد كارگران بنگاه هاي داراي مشكل 
گفت: اين تعداد در كل كشور حدود 145 هزار است كه 90 درصد 
آنها مربوط به بخش هاي خصوصي و 8 درصد مربوط به بخش هاي 
تعاوني و حدود 2 درصد هم بخش هاي دولتي و عمومي اس��ت كه 
اي��ن تعداد واحد مش��كل دار در بخش هاي صنعت، كش��اورزي و 

خدماتي فعاليت دارند.
وي با بي��ان اينكه اين بنگاه ه��ا را به علت پيش��گيري از تعطيلي 
شناسايي كرديم، گفت: حدود 42 درصد از اين بنگاه ها نيمه فعال 
هستند و حدود 3 درصد هم به داليل و مشكالت خاص تعطيل اما 
قابليت برگش��ت به چرخه توليد را دارند. معاون روابط كار وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي خاطرنشان كرد: اين بنگاه ها مشكالت 
متفاوتي دارند؛ برخي از اين مش��كالت مربوط به سوء مديريت و 
نداشتن بهره وري به دليل فرسودگي يا به روز نبودن خطوط فرآيند 
توليد هستند؛ همچنين اختالفات حقوقي نيز از مشكالت برخي 

از اين واحدهاست.
شاكرمي تاكيد كرد: بخش��ي از مشكالت اين واحدها هم به دليل 
پايين بودن توان جذب س��رمايه يا تامي��ن نقدينگي يا عدم توان 
قدرت رقابت در بازارهاي فروش چ��ه در بازار داخل و چه در بازار 
خارج و داش��تن بدهي هاي بانكي و مشكالت مشابه ديگري است 
كه مي توان با حمايت كارگروه هاي اس��تاني ستادهاي تسهيل و 
رف��ع موانع توليد هم از تعطيلي واحدها جلوگيري كرد و هم براي 

بازگشت واحدهاي نيمه فعال تعطيل به چرخه توليد اقدام شود.
معاون روابط كار وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: 
خوش��بختانه با اختياراتي كه ش��وراي عالي اقتص��اد مقاومتي به 
ستادهاي تسهيل و رفع موانع توليد ملي داده و پيگيري هاي اعضاي 
ستاد رفع موانع توليد كه در تركيب اين ستاد از جمله وزارت صمت، 
وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي، وزارت كش��ور، سازمان برنامه و 
بودجه و بانك مركزي و بخش خصوصي به رياست وزير صنعت و 
معدن و در اس��تان ها و ادارات كل صنايع و معدن برگزار مي شود 

امكان تقويت و بازگشت اين واحدها به چرخه توليد وجود دارد.

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره معافيت 
مالياتی هنرمندان، گفت: مجلس با تبعيض ناروا در معافيت های 

مالياتی مخالف بوده و با آن برخورد می کند.
غالمعلی جعفرزاده ايمن آبادی عضو کميس��يون برنامه، بودجه و 
محاسبات در مجلس در گفت وگو با خانه ملت با انتقاد از معافيت 
مالياتی هنرمن��دان، گفت: مجل��س به دنبال عدال��ت مالياتی و 
بازنگری در معافيت های مالياتی اس��ت زيرا ش��رايط کشور اقتضا 

می کند همه افراد دارای درآمد، ماليات پرداخت کنند.
نماين��ده م��ردم رش��ت در مجلس ش��ورای اس��المی ب��ا بيان 
اينک��ه در ح��ال حاضر ش��رايط  کش��ور ب��ه گونه ای اس��ت که 
تم��ام اف��راد دارای درآم��د بايد مالي��ات پرداخت کنن��د، افزود: 
 بازيگ��ران و هنرمن��دان نيز ب��ا تبعيض ن��اروا و رفت��ار ناعادالنه 

مخالف هستند.
وی با بيان اينکه در حال حاضر در نظر گرفتن معافيت های مالياتی 
با هدف کس��ب محبوبيت امر خطا و اش��تباهی است، اظهار کرد: 
از روز گذشته و به دنبال انتش��ار خبر معافيت مالياتی هنرمندان 
در س��ال 99 بس��ياری از اين عزيزان با من تماس گرفته و از اين 
تصميم گالي��ه مند بودند چراک��ه معتقدند هم��ه در برابر قانون 

مساوی هستند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با اش��اره ب��ه دريافت ماليات از 
تمام اقشار جامعه از جمله کارمندان، پزشکان، وکال و...، اضافه کرد: 
دولت به دنبال اتفاق تلخ بنزينی به دنبال کسب محبوبيت است اما 

معافيت مالياتی هنرمندان راهکار خطايی است.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس با بيان اينکه 

دولت بايد س��اختار اقتصادی کشور را عادالنه اصالح کرده و همه 
اقش��ار جامعه را در برابر پرداخت ماليات مسئول کند، ادامه داد: 
مجل��س با معافيت مالياتی که به دلي��ل محبوبيت عده ای خاص 

باشد مخالفت می کند.
جعف��رزاده با بيان اينکه هنرمندان ني��ز از برخورداری از معافيت 
مالياتی در ش��رايط کنونی راضی نيستند، تصريح کرد: خون هيچ 
فردی رنگی تر از ديگری نيس��ت و هر فرد بايد متناس��ب با ميزان 

درآمد خود ماليات پرداخت کند.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس با بيان اينکه 
همه در برابر قانون مس��اوی هس��تند، تصريح کرد: همه در برابر 
پرداخت ماليات يکسان بوده و نبايد استثنايی وجود داشته باشد 
مگر در شرايط خاص. به طور مثال پدری که دو فرزند معلول دارد 
به دليل باال بودن هزينه زندگی از پرداخت ماليات معاف است که 

اين تصميم عادالنه و مناسب است.

معاون سازمان امور مالياتي گفت: چرا »كارگر ضعيف« يا »مغازه دار 
با داشتن يك مغازه بس��يار كوچك« يا »فعال اقتصادي با داشتن 
مش��كالت زياد«، بايد ماليات پرداخت كند اما »يك شخص كه در 

حوزه فرهنگ، كار اقتصادي مي كند«، نبايد ماليات بدهد؟ 
احمد زماني معاون سازمان امور مالياتي گفت: بررسي هاي سازمان 
امور مالياتي و كارشناس��ان بين المللي نشان مي دهد كه كشور ما 
بيشترين سطح و عمق معافيت هاي مالياتي را دارا است و علي رغم 
آنكه در برنامه هاي توس��عه، س��اماندهي و كاهش اين معافيت ها 
تصريح شده اما متأس��فانه با افزايش روبرو بوده اند. وي اظهار كرد: 
اعمال معافيت ها هميشه به نفع بخش هاي مربوطه نيست چراكه 
گاهي در بي��ن آن بخش، افرادي با درآمدهاي كالن وجود دارد كه 
خود اين موضوع، يك تبعيض بين اشخاص مختلف ايجاد مي كند 
ضمن آنكه اين معافيت ها، سازمان امور مالياتي را هم تحت الشعاع 

قرار داده است.
زماني با اشاره به اينكه متأسفانه كشور ما سرشار از انواع معافيت هاي 
مالياتي اس��ت و بايد اصالح معافيت ها چه در بخش فرهنگ و چه 
در بخش هاي ديگر صورت گيرد، گفت: اين امر باعث ايجاد عدالت 
مالياتي و افزايش درآمدهاي دولت خواهد ش��د؛ هدف مهم تر هم 
آنكه در آينده، نظام ماليات بر درآمد اش��خاص را خواهيم داش��ت 
كه در اين سيستم، همه افراد فارغ از نوع درآمدشان و فارغ از آنكه 
بگوييم چه نوع درآمدي دارند و از كجا درآمد كسب مي كنند، بايد 

ماليات بدهند.
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه حوزه فرهنگ و هنر در بسياري از 
زمينه ها انتفاعي نيست و خيلي از فعاليت هاي اين حوزه، اقتصادي 
محسوب نمي شود، آيا اين را هم لحاظ مي كنيد، گفت: در بحث اقتصاد 
نبايد يك بخش خاص را تقديس كرد و در حوزه فرهنگ و هنر هم نبايد 

اين تقديس اتفاق بيفتد و آنها را از بخش ها و حوزه هاي ديگر جدا بدانيم.
زماني ادامه داد: در واقع هر بخش��ي كه درآمدي را در كشور دارد، 
بايد ماليات بدهد حاال چه حوزه فرهنگ و هنر باشد و چه حوزه هاي 
ديگر. معاونت پژوهش، برنامه ريزي و امور بين الملل سازمان امور 
مالياتي با اشاره به اينكه حوزه هايي مانند بهداشت اهميت بيشتري 
نس��بت به حوزه فرهنگ و هنر دارند اما باز هم نبايد حمايت از آنها 
با معافيت هاي مالياتي باش��د، گفت: دولت اگر مي خواهد از حوزه 
فرهنگ و هنر حمايت كند، يا بايد بازاري را براي آنها ايجاد كرده يا 

در بحث عرضه آنها ورود كند مانند توليد فيلم و غيره.
زماني در پايان با اشاره به اينكه منطقي نيست كه به خاطر توليد يك 
فيلم يا ايفاي يك نقش توسط يك هنرپيشه، معافيت صورت گيرد، 
افزود: اين موضوع تبعيضي آشكار بين بخش هاي مختلف درآمدي 
است؛ به طور مثال چرا »كارگر ضعيف« يا »مغازه دار با داشتن يك 
مغازه بسيار كوچك« يا »فعال اقتصادي با داشتن مشكالت زياد«، 
بايد ماليات پرداخت كند اما »يك شخص كه در حوزه فرهنگ، كار 

اقتصادي مي كند«، نبايد ماليات بدهد؟

عضو كميسيون اصل 90 مجلس گفت: وجود حساب هاي اجاره اي 
و نيابتي ابزاري براي سوداگران جهت فرار مالياتي شده است. هرچه 
سريع تر بايد به سمت ساماندهي اين حساب ها برويم. شرايطي بايد 

فراهم شود كه ديگر كسي نتواند از حساب ديگران استفاده كند.
بهرام پارس��ايي عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با ف��ارس درخصوص لزوم مقابله ب��ا پديده فرارهاي 
مالياتي در كشور گفت: ماليات يكي از مهم ترين ابزارهاي درآمدي 
در همه كش��ورهاي دنيا براي اداره امور اس��ت. در ايران به دليل 
وابس��تگي به نفت هيچ برنامه اي براي اتكاء به درآمدهاي مالياتي 

تدوين نشده است.
وي ادامه داد: برداشت بنده اين است كه در حال حاضر هم راهكار 
درس��ت و به هر ح��ال تعريف ش��ده  اي وجود ندارد ب��راي تحقق 

درآمدهاي مالياتي و اين خود چالش خيلي بزرگ است.
عضو كميس��يون اصل 90 مجلس با اش��اره به معافيت هاي زياد 
مالياتي در كشور گفت: درحال حاضر قدرت هاي بزرگ اقتصادي، 
در قالب سازمان ها، نهادها و موسس��ه هاي مختلف، فرار مالياتي 
زيادي دارند يا ب��ه غلط معافيت مالياتي دارند. وي در ادامه افزود: 
قدرت هاي بزرگ اقتصادي همانطور ك��ه از مزاياهاي مختلف در 
كش��ور اس��تفاده مي كنند بايد ماليات آن را ني��ز پرداخت كنند. 
س��ازمان امور ماليات��ي و وزارت اقتصاد بايد س��امانه اي ش��فاف 
راه اندازي و بدهكاران بزرگ ماليات��ي را معرفي كنند. براي مثال 
سازمان اوقاف به هر حال يكي از قدرت هاي اقتصادي كشور است 
و امالك، زمين و كارخانه هاي فراواني دارد. در همين راس��تا هيچ 

دليلي براي عدم پرداخت ماليات اين مكانها وجود ندارد.

پارسايي با بيان اينكه حساب هاي اجاره اي ابزاري براي فرار مالياتي 
هستند، گفت: وجود حس��اب هاي اجاره اي و نيابتي ابزاري براي 
سوداگران جهت فرار مالياتي شده اس��ت. هرچه سريع تر بايد به 
سمت ساماندهي اين حساب ها برويم. شرايطي بايد فراهم شود كه 
ديگر كسي نتواند از حساب ديگران استفاده كند.گردش مالي اين 
حساب ها بايد بررسي و استفاده از حساب ديگران جرم تلقي شود.

وي در ادامه با اش��اره نقش كارت هاي بازرگاني در فرارهاي مالياتي 
گف��ت: كارت  هاي بازرگاني هم مس��يرهاي ف��رار مالياتي را هموار 
كرده اند. كارت هاي مذكور معمواًل رتبه بندي و ساماندهي نمي شوند. 
ص��دور كارت هاي صوري و اس��تفاده از كارت هاي ديگران ازجمله 
مشكالت موجود در اين بخش است. پارسايي در پايان تصريح كرد: 
مسيرهاي فرار مالياتي در كش��ور زياد است. حتي هستند كساني 
كه فعاليت هاي اقتص��ادي انجام مي دهند، بدون اينكه رد و اثري از 

خودشان به جا گذارند. راه مقابله با همه اينها ايجاد شفافيت است.
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رشد 26.1 درصدي 
سرمايه گذاري خارجي

حج��م كل س��رمايه گذاري خارجي ناش��ي از 
طرح هاي مصوب هيات سرمايه گذاري در 7 ماهه 
اول امسال نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
26.1 درصد رشد داشته است.  طرح هاي مصوب 
هيات س��رمايه گذاري خارجي در 7 ماه امسال 
55 فقره و در 7 ماهه سال گذشته 43 فقره بوده 
كه بر اين اساس 27.9 درصد طرح هاي مصوب 
هيات سرمايه گذاري رش��د داشته است.  حجم 
كل سرمايه گذاري خارجي در 7 ماهه اول 1398 
نسبت به 7 ماهه اول سال گذشته 26.1 درصد 
رشد داشته اس��ت. البته رشد طرح هاي مصوب 
س��رمايه گذاري به معناي جذب و بهره برداري 
از سرمايه نيس��ت و فقط گامي در جهت بالفعل 
شدن آن تلقي مي ش��ود و بهتر است آمار جذب 

سرمايه گذاري نيز منتشر شود.

 تاكيد سازمان مالياتي 
بر معافيت مالياتي سپرده ها

اميد علي پارسا در بخشنامه به ادارات امور مالياتي 
تاكيد كرده است، سپرده هاي بانكي از پرداخت 
ماليات معاف هستند. در اين بخشنامه آمده است 
از آنجاييكه به موجب ماده 1 قانون ماليات بر ارزش 
افزوده، عرضه كاال و ارايه خدمات در ايران مشمول 
ماليات بر ارزش افزوده است، ليكن سود دريافتي 
س��پرده هاي اش��خاص از بانك ها و موسس��ات 
اعتباري از مصاديق اراي��ه خدمات تلقي نبوده، 
فلذا مشمول ماليات و عوارض ياد شده نمي شود.

هفت تپه به چرخه كار و توليد 
بازگشت 

مديركل بيمه بي��كاري وزارت كار، با بيان اينكه 
شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه به چرخه 
كار و توليد بازگشته است، گفت: كارفرما متعهد شد 
ارتقاي شغلي كارگران در كميته طرح طبقه بندي 
مشاغل را بررسي كند. كريم ياوري درباره آخرين 
وضعيت تولي��د و كار در هفت تپه اظهار كرد: طي 
جلسات متعدد در فرمانداري و محل كارگاه هفت 
تپه و شوش، كارفرماي كش��ت و صنعت نيشكر 
پذيرفت تا حق��وق مهرماه كارگ��ران حداكثر تا 
پايان آذرماه پرداخت شود. وي با بيان اينكه طبق 
وعده كارفرما، حقوق آبان م��اه كارگران حداكثر 
تا 10ديماه پرداخت شود، ادامه داد: بازنشسته ها 
طي سه قسط حق سنوات و مزاياي قانوني خود را 
دريافت كنند. مديركل حمايت از پايداري مشاغل 
و بيمه بيكاري وزارت كار، با بيان اينكه همچنين 
كارفرما متعهد شده عناوين شغلي و ارتقاي كارگران 
را در كميته طرح طبقه بندي مش��اغل بررسي و 
بر اس��اس قانون اقدام نمايد، افزود: قرار شد لباس 
و كفش كار ايمني براي كارگ��ران در موعد مقرر 
تامين شود. ياوري با بيان اينكه مقرر شد حق غذاي 
كارگران با 100 درصد افزايش به پنج هزار تومان 
افزايش يابد، گفت: هم اكنون وقت آن است با توجه 
به تأخير پيش آمده در برداشت نيشكر، كارگران 
با تمام توان نس��بت به وظائف خود اقدام كنند تا 
برداشت محصول دچار مشكل نشود و كارگران از 
حاصل دسترنج و كار خود معيشت خانواده هايشان 
را تأمين كنند. اين مقام مسوول همچنين تاكيد 
كرد: اس��اس كار بايد كاشت، داشت و برداشت به 
موقع باشد تا منبع پرداخت مطالبات كارگران با 

مشكل روبرو نشود.

قدرت هاي فاسد نمي گذارند 
رانت 4200 توماني متوقف شود

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي: 
ادامه اختص��اص ارز 4200توماني به برخي كاال ها 
اشتباه بوده و نبايد ادامه پيدا كند. محمد حسن نژاد، 
با ارايه آمار رس��مي تورم در آخر بهمن سال 1397 
و مقايس��ه آن با بهمن س��ال 1396 گفت: در اين 
م��دت، تورم برنج تايلندي كه ب��ا دالر چهار هزار و 
200 توماني وارد ش��ده اس��ت، 83 درصد بوده در 
حالي كه تورم برنج طارم توليد داخل كه با بسياري 
از هزينه ها مانند تراكتور، كارگر، سم، كود در داخل 
كشور توليد مي شود، 17 درصد بوده است. وي اضافه 
كرد: همچنين در اين مدت، تخم مرغ 121 درصد، 
جوي خارج��ي 400 و ذرت خارجي 54.2 درصد، 
روغن نباتي جامد 57.8 درصد، كنجاله س��وياي 
وارداتي 70.8 درصد، گوش��ت گوساله 85 درصد، 
گوش��ت گوس��فند 100 درصد و گوشت مرغ 88 
درصد تورم داشته است. عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��المي ادامه داد: بر اساس آمار 
آخرين تورم اعالمي، آخر آبان امسال نسبت به آبان 
سال 1397، كل تورم 41.4 درصد، خوراكي 58.5 
درصد، گوش��ت 80 درصد، شير و پنير و تخم مرغ 
43.9 درصد، ش��كر 56.4 درصد است در حالي كه 
در همين مدت تورم پوشاك كه ارز وارداتي دريافت 
نكرده. 50 درصد است. حسن نژاد گفت: پارسال 14 
ميليارد دالر ارز چهار هزار و 200 توماني به كاال هاي 
اساسي اختصاص داده شد در حالي كه كف قيمت 
دالر در بازار آزاد. 11 هزار و 200 تومان بوده اس��ت 
بنابراين اگ��ر 14 ميلي��ارد دالر را در 7 هزار تومان 
ض��رب كنيم. 98 هزار ميليارد توم��ان يارانه ارزي 
پرداخت شده است در حالي كه كل بودجه عمراني 
ما كمتر از 30 هزار ميليارد تومان بوده اس��ت و اين 
سود به دالالن رسيده است. وي علت منتشر نشدن 
اسامي شركت هاي دريافت كننده ارز چهار هزار و 
200 توماني را قدرت فاسدان بيان و اضافه كرد: در 
اين باره دو تن از معاونان وزارت جهاد كش��اورزي و 
معاون بانك مركزي و برخي از آقازاده ها بازداشت و 
رييس بانك مركزي ممنوع الخروج شدند كه اين 
نشان مي دهد قدرت هاي فاسد نمي گذارند رانت 4 

هزار و 200 متوقف شود.

اخبار  كالن



اخبار

بخش عمده اي از ارز خانگي به بازار عرضه شد

در تحليل بازار از سال يكسان سازي نرخ ارز تا نوسان هاي سال 1397 مطرح شد

مذاكره صرافان با بانك مركزي براي افزايش سقف خريد ارز

كنترل بازار ارز در سال ۹۷ از زبان سيف

گروه بانك و بيمه| 
روز چهارشنبه 13 آذر 98 در بازارهاي جهاني نرخ اونس 
طالي جهاني 1476 دالر قيمت گذاري شد و قيمت دالر 
در بازار آزاد ب��ه 12970 تومان افزايش يافت و در نتيجه 
قيمت طال و سكه نيز افزايش يافت و مظنه مثقال طال به 

سمت 2 ميليون تومان حركت كرده است. 
به گزارش »تعادل«، در سامانه سنا نرخ لحظه اي قيمت 
خريد دالر به 12 هزار و 550 تومان و قيمت فروش آن به 
12 هزار و 700 تومان رسيد. همچنين نرخ لحظه اي هر 
يورو به قيمت 13 هزار و 800 تومان خريداري و به قيمت 
13 هزار و 950 تومان به فروش رسيده است. با اعالم نرخ 
اونس طالي جهاني و قيمت 12970 توماني دالر در بازار 
آزاد قيمت طال و سكه با افزايش قيمت نسبت به روز قبل 
مواجه ش��د و بر اين اس��اس مظنه يك مثقال طالي آب 
 شده 17 عيار يك ميليون و 958 هزار تومان، هر گرم طال

 18 عي��ار 451 هزار و 800 تومان، س��كه طرح جديد 4 
ميليون و 570 هزار تومان، طرح قديم 4 ميليون و 480 
هزار تومان، نيم س��كه 2 ميليون و 380 هزار تومان، ربع 
سكه يك ميليون و 540 هزار تومان و سكه گرمي نيز 910 
هزار تومان معامله شد. قيمت خريد دالر در صرافي هاي 
مجاز بانكي نسبت به روز سه شنبه با افزايش 200 توماني 
همراه شد و قيمت خريد آن 12 هزار و 550 تومان و قيمت 
فروش آن نيز 12 هزار و 700 تومان است، همچنين هر 
يورو در اي��ن صرافي ها 13 هزار و 800 تومان خريداري و 
13 هزار و 950 تومان فروخته مي شود كه قيمت اين ارز 
نيز 150 تومان افزايش يافته است، ارز مسافرتي هم نسبت 
به روز سه شنبه با افزايش قيمت روبه رو شد؛ به طوري كه 
 قيمت هر يورو مس��افرتي با احتس��اب كارمزد به حدود

 14 هزار و 200 تومان مي رسد، اما در بانك ها قيمت خريد 
دالر و يورو افزايش داشت و هر دالر 12 هزار و 458 تومان 
و هر يورو 13 هزار و 711 تومان از مش��تريان خريداري 
 شده است.سامانه سنا نرخ ميانگين ارز براي روز سه شنبه
 12 آذر 98 را براي دالر 12 هزار و 486 تومان، يورو 13 هزار 
 و 740 تومان، پوند انگليس 15 هزار و 973 تومان، درهم امارات

3 هزار و 409 تومان، لير تركيه 2 هزار و 248 تومان و يوآن 
چين يك هزار و 895 تومان اعالم كرد.

در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را براي روز 
چهارشنبه اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ 21 ارز مانند يورو 
نسبت به روز سه شنبه كاهش و قيمت 15 واحد پولي ديگر 
مانند پوند افزايش يافت؛ نرخ دالر و 10 ارز ديگر نيز ثابت 
ماند.بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي روز 
»چهارشنبه سيزدهم آذر ماه 98« بدون تغيير نسبت به 
روز سه شنبه 42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند 
 انگليس نيز با 244 ريال افزايش نسبت به روز سه شنبه
54 هزار و 595 ريال و هر يورو نيز با 3 ريال كاهش نسبت 

به روز سه شنبه 46 هزار و 518 ريال ارزش گذاري شد.

 بخش عمده اي از ارز خانگي به بازار عرضه شد
از سوي ديگر، عضو شوراي عالي كانون صرافان از بازگشت 
بخش عمده اي از ارز خانگي به بازار در پي ثبات نرخ ارز طي 

ماه هاي گذشته خبر داد. 
كامران سلطاني زاده در يك نشست خبري در مورد بازار 
ارز اظهار داشت: بازار ارز در دو سال اخير با مديريت دكتر 
همتي به ثبات رسيده و نوسانات ارزي كاهش پيدا كرده و 
قيمت ارز نيز كنترل شده كه نشان مي دهد بانك مركزي 
 با كمترين هزينه و جلوگيري از واردات بي رويه كاالهاي 

غيرضروري توانسته بازار را كنترل كند.
وي اف��زود: در عي��ن ح��ال تمام��ي نيازه��اي واقع��ي 
توليدكنندگان كه توسط وزارت صمت تاييد شده باشد با 

عرضه اي كه در سامانه نيما وجود دارد پاسخ داده شده است. 
وي درباره نوسانات هفته هاي اخير نرخ ارز نيز گفت: نرخ ارز 
هميشه متاثر از فضاي رواني بوده، اما اگر به تناسب حساب 
كنيم قيمت ارز بعد از وقايع اخير از ساير كاالها نوسان بسيار 

كمتري داشته كه آن هم ناشي از فشار رواني بوده است.
سلطاني زاده به مردم پيشنهاد كرد در شرايط نوسانات ارزي 
وارد بازار و سرمايه گذاري نشوند و ادامه داد: اين روند ادامه 
نخواهد داشت و تجربيات دو سال گذشته نشان مي دهد 
كه چندين مرحله استرس هاي شديد تاثير زيادي بر نرخ 
ارز نداشته چرا كه منابع بانك مركزي منابع خوبي است و 
روند عرضه ارز در سامانه نيما و صرافي ها به همه نيازهاي 
واقعي پاسخ مي دهد.وي درباره ميزان ارزهاي خانگي بيان 
داشت: با توجه به اينكه بخش عمده اي از ارزهاي خانگي 
از كانال هاي غير رس��مي خريداري شده آمار دقيقي در 
دسترس نيست، اما با روند ثبات بازار به طور حتم طي اين 
دو سال بخش زيادي از ارز خانگي به بازار عرضه شده است.

سلطاني زاده درباره نوس��انات اخير نرخ ارز بعد از گراني 
بنزين تصريح كرد: افزايش قيمت بنزين تاثيري بر نرخ ارز 
نداشته و با وجود افزايش 300 درصدي قيمت بنزين، نرخ 
ارز 2 تا 5 درصد نوسان داشته كه اين افزايش قيمت هم 
امكان بازگشت به نرخ قبل را دارد.عضو شوراي عالي كانون 
صرافان افزود: اين ميزان نوسان نيز با توجه به قرار گرفتن 
در پايان سال و سفرهاي ماه ژانويه طبيعي است و همان طور 
كه در ايام اربعين با آن حجم سفر نرخ ارز تغيير چنداني نكرد 
تاثير اين سفرهاي كريسمس هم بيش از اين نخواهد بود.

وي درباره دس��تگيري تع��دادي از صرافان نيز گفت: 
متاسفانه چند همكار ما دس��تگير شده اند و احكامي 
صادر شده اس��ت. ما طي نامه اي با رييس قوه قضاييه 
مكاتبه كرديم و ايشان نيز با نظر مثبت بررسي كردند 
و انش��اهلل با بررسي هاي كارشناسي بتوانيم از صرافان 
خود دفاع كنيم. در اين زمين��ه بانك مركزي و مركز 
پژوهش هاي مجلس نيز بررسي هاي كارشناسي كردند 
كه نشان مي دهد اين معامالت براي سال 96 بوده در 

حالي كه بحران ارزي در سال 97 رخ داده است.

 مذاك�ره صراف�ان ب�ا بان�ك مرك�زي براي 
افزايش سقف خريد ارز

همچنين دبيركل كانون صرافان از مذاكره اين كانون با 
بانك مركزي براي افزايش سقف و تعداد دفعات خريد ارز در 
سال خبر داد.شهاب ابراهيم قرباني در نشست خبري درباره 
پيش بيني بازار ارز تا پايان سال اظهار داشت: چشم انداز بازار 
تا پايان سال مثبت است و انتظار ثبات بازار را داريم و حتي 
مي توانيم شاهد كاهش نرخ ارز نيز باشيم.وي افزود: به مردم 
پيشنهاد مي كنيم دنبال سرمايه گذاري در بازار ارز نباشند 
و براي سرمايه گذاري بازارهاي ديگري كه در اقتصاد ايران 
وجود دارند را انتخاب كنند، چرا كه مردم عادي به دنبال 
سود در كوتاه مدت هستند و در اين بازه زماني نه تنها سودي 

كسب نمي كنند، بلكه ضرر نيز خواهند كرد.
قرباني درباره سقف خربد 2000 يورو يك بار در سال نيز 
عنوان داشت: مذاكراتي براي افزايش سقف و همچنين 
تعداد دفعات خريد با بانك مركزي داش��ته ايم اما اكنون 
بسياري از متقاضيان حتي كمتر از سقف خريد مي كنند و 
با اين آمارها بانك مركزي معتقد است كه نيازي به افزايش 

سقف نيست.
وي درباره اقدامات كانون براي مقابله با خريد و فروش ارز در 
فضاي مجازي نيز گفت: باتوجه به گزارشات مردم همچنين 
صرافي ها به كانون، سياست كانون پيوسته اين بوده كه 
گزارش ها را جمع آوري كرده و در اختيار نهادهاي امنيتي 
و قضايي قرار دهد.دبيركل كانون صرافان درباره فعاليت 

دالالن و نوس��ان گيران نيز گفت: حضور نوسان گيران با 
نظارت مستقيم بانك مركزي و همكاري نيروهاي انتظامي 
بسيار كمرنگ شده و خريد مردم از دالالن نيز بسيار كاهش 
يافته و مي توان گفت اين عده دبگر نفشي در نوسانات اندك 

بازار ارز ندارند.

 حركت تقاضا در بازار ارز به سمت واقعي شدن
 از سوي ديگر، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با اشاره به حركت بخش تقاضا در بازار ارز به سمت 
واقعي ش��دن گفت: اجازه تالطم قيمتي داده نخواهد شد 
و رشد هيجاني نداريم.غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي در 
گفت وگو با ايِبنا با بيان اينكه نظ��ارت بر بازار اجازه تالطم 
قيمتي را نخواهد داد: گفت: خوش��بختانه هوش��ياري و 
نظارت هاي مس��تمر بانك مركزي بر عملكرد صرافي ها و 
بازار از رشد قيمت ها در بازار جلوگيري خواهد كرد.نماينده 
مردم رشت در مجلس با تاكيد بر اينكه حضور مستمر در بازار 
پشتوانه محكمي براي آرامش مردم است، افزود: خوشبختانه 
از روزهاي ابتدايي رشد نرخ بنزين رييس كل بانك مركزي 
در صرافي ها حاضر شده و جوياي قيمت ها بوده كه اين خود 
جلوي سوءاستفاده ها را گرفت.وي با بيان اينكه الزم است در 
ساير بخش ها نيز چنين اقداماتي صورت بگيرد، تصريح كرد: 
اينكه مسووالن همانند رييس كل بانك مركزي در خصوص 
نرخ ها به كف بازار آمده و به گزارش هاي كاغذي اكتفا نكنند، 
خود بخش اعظمي از مش��كالت را از ميان بر مي دارد.اين 
نماينده مردم در مجلس دهم با تاكي��د بر ضرورت تداوم 
نظارت ها حتي به مدت هاي طوالني، گفت: خوشبختانه 
سياس��ت گذاري هاي صحيح بانك مرك��زي حتي براي 
تقاضاهاي هيجاني نيز برنامه ارايه كرده و تنظيم نرخ ها در بازه 
زماني قبلي اين موضوع را ثابت كرد.وي با بيان اينكه تقاضا در 
بازار ارز به سمت واقعي شدن حركت كرده است، تصريح كرد: 
با كاهش تقاضا رشد هيجاني نرخ ها نيز روندي نزولي خواهد 
داشت. جعفرزاده ايمن آبادي با تاكيد بر اينكه ما در جنگ 
اقتصادي قرار داريم، گفت: بايد در اين نوع جنگ به روزرساني 
سياست ها مدام در دستور كار باشد.عضو كميسيون برنامه و 

بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي يادآور شد: حفظ 
وضعيت موجود در بازار ارز و تمايل به كاهش نرخ ها اولويت 
اصلي مسووالن بايد باشد تا ساماندهي واقعي نرخ ها رخ دهد.

 دالر به كف رسيد!
افزايش مناقشات تجاري بين چين و امريكا باعث كاهش 

ارزش دالر در برابر بسياري از ارزها شد.
به گزارش رويترز، معامالت روز چهارش��نبه بازارهاي ارز، 
فضاي معامالت بار ديگر كام��ال تحت تاثير اخبار مربوط 
به جنگ تجاري امريكا و چين قرار گرفت. دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا در جمع خبرنگاران در شهر لندن گفت 
كه عجله اي براي امضاي توافق تجاري با چين ندارد و احتمال 
مي رود امضاي فاز نخست توافق تجاري به پس از انتخابات 
رياست جمهوري كشيده شود.ويلبر راس، وزير بازرگاني 
امريكا نيز تهديد كرده اس��ت كه در صورت حاصل نشدن 
پيش��رفت در جريان مذاكرات تجاري، امريكا تعرفه هاي 

بيشتري روي واردات خود از چين اعمال خواهد كرد.
چين و امريكا درگير يك جنگ تجاري طوالني مدت بوده اند 
كه اكنون وارد هفدهمين ماه خود شده است و از آن به عنوان 
يكي از اصلي ترين داليل كاهش رشد اقتصادي جهان نام 
برده مي شود تا جايي كه بانك جهاني، زيان اين جنگ براي 
اقتصاد جهاني طي دو سال  آينده را حدود 700 ميليارد دالر 
برآورد كرده است. دو طرف طيف گسترده اي از محصوالت 

وارداتي يكديگر را مشمول تعرفه هاي اضافي كرده اند.
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، با قرار گرفتن در كمترين سطح يك 
ماه اخير و در سطح 97.737 واحد بسته شد. نرخ برابري هر 

فرانك سوييس معادل 1.0127 دالر اعالم شد.
در ح��وزه برگزيت ني��ز بوريس جانوس��ن، رهبر حزب 
محافظه كار كه كماكان از رقيب اصلي خود يعني حزب 
كارگر در نظرسنجي ها پيش است وعده داده كه در صورت 
پيروزي، انگليس را سي و يكم ژانويه از اتحاديه اروپا خارج 
خواهد كرد. از سوي ديگر اما جرمي كوربين، رهبر حزب 
كارگر وعده داده اس��ت در صورت پيروزي در انتخابات، 

رفراندوم برگزيت را براي بار دوم برگزار خواهد كرد اما افزوده 
كه در جريان اين همه پرسي موضعي بي طرف اتخاذ خواهد 
كرد.در آخرين دور از معامالت، پوند با 0.17 درصد افزايش 
قيمت نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.2991 دالر مبادله 
ش��د. هر يورو نيز با 0.15 درصد افزايش به 1.1075 دالر 
افزايش يافت. همچنين هر دالر امريكا به 1.3290 دالر 
 كانادا كاهش يافت. در برابر همتاي سنگاپوري، هر دالر 
به ازاي 1.3644 دالر سنگاپور مبادله شد.عالوه بر اتخاذ 
موض��ع تند تر بر ضد چين، رييس جمه��ور امريكا ديگر 
كشورها را نيز بي نصيب نگذاشته تا جايي كه تهديد كرده 
است در اعتراض به اليحه ماليات بر شركت هاي ديجيتالي 
فرانسه، تعرفه وارداتي روي برخي از محصولت فرانسوي 
تا صد در صد افزايش پيدا كند. ترامپ همچنين برزيل و 
آرژانتين را به افزايش تعرفه ها در صورت امضا نكردن توافق 
جديد مطابق ميل اين كشور تهديد كرده است. تهديدات 
امريكا به سرعت با واكنش منفي مقامات فرانسه، برزيل 
و آرژانتين مواجه شده است.در معامالت بازارهاي ارزي 
جهاني، همچنين هر دالر به 108.5771 ين رس��يد. در 
برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.4653 
دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 7.0792 

يوآن چين اعالم شد.
قيمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهاني تحت تاثير 
اظهارات رييس جمهور امريكا كه به اميدها نسبت به انعقاد 
 سريع توافق تجاري مقدماتي اين كشور با چين ضربه زد، 
به روند صعودي روز گذشته ادامه داد و نزديك به باالترين 
حد يك ماه اخير ايستاد.به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي 
 تحويل فوري در معامالت روز چهارش��نبه بازار سنگاپور

0.1 درصد افزايش يافت و به 1478 دالر و 81 سنت رسيد. 
در بازار معامالت آتي امريكا، ه��ر اونس طال ثابت بود و در 
1484 دالر و 60 سنت ايستاد.قيمت طال روز سه شنبه پس 
از اينكه دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا اعالم كرد توافق 
با چين ممكن است به پس از انتخابات رياست جمهوري در 
نوامبر سال 2020 موكول شود، به باالترين حد خود از هفتم 

نوامبر به اين طرف صعود كرد.

رييس كل سابق بانك مركزي در نوشتاري با تاكيد بر اينكه 
الزاما پايين بودن نرخ ارز، مطلوب نيس��ت، مداخله بانك 
مركزي در بازار ارز از س��ال 1382 را تاييد كرد. وي معتقد 
است اگر همزمان با مصوبه 21 فروردين 1397 هيات دولت، 
نسبت به اعمال سياست  مناسب تجاري و كنترل تقاضاي ارز 
اقدام مي شد، التهاب شهريور 1397 در بازار اتفاق نمي افتاد.

به گزارش ايس��نا، ولي اهلل سيف در مورد شرايط بازار ارز در 
سال 97 گفت: تغييرات نرخ ارز طيف وسيعي از متغيرهاي 
اسمي و واقعي را به طرق مختلف تحت تاثير قرار مي دهد. 
اينكه سطح مطلوب و بهينه نرخ ارز براي يك اقتصاد چه 
چيزي اس��ت، نيازمند بررس��ي دقيق تحوالت دروني و 
بيروني اقتصاد در نتيجه تغييرات نرخ ارز است. در چنين 
بررسي هايي مطمئنا حساسيت صادرات و واردات كشور 
نس��بت به تغييرات نرخ ارز مي تواند حاكي از نكات بسيار 
مهمي براي سياست گذار ارزي باشد. بنابراين با توجه به اينكه 
سياست گذار ارزي بايد نگاه كالن و ملي را در نظر داشته و در 
راستاي حداكثر سازي منافع ملي اقدام كند، برقراري سطح 
بهينه نرخ ارز كه به عنوان نرخ ارز تراز نيز از آن ياد مي شود بايد 

در دستور كار سياست گذار ارزي قرار داشته باشد.
نرخ ارز از زماني بهينه است كه پايداري داخلي و خارجي 
اقتصاد به طور همزمان تامين شود. پايداري داخلي هنگامي 
حاصل مي شود كه از ظرفيت هاي موجود اقتصاد به شكل 
بهينه استفاده شود و پايداري خارجي نيز متضمن آن است 
كه جريانات تجاري و مالي با دنياي خارج موجب كاهش 
معنادار ذخاير ارزي و افزايش نامطلوب نسبت به بدهي هاي 
خارجي )در ارتباط با سطح قابل تحمل اقتصاد داخلي( 
نشود. رويكرد برابري قدرت خريد كه مبتني بر تعديل نرخ 
ارز براساس تحوالت قيمت هاي داخلي و خارجي است، 
بر تنظيم تجارت خارجي و حفظ رقابت پذيري توليدات 
داخلي تاكيد دارد. خالصه اينك��ه الزاما پايين بودن نرخ 
ارز، مطلوب نيست. نرح بهينه ارز نرخي است كه مي تواند 
منجر به تعادل داخلي و خارجي اقتصاد و زمينه ساز رشد 
اقتصادي، افزايش رقابت پذيري ، اشتغال و در نهايت افزايش 

بلندمدت رفاه اجتماعي شود.

نرخ ارز رسمي در ايران، همواره متناسب با تفاوت هاي تورم 
داخل و خارج تغيير نكرده است؛ به گونه اي كه طي سال هاي 
مختلف به رغم تورم هاي ساالنه دو رقمي شاخص قيمت 
مصرف كننده و توليدكننده، نرخ ارز اسمي شاهد تغييرات 
اندك بوده است. رشد محدود نرخ اسعار خارجي طي دهه 
1380 به رغم تورم هاي دو رقمي در اين دهه نمونه بارزي از 
عدم تعديل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلي و خارجي 
است. در اين دوره سياست ناظر بر تحوالت نرخ ارز برگرفته 
از قدرت ذخاير ارزي كشور به واسطه قيمت هاي باالي نفت 
و درآمدهاي سرش��ار ارزي ناشي از آن بوده است. در بستر 
سياست هاي نامناسب ارزي و با تضعيف توليدات داخلي 
آثار منفي اعمال تحريم هاي نفتي و بانكي در دهه 1390 
تشديد شدند.يكي از روش هاي مورد استفاده در برآورد نرخ 
ارز تعادلي يا تراز، به كارگيري مدل برابري قدرت خريد است 
كه در آن نرخ ارز در رابطه با تغييرات سطح قيمت هاي داخلي 
و خارجي )ش��ركاي تجاري( مورد بررسي قرار مي گيرد. 
نرخ ارز تعادلي برابر است با حاصل ضرب نرخ ارز در نسبت 

قيمت هاي خارجي و داخلي.

 ۱۳۸۱ با يكسان س�ازي موفق بازار ارز  سال 
پايه مناسب 

محاسبه نرخ ارز تعادلي براساس رابطه برابري قدرت خريد 
مستلزم انتخاب سال پايه است و نرخ ارز تعادلي محاسبه 
شده نسبت به تغيير سال پايه، حساسيت نسبتا بااليي دارد. 
سال پايه بايد به گونه اي انتخاب شود كه بازار ارز در آن، در 
شرايط تعادل قرار داشته باشد. با در نظر گرفتن مالحظاتي 
نظير ثبات نس��بي فضاي كالن اقتص��ادي، عدم وجود 
نظام هاي چند نرخي ارز و عدم لحاظ س��ال هاي با درآمد 
نفتي باال در انتخاب سال پايه، انتخاب سال 1381 )سال 
يكسان س��ازي موفق بازار ارز( به عنوان سال پايه مناسب 
ارزيابي مي شود. چنانچه مالك تحوالت نرخ ارز از ابتداي 
سال 1381، مبتني بر شكاف تورم ماهانه داخل و متوسط 
كشورهاي شريك تجاري قرار مي گرفت، نرخ ارز  بايد در 

همسايگي مسير نرخ ارز تعادلي حركت مي كرد. 

نرخ ارز در طول دهه 1380 به تدريج از نرخ تعادلي فاصله 
گرفته است؛ تا اينكه در سال هاي 1391 تا 1392 و به دنبال 
بروز بحران ارزي، نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز تعادلي نزديك 
شده است. ليكن عليرغم تعديل ياد شده و رفع نسبي عدم 
تعادل بازار ارز، در طول سال هاي بعد به دليل عدم تعديل 
متناس��ب در نرخ ارز، مجددا ناترازي نرخ ارز افزايش يافته 
اس��ت. همچنين با لحاظ فروضي در رابطه با تورم ماهانه 
خارج و داخل، ارقام برآوردي نرخ ارز تعادلي در سال 1398 

به نرخ هاي جاري بازار بسيار نزديك است.
نكته قابل توجه درخصوص عدم تعادل ايجاد شده در بازار 
ارز اين است كه به دليل بيش ارزشگذاري پول ملي در اين 
سال ها، تقاضا براي ارز در اشكال مختلف خود نظير واردات 
رسمي و غيررسمي، ارز مسافرتي و نظاير آن زياد شده است. 
در چنين شرايطي حفظ نرخ هاي تعيين شده )حمايت از 
ريال بيش ارزش گذاري شده( با توجه به عدم اقدام در اتخاذ 

سياس��ت هاي تجاري و غير تجاري مناسب كه منجر به 
كاهش تقاضاي ارز شود تنها از طريق مداخله بانك مركزي در 
بازار ارز مي توانست محقق شود كه به صورت افزايش مداخله 

در بازار توسط بانك مركزي نمود داشته است.
اگر در سال 1392 دولت اجازه مي داد كه سياست نرخ ارز 
مبتني بر تعديل بر مبناي شكاف تورمي  باشد، دليلي بر بروز 
مجدد شوك ارزي نبود. به باور مقامات ارشد سياسي كشور 
يك��ي از مولفه هاي اصلي در نرخ ارز مناس��ب، مالحظات 
سياسي و بين المللي اس��ت. اگرچه اين باور در بلندمدت 
مشكالت و ناترازي هايي را به اقتصاد تحميل مي كند ولي 
ممكن است در دوره هاي زماني كوتاه بتواند توجيه پذير باشد 
كه البته راه انجام آن اعمال همزمان سياست هايي است كه 
منجر به كاهش تقاضاي ارز در داخل شود. بديهي است در 
صورت عدم استفاده از اين سياست ها و همزمان تاكيد بر 
جلوگيري از افزايش نرخ رسمي ارز توسط بانك مركزي دو 

اتفاق رخ خواهد داد.
روند افزايش تقاضاي ارز روز به روز تشديد مي شود.، بانك 
مركزي مجبور مي شود نسبت به افزايش سهم مداخله براي 

تنظيم بازار و جلوگيري از افزايش نرخ ارز اقدام كند.
هم��ان اتفاقاتي كه در طول س��ال هاي ده��ه 80، بعد از 
يكسان سازي موفق نرخ ارز در سال 1381 رخ داد. در اين 
سال ها همواره س��هم عمده فزاينده اي از ارز فروخته شده 
بانك مركزي با هدف مداخله و تنظيم بازار بوده است. البته 
در سال هاي بعد از سال 1392 نيز با نسبت به مراتب كمتري 

اين وضعيت مشاهده شد.
بانك مركزي كه براي جلوگيري از افزايش قيمت ارز همواره 
تحت فشار بود، هشدارهاي الزم را به صور مختلف با مقامات 
ارشد كشور مطرح كرد و حتي شوك ارزي پايان سال 1396 

را از قبل پيش بيني و نسبت به آن هشدار داد.
مقايسه عملكرد بانك مركزي در س��ال هاي 1392 تا 
1396 با سال هاي 1385 تا 1390 نشان مي دهد كه در 
اين مقطع بانك مركزي به موقع حساسيت الزم را نشان 
داد و با ارايه گزارش هاي هشدار دهنده نهايتا مداخله ارزي 
با شيوه مذكور متوقف شد.پيشنهاد و نظر بانك مركزي كه 

در مكاتبات و جلسات تصميم گيري همواره مطرح مي شد 
اين بود كه در درجه اول اجازه دهيم نرخ ارز متناسب با 
شكاف تورمي تعديل شود و اگر بنا بر مالحظات سياسي 
بين المللي نظر بر تاثير بخشي از شكاف تورمي در نرخ ارز 
است، بايد به موازات اقدامات بانك مركزي تدابيري اتخاذ 
ش��ود كه تقاضا را در بازار كاهش دهد و منجر به حفظ و 

تداوم ثبات و آرامش در بازار شود.
با اين هدف پيش��نهاد بانك مركزي به منظور جبران آن 
بخش از ش��كاف تورمي كه در نرخ ارز اعمال نمي ش��ود، 
همواره اين بوده كه با اتخاذ سياست هايي از قبيل تقويت 
كنت��رل مرزها براي جلوگي��ري از ورود كاالهاي مجاز و 
غيرمجاز، كاهش استثنائات تجاري و ايجاد ممنوعيت يا 
افزايش تعرفه هاي گمركي كاالهاي مصرفي و كاالهايي 
كه مشابه آنها در داخل توليد مي شود، نسبت به كاهش 
تقاضا براي ارز اقدام شود. به اين ترتيب دولت مي توانست 
ضمن كنترل افزايش قيمت ارز، تعادل با ثبات تري در بازار 
ايجاد و از بروز شوك ارزي در كوتاه مدت جلوگيري كند. 
كما اينكه اگر همزمان با مصوبه 21 فروردين 1397 هيات 
دولت، نسبت به اعمال سياست  مناسب تجاري و كنترل 
تقاضاي ارز اقدام مي شد، التهاب شهريور 1397 در بازار 
اتفاق نمي افتاد و تنها در زماني آرامش به بازار برگشت كه 
تصميمات و اقدامات مناسبي در ارتباط با كنترل تقاضا با 

تصويب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به عمل آمد.
با توجه به حساس��يت هاي بين المللي بعد از شوك ارزي 
سال 97 با تشكيل شوراي عالي هماهنگي هاي اقتصادي و 
ايجاد هماهنگي در 3 قوه، تصميمات و اقدامات موثري در 
جهت ايجاد و تداوم آرامش در بازار ارز انجام ش��د كه نتايج 
مثبتي به همراه داش��ت و از تداوم التهابات و نوسانات در 
بازار جلوگيري كرد. مهم ترين علت موثر در كنترل نسبي 
التهابات و نوسانات، نزديك شدن نرخ اسمي ارز به نرخ واقعي 
آن در شرايط اقتصادي حاضر بوده كه تاثير بسيار زيادي در 
كاهش تقاضاي ارز داشته است. در كنار آن مي توان تعطيلي 
بازار هاي غيرمجاز، توقف فعاليت هاي سوداگرانه و حمايت 

كامل قوه قضاييه را مورد اشاره قرار داد.
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 تمايل دالالن به خريد 
و فروش وام قرض الحسنه 

عضو كميسيون اقتصادي مجلس، بر ضرورت نظارت 
بيشتر بانك مركزي بر روند اعطاي تسهيالت بانكي 
تاكيد كرد و گفت: دالالن رغبت بيشتري به خريد 
و فروش وام قرض الحسنه نسبت به ساير تسهيالت 
دارند.سيدناصر موسوي الرگاني در گفت وگو با ايِبنا با 
اشاره به تخلفاتي كه در حوزه بانكي رخ مي دهد، گفت: 
متاسفانه خريد و فروش وام موضوعي مسبوق به سابقه 
بوده و مشكالتي را براي متقاضيان ايجاد كرده است.

نماينده مردم فالورجان در مجلس، با بيان اينكه خريد 
و فروش وام در سنوات گذشته نيز وجود داشته است، 
افزود: بايد بانك مركزي نسبت به خريد و فروش وام 
قرض الحسنه كه البته تعداد آن كم است ورود داشته 
باش��د زيرا بي توجهي به اين موضوع قش��ر ضعيف 
جامعه را دچار زحمت مي كند.وي با تاكيد بر اينكه 
وام قرض الحسنه به علت سود كم متقاضي زيادي به 
نسبت ساير وام ها دارد، تصريح كرد: متاسفانه برخي 
با خريد و فروش وام قرض الحس��نه محملي را براي 
سوءاستفاده ايجاد كرده اند از اين رو الزم است با تشديد 

نظارت ها جلوي اين نوع اقدامات گرفته شود.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه افزايش 
نرخ سود بانكي در خريد و فروش وام ها ظلم بزرگي در 
حق نيازمندان واقعي است، گفت: با توجه به اينكه ارايه 
وام قرض الحسنه تكليف قانون بانك ها است اما ديده 
شده كه برخي بانك ها از ارايه آن سر باز زده و برخي 
نيز با سوءاستفاده سعي در فروش اين نوع تسهيالت 
دارند.موس��وي الرگاني با تاكيد بر اينكه تخلف در 
سيستم بانكي زيبنده نظام نيست، افزود: انتظار مي رود 
نمونه فعاليت هاي مثبت بانك مركزي در ساماندهي 
وضعيت بازار در خصوص بهبود عملكرد شبكه بانكي 
نيز ديده شود.اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان 
اينكه سپرده هاي قرض الحسنه اي كه نزد بانك بوده 
همچنين منابع حاصل از سپرده حساب هاي جاري 
منبع خوبي براي اعطاي تس��هيالت قرض الحسنه 
است، تصريح كرد: نياز است كه بانك مركزي نظارت 
جدي بر بانك ها داشته باشد تا تخلفي در رويه ارايه 

تسهيالت رخ ندهد.

بسيج عمومي شعب بانك ملي 
ايران براي فعال سازي رمز دوم

با الزام بانك مركزي به اس��تفاده از رمز پويا، ساعت 
كاري تمامي ش��عب بانك ملي ايران به منظور ارايه 
خدمات مشاوره و راه اندازي رمز دوم يك بار مصرف 
مشتريان و كاهش مش��كالت آنها بعد از زمان الزام 

شده، افزايش يافت . 
 به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، اپليكيشن 
60 بانك ملي ايران، اب��زاري براي توليد رمز يك بار 
مص��رف در بس��تر گوش��ي تلفن همراه اس��ت كه 
فعال سازي آن از روش هاي متفاوتي به صورت كامال 

غيرحضوري امكان پذير است.
مش��تريان مي توانند براي فعال س��ازي برنامه رمز 
يك بارمصرف از طريق دانلود آن از س��ايت رسمي 
بانك به آدرس bmi.ir يا كافه بازار و گوگل پلي براي 
كاربران اندرويد و سيبچه براي كاربران گوشي هاي 
اپل اقدام كرده و با مراجعه به بالغ بر 8000 خودپرداز، 
كيوسك و كش لس هاي اين بانك يا از طريق سامانه 
بام رمز خود را فعال نمايند .مشترياني هم كه گوشي 
هوشمند نداشته يا به دليل پايين بودن ورژن گوشي 
امكان دريافت برنامه 60 را نداشته باشند به راحتي 
مي توانند از طريق كد دستوري #60*737* اقدام 
به دريافت رمز يك بارمصرف نمايند.اما اگر به هر دليلي 
مشتريان موفق به فعال سازي غير حضوري نشوند و در 
فرآيند نصب نيازمند راهنمايي باشند، با تمهيدات ويژه 
به عمل آمده در بانك ملي ايران مشتريان مي توانند 
در روزهاي ش��نبه تا 4 شنبه تا ساعت 17 و روزهاي 
پنجشنبه تا س��اعت 15 به تمامي شعب اين بانك 
مراجعه كنند.همچنين كارشناسان بانك همه روزه 
از ساعت 8 تا 20 در حدود 140 پايگاه شبانه روزي و 
شعب شهاب بانك ملي پاسخگوي مراجعه مشتريان 
در اين زمينه خواهند ب��ود .در روزهاي جمعه نيز از 
ساعت 9 صبح لغايت 19 كارشناسان بانك ملي ايران 

به راهنمايي مراجعين مشغول خواهند بود . 
الزم به ذكر است، با توجه به الزام استفاده از رمزهاي 
پويا همچنين افزايش استقبال كاربران براي نصب 
اپليكيشن 60 با نزديك شدن به زمانبندي اعالم شده 
از سوي بانك مركزي، توصيه مي شود تا مشتريان عزيز 
فرآيند نصب اين اپليكيشن را براي جلوگيري از بروز 
مشكالت احتمالي به روزهاي پايان ماه موكول نكنند و 
در اسرع وقت اقدام نمايند. روش گام به گام فعال سازي 
هر دو روش دريافت رمز يك بارمصرف نيز در سايت 
اين بانك به آدرس www.bmi.ir قابل دسترسي 
مي باش��د. تا روز 12 آذرماه بي��ش از 563 هزار نفر 
»اپليكيشن 60« را نصب كرده اند و همه كاربراني كه 
تا قبل از پايان آذر ماه اين اپليكيشن را نصب كنند، در 
قرعه كشي 60 جايزه ويژه جشنواره »شصتت خبردار 

شده« نيز شركت داده خواهند شد.

بانك، عامل فيشينگ نيست
يك كارشناس بانكي با بيان اينكه بانك عامل فيشينگ 
نيست و عدم آگاهي برخي مشتريان دليل افزايش 
فيشينگ است، گفت: آموزش مشتريان و رمز دوم 
پويا مي تواند امنيت را افزايش و جرايم را كاهش دهد.

محمدعلي بخشي زاده در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به 
افزايش كالهبرداري هاي مبتني بر برداشت غيرمجاز 
در سال هاي اخير گفت: يكي از مهم ترين مسائل در 
حوزه امنيت، آموزش و شناخت مشتريان به شمار 
مي رود كه ضعف در اين زمينه باعث شده تا آسيب هاي 
متعددي به كشور وارد ش��ود؛ در واقع دليل افزايش 
كالهبرداري هاي آنالين و فيشينگ كه سبب خسارت 
به مش��تريان ش��ده عمدتا در زمينه عدم شناخت 
مشتريان سيستم بانكي در استفاده از خدمات مبتني 
بر رمز دوم و تراكنش هاي بدون حضور كارت است كه 
در نهايت سرقت اطالعات كارت توسط كالهبرداران و 
بحراني را در شبكه بانكي مانند فيشينگ به دنبال دارد.

حجم مداخله سال
)ميليارد دالر(

سهم از كل فروش ارز 
بانك مركزي )درصد(

13827.338.7
13838.947.2
138411.547.1
138517.754.3
138624.662.0
138736.369.1
138837.375.8
138955.379.8
139049.757.8
1392--
13931.85.4
13943.313.9
139511.730.1
139618.541.0



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

بررسي 67 گروه تحليلي رونماي بازار سرمايه

بورستهرانبهكدامسوميرود
گروه بورس|

رش�د قابل توجه قيمت ها در بازار سهام سبب 
ش�ده تا اين بازار از ابتداي س�ال تاكنون به جز 
س�رمايه گذاران مورد توجه تمامي بسياري از 
افراد غير بورس�ي نيز قرار بگيرد. توجه ويژه به 
بازار سهام در سال جاري بيش از هر چيز از تغيير 
نرخ ارز در سال 97 و افزايش ميانگين نرخ سامانه 
نيما در سال 98 اثر پذيرفته است. اين عامل مهم 
كه بيش از هر چيز بر س�ود آوري ش�ركت هاي 
داراي فروش دالري اثر گذاشته است، سبب شد 
تا در سال جاري ساير شركت ها نيز به دليل لزوم 
افزايش نرخ محصوالت خود و افزايش ريالي سود 
مورد اقبال سرمايه گذاران قرار بگيرند. اين عامل 
اگرچه توانست در كنار رونق برخي از صنايع كه از 
واقعي شدن قيمت ارز تاثير مثبت پذيرفتند به 
كسب بازده بيش از 80 درصدي بورس تهران طي 
6 ماه نخست سال منجر شود، اما همچون تمامي 
روندها در بازارهاي مالي تداوم نيافت و با واژگوني 
شاخص ها در ميانه مهرماه وارد فاز اصالحي شد.
به دنبال اين رويداد كم كم از ميزان اظهارنظرهاي 
مثبت كاسته شد و بسياري خود را براي سقوط 
شاخص كل بورس حتي در سطوح پايين تر از 300 
هزار واحد آماده كردند. چنين افتي اگرچه محقق 
نشد اما حاكي از آن بود كه مفروضات تحليل در 
بازارها بايد بار ديگر مورد ارزيابي قرار گيرند. به 
همين منظور در روز گذشته پيش بيني 67 گروه 
تحليلي از سود شركت ها و كل بازار، P/E، بازدهي 
كل بورس، روند مورد انتظار و متغيرهايي چون 
نرخ تورم، نرخ ارز و قيمت هاي جهاني براي ادامه 

سال 98 اعالم شد .

به گزارش بورس پرس، چهاردهمين گزارش اجماع ۶۷ 
گروه تحليلي )اعم از شركت مختلف سبدگرداني، تامين 
سرمايه و كارگزاري( كه توس��ط يكي از شركت هاي 
مديريت سرمايه منتشر ش��ده حكايت از آن دارد كه 
شاخص بورس سال جاري را با بازدهي ۸۵ درصدي به 
پايان خواهد برد كه ۷ واحد درصد از پيش بيني قبل، 
كمتر و ناش��ي از احتمال افت بيش از ۲ درصدي سود 

خالص شركت هاي بورسي است.
همچنين در اين گزارش عالوه بر پيش بيني سود ۹۴ 
شركت بورسي، ميانگين نرخ ارز مورد انتظار بورسي ها 
در سامانه نيما نسبت به دوره قبل، ۲ واحد درصد كمتر 
و نرخ تورم هم ب��ا كاهش ۹ واحد درصدي پيش بيني 

شده است .

   تغيير منفي از پيش بيني چند متغير مهم 
ش��اخص بورس، در مهرماه و پس از ثب��ت يك روند 
تاريخي در مسير اصالحي قرار گرفت و طي يك و نيم 
ماه در مدار فرسايشي به حركت درآمد و ضمن اصالح 

قيمتي، اصالح زماني نسبتا طوالني را از سر گذراند.
در اين مدت، گروه هاي تحليلي مفروضات را بار ديگر 
مورد بازنگري قرار دادن��د و برآوردها را اين بار مطابق 
با تغيير رون��د قيمت در بازارهاي داخل��ي و بازارهاي 
جهاني به روز كرده اند. بنابراي��ن گزارش اجماع دوره 
قبل )شهريور( در شرايطي منتشر شد كه بورس تهران 
در مسيري صعودي در حال ثبت ركوردهاي تازه بود 
و در نقطه مقابل، ضمن تداوم ركود معامالتي در بازار 

مسكن، بازارهاي ارز و طال آرامشي نسبتا طوالني را از 
سر گذراندند.

از طرفي، ب��ازار جهاني هم در بيم و اميدهاي ناش��ي 
اختالفات تجاري اقتصادهاي بزرگ و حمايت گرايي رو 
به گسترش امريكا از اقتصاد قرار داشت. در اين دوره اگر 
چه در بازار جهاني تقريبا در بر همان پاشنه مي چرخد 
و عمال اتفاق خاصي در جهت بهبود يا تشديد ركود رخ 
نداده، در بازارهاي داخلي شاهد تشديد نوسانات، تجربه 
يك اصالح قيمتي جدي در بازار سهام و توزيع ناهمگون 
نقدينگي در بين صنايع بورسي و همچنين ايجاد موج 

صعودي در بازارهاي ارز و سكه بوديم.
تحليلگ��ران در اي��ن فاصله تقريب��ا دو م��اه و نيمه، 
پيش بيني ها از س��ود س��هام، روند حركت ن��رخ ارز، 
نوس��انات قيمت در بازار جهاني و س��اير متغيرهاي 
اثرگذار به محيط بورس تهران به طور معناداري تغيير 
داده اند. كاهش سود خالص بازار سهام، كاهش بازدهي 
بورس تهران در كنار تورم كمت��ر و انتظارات نزولي از 
روند نرخ ارز در سامانه نيما در تازه ترين گزارش اجماع 

جالب توجهي است.

   مساله كم نمايي در داده هاي تحليلگران
البته بايد توجه داشت مرجع ارزش گذاري در تفسير 
نتايج گزارش اجماع تحليلگران حائز اهميت اساسي 
اس��ت. گزارش اجماع براساس سود خالص كل بازار و 
همچنين نحوه حركت شاخص، مس��ير بازار را مورد 
بررس��ي قرار داده اس��ت. اين درحالي است كه توزيع 
جريان نقدينگي طي ماه هاي اخي��ر برخالف انتظار 
تحليلگران رقم خورده و اين ش��كاف بين تحليلگران 
و معامله گ��ران در واگرايي نماگرهاي اصلي س��هام و 
جهش ۱۹۵ درصد شاخص هم وزن در قياس با بازدهي 
۸۰ درصدي ش��اخص كل تا به اينجاي كار نشان داده 

شده است.
در واقع اثر توزيع نامتوازن منابع بين صنايع در گزارش 
اجماع غايب اس��ت و همين به ص��ورت كم نما در اين 

داده هاي تحليلگران نمايان شده است. 
  نتايج مهم: 

با وجود اهميت در مرجع ارزش گذاري صاحب نظران 
بورسي و انحراف اخير بازار از روند مورد انتظار، نمي توان 
اثر رويكردهاي تحليلي در جهت يابي ش��اخص كل 
در بلندم��دت را ناديده گرفت. اي��ن موضوع به ويژه با 
روند فزاينده مشاركت تحليلگران و غناي رو به تزايد 

پيش بيني ها اهميت خود را نشان مي دهد.
در اين گزارش، س��ود مورد انتظار از شركت هايي كه 
نزديك به ۶۵ درصد ارزش كل بازار س��هام را تشكيل 
مي دهند، ارايه ش��ده اس��ت. در گزارش دوره قبل در 
ش��هريور ۶۳ گروه تحليلي در اين گزارش مشاركت 
كرده بودند. البته خطاي پيش بيني جزو ذات تحليل 
اس��ت و بنابراين هرگونه انحراف مسير واقعي از روند 
مورد انتظار را نباي��د به معناي ناكارآمدي پيش بيني 
دانست كه بايد به پيچيدگي واقعيتي دانست كه تماما 

در چنگ فهم نمي آيد.
متغيره��اي كليدي اين گزارش، س��ود ش��ركت ها 
و س��ود خال��ص كل بازار، نس��بت قيمت ب��ه درآمد، 
بازده��ي كل بورس، مي��زان تغيي��ر پيش بيني ها و 
همچنين روند م��ورد انتظار صاحب نظران بورس��ي 
در م��ورد متغيره��اي كالني چ��ون نرخ ت��ورم، نرخ 
 ارز و قيمت ه��اي جهان��ي ب��راي س��ال ۹۸ اس��ت.

سود مورد انتظار: يكي از نتايج مهم اين گزارش نسبت 
به گزارش قبلي كاهش ۳ درصدي سود پيش نگر است. 
انتظارات نزولي نسبت به قيمت هاي جهاني و نرخ نيما و 
برخي گزارش هاي نامطلوب شركت هاي بزرگ در ۶ ماه 
ابتدايي سال از علل عمده بروز چنين انتظارات كاهشي 

در بين تحليلگران به شمار مي رود.
سود مورد انتظار هم براي چهار فصل پيش رو كاهشي 
اس��ت هم براي س��ال ۹۸ ه��م روند مش��ابهي دارد. 
تحليلگران بورسي در اين گزارش كاهش ۱. ۲ درصدي 
را براي سود مورد انتظار شركت ها براي سال جاري در 

نظر گرفته اند.
اين درحالي اس��ت كه در ش��هريور انتظار رش��د ۲.۲ 
درصدي س��ود ش��ركت ها در بين تحليلگران وجود 
داش��ت. چرخش منفي انتظارات سودآوري در ميان 
صنايع بزرگ عمدتا معط��وف به صنعت روي، الفين، 
اوره و سنگ آهني هاست. كاهش انتظارات در اين دوره 
نس��بت به دوره قبل را مي توان به گزارش هاي ۶ ماهه 

اين گروه از صنايع نسبت داد.
نسبت قيمت به درآمد پيش نگر )forward(: نسبت 
قيمت به سود مورد انتظار يا همان P بر E به عنوان ديگر 
متغير كليدي م��ورد توجه تحليلگران در اين گزارش 
افزايش داش��ته است. در واقع، نسبت قيمت به درآمد 
پيش نگر يا همان فوروارد شركت هاي مورد بررسي به 

۸. ۴ واحد رسيده است.
اين نسبت سال گذشته در همين زمان ۱.۴ واحد و در 
شهريورماه سال جاري ۶.۴ واحد بود. افزايش نسبت 
قيمت به درآمد طي اين مدت نش��ان مي دهد فاصله 
قيمت در مسير صعودي به طور كلي از سود مورد انتظار 
تحليلگران بيشتر شده است. با وجود اين، ارزش گذاري 
بازار همچنان در محدوده ميانگين دو سال اخير صورت 
گرفته است. به بيان دقيق تر، ارزش گذاري بازار در يكي، 
دو سال گذشته در محدوده ۴ تا ۵ در نوسان بوده است. 

سقف نسبت قيمت به درآمد فوروارد بازار در دو سال 
گذش��ته مربوط به مهرماه سال ۹۷ است و عدد ۵.۵ را 
نش��ان مي دهد. اما با جهش سودآوري شركت ها طي 
ادوار اخير به خصوص در نيمه نخس��ت سال ۹۸، اين 
نس��بت كاهش يافت و در تيرماه عدد ۳.۴ واحد را هم 

به خود ديد.
چنين محدوده اي براي ارزش گذاري س��هام درحالي 
مرجعيت يافته كه ميانگين اين نسبت براي بازار سهام 
طي ۱۰ س��ال اخير ۴.۵ بوده اس��ت. به نظر مي رسد 
ريسك هاي سياسي و شرايط خاص كشور اجازه فراتر 
رفتن ارزش گذاري از اين محدوده متوس��ط دو سال 

اخير را نمي دهد.
به نظر مي رس��د تعدد مراجع ارزش گذاري شركت ها 
)از تحول سودآوري س��هام به خصوص در گروه هاي 
كوچك تر تا جذابيت افزايش سرمايه بنگاه هاي بورسي 
از منابعي نظير تجديد ارزيابي دارايي ها تا سود انباشته( 
به عنوان ضربه گير واكنش بازار به انتظارات كاهش��ي 

سودآوري عمل كرده است.
 با وج��ود اين، پيش بيني تحليلگران از ميزان بازدهي 
كل بازار در مقايس��ه با گزارش قبلي در ش��هريورماه 

كاهشي بوده است.
تحليلگران در دوره قبل انتظار بازدهي ۹۲ درصدي را 
براي ش��اخص كل پيش بيني كرده بودند. اين رقم در 
پيش بيني آذر به ۸۵ درصد كاهش يافته است. اگرچه 
بازار س��هام همچنان از نگاه تحليلگران واجد ظرفيت 
براي تداوم روند صعودي است )بازدهي بورس از ابتداي 
سال تا روز گذشته ۸۰ درصد بود كه ۵ واحد درصد از 

ميانگين مورد انتظار تحليلگران فاصله دارد.( 
متغيرهاي كالن: نرخ تورم، روند نرخ ارز و قيمت هاي 
جهاني هم به دليل اثرگذاري مستقيم و غيرمسقيم بر 
س��هام همچنان در تور تحليلگران وزن ويژه اي دارند. 
پيش بيني بورسي ها از نرخ تورم و نرخ ارز نسبت به دوره 

قبل كاهشي است كه معناي ديگر آن، انتظار فشار بر 
قيمت فروش توليدكنندگان طي ماه هاي باقيمانده از 

سال است.
در كل ط��ي دو دوره اخي��ر عموما روند م��ورد انتظار 
متغيرهاي كالن از سوي بورسي ها كاهشي بوده است. 
تازه ترين نگاه بورسي ها به قيمت هاي جهاني هم غالبا 
منفي است. اگرچه انتظار افزايش قيمت نفت در بين 
تحليلگران نسبت به شهريور مشاهده مي شود اما در 
مورد ساير كاموديتي ها نظير قيمت محصوالت فوالدي، 
متانول و اوره همچنان فضا در بين اين گروه ها كاهشي 
است. نكته جالب توجه در اين ميان، چرخش مثبت 
انتظارات تحليلگران در مورد بازار مسكن و پيش بيني 

افزايش بازدهي امالك است.
تحليلگران براساس تازه ترين پيش بيني ها انتظار دارند 
سود شركت ها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، حدود ۵ 
تا ۱۲ درصد افزايش يابد. اگرچه از محل تغيير قيمت 
جهاني كاالهاي پايه نظي��ر نفت، فلزات و محصوالت 
پتروپااليشي انتظار رشد چنداني در سال ۹۹ با ميانگين 
س��ال ۹۸ نمي رود، اما پيش بيني رش��د ۱۲ درصدي 
قيمت دالر در س��امانه نيما به عل��ت اصلي انتظارات 

افزايشي سود ۹۹ نسبت به ۹۸ تبديل شده است.
مطابق گزارش اجماع، با وج��ود حرف و حديث هاي 
فراوان براي تحميل هزينه هاي مختلف توسط دولت به 
شركت هاي بورسي، اين موضوع بر انتظارات تحليلگران 
تاثير نگذاشته و همچنان سود سال ۹۹ نسبت به سال 

۹۸ با ۱۲ درصد افزايش پيش بيني شده است.
در طول ۱۵ س��ال گذش��ته، در هر س��الي كه س��ود 
شركت هاي بازار نسبت به سال گذشته افزايشي بوده 
و نس��بت قيمت به درآمد بازار در محدوده اي كمتر از 
عدد ۵ كمتر قرار داشته، بازدهي سهام به طور عمومي از 
اوراق با درآمد ثابت از جمله سپرده هاي بانكي و اوراق 

خزانه و ساير اوراق بدهي بيشتر بوده است.
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  مجوز افزايش سرمايه 3  شركت صادر شد: 
ش��ركت هاي توليدي چدن س��ازان، كارخانجات 
تولي��دي شيش��ه داروي��ي رازي و غلتك س��ازان 
سپاهان درباره وضعيت افزايش سرمايه هاي خود 
گزارش هايي را منتشر كردند. به گزارش سنا، شركت 
تولي��دي چدن س��ازان در گزارش خ��ود، از صدور 
مجوز افزايش سرمايه ۷۰درصدي شركت خبر داد. 
»چدن« با سرمايه فعلي يك هزار ميليارد ريالي قصد 
دارد س��رمايه خود را با افزايش ۷۰۰ميليارد ريالي، 
به يك هزار و ۷۰۰ميلي��ارد ريال معادل ۷۰درصد 
افزايش دهد. اين افزايش سرمايه قرار است از محل 
سود انباشته تامين شود و صرف تأمين مخارج انجام 
ش��ده و تكميل طرح هاي در دس��ت اقدام، تامين 
سرمايه در گردش )جهت خريد غلتكهاي ضايعاتي( 
و مش��اركت در افزايش س��رمايه شركت سنگين 
صنعت كوهپايه شود. از سوي ديگر مجوز افزايش 
س��رمايه ۴۱درصدي شركت كارخانجات توليدي 
شيشه دارويي رازي صادر شد. »كرازي« اعالم كرد 
با توجه به اينكه سرمايه فعلي شركت ۸۵۰ميليارد 
ريال است و اين شركت قصد اصالح ساختار مالي و 
تامين سرمايه در گردش را دارد، سرمايه خود را به 
يك هزار و ۸۵۰ميليارد ريال معادل ۴۱درصد افزايش 
مي دهد. گفتني است؛ اين افزايش سرمايه از محل 
سود انباشته تامين مي شود. شركت غلتك سازان 
سپاهان نيز افزايش سرمايه ۶۲درصدي را در دست 
اقدام دارد كه مجوز آن نيز صادر شده است. سرمايه 
اين ش��ركت ۳۷۵ميليارد ريال بود ك��ه با افزايش 
۲۲۵ميليارد ريالي معادل ۶۱درصد افزايش مي يابد 

و به مبلغ ۶۰۰ميليارد ريال مي رسد. 

  عرضه اوليه اسناد خزانه اسالمي در ۱6 آذر 
ماه:  فرابورس در ادامه موج عرضه هاي اوليه اسناد 
خزانه اسالمي، با صدور اطالعيه اي جزييات عرضه 
اوليه يك اخزاي جديد را اعالم كرد. بر اساس اعالم 
فرابورس، عرضه اوليه اسناد خزانه اسالمي با تاريخ 
سررسيد ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰ در نماد »اخزا ۸۰۸۱« 
در روز شنبه ۱۶ آذر ماه ۹۸ انجام مي شود. بر اساس 
اطالعيه فرابورس، به استناد پذيرش ۱۶ مرداد ماه 
۹۸ اوراق اسناد خزانه اسالمي با سررسيد ۱۷ آبان 
ماه ۱۴۰۰ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، نماد 
معامالتي اوراق مذكور براي اولين بار روز شنبه ۱۶ آذر 
ماه ۹۸ در بازار ابزارهاي نوين مالي گشايش مي يابد 
و قيمت پايان��ي اوراق، ميانگين موزون و معامالت 
روزان��ه اوراق در روز گش��ايش خواهد بود. گفتني 
است، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند با در 
اختيار داشتن كد معامالتي فعال در سيستم شركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق و تسويه وجوه نسبت به 

خريد اوراق اسناد خزانه اسالمي اقدام كنند.

  »پارس« ۴.998ريال س�ود براي هر س�هم 
اعالم كرد:  شركت پتروشيمي پارس در صورت هاي 
مالي ۶ماهه سود هر سهم را ۴هزار و ۹۹۸ريال اعالم 
كرد كه در مقايس��ه با سود ۲هزار و ۷۸۵ريالي دوره 
۳ماهه با رش��د همراه شده اس��ت. »پارس« در اين 
گزارش سود عملياتي را ۲۸هزار و ۲۵۴ميليارد ريال، 
س��ود خالص را ۲۹هزار و ۹۸۷ميليارد ريال و سود 
انباش��ته را ۳۵هزار و ۹۷۷ميليارد ريال اعالم كرده 
است. اين شركت در تشريح اهداف خود در خصوص 
توليد و فروش محصوالت اعالم كرد كه دستيابي و 
تحقق برنامه توليد پيش بيني شده در بودجه سال 
۹۸ از طري��ق رفع تنگناهاي تولي��د و جلوگيري از 
توقفات توليد با برنامه ريزي منسجم و توسعه سهم 
فروش ه��اي داخلي به منظور كاهش اثرات تحريم 
ضمن حفظ س��هم بازارهاي صادرات��ي به منظور 
حفظ درآمدهاي ارزي اس��ت. همچنين با توجه به 
رابطه مستقيم و معنادار قيمت فروش محصوالت 
با قيمت نفت، قيمت فروش محصوالت براي سال 
۹۸ بر اساس قيمت پيش بيني شده نفت در بودجه 
كل كشور توسط واحد برنامه ريزي شركت صنايع 
پتروشيمي خليج فارس تعيين و در بودجه لحاظ شده 
است. عالوه بر اين فرمول قيمت خوراك نسبت به 
سوال ۱۳۹۷ تغييري نداشته و قيمت خريد مواد اوليه 
همانند قيمت هاي فروش محصوالت توسط واحد 
برنامه ريزي شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس 
تعيين و در بودجه لحاظ شده است. »پارس« درباره 
هزينه هاي توزيع و فروش اعالم كرد در حوزه هزينه 
حمل محصوالت با توجه به اجاره كشتي جهت حمل 
محصوالت صادراتي به منظور كاهش آثار تحريم ها 
نسبت به سال ۹۷ داراي افزايش خواهد بود كه آثار 

افزايشي آن در بودجه لحاظ شده است.

  گزارش 6ماهه »فنورد« منتشر شد: شركت 
نورد و قطع��ات فوالدي، صورت ه��اي مالي ميان 
دوره اي ۶ماهه منتهي به ۳۱شهريور۱۳۹۸ را منتشر 
كرد. ش��ركت نورد و قطعات فوالدي در اطالعات و 
صورت هاي مالي ميان دوره اي ۶ماهه خود س��ود 
هر سهم را يك هزار و ۵۳۲ريال اعالم كرد. اين رقم 
در حالي منتشر مي شود كه اين شركت سود دوره 
۳ماهه خ��ود را مبلغ ۵۴۶ ري��ال محقق كرده بود. 
از سوي ديگر، س��ود عملياتي »فنورد« در گزارش 
منتش��ر ش��ده ۲۸۴ميليارد و ۱۶۹ميليون ريال، 
س��ود خالص ۲۲۰ميليارد و ۷۰۸ميلي��ون ريال و 
سود انباشته ۳۱۶ميليارد و ۵۱۲ميليون ريال اعالم 

شده است.
اين شركت قصد دارد توليد خود را به ۱۳۸ هزار تن 
ورق و ۹۹ هزار تن شمش فوالدي و فروش خود را به 
۱۳۸ هزار تن ورق در سال ۱۳۹۸ برساند. همچنين 
نرخ فروش شش ماهه اول ۴۹هزار ريال بوده است 
كه با توجه به ثبات وضعيت اقتصادي و ارزي براي 
شش ماهه باقي مانده سال نيز همين نرخ پيش بيني 
مي شود. »فنورد« اعالم كرد، با توجه به اجراي پروژه 
توليد ورق هاي فوالدي عريض الزم است تجهيزات و 
ماشين آالت به قيمت هفده ميليون دالر معادل يك 
هزار و ۷۰۰ميليارد ريال خريداري شود. اما، با عنايت 
به اينكه شركت امكان دسترسي به تامين سرمايه 
مزبور را ندارد، لذا فروش دستگاه استند موجود ورق 

عريض منطقي است.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان كرد

ابزارهاي جديد در راهند
افش��اي به موقع اطالعات ش��ركت هاي بورسي در 
سال جاري دس��تاورد مهم نهاد ناظر است و اكنون 
۹۱ درصد شركت ها اطالعات خود را به موقع ارسال 
مي كنند و درس��ال جاري تنها ۸ درصد شركت ها با 
تاخير اطالعات خود را ارس��ال كرده اند و يك درصد 

هم عدم افشا داشتند.
به گزارش سنا، شاپور محمدي، رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار ضمن بيان مطلب فوق در گفت وگويي 
راديويي اظهار داش��ت: روند قانوني و تنبيهي تعلل 
شركت ها در ارسال اطالعات به ناشران بورسي اعالم 
شد. همچنين پيامك هايي براي آگاهي آنها ارسال و 

فرهنگ سازي مناسب صورت گرفت.
محمدي كه با راديو ايران سخن مي گفت به مزاياي 
افش��اي به موقع اطالعات در بازار س��رمايه اش��اره 
كرد و گفت: افش��اي به موقع اطالعات به ش��فافيت 
بيشتر بازار سرمايه كمك مي كند و سرمايه گذاران 
مي توانند بهنگام و همزمان به اطالعات دسترس��ي 

داشته باش��ند و اين موضوع كمك مي كند افراد در 
سرمايه گذاري هاي خود دقت بيشتري داشته باشند.

س��خنگوي س��ازمان بورس با بيان اينكه مديران، 
شركت ها و سرمايه گذاران از حمايت سازمان بورس 
برخوردار هستند، افزود: يكي از آثار افشاي به موقع، 
اين است كه اطالعات در شركت ها انباشته نمي شود 
و در زمان درست به دست سرمايه گذاران مي رسد. 
قطعا نوس��اناتي كه ممكن است ناشي از ارايه نشدن 
اطالعات به سرمايه گذاران باش��د كنترل شده و به 
همين دليل، ريسك شركت ها كاهش پيدا مي كند.

محمدي افزود: افشاي به موقع، عدم تقارن اطالعاتي 
را از بي��ن مي برد به اين معني كه كاركنان ش��ركت 
همزمان ب��ا س��رمايه گذاران ش��ركت از وضعيت و 
اطالعات مالي شركت آگاه مي شوند. چه بسا عده اي 
از س��رمايه گذاران تصميم به فروش داشته باشند و 
اگر اطالعات به موقع داشته باشند، از فروش منصرف 
مي شوند. رييس سازمان بورس خاطرنشان ساخت: 

افش��ا به موقع و شفافيت، به كش��ف قيمت دقيق تر 
و صحيح س��هام منجر مي ش��ود و در تصميم گيري 

سرمايه گذاران نقش بسزايي ايفا مي كند.

   تنوع سرمايه گذاري، ويژگي بازار سرمايه
س��خنگوي س��ازمان ب��ورس ب��ه فرصت ه��اي 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه اش��اره كرد و گفت: 
فرصت هاي موجود در بازار س��رمايه بس��يار متنوع 
است. بيش از ۶ هزار شركت در بورس و فرابورس قابل 
معامله هس��تند. از مردم خواهش مي كنم تا متنوع 
س��رمايه گذاري كنند و تمام وجوه خود را روي يك 
سهم قرار ندهند. دوم اينكه، با تحليل خريد كنند و 

از توجه به شايعات خودداري كنند.
رييس سازمان بورس تاكيد كرد سهامداران بايد افق 
س��رمايه گذاري بلندمدت براي خود ترسيم كنند و 
گفت: بازار سرمايه در بلندمدت از همه بازارها بهتر 
خواهد بود، با اين حال سرمايه گذاري غير مستقيم 

براي افرادي ك��ه فرصت كمي ب��راي تحليل دارند 
بهتر است. صندوق هاي س��رمايه گذاري مي توانند 
انتخاب بهينه اي باشند ريسك هاي موجود در بازار 
را پوشش مي دهند. شاپور محمدي افزود: آموزش و 
افرايش دانش مالي قبل از ورود به بازار سرمايه يكي 
از نكاتي است كه س��هامداران حتما رعايت كنند و 
مي توانند در دوره هاي متفاوت شركت اطالع رساني 
و خدم��ات بورس، كانون كارگزاران و ش��ركت هاي 
مختلف داراي مجوز ش��ركت كنند.طبيعي اس��ت، 
كه دانش آموختگان رشته هاي اقتصاد، حسابداري، 
مديريت مالي، مهندسي صنايع تخصص اوليه را در 
اين خصوص به دليل آشنايي با رياضي خواهند داشت 
اما ساير افراد بهتر اس��ت در اين خصوص دوره هاي 
آشنايي با معامالت بازار سرمايه را پشت سر بگذارند. 
دبير شوراي عالي بورس در خصوص همكاري بازار 
س��رمايه و صنعت بيمه نيز متذكر ش��د: مهم ترين 
همكاري اي��ن دو بازار ب��ا يكديگر در ابت��دا، ايجاد 

ابزارهاي مش��ترك و هيبريدي اس��ت. انتشار اوراق 
بيمه اتكايي در دس��تور كار است و در بودجه ۹۹ نيز 
گنجانده شده است و سال ديگر منتشر خواهد شد .

وي ادامه داد: يكي از اوراقي كه در دنيا مرسوم است 
اوراق بيمه بالي��اي طبيعي تحت عنوان »كت باند« 
است كه در كشور، اين نمونه اوراق را نداريم. با تفاهم 
بين نهاد ناظر بازار س��رمايه و بيمه مركزي، در كنار 
انتشار اوراق بيمه اتكايي، اوراق كت باند هم منتشر 

مي شود .
وي در خصوص ديگر همكاري هاي بازار س��رمايه و 
صنعت بيمه عنوان ك��رد: مذاكراتي با صنعت بيمه 
داش��ته ايم تا بين بيمه ه��اي عم��ر و صندوق هاي 
س��رمايه گذاري در بازار س��رمايه ارتباط دو س��ويه 
ايجاد كنيم. به اين ترتيب كه قابل تبديل به يكديگر 
باش��ند و هر س��رمايه گذاري كه واحدهاي صندوق 
س��رمايه گذاري دارد بتواند به بيمه عمر تبديل كند 

و برعكس.

گروه بورس|
در آخرين روز معامالتي هفته جاري اغلب نماگرهاي 
بازار سهام با رشدي نسبي مواجه شدند. در اين روز 
رونق نس��بي معامالت در نمادهاي فلزي معدني و 
برخي از صنايع ديگر به افزايش هزار و ۷۱۴ واحدي 
ش��اخص بورس انجاميد و مهم ترين نماگر بورس 

تهران را به سطح ۳۲۲ هزار و ۵۲۸ واحد رساند. 
بر اساس آمارهاي معامالتي به ثبت رسيده در روز 
گذشته اكثر شاخص هاي بورس تهران طي اين روز 
با رشد مواجه ش��دند به طوري كه شاخص  قيمت 
»وزني - ارزشي« با ۴۵۹ واحد افزايش معادل ۰.۵۳ 
درصد به ۸۶ هزار و ۳۹۰ واحد، ش��اخص كل »هم 

وزن« با ۱۸۳۷ واحد رش��د معادل ۱.۸۸ درصد به 
۹۹ هزار و ۳۱۲ واحد، ش��اخص قيمت »هم وزن« 
با ۱۲۲۷ واح��د افزايش، معادل ۱.۸۸ درصد به ۶۶ 
هزار و ۳۶۶ واحد، شاخص آزاد شناور با ۲۹۹۰ واحد 
رشد، معادل ۰.۷۹ درصد به ۳۸۰ هزار و ۴۳۲ واحد، 
شاخص بازار اول با ۱۱۴۳ واحد افزايش معادل ۰.۵۰ 
درصد به ۲۳۱ هزار ۴۱۴ واحد و شاخص بازار دوم با 
۳۹۴۲ واحد رشد معادل ۰.۵۹ درصد، به ۶۶۹ هزار 

و ۳۹۶ واحد رسيد.
از س��ويي ديگر ديروز ۳ نماد »رمپنا با ۳۰۱ واحد، 
حكش��تي با ۱۱۸ واحد و واميد با ۹۰ واحد« رشد، 
بيش��ترين تاثير مثبت را بر ش��اخص كل بورس بر 

جاي گذاشتند. اين گزارش مي افزايد، شاخص هاي 
صنايع تاالر شيش��ه اي نيز با رش��د مواجه ش��دند 
به طوري كه ش��اخص صنايع »ساير معادن ۴۲۶۶ 
واح��د صعود مع��ادل ۵ درصد به ۸۹ ه��زار و ۶۶۱ 
واحد، ساير مالي با ۲۹۴ واحد افزايش معادل ۴.۷۸ 
درصد به ۶ هزار و ۴۵۳ واحد، ذغال س��نگ با ۵۳۵ 
واحد رش��د معادل ۴.۵۵ درصد به ۱۲ هزار و ۳۰۵ 
واحد، منسوجات ۱۹۰ واحد افزايش معادل ۴.۲۲ 
درصد به ۴ هزار و ۷۱۱ واحد، الس��تيك با ۳۳۸۰ 
واحد رش��د، معادل ۴.۲۲ درصد به ۸۳ هزار و ۳۹۵ 
واحد، حمل و نق��ل با ۳۳۹ واح��د افزايش معادل 
۴.۰۹ درصد به ۸ هزار و ۶۴۳ واحد، فني مهندسي 

با ۱۱۱ واحد رش��د معادل ۳.۸۳ درصد به ۳ هزار و 
۹ واحد« رسيد.

در عي��ن حال نگاه��ي به آماره��اي معامالتي روز 
چهارشنبه بازار سهام حكايت از آن دارد كه قيمت 
س��هام نمادهاي »تمحركه، تكشا، خفنر، پسهند، 
كماسه، غشهد و كسرام« بيشترين افزايش قيمت 
و نمادهاي »قمرو، اكاال، چافست، شبريز، سيدكو، 
غنوش و لپارس« بيش��ترين كاه��ش قيمت را در 
بازار س��هام رقم زدند و در تابلوهاي بورس به ثبت 

رسيدند.
به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي ديروز بورس، 
در ۴۰۵ ه��زار نوبت معامالت��ي، ۳ ميليارد و ۴۹۴ 
ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۶ هزار و ۲۵۹ 

ميليارد تومان در بورس معامله شد.
در فرابورس نيز كليت معامالت مشابه بورس تهران 
ب��ود از اين رو ش��اخص كل اين بازار ني��ز در پايان 

معامالت ۷۹ واحد رشد كرد و به رقم ۴۱۹۵ واحد 
رس��يد. ارزش ب��ازار اول و دوم فرابورس به بيش از 
۲۴۱ هزار ميليارد تومان رس��يد. همچنين در اين 
روز معامله گران فرابورس بيش از ۱.۷ ميليارد سهام 
حق تقدم و اوراق مال��ي در قالب ۲۹۴ هزار معامله 

و به ارزش ۱۲۶۵ ميليارد تومان دادوستد كردند.
نماده��اي ميدك��و، گهرزمين، ف��والد هرمزگان، 
پتروش��يمي زاگرس، مادي��ران و قاس��م ايران در 
تقويت شاخص فرابورس بيش��تري اثر را داشته و 
نماد پتروشيمي مارون بيشترين اثر كاهشي را در 

شاخص فرابورس را داشته اند.
نمادهاي پربيننده مربوط ب��ه ذوب آهن اصفهان، 
صنايع كاغذ پارس، سرمايه گذاري ميراث فرهنگي، 
بانك دي، كشت و صنعت ش��هداب ناب خراسان، 
داروس��ازي آوه س��ينا و كش��اورزي و دامپروري 

بينالود بوده اند.

شاخص كل به كانال 322 هزار واحدي رسيد
مروري بر معامالت بورس و فرابورس



تشكلها6اخبار

طي گزارشي تحليل شد

مزاياي شركت هاي مديريت صادرات
تعادل |

شركت  هاي مديريت صادرات به عنوان بخش صادرات براي 
يك يا چند توليدكننده كاال يا خدمات عمل كرده، تجارت 
را به اس��م توليدكنندگان ارايه و به ايجاد بازار بين المللي 
براي محصوالت ديگر ش��ركت ها كمك شايان توجهي 
مي كنند. اين شركت ها عموما در محصوالت جانبي يا بازار 
خارجي يا هر دو تخصص دارند و به همين دليل، بهترين 
شركت ها محصوالت خود و بازارهايي را كه در آن به شكلي 
موثر خدمت مي كنند شناخته، داراي شبكه هاي مستقر 
از توزيع كنندگان خارجي هس��تند و همين دسترسي 
فوري به بازار هاي خارجي يكي از داليل اصلي استفاده از 
اين شركت ها است؛ زيرا برقراري رابطه توليدي با نماينده 
خارجي به ويژه براي صنايع نوپا و كوچك ممكن اس��ت 
يك فرآيند پرهزينه و طوالني باشد. در همين راستا، زهرا  
شكرچيان، كارش��ناس اقتصادي، در گزارشي به مزاياي 
شركت هاي مديريت صادرات پرداخته است كه در ادامه 

آورده شده است. 

     نحوه فعاليت شركت هاي مديريت صادراتي 
به گ��زارش »تعادل« ش��ركت هاي مديري��ت صادرات 
عرضه محور بوده، اما در عين حال روابط با توليدكنندگان 
و نزديكي به توزيع كنندگان بين المللي، مولفه مهم اين 
نوع شركت  ها به شمار مي رود. اغلب شركت  هاي مديريت 
صادرات در بازار  هاي خارجي ش��بكه فروش داير كرده و 
براي اين منظور عموما داراي شعبه و برخي زيرساخت ها 
مانند انبار فروش هس��تند. آنچه معمول تر است، اينكه 
ش��ركت   هاي مديريت صادرات نماينده ها و شبكه هاي 
گسترده از توزيع كنندگان و واسطه هاي تجاري را در هر 
يك از بازار  هاي هدف به كار گرفته و براي انجام امور صادراتي 

خود از آنها استفاده مي كنند. 
در نتيج��ه هم��كاري توليدكنندگان با ش��ركت هاي 
مديريت صادرات، صادرات آنها سريع تر انجام مي شود. 
شركت  هاي مديريت صادرات به دليل داشتن شبكه هايي 
از نماينده ها و توزيع كنندگان در بازار  هاي هدف خيلي 
س��ريع تر از توليدكنندگان و بدون درگيري مس��تقيم 
پرسنل و ساير منابع س��ازماني، فعاليت   هاي صادراتي 
آنها را انجام مي دهند. آنه��ا زمان كافي براي اختصاص 
به امور صادراتي را دارند و به نظر نمي رسد كه گزينه اي 
بهتر از ش��ركت  هاي مديريت صادرات براي اس��تفاده 
از تجربيات آنها در مورد فعاليت  ه��اي صادراتي وجود 
داش��ته باشد. اين ش��ركت ها كليه اقدامات مشتمل بر 
ايجاد تقاضا و نيز پاسخگويي به تقاضاي موجود يا ايجاد 
ش��ده در بازار  هاي بين المللي را مانند انجام تحقيقات 
بازاريابي براي شناساندن بازار هدف، تعيين ويژگي   هاي 
كمي و كيفي محصول مورد نياز بازار هدف، شناسايي و 
انتخاب توزيع كننده ماهر و با تجربه، مذاكره براي كسب 
مجوز  ه��اي الزم، آموزش توزيع كننده ها در مورد نحوه 
بازاريابي هر محصول خاص، ارايه خدمات پس از فروش 
به مشتريان، تهيه اسناد و مدارك مورد نياز صادرات كاال 
يا اخذ مناقصات بين المللي خارج از كشور، ارايه الزامات و 
پيشنهاد نوع بسته بندي محصول صادراتي، تعيين دقيق 
هزينه هايي مانند بيمه و حمل و نقل، ارايه مشاوره هاي 
موثر در قيمت گذاري محصوالت، ارايه خدمات انبارداري 
در ب��ازار هدف، هماهنگ��ي امور حمل و نق��ل و نهايتا 
مديريت ريس��ك پرداخت   ها و تعهدات طرفين را براي 
توليدكنندگاني كه مي خواهند كاالي خود را به بازارهاي 

صادراتي عرضه كنند، برعهده مي گيرند.
آنها از طريق دسترسي آسان به م�واد اولي�ه، بازاري�ابي و 

كانال  هاي توزي�ع در خ�ارج از ك�شور و نيز ف�راهم آوردن 
اطالع��ات مربوط به تج��ارت بين المللي، تج��ار بزرگ و 
متخصصان  را در دس���تيابي ب�ه بازار  هاي صادراتي ياري 
مي كنند و وظيفه تش��كيل هيات   هاي تجاري بازاريابي، 
برگزاري نمايش��گاه ها، كنفرانس  هاي تخصصي،  ايجاد 
مراكز اطالعات بازاريابي، برقراري روابط تج�اري، ت�سهيل 
س�رمايه گذاري م�شترك وايج�اد دفاتر تج�اري در بازار  هاي 

خارجي را برعهده دارند. 

     مزيت اين شركت هاي صادراتي چيست؟ 
مزيت شركت   هاي مديريت صادرات از آنجا نشأت مي گيرد 
كه اين شركت   ها بدون توجه به لزوم تخصص  گرايي در كاال 
و خدمت، صرفا به بازرگاني كاال مبادرت مي ورزند. شركت 
مديريت صادرات درمرحله اول بايد تسلط خود بر كانال 
توزيع يك محصول را نشان دهند. افراد متخصص در اين 
زمينه به  خوبي آگاه هس��تند كه منظور از تسلط بر كانال 
توزيع يعني سابقه فروش قبلي و شناخت كامل خواسته   ها 
و نياز  هاي مش��تري در بازار صادراتي و مفهوم اين تسلط، 
جست وجو براي يافتن مشتري بعد از قرارداد با بنگاه   هاي 
توليدي نيست. برخي موضوع تحقيقات بازار يا بازرگاني 
خارجي را با كاركرد  هاي ش��ركت   هاي مديريت صادرات 
اشتباه گرفته، سعي مي كنند با اس��تفاده از نام مديريت 
صادرات فعاليت هاي مختلف حوزه بازرگاني را به آن نسبت 
مي دهند. شركت مديريت صادرات بايد نياز مشتريانش را 
در بازار هدف صادراتي كه طرف همكاري با او هس��تند به 
خوبي بشناسد و با اين شناخت به دنبال كاال  ها يا خدماتي 
باشد كه بيشترين انطباق با بازار مورد نظرش را داشته باشد. 

     ش�ركت  هاي مديريت صادرات و بنگاه هاي 
كوچك ومتوسط 

در واقع ش��ركت مديريت صادرات يك شيوه كارا براي 
تشويق و توسعه صادرات بنگاه هاي كوچك و در نهاي�ت 
ني�ل به اهداف ملي به ش��مار مي رود. ب��ا ظهور تجارت 
الكترونيك، تجارت بين الملل شكل تخصصي تري به خود 
گرفته است. بنابراين نياز به سازمان هاي متمركزي كه 
در زمينه فراهم آوردن نرم افزار و سخت افزار و تجهيزات 
كامپيوتري م�ورد ني�از، توان و تخصص سرمايه گذاري 
داشته باش��ند، محسوس است. ش��ركت  هاي مديريت 
صادرات قادر به انجام چنين س�رمايه گذاري هايي بوده 
و امكان  ايجاد تس��هيالت الزم براي بنگاه هاي كوچك 
و متوس��ط را فراهم مي كنن��د، به ويژه در كش��ور  هاي 
جنوب شرق آسيا، توسعه صادرات واحد  هاي كوچك و 
متوس�ط ب�ه دليل  ايج�اد اش�تغال، فقرزداي�ي و ارتقاي 
وضعي��ت زنان در ني��روي  كار و تمركز زدايي در مناطق 
شهري فعاليت ارزن�د  ه اي به  شمار م�ي رود. ش�يوه هاي 
گس��ترش صادرات بنگاه ه��اي كوچك و متوس��ط در 
كشور  هاي مختلف با يكديگر متفاوت هستند، بنابراين 
ميزان كمك  هاي اعطايي به ش��ركت مديريت صادرات 
در كشور  ها متفاوت اس��ت. اقتصاددانان در كشور  هاي 
مختلف بر  اين باورند كه كمك  هاي مزبور مي تواند بين 

يك تا 2.5درصد ارزش فوب محصول صادراتي باشد. 
در حال حاضر در كشور، به واسطه ماهيت چالش برانگيز 
حوزه تج��ارت بين الملل، اغلب ش��ركت هاي كوچك و 
متوسط از امكان الزم براي ورود و بقا در بازارهاي بين المللي 
برخوردار نيستند. با توجه به مشكالت و چالش  هاي پيش رو 
شركت  هاي كوچك و متوس��ط جهت صادرات، يكي از 
راهكار  ها و ابزار  هاي مناسب جهت توسعه صادرات، ايجاد و 
حمايت شركت  هاي تخصصي مديريت صادرات وترغيب 

و تشويق شركت  هاي كوچك ومتوسط جهت همكاري 
بلندمدت با ش��ركت  هاي تخصصي مديري��ت صادرات 

به منظور پيشبرد امور صادراتي است.
 شركت  هاي تخصصي مديريت صادرات به جهت ماهيت، 
داراي شبكه وسيعي از شركت  ها و افراد موثر خارجي در 
كشور  هاي هدف خود هستند، در حاليكه براي شركت  هاي 
كوچك و متوسط ايجاد چنين شبكه اي يا ممكن نيست يا 
بسيار زمانبر و پرهزينه است. مزيت ديگري كه همكاري با 
شركت  هاي تخصصي مديريت صادرات براي شركت  هاي 
كوچك و متوس��ط دربرخواهد داشت اين است كه سبد 
محصوالت ش��ركت  هاي مديريت صادرات در يك گروه 
صنعت��ي و فناوري و به صورت خوش��ه اي ب��وده و از اين 
جهت بازار  هاي مش��ترك ايجاد مي كند و ممكن اس��ت 
محصوالت چندين شركت را پوشش دهد. در صورتي كه 
اگر شركت  هاي كوچك و متوسط بخواهند تمامي اقدامات 
بازارياب��ي و مذاكره و صادرات را به عه��ده بگيرند بايد به 
صورت مستقل همه هزينه و ريسك شناسايي بازار جديد 

را به عهده بگيرند. 
با وجود ارايه اين خدمات متوس��ط توس��ط شركت  هاي 
مديريت صادرات در كشورهاي بزرگ صادراتي، اين دسته 
از شركت ها صرفا خدمات الزم را در مورد بازاريابي و صادرات 
به ش��ركت  ها ارايه مي دهند و به صورت بخش بين الملل 
شركت  ها عمل كرده و در نهايت با قطعي شدن فروش، عقد 
قرارداد به صورت مستقيم بين توليدكننده و خريدار منعقد 
و به شركت  هاي مديريت صادرات، سود كميسيون صادراتي 
تعلق مي گيرد. بنابراين در صورتي كه هدف از حضور در 
بازار بين الملل و حمايت   هاي صادراتي نهاد  هاي مديريت 
صادرات كشور، رس��يدن به صادرات پايدار و رو به رشد و 
پيوستن به عرصه رقابت با شركت  ها و برند  هاي بين المللي 
و تصاحب بخشي از بازار  هاي هدف باشد، الزم است تا در 
طراحي راهبردهاي تجاري و چيدمان ابزارهاي مديريت 
صادرات، در خصوص اين دسته از شركت ها آيين نامه ها و 

مقررات موثري وضع شود. 

     نمونه هاي موفق 
در موفق ترين تجربه هاي استفاده از شركت هاي مديريت 
صادرات، در »امريكا، ژاپن و كره جنوبي«، اين ش��ركت ها 
سه دس��ته فعاليت مشابه داش��ته اند: »1. نقش اول آنها 
 ايفاي نقش يك واس��طه براي كليه معامالت صادراتي، 
وارداتي و بازاريابي است، 2.  وظيفه دوم آنها عبارت است 
از انجام فعاليت  هاي واس��طه گري مالي يا شبه بانكي، 3. 
سومين مسووليت اجرايي شركت  هاي مديريت صادرات، 
جمع آوري اطالعات در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، 
سياس��ي، قانوني، فرهنگي و فن��ي در بازارهاي مختلف 
اس��ت.«  از ديگر فعاليت  هاي آنها به ط��ور نمونه در ژاپن، 
مي توان مواردي مانند تجارت و توزيع، مديريت مشاوره اي، 
پوشش ريسك در قبال نوسانات قيمت و نرخ مبادله، ورود 
و صدور تكنولوژي و سرمايه گذاري مشترك جهت توسعه 
بازار  ها را نام برد. امروزه خدمات مهم انجام شده به وسيله 
ش��ركت  هاي مديريت صادرات سه مورد ديگر را نيز در بر 
مي گيرد كه عبارتند از: توانايي مكان يابي بازار  هاي خارجي 
جديد، ايجاد تماس  هاي شخصي با خريداران بالقوه خارجي 
و آگاه��ي از ش��رايط رقابتي بازار  هاي خارجي.  بررس��ي 
تجربه شركت هاي موفق مديريت صادرات در كشورهاي 
مختلف نشان مي دهد، هر چه زيرساخت هاي يك كشور 
توسعه يافته تر، سهم بنگاه هاي كوچك ومتوسط در صنعت 
آن كش��ور باالتر، توليدات صنعتي آن كشور برخوردار از 
استانداردهاي الزم، كانال هاي توزيع آن كشور پراكنده تر و 
متنوع تر و حمايت هاي مالي و راهبردي دولت از شركت هاي 
مديريت صادرات هدفمندتر باشد، عملكرد اين شركت ها در 

توسعه و پايدارسازي صادرات بيشتر بوده است. 

     چه بايد كرد 
در ح��ال حاض��ر در صورتي كه ش��ركت  هاي مديريت 
صادرات بخواهند به صورت تخصصي صرفا به ماموريت 
توس��عه صادرات محصوالت خاص بپردازند، الزم است 
هزينه، زمان و ريس��ك بس��يار بااليي بپردازند و ممكن 

اس��ت بعد از صرف زمان و هزينه قاب��ل توجه به داليلي 
خارج از اختيارات و عملكرد اين ش��ركت  ، نظير قيمت 
باالي دس��تگاه ها، اطالعات فني نه چن��دان دقيق ارايه 
شده از سوي شركت ها، تغيير ناگهاني قيمت  ها از سوي 
توليدكننده و مانند آن، فرآيند منجر به فروش نش��ود و 
در آن صورت ش��ركت مديريت صادرات بدون كس��ب 
س��ود، ضرر هنگفتي را متحمل خواهند ش��د. توسعه 
شركت هاي مديريت صادرات بدون لحاظ ظرافت هايي 
كه سياس��تگذاري در اين زمينه طلب مي كند، صرفا به 
توسعه شركت هاي بازرگاني مي انجامد و تجربه ايران طي 
ساليان اخير بر اين امر صحه مي گذارد. ذكر مثالي در اين 
مورد، خالي از فايده نيست. مثال در حالي كه توليدكننده 
در ابتدا ش��ناختي نس��بت به وضعيت بازار  هاي هدف و 
موانع ورود به بازار خارجي نداشته، اما در صورت موفقيت 
عملكرد ش��ركت هاي مديريت ص��ادرات، توليدكننده 
ممكن است به طور مستقيم با خريدار وارد قرارداد فروش 
ش��ود و در صورت فقدان آيين نامه و مق��ررات الزم، اين 
ريس��ك وجود دارد كه همه تالشي كه شركت مديريت 
صادرات جهت بازاريابي و شناس��ايي مشتري داشته به 
سرانجام نرسد، توليدكننده بعد از اتمام قرارداد به صورت 
مس��تقيم ادامه روند فروش را انجام دهد. تجربه نش��ان 
داده در عموم مواردي كه چنين تجربه اي حاصل شده، 
توليدكننده از توانمندي الزم براي ماندگاري در بازارهاي 
صادراتي برخوردار نبوده است.  همچنين بررسي آخرين 
سياستگذاري ها و اقدامات در حوزه شركت هاي مديريت 
صادرات نشان مي دهد كه در مقابل 10 هزار واحد صنعتي 
و توليدي، تعداد ش��ركت هاي مديريت صادرات بسيار 
اندك است و تاكنون تنها 60 شركت مديريت صادرات 
در شهرك هاي صنعتي ايجاد شده اند. البته پيش نويس 
اليحه حمايت از فعاليت شركت هاي مديريت صادرات 
توسط دولت در دس��ت تهيه است كه اميد است هرچه 
سريع تر به عنوان يكي از مولفه هاي اصلي راهبرد توسعه 

صادرات دولت به تصويب برسد.

در هشتمين نشست كميسيون كشاورزي وصنايع تبديلي اتاق تهران بررسي شد

تهديد بازارهاي صادراتي ايران
نمايندگان بخش خصوصي در كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق 
بازرگاني تهران با بررسي مساله باقي مانده سموم و آفت كش ها در حضور 
نمايندگان سازمان هاي دولتي و كارشناسان اين حوزه، بر لزوم ترويج استفاده 
از سموم كم خطر و تس��هيل فرآيند تامين آن براي قرار دادن دردسترس 
كش��اورزان تاكيد كردند. در هشتمين نشست كميس��يون كشاورزي و 
صنايع تبديلي اتاق تهران، وضعيت مصرف آفت كش ها و باقي مانده سموم 
در محصوالت كشاورزي مورد بحث و بررسي فعاالن اقتصادي و نمايندگان 

دولتي حاضر در اين جلسه، قرار گرفت.
به گزارش اتاق بازرگاني تهران، در اين جلسه كه مديراني از سازمان غذا و دارو 
و همچنين سازمان حفظ نباتات كشور نيز حضور داشتند، نمايندگان بخش 
خصوصي و دولت پيرامون چگونگي كاهش باقي مانده سموم در محصوالت 
كشاورزي كه مي تواند بر بازار صادراتي كاالهاي سنتي ايران اثرگذار باشد، به 

بحث و گفت وگو نشستند.
عضو هيات مدي��ره اتحاديه صادركنندگان خش��كبار در اين نشس��ت، 
پيشنهادهاي اين تشكل براي رفع مشكل باقي مانده سموم در فرآورده هاي 
كشاورزي را تشريح كرد. سيامك ش��هرياري با بيان اينكه توان صادرات 
كش��مش ايران در حدود 150 تا 180 هزارتن در سال و با ارزآوري 300 تا 
400 ميليون دالر است، گفت: يكي از بازارهاي مهم صادراتي ايران در اين 
محصول، اتحاديه اروپاس��ت كه از حدود سه سال پيش اين اتحاديه اقدام 
به كاهش عدد حداكثر باقي مانده سموم از 40 به ppb 10 كرده است. به 
همين دليل با آزمايش موردي محموله هاي كشمش ايران در مبادي ورودي، 
تعدادي از محموله ها برگشت خورده و منجر به تضعيف بازار كشمش ايران 
شده كه مي تواند در صورت تداوم عواقب بدتري مانند از دست دادن بازار به 
دنبال داشته باشد. او سپس به برخي از راهكارهاي پيشنهادي اين اتحاديه 
براي جلوگيري از لطمات باقي مانده سموم در محصوالت كشاورزي به حوزه 
صادرات اين محصوالت اشاره كرد و واردات سموم نسل جديد، حذف سموم 
پرخطر از فهرست سموم در سازمان حفظ نباتات و تجهيز آزمايشگاه هاي 
تست باقي مانده سموم را از جمله راهكارهاي اين تشكل عنوان كرد و افزود: 
در صورت وجود مش��كالت ارزي در دولت براي واردات س��موم فسفره و 
سموم نسل جديد، اين اتحاديه آمادگي دارد تا نسبت به واردات اين سموم 
با ارز صادراتي صادركنندگان عضو اتحاديه اقدام كند و آن را در دس��ترس 

كشاورزان قرار دهد.
 سيدمهدي حسيني، رييس انجمن واردكنندگان سم و كود با بيان اينكه 
27هزار تن سم در كشور مصرف مي شود كه از اين ميزان، در حدود 25درصد 
آن وارداتي اس��ت، افزود: اكنون قوانين و مق��ررات موجود اجازه نمي دهد 

سموم كم خطر وارد كشور شود و مصرف سموم كم خطر پايين و در حد 10 
درصد از س��موم مصرفي است. او افزود: بايد شرايطي فراهم شود تا واردات 
سموم جديد كه ميزان باقي ماندن آن در محصوالت كشاورزي نزديك به 
صفر است، به داخل كشور فراهم شود. صدرالدين نياوراني عضو هيات مديره 
انجمن ارگانيك ايران نيز استفاده از آفت كش هاي ارگانيك را تنها راه خالصي 
از باقي مانده سموم در محصوالت كشاورزي عنوان كرد. همچنين سعيده 
نوربخش، معاون كنترل آفات سازمان حفظ نباتات كشور، در اين جلسه، 
تعداد سموم ثبت شده در كشور را 369 مورد عنوان كرد وگفت: از اين ميزان، 
5 درصد در گروه سموم پرخطر، 18 درصد در گروه سموم متوسط خطر و 
77درصد نيز جزو سموم كم خطر است. او ميزان مصرف ساالنه سموم در 
كشور را به طور ميانگين، بين 25 تا 30 هزارتن اعالم كرد وافزود: تنها 20 
درصد مصرف در عرصه سموم پرخطر هستند و 80 درصد در عرصه سموم 
كم خطر و متوس��ط خطر است. ضمن اينكه بايد تاكيد شود تنها سمومي 
در كشور ثبت مي شود كه دوره كارنس)مدت زماني كه سم مي تواند پس 
ازسمپاشي درمزارع سميت وتاثيرات مخرب خودراحفظ كند( آن كمتر از 3 
درصد باشد.  نرگس عبدلي، سرپرست گروه سموم آالينده و ارگانيك اداره 
غذا و آشاميدني س��ازمان غذا و دارو، نيز با بيان اينكه از سال 1390 پايش 
سموم در مواد غذايي از س��وي اين سازمان آغاز شده و طي امسال نيز اين 
سبد پايش، به 40 محصول رسيده است، گفت: در حال حاضر كل كشور 
به 10 قطب تقسيم بندي شده و در هر قطب نيز يك آزمايشگاه تجهيز شده 
است و صادركنندگان براي دريافت گواهي تاييديه صادرات مي توانند به اين 
آزمايشگاه ها مراجعه كنند. او با بيان اينكه پايش محصوالت و مواد غذايي از 
نظر سموم باقي مانده، هزينه  سنگيني را بر دوش وزارت بهداشت قرار داده 
است، افزود: با اين حال، براي رسيدن به هدف وزارت جهاد كشاورزي بايد 
نسبت به نصب كد شناسه روي محصوالت و فرآورده هاي غذايي اقدام كند. 
حسين جعفري، رييس موسسه تحقيقات گياه پزشكي، نيز در اين نشست، 
با بيان اينكه ايران در رده كشورهايي است كه ميانگين مصرف سموم در آنها 
پايين است، افزود: با ارايه آمار نادرست و اشتباه نبايد جامعه و مردم را آشفته 
كرد. او با تاكيد بر اينكه در مواجهه با واردات سموم به كشور بايد هوشمندانه تر 
اقدام كرد، افزود: س��مومي بايد وارد شود كه موردنياز كشور است، نه آنكه 
واردكنندگان به لحاظ صرفه اقتصادي اقدام به هر نوع سموم كنند. در حال 
حاضر موسسه تحقيقات گياه پزش��كي به واردكنندگان نيازهاي سموم 
كش��ور را اعالم مي كند تا آنها براساس آن اقدام به واردات كنند. همچنين 
تسهيل فرآيند ثبت س��موم در داخل كشور نيز از ديگر اقداماتي است كه 

آغاز شده است.

در پي درخواست فعاالن اقتصادي 

كميته مشترك بازرگاني با آفريقاي جنوبي فعال شد
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران در پي درخواست فعاالن 
اقتصادي مشغول تجارت با آفريقاي جنوبي، مجددا كميته مشترك بازرگاني 
ايران و آفريقاي جنوبي را تشكيل داد. پيش از اين براي مدتي شوراي مشترك 
ايران و آفريقاي جنوبي فعال بود، اما به تدريج پس از سخت شدن شرايط 
براي كار در اين بازار و غيررقابتي شدن بازار براي تجار ايراني، مشاركت در 
اين شورا كاهش پيدا كرد و شورا منحل شد. محمدرضا كرباسي، معاون امور 
بين الملل اتاق ايران در نخستين نشست اين كميته گفت: با توجه به رفت وآمد 
مقام هاي دو كشور ايران و آفريقاي جنوبي و برخي توافق ها، درخواست ها 
براي ايجاد اين كميته به معاونت بين الملل اتاق ايران ارسال شد. در نتيجه 
تشكيل كميته را در دستوركار قرار داديم. براي دعوت افراد به اين كميته عالوه 
بر درخواست كنندگان، ليست تجاري كه با اين كشور همكاري مي كنند، را 
از سامانه گمرك دريافت كرديم. هدف از اين كار، شناسايي افرادي بود كه با 

بازار كشور هدف در ارتباط موثر و مستمر هستند.
بر اساس اظهارات او، يك نماينده از وزارت امور خارجه و يك نماينده از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در كميته هاي مشترك عضو هستند تا بتوان به كمك 
آنها حضور با قدرت تري در بازار هدف داشت. او روابط سياسي بين ايران و 
آفريقاي جنوبي را در سطح مناسبي ارزيابي و اظهار اميدواري كرد اين كميته 
بتواند سطح مناسبات اقتصادي دو كشور را ارتقا دهد. كرباسي معتقد است 
ظرفيت هاي خوبي در دو كشور براي سرمايه گذاري مشترك وجود دارد 
كه تاكنون مغفول مانده است. معاون امور بين الملل اتاق ايران تمركز روي 
حوزه هايي چون، محصوالت پتروشيمي، قير، مواد غذايي، مشتقات نفتي، 
ساخت قطعات خودرو، توليد برق، ساخت وساز و خدمات فني و مهندسي 
را در هم��كاري با آفريقاي جنوبي مناس��ب ارزيابي ك��رد. او ميزان جذب 
سرمايه خارجي آفريقاي جنوبي ظرف سال 2018 را بالغ بر 135 ميليارد 
دالر اعالم كرد و با توجه به اين حجم از سرمايه گذاري، خاطرنشان ساخت: 
اين كشور با توجه به موقعيتي كه دارد زمينه دسترسي ايران به كشورهاي 
مختلف آفريقايي را فراهم مي كند. بنابراين انتقال بخشي از خط توليد يا 
سرمايه گذاري مشترك در اين كشور مي تواند منافع قابل توجهي داشته باشد. 
كرباسي بهترين مكانيزم براي حل مشكالت بانكي بين دو كشور را استفاده از 
تهاتر دانست. او در ادامه رسيدن حجم تجارت به 2 ميليارد دالر را هدف گذاري 
دو كشور در روابط اقتصادي عنوان كرد و گفت: در حال حاضر با كمتر از 100 
ميليون دالر روابط تجاري بين دو كشور دنبال مي شود، كه فاصله طوالني تا 
هدف تعيين شده داريم. از طرفي تحقق اين هدف به ايجاد بسترهاي مناسب 
ترانزيتي و حمل ونقلي نياز دارد. همانطور كه مي دانيم دور بودن مسافت يكي 
از داليل غيررقابتي بودن حضور ايرانيان در اين بازار است كه بايد به كمك 

راهكارهاي اقتصادي آن را حل كنيم. معاون بين الملل اتاق ايران رسيدگي 
به مساله رواديد و راه اندازي خط هوايي مستقيم از ايران به دو بخش غرب و 
شرق آفريقا را از برنامه هايي دانست كه از سوي اين معاونت پيگيري مي شود.

مهرداد س��يادت نس��ب، نماينده وزارت صمت در كميته مشترك ايران 
وآفريقاي جنوبي كه براي چهار سال به عنوان رايزن بازرگاني سفارت ايران 
در آفريقاي جنوبي فعاليت مي كرد، تصريح كرد: بدون شك ايجاد چنين 
كميته اي كه بتواند انسجام و مسير حركت واحدي را به نفع فعاليت هاي 
اقتصادي كشور در بازارهاي هدف ايجاد كند، ضروري بود. او با بيان اين نكته 
كه 20 كشور از نظر اقتصادي به آفريقاي جنوبي وابسته هستن، افزود: اين 
نكته حائز اهميت بوده و مي تواند زمينه دسترسي ما به كشورهاي جديد را 
مهيا كند. سيادت نسب، حجم واقعي تجارت ايران با آفريقاي جنوبي را حدود 
300 ميليون دالر برآورد كرد كه به دليل ورود كشور سوم در روند صادرات 
محصوالت ايراني به اين كشور، آمار رسمي گمرك در مورد حجم صادرات 
ايران به آفريقاي جنوبي كاهش مي يابد. او همچنين از رشد ميزان صادرات 
ايران به آفريقاي جنوبي طي 6 ماهه ابتداي سال جاري خبر داد و افزود: در 
سال 97 حجم صادرات ما 27 ميليون دالر بود كه در 6 ماهه 98 اين رقم به 

43 ميليون دالر رسيده است.
ندا مشرف جوادي، كارشناس ميز آفريقاي جنوبي در وزارت امور خارجه، در 
سخنان خود مروري بر بازار آفريقاي جنوبي، ساليق و نيازهاي آن داشت. وي 
با توجه به تعامالت بانكي اين كشور بر اساس دالر امريكا گفت: يكي از موانع 
اصلي براي حضور پررنگ ايرانيان در اين بازار حجم باالي تعامالت آفريقاي 
جنوبي بر اساس دالر امريكاس��ت. راهكاري هم كه تاكنون براي حل اين 
مشكل ارايه داده اند، استفاده از بانك هاي كوچكي است كه كمترين ميزان 
تعامالت دالري را داشته باش��ند. او ادامه داد: ساختار سياسي و اقتصادي 
آفريقاي جنوبي نيز تفاوت هاي مهمي با ساختار سياسي اقتصادي ايران دارد. 
در اين كشور بيش از 80 درصد اقتصاد در اختيار بخش خصوصي قرار دارد 
و از بعد سياسي نيز كشور به صورت حزبي اداره مي شود. از آنجا كه شناخت 
روحيات، ساليق و ساختار فرهنگي و سياسي كشورها براي حضور قدرتمند 
در بازار آنجا موثر است، شركت ها و سرمايه گذاران بايد اطالعات خود را در اين 
حوزه ها تكميل و به روز كنند. كارشناس ميز آفريقاي جنوبي در وزارت امور 
خارجه همچنين سرمايه گذاري در بخش آموزش مهارت هاي فني و حرفه اي 
را يكي از حوزه هاي مناسب براي ورود به اين بازار برشمرد. در اين نشست 
اسماعيل رزاقي، به عنوان نماينده وزارت امور خارجه در كميته مشترك ايران 
و آفريقاي جنوبي معرفي شد. رزاقي به زودي به عنوان نفر دوم سفارت ايران 

در اين كشور، عازم آفريقاي جنوبي مي شود.
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ادامه نظارت بر بازار
تا پايان نوروز ۹۹

ايسنا| رييس اتاق اصناف اس��تان تهران از تداوم 
نظارت بر بازار تا بعد از تعطيالت عيد نوروز 99 خبر 
داد. قاسم نوده فراهاني به تشديد نظارت ها بر بازار درپي 
اصالح قيمت بنزين اشاره كرد و گفت: با توجه به نياز 
بازار به كنترل و نظارت در ايام شب عيد، بازرسي بازار تا 
بعد از تعطيالت نوروز 99 ادامه خواهد داشت. به گفته 
او، آمار بازرسي هاي روزانه از اصناف حاكي از شش تا 
هفت درصد تخلف است كه تغييري نسبت به قبل از 

افزايش نرخ بنزين نداشته است.

گردش مالي ۲ ميليارد دالري 
در حوزه موبايل

باش�گاه خبرنگاران ج�وان| ريي��س انجمن 
واردكنندگان موبايل، تبلت و ل��وازم جانبي گفت: 
بيش از 2 ميليارد دالر در حوزه موبايل گردش مالي رخ 
مي دهد. از 2 سال گذشته طرح رجيستري شروع شد 
و حساسيت هاي زيادي به وجود آمد كه در اين زمان 
شركت ها با توان بيش��تري وارد بازار شدند. حسين 
غروي رام ادامه داد: به دليل اجراي طرح رجيستري، 
تنها صنفي هستيم كه قابليت شفاف سازي از ابتداي 
چرخه واردات كاال تا عمده فروشي و خرده فروشي را 
داريم و انتظار مي رود قانون گذار براي احقاق حقوق 
شركت هاي واردكننده، سر و س��امان دادن به بازار 
توزيع و همچنين ضايع نشدن حق خود، در خصوص 
اين موضوع چاره اي بينديشد. او افزود: در جاي ديگر، 
قانون گذار، واردات موبايل را از طريق خريداري ارز از 
صادركننده محدود كرده است، اما سازوكار مدوني 
براي انجام عمليات مناسب و اطمينان سازي براي 
هر 2 معامله ايجاد نكرده است. غروي افزود: اكنون 
وارد كننده، براي استفاده از ارز حاصل از صادرات، در 
ابتدا بايد دنبال يك صادركننده قابل اطمينان باشد 
و همين مورد، به دليل جدايي صنف واردكنندگان 
و صادركنندگان اصال كار راحتي نيس��ت. برند ها و 
تصميم گيران دولتي مي توانند بازار موبايل را كنترل 
كنند كه اكنون برند ها نقشي ندارند و تصميم گيران 
دولتي نقش اصلي را در كنترل بازار موبايل دارند. او 
افزود: تصميم گيري درستي در حوزه قيمت موبايل 
انجام شده است. بايد زيرساخت مناسب براي عملكرد 
كسب و كار ها فراهم شود كه در نظر داريم تا 10 سال 
آينده اين زيرس��اخت فراهم شود. اين مقام صنفي 
درباره طرح ماليات 14دهم درصد پس��ماند، بيان 
كرد: ماليات 14 دهم درصد پسماند به واردكنندگان 
فشار وارد مي كند، اما در تالش هستيم باعث باال رفتن 
قيمت موبايل نشود. باال رفتن قيمت بنزين ربطي به 
افزايش قيمت موبايل ندارد، اما باال رفتن قيمت ارز 
در افزايش قيمت موبايل تاثيرگذار اس��ت. او افزود: 
قيمت ها اكنون در سطح پاييني به بازار عرضه مي شود. 
در سه ماه گذشته تمام شركت هايي كه فعال بودند 

ضرر كردند و سودي دريافت نكردند.

وجود 700 كارت بازرگاني 
تمديد نشده

باشگاه خبرنگاران جوان| عضو اتاق بازرگاني 
تهران گفت: بيش از 700 كارت بازرگاني از س��ال 
گذشته هنوز تمديد نشده است. رضا پديدار درباره 
كارت هاي بازرگاني اظهار كرد: استفاده از كارت هاي 
بازرگاني مي تواند براي بازرگانان س��ودمند باشد 
چراكه مي توانند از طريق سامانه بازرگاني، به مبادله 
كاال اقدام كنند. او با اشاره به اينكه بيش از 700 كارت 
بازرگاني از س��ال گذشته هنوز تمديد نشده است، 
اظهار كرد: شناسايي فعاالن اقتصادي برعهده اتاق 
بازرگاني بوده و مجريان پارلمان بخش خصوصي 
عموما افراد موجهي هس��تند. پيشنهاد مي شود تا 
تمام مراحل اعط��اي كارت بازرگاني به اين بخش 
واگذار شود. پديدار از مزيت هاي كارت هاي بازرگاني 
گفت: اس��تفاده از اين كارت ها، مي تواند تخلفات 
بازرگاني را كاهش دهد، اما متاسفانه هستند افرادي 
كه از اين كارت ها سوءاستفاده مي كنند. عضو اتاق 
بازرگاني تهران با اشاره به اينكه استفاده از كارت هاي 
بازرگاني مي تواند به ش��فافيت كمك كند، گفت: 
داشتن يا نداش��تن كارت بازرگاني به خودي خود 
مزيت محسوب نمي ش��ود بلكه كارت بازرگاني به 
معناي گواهينامه اي است كه با آن مي توان تجارت 
فرامرزي كرد چه در حوزه صادرات و چه در واردات. 
كسي كه با اين كارت ها تجارت كند مي تواند از مزايا 
و مضرات اين تجارت برخوردار شود چراكه تجارت 

هميشه سودآور نيست و زيان هم دارد.

توليد روزانه ۲۸00 تا ۲۹00 تن 
تخم مرغ 

باشگاه خبرنگاران جوان| رييس هيات مديره 
اتحاديه مرغ تخم گذار اس��تان تهران گفت: روزانه 
2800 ت��ا 2900 ت��ن تخم م��رغ در كش��ور توليد 
مي شود كه به دليل ازدياد تقاضا، اين ميزان در كشور 
مورد استفاده قرار مي گيرد. ناصر نبي پور درباره آخرين 
تحوالت بازار تخم مرغ اظهار كرد: هم اكنون متوسط 
نرخ هر كيلو تخم مرغ درب مرغداري 7 هزار و 600 تا 
7 هزار و 800 تومان معادل شانه اي 15 هزار و 500 
تومان است. او نرخ مصوب هر كيلو تخم مرغ را 7 هزار و 
740 تومان اعالم كرد و گفت: با توجه به ازدياد تقاضا و 
نوسان قيمت تخم مرغ، تشكل ها اعالم آمادگي كردند 
كه اگر س��ازمان ميادين غرفه هايي را در اختيارمان 
بگذارد، اين امكان وجود دارد تا تخم مرغ را به صورت 
مستقيم به مردم عرضه كنيم.نبي پور با اشاره به اينكه 
گراني قيمت تخم مرغ در خرده فروشي ارتباطي به 
توليدكنندگان ندارد، بيان كرد: سازمان حمايت قيمت 
مصوب هر كيلو تخم مرغ درب مرغداري را 8 هزار و 
900 تومان معادل ش��انه اي 17 هزار و 800 تومان 
اعالم كرده و همواره مسووالن ذي ربط بايد نظارت 
كافي بر بازار داشته باشند تا سودجويان نتوانند اقدام 

به گران فروشي در بازار كنند. 



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

با وجود رونق سي ان جي بر اثر افزايش قيمت بنزين، موانع توسعه آن همچنان باقي است

عضو اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي در گفت وگو با »تعادل« پيش بيني كرد

موانعپيشرويتوسعهصنعتسيانجي

صادرات 13 ميليارد دالر محصوالت پتروشيمي تا پايان سال

گروه انرژي|
وجود ذخاير عظيم گازي، هزينه هاي استخراج و پااليش 
كمتر آن به نسبت نفت و نيز پاك تر بودن اين حامل انرژي 
به نسبت ساير سوخت هاي فس��يلي ايجاب مي كند كه 
كشوري مثل ايران به سمت استفاده هر چه بيشتر از گاز در 
امور داخلي و صادرات محصوالت داراي ارزش پولي بيشتر 
مانند بنزين حركت كند. 13 سال است كه حمل ونقل ايران 
عالوه بر گازوئيل و بنزين، از گاز فش��رده نيز بهره مي برد و 
طي اين سال ها س��ي ان جي توانسته است معادل مصرف 
حدود 20 ميليون ليتر بنزين در روز را از آن خود كند. اما با 
وجود ظرفيت گسترش 2 برابري اين سوخت در سبد انرژي 
حمل ونقل كشور، در سال هاي اخير رشد مصرف گاز فشرده 
متوقف و طي يك سال گذشته معكوس شد، در حالي كه 
مصرف بنزين شتاب گرفت. اين امر نشان داد كه مشكالت 
پيش روي توسعه سي ان جي جدي هستند. مركز مطالعات 
زنجيره ارزش سال گذشته در گزارشي به موانع اين صنعت 
پرداخت كه با توجه به تغييرات اخير در نسبت قيمتي ميان 
بنزين و ساير س��وخت ها و افزايش جاذبه هاي سي ان جي 
براي رانندگان، نياز به توجه دوباره به آن احساس مي شود. 
بر اساس اين گزارش، موانع پيشروي صنعت سي ان جي فقط 
به صرفه اقتصادي اين حامل انرژي در نسبت با بنزين براي 
رانندگان ختم نمي شود و عواملي مثل دسترسي ناكافي و 
نامتوازن به جايگاه هاي سي ان جي، مسائل مالي مربوط به 
جايگاه داران و عدم آموزشي كافي مردم و جايگاه داران درباره 
نكات ايمني مربوط به اين سوخت در عدم توفيق آن در ايران 
دخيل بوده اند و اكنون كه به واسطه افزايش قيمت بنزين، 
فرصتي جديد براي شكوفايي بخش سي ان جي فراهم شده، 
به نظر مي رسد كه توجه به چنين مسائلي مي تواند مانع افول 

مجدد صنعت سي ان جي شود.
بر اس��اس گزارش مركز مطالعات زنجيره ارزش، مصرف 
بنزين در ايران طي س��ال هاي 1380 تا 1385 تقريبا 50 
درصد رش��د كرد و واردات بنزين را به بيشترين مقدار در 
تاريخ خود رساند. براي مهار رشد بي رويه مصرف سوخت دو 
سياست اثرگذار اتخاذ شد. سياست اول كه در سال 1386 
اتخاذ شد، اعمال سهميه بندي و توزيع كارت سوخت بود و 
سياست دوم كه از سال 1389 اجرايي شد، طرح هدفمندي 
يارانه ها و افزايش قيمت بنزين بود. در كنار اجراي اين دو 
سياست، از سال 1385 گاز فشرده به طور جدي وارد سبد 
سوخت ايران شد. بر اساس گزارش مركز مطالعات زنجيره 
ارزش، مصرف كننده گاز فشرده، خودروهاي دوگانه سوز 
هستند كه به دو دسته »كارخانه اي« و »تبديل كارگاهي« 
تقسيم مي شوند. از ميان 4 ميليون و 200 هزار خودروي 
موجود دوگانه سوز در كش��ور ايران، حدود 3 ميليون آن 
توليد كارخانه اي است و 64 درصد از توليدات كارخانه اي 
خودروهاي دوگانه س��وز را خودروهاي شخصي تشكيل 
مي دهند. سهم وانت  بارها 25 درصد، تاكسي ها 9 درصد و 

خودروهاي سنگين نيز 2 درصد است. در سال هاي ابتدايي 
توسعه گاز فشرده و با افزايش سريع خودروهاي دوگانه سوز، 
مصرف گاز فشرده نيز به سرعت رشد كرد و به 19 ميليون 
مترمكعب در روز رس��يد. در س��ال هاي 1391 تا 1394، 
مصرف گاز فش��رده تقريبا ثابت بوده و تعداد خودروهاي 
دوگانه س��وز نيز افزايش قابل توجهي نداشته اند. اما پس 
از س��ال 1394 و با رش��د دوباره خودروهاي دوگانه سوز، 
مصرف گاز فش��رده افزايش نمي يابد. اين موضوع نشانگر 
كاهش رغبت صاحبان خودروهاي دوگانه سوز به مصرف 

گاز فشرده است.

      دسترسي ناكافي و نامتوازن به جايگاه ها
اين گزارش يكي از علل كاهش رغبت صاحبان خودروهاي 
دوگانه سوز به گاز س��ي ان جي در طي شش سال گذشته 
را، وضع دسترس��ي خودروها به جايگاه ه��اي توزيع گاز 

فشرده دانسته است. آمارها نشان مي دهد كه توقف رشد 
جايگاه س��ازي با توقف رشد مصرف گاز فشرده هماهنگ 
بوده و ادامه يافته است. بيشترين ميزان مصرف گاز فشرده 
مربوط به دو سال اخير است كه 21 ميليون متر مكعب در 
روز بوده اس��ت. در حالي كه ظرفيت توزيع گاز فشرده در 
جايگاه ها حدود 40 ميليون متر مكعب در روز است. تعداد 
كم جايگاه ها براي هر 1000 خودرو در ايران نسبت به ساير 
كشورها از دليل عدم آزاد شدن ظرفيت عرضه گاز فشرده 
است. در ايران به ازاي هر 1000 خودرو حدود نيم جايگاه 
عرضه گاز فشرده وجود دارد، در حالي كه در كشوري مثل 
روسيه 2 جايگاه و در آلمان 10 جايگاه عرضه سي ان جي به 
ازاي هر 1000 خودرو وجود دارد. عالوه بر تعداد كم جايگاه 
گاز فشرده به نسبت خودروهاي دوگانه سوز، توزيع جايگاه ها 
در كشور نيز متناسب با خودروها نيست. بر اساس گزارش 
مذكور، استان هاي بوشهر و س��منان بيشترين ظرفيت 

توزيع روزانه را دارند اما تهران بعد از سيستان و بلوچستان 
در انتهاي جدول ظرفيت روزانه توزيع گاز فشرده به نسبت 

تعداد خودروهاي دوگانه سوز در استان است.

      به صرفه نبودن اقتصاد جايگاه ها
مهم ترين عاملي كه باعث شده است تا تعداد جايگاه ها كم 
باشد، اقتصاد نامناسب جايگاه داري است. محاسبات گزارش 
مركز مطالعات زنجيره ارزش نشان مي دهد كه بازگشت 
سرمايه تأسيس جايگاه هاي سي ان جي 12 درصد است 
كه جاذبه سرمايه گذاري در آن را كم مي كند. در حالي كه با 
حذف قيمت زمين از سرمايه گذاري در جايگاه ها، بازگشت 
سرمايه به 30 درصد افزايش خواهد يافت. همچنين با حذف 
هزينه هاي ساخت جايگاه و تجهيزات آن، ميزان بازگشت 
س��رمايه برابر 21 درصد مي شود. گزارش مركز مطالعات 
زنجيره ارزش كه پيش از آخرين افزايش قيمت بنزين در 

ايران منتشر شده است، مي افزايد كه »فاصله قيمتي بنزين 
و گاز فشرده در طي سال هاي گذشته كاهش يافته و سپس 
ثابت مانده اس��ت. لذا استفاده از گاز فشرده به جاي بنزين 
براي رانندگان ديگر مانند گذشته صرفه اقتصادي ندارد.« با 
افزايش 3 برابري قيمت بنزين آزاد در آبان ماه امسال مي توان 
انتظار داشت كه گاز س��ي ان جي صرفه اقتصادي خود را 
بازيافته باش��د. گزارش هاي روزهاي پس از سهميه بندي 
بنزين درب��اره افزايش بيش از 10 درص��دي مصرف گاز 
فشرده مويد بازگش��ت صرفه اقتصادي سي ان جي براي 
حمل ونقل است. مركز مطالعات زنجيره ارزش در گزارش 
خود پيشنهادهايي را با توجه به موانع موجود صنعت گاز 
فشرده مطرح كرده است كه اكنون كه ستاره اقبال سوخت 
سي ان جي با افزايش قيمت بنزين طلوعي دوباره كرده، الزم 

است مورد توجه قرار گيرد.
در بخ��ش جايگاه ها اصالحات��ي مثل افزاي��ش كارمزد 
جايگاه داران در كالن ش��هرها، كاهش قيم��ت زمين در 
كالن شهرها، چه با حمايت شهرداري و چه با حمايت وزارت 
نفت در بستري مثل ماده 51 قانون رفع موانع توليد، كاهش 
قيمت تجهيزات از طريق جذب س��رمايه گذار در بستري 
مانند ماده 51 يا تخفيف از سوي وزارت نفت، تعريف طرح 
جايگاه هاي ويژه )مانند س��وخت هيدروژن و گاز فشرده، 
گازفشرده با عدد متان باال، گاز فشرده خشك و...( و تخصيص 
كارمزد بيشتر براي آنها در كالن شهرها بايد در دستور كار 
قرار گيرد. در بخش مصرف كننده ها سياس��ت هايي مثل 
افزايش فاصله قيمتي بنزين و گاز فشرده )كه اكنون صورت 
گرفته است(، تخصيص وام ويژه براي خودروهاي گازسوز كه 
داراي باك بنزين كوچك هستند، كاهش هزينه هاي جانبي 
خودروهاي گازسوز و معادل شدن هزينه هاي خريد، تعمير 
و معاينه فني آنها با خودروهاي بنزيني و همچنين در نظر 
گرفتن تسهيالت براي خودروهاي گازسوز نظير كاهش 
ماليات، عوارض و زمان دريافت پالك، تردد در طرح هاي 
ترافيكي و كاهش هزينه پاركينگ شهري مي توانند عالقه 
به بخش سي ان جي را در مردم بيشتر كنند. در بخش خودرو 
اقداماتي از قبيل توسعه موتورهاي پايه گازسوز در داخل 
كشور، حذف تعرفه واردات خودروهاي گازسوز و همچنين 
 واردات موت��ور خودروي پايه گازس��وز و توس��عه فناوري

Gas Natural Adsorbed: ANG در جهت افزايش 
پيمايش و كاهش فشار مخزن مي توانند خودروهاي گازسوز 
را به صرفه تر كنند. در بخش تأمين مالي، براي حمايت از 
بخش سي ان جي بايد افزايش قيمت گاز فشرده در جهت 
تأمين مالي پروژه هاي مديريت س��ي ان جي و همچنين 
تخصيص بخشي از درآمد بنزين به فعاليت هاي گاز فشرده 
را در دستور قرار داد. در نهايت در بخش ايمني بايد به آموزش 
متصديان جايگاه و مردم و نيز هوشمندسازي جايگاه هاي گاز 
فشرده در راستاي جلوگيري از سوخت رساني خودروهاي 

مشكوك و بدون معاينه فني توجه كرد.

گروه انرژي| 
عضو اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي كشور با اشاره 
به كاهش صادرات محصوالت پتروشيمي در هفت ماهه 
نخست سال جاري، پيش بيني كرد تا پايان سال با صادرات 
حدودا 13 ميليارد دالري در اين حوزه روبرو باشيم. سيد 
حميد حسيني، عضو اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي 
نفتي كش��ور در گفت وگو با »روزنامه تعادل« به وضعيت 
صادرات محصوالت پتروشيمي در سال جاري اشاره كرد و 
گفت: متاسفانه در سال جاري گمرك آمار روزانه مربوط به 
صادرات در اين حوزه را منتشر نمي كند و آمار ماهانه نيز با 
تاخير منتشر مي شود كه همين امر تجزيه و تحليل در حوزه 

عملكرد صادراتي و پيش بيني ها را سخت مي سازد.
او در خصوص برآوردهاي آماري موجود اينگونه توضيح داد: 
در هفت ماه نخست امسال صادرات محصوالت پتروشيمي 
كش��ور حدود 11 درصد كاهش يافته است كه سه حوزه 

كااليي عمده در صادرات اين بخش به متانول و ال پي جي، 
اوره و آمونياك و مواد پليمري اختص��اص دارد. اين فعال 
صنعت پتروشيمي كشور به تشريح وضعيت صادراتي اين 
سه گروه عمده صادراتي پرداخت و بيان كرد: در حال حاضر 
به واسطه تحريم ها ما بخشي از بازارهاي صادراتي خود به 
ويژه مقاصد اروپايي خود در زمينه پليمرها را از دست داديم 
اما در عوض وضعيت ما در حوزه صادرات متانول و گاز مايع 
مثبت و خوب است. در خصوص اوره و آمونياك نيز باتوجه 
به نزديك شدن به فصل كشاورزي، تقاضا براي خريد اين 
محص��والت از ايران رو به افزايش خواهد گذاش��ت. اغلب 
كشورهاي همسايه از جمله عراق، تركيه و ديگر كشورهايي 
همچون هند و ويتن��ام، از خريداران بزرگ اوره و آمونياك 

ما هستند. 
او در ادامه مي افزايد: عالوه بر اينها بخشي از صادرات ما هم 
به ويژه در خصوص ميعانات توس��ط بورس انرژي صورت 

مي گيرد كه در اين بخش نيز خري��داران خوبي به ويژه از 
عراق و ساير كشورهاي همسايه داريم. كمااينكه پيش بيني 
مي شود در اين بخش افزايش صادرات نيز داشته باشيم. اما 
در عين حال يكي از محصوالتي كه به دليل نياز بازار داخل 
جلوي صادرات آن تقريبا گرفته شده، پت است كه عمده 
توليدات اين محصول به مصرف داخل مي رسد. به عقيده 
حس��يني؛ با همه اين اوصاف مي توان پيش بيني كرد كه 
صادرات محصوالت پتروشيمي كشور تا پايان سال جاري 
به حدود 12 تا 13 ميليارد دالر برسد. البته پيش بيني در 

شرايط كنوني كمي سخت تر از قبل است.
اين عضو اتاق بازرگاني تهران در پاسخ به اينكه آيا مي توان 
سهمي از ميزان و ارزش صادرات پتروشيمي ها براي سال 
آينده ارايه داد، گفت: بنده معتقدم در شرايط فعلي حتي 
نوشتن بودجه نيز كاري بيهوده است زيرا مشخص نيست كه 
چه ميزان از برآوردهاي بودجه اي كشور قابل عملياتي باشد، 

چه برسد به برآورد از صادرات در حوزه صنايع پتروشيمي. 
او معتقد است: بدون شك ما سال سختي را پيشرو خواهيم 
داشت كه مشخص نيست چه ميزان صادرات در حوزه هاي 
مختلف از جمله نفت بتوانيم داشته باشيم. در سال آينده 

راه هاي كسب درآمد براي دولت بسيار سخت خواهد بود 
و به تبع آن منابع ارزي نيز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. 
در همين زمينه مشخص نيست كه صنايع پتروشيمي هم 
در سال آينده چه ميزان ارزآوري براي كشور داشته باشند.

خط لوله صلح همچنان بالتكليف است 
سياس��ت هاي زنگنه در س��ال هاي گذش��ته متمركز بر 
بي توجهي به صادرات گاز و چشم دوختن به برجامي است 
كه بتواند تحريم ها را بردارد و مشكالت كشور را حل كند. 
نگاهي كه موجب شده اس��ت پرونده  صادرات گاز ايران به 

پاكستان هنوز باز بماند.
به گزارش فارس، مذاكرات صادرات گاز به پاكستان در اواخر 
دولت هشتم و در دور اول وزارت زنگنه در نفت آغاز گرديد. در 
ابتداي دولت نهم مذاكره ايران و پاكستان نتيجه داد و قرارداد 
25 ساله خط لوله صلح )IP( در سال 88 به امضا رسيد. اين 
خط لوله با هدف صادرات گاز به پاكستان كليد خورد تا در 
ادامه به بازارهاي هن��د و حتي چين نيز از اين طريق ورود 
كند. توافق اوليه بدين مبنا بود كه با احداث اين خط لوله، 
گاز ايران به پاكستان و هند انتقال يابد و روزانه 150 ميليون 
متر مكعب گاز به اين دو كشور صادر گردد. به طوري كه به 
ترتيب سهم هند و پاكستان 90 و 60 ميليون متر مكعب در 
نظرگرفته شده بود. در ابتدا به دليل حضور هر دو كشور هند 

و پاكستان در اين خط لوله و به عنوان يك مبناي صلح بين 
اين دو كشور پس از سال ها نزاع، اين خط لوله صلح ناميده 
شد. با اين وجود از همان ابتدا اياالت متحده امريكا به منظور 
جلوگيري از توسعه روابط اين كشورها با ايران با اين خط لوله 
مخالفت نموده است و تالش كرده مانع از اجراي آن شود. 
بدين طريق در همان ابتدا و پيش از انعقاد قرارداد، دولت هند 
از اين خط لوله خارج شده و عمال قرارداد نهايي ما بين ايران و 
پاكستان منعقد گرديد. سرانجام با پيگيري ها و تالش هاي 
ديپلماتيك در سال 88 كار احداث بخش ايراني خط لوله 
آغاز شد. با وجود انعقاد رسمي قرارداد مابين ايران و پاكستان 
اما اياالت متحده در يك جنگ گازي تمام عيار با ايران تالش 
كرده مانع از اجراي آن شود. در همين راستا به منظور مقابله با 
اين خط لوله با مذاكره با تركمنستان تالش مي كند نياز گاز 
هند و پاكستان را از طريق واردات از تركمنستان به كمك 
خط لوله تاپي برطرف نمايد.  تجربه عدم تحريم صادرات 
گاز ايران به تركيه و ع��راق در دو دوره تحريم هاي قبلي و 

فعلي نشان داد كه صادرات گاز مي تواند درآمد اقتصادي 
قابل توجه و بلندمدت و تحريم ناپذيري براي كشور فراهم 
كند. عالوه بر آن به دليل ايجاد وابستگي متقابل عمال قدرت 
سياسي كشور را در مجامع بين المللي نيز افزايش خواهد داد. 
متاسفانه سياست هاي بيژن زنگنه وزير نفت و تيم همراهش 
در طي سال هاي گذشته مبني بر عدم توجه به صادرات گاز و 
چشم دوختن به برجامي است كه بتواند تحريم ها را بردارد و 
مشكالت كشور را حل كند. نگاهي كه موجب گرديده پرونده 

صادرات گاز ايران به پاكستان هنوز باز بماند.
 بايد توجه داشت كه ادامه اين روند در مواجهه با بازارهاي 
صادرات گاز ايران موجب حذف ايران از اين بازارها و از دست 
رفتن فرصت هاي كشور در كسب منافع اقتصادي و سياسي 
از اين بازارها است. در صورت  تعلل ايران در رفع نياز گازي 
پاكستان اين كشور به دنبال رفع اين نياز از طريق واردات از 
تركمنستان يا ال ان جي خواهد نمود و عمال ايران از بازار گاز 

پاكستان حذف خواهد شد.

چه مبلغي از قبوض برق به تجديدپذيرها مي رسد
س��خنگوي صنعت برق با اش��اره به اعمال 10 درصد 
عوارض در قبوض برق اظهار ك��رد: از اين ميزان، پنج 

درصد به توسعه تجديدپذيرها اختصاص دارد.
مصطفي رجبي مشهدي در گفت وگو با ايسنا، درباره 
س��هم تجديدپذيرها از قبوض برق توضي��ح داد: در 
قبوض برق 10 درصد عوارض اعمال مي شود كه پنج 
درصد آن به تجديدپذيرها اختصاص دارد. به عبارت 

ديگر پنج درصد افزايش بهاي انرژي، بابت عوارضي كه 
منجر به توسعه انرژي هاي تجديدپذير مي شود، صورت 
مي گيرد. وي ادامه داد: براي مثال اگر قبض مشتركي 
100 ه��زار تومان ش��ود، 10 هزار توم��ان به عوارض 
اختصاص دارد كه پن��ج درصد اين عوارض كه 5000 
تومان مي ش��ود، به انرژي هاي تجديدپذير اختصاص 

دارد و پنج درصد ديگر به توسعه روستايي.

سخنگوي صنعت برق با بيان اينكه اعمال عوارض از سه 
سال پيش وجود داشته است، توضيح داد: عوارض ابتدا 
پنج درصد بود، بعد هشت درصد شد و در سال 1398 

به 10 درصد رسيد.
به گفته رجبي مشهدي، كل پول در سال حدود 1800 
ميليارد تومان است كه 900 ميليارد تومان به توسعه 

انرژي هاي تجديدپذير اختصاص دارد.

حال و روز تجديدپذيرها در ايران
ايران كشوري است كه از لحاظ انرژي هاي نو همچون 
خورش��يدي و بادي پتانس��يل هاي بااليي داشته و 
پرونده اس��تفاده از انرژي هاي تجديدپذير از س��وي 
دولت به ص��ورت ج��دي درحال پيگيري اس��ت و 
تخمين زده مي شود، با ش��رايط فعلي بين 15 تا 20 
هزار مگاوات ظرفيت قابل نصب نيروگاه هاي بادي كه 
صرفه اقتصادي دارند، در ايران وجود داشته باشد. بر 
اين اس��اس تاكنون از منابع تجديدپذير حدود چهار 
ميليارد و 405 ميليون كيلووات ساعت، انرژي توليد 
ش��ده كه اين ميزان توليد برق توانسته از انتشار سه 

ميليون تن گاز گلخانه اي در كشور بكاهد.
آژانس بين المللي انرژي اعالم كرده ظرفيت نيروي 
تجديدپذي��ر جهان��ي تحت تاثير نصب تاسيس��ات 
فوتوولتاييك خورش��يدي در خانه ها، ساختمان ها و 
صنعت، تا پنج سال ديگر 50 درصد رشد خواهد كرد. 
در اين راستا با توجه به اينكه ضريب بار توليدي اين 
نيروگاه ها در ايران نس��بت به ميانگين جهاني باالتر 
است، دولت درصدد توسعه بيش��تر اين انرژي پاك 
اس��ت و طبق برآوردها بيش از 150 ه��زار مگاوات 
ظرفيت احداث نيروگاه هاي خورش��يدي در كشور 
وج��ود دارد. مجم��وع ظرفيت توليد ني��رو از منابع 
تجديدپذير در مقايسه با 2.5 تراوات در سال گذشته، 
به ميزان 1.2 تراوات تا سال 2024 رشد خواهد كرد 
كه معادل مجم��وع ظرفيت نيروي نصب ش��ده در 

امريكاست. 
ظرفي��ت نيروگاه هاي تجديدپذي��ر و پاك )دولتي و 
غيردولتي( نصب شده در كشور تا پايان شهريورماه 

1398 حاك��ي از آن بود ك��ه 302.2 مگاوات متعلق 
ب��ه نيروگاه هاي ب��ادي، 346.3 م��گاوات متعلق به 
نيروگاه هاي فتو ولتايي��ك، 88.4 مگاوات متعلق به 
نيروگاه هاي برق آبي كوچ��ك 10.5 مگاوات متعلق 
به نيروگاه هاي زيس��ت توده، 13.6 مگاوات بازيافت 
تلفات حرارتي، 80 م��گاوات ظرفيت كاهش تلفات 
ش��بكه اس��ت كه مجموع آن 841 مگاوات مي شود 
كه نس��بت به مردادماه )۷61مگاوات( 10.5 درصد 

افزايش داشته است.
بر اس��اس اين گ��زارش تا پاي��ان آبان م��اه از منابع 
تجديدپذير حدود چه��ار ميلي��ارد و 405 ميليون 
كيلووات ساعت انرژي توليد شده كه اين ميزان توليد 
برق توانس��ته از انتشار سه ميليون تن گاز گلخانه اي 
در كشور بكاهد. اين ميزان توليد انرژي هاي نو باعث 
شده بيش از يك ميليارد و 251 ميليون مترمكعب از 
مصرف سوخت هاي فسيلي در ايران كه جزو عوامل 
اصلي آاليندگي هوا در كشور است، كاسته و بيش از 
969 ميليون ليتر در مصرف آب نيز صرفه جويي شود. 

  Thu. Dec 5.  پنج شنبه    14  آذر 1398   8  ربيع الثاني 1441  سال ششم    شماره   1540  2019 

افزايش صادرات محصوالت 
پتروشيمي باوجود تحريم ها

ايرن�ا| ايران اس��المي در حالي كه س��خت ترين 
تحريم ه��اي نفتي را تجربه مي كن��د، اما صادرات 
محصوالت پتروش��يمي از پ��ارس جنوبي در آبان 
ماه رشدي 39 درصدي را نشان مي دهد. صادرات 
محصوالت مواد غير نفتي از اداره كل گمرك منطقه 
ويژه اقتصادي انرژي پارس با وجود محدوديت ها و 
تحريم هاي امريكا روندي افزايشي دارد. به طوري 
كه در آبان ماه امسال بيش از 500 ميليون دالر مواد 
غير نفتي صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال قبل از نظر وزن 39 درصد و از حيث ارزش پنج 
درصد رشد داشته است. عالوه براين محدوديت هاي 
زي��ادي در زمينه كش��تيراني و بيمه كش��تي ها و 
نفتكش ها عليه ايران وضع شده، اما اين موارد مانع 
از رشد صادرات غيرنفتي كه در راس آن محصوالت 
پتروشيمي قرار دارد، نشد. مديركل گمرك منطقه 
ويژه اقتصادي انرژي پارس در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادي ايرنا با اشاره به صادرات يك ميليون و 626 
هزار و 458 تن محصول در آبان ماه از اين منطقه، 
 گفت: اي��ن محصوالت متان��ول، پروپ��ان، بوتان، 
پلي اتيلن س��بك و س��نگين، آمونياك، گوگرد، 
استايرن، نفت خام و.... را شامل شد. احمد پورحيدر 
اضافه ك��رد: ارزش ص��ادرات اي��ن محصوالت در 
هشتمين ماه س��ال جاري، بيش از 5۷4 ميليون و 

665 هزار و ۷54 دالر برآورد مي شود.

كمك بالعوض براي گازسوز 
كردن خودروهاي عمومي

ايرنا| معاون شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
جزيياتي از كمك بالعوض دولت براي گازسوز كردن 
خودرو هاي عمومي مطرح كرد. حميد قاس��مي در 
تشريح جزييات مصوبه نشست فوق العاده شوراي 
اقتصاد گفت: بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد بيش 
از يك ميليون و 400 هزار دستگاه انواع خودرو هاي 
عمومي مشمول اجراي اين طرح مي شوند. معاون 
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
افزود: با اجراي اين طرح به همه خودرو هاي عمومي 
بنزين سوز تسهيالت پرداخت مي شود تا نسبت به 
دوگانه س��وز كردن اقدام كنند سپس بعد از تبديل 
خودرو هاي عمومي بنزين سوز، سهميه بنزين اين 
خودرو ها به دوگانه سوز كاهش مي يابد. وي تصريح 
كرد: همه وانت بار هاي سبك و سنگين، تاكسي ها، 
ون ها، مسافربر هاي شخصي مش��مول اجراي اين 
طرح ملي مي ش��وند. قاس��مي اضافه كرد: با اجراي 
اين طرح پيش بيني مي ش��ود، تقاضا براي مصرف 
روزانه سي ان جي بين 18 تا 20 ميليون مترمكعب در 
روز افزايش يابد و به همين نسبت هم مصرف روزانه 
بنزين كش��ور كاهش مي يابد و عمال ب��ا اجراي اين 
طرح ضمن استفاده بيشتر از ظرفيت افزايش توليد 
گاز و زيرساخت هاي صنعت س��ي ان جي، مصرف 
بنزين كشور بدون كوچك ترين تغييري در قيمت 
مديريت مي ش��ود. معاون مديرعامل شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي با اعالم اينكه برآورد تقريبي 
اجراي اين طرح ملي حدود 600 ميليون دالر برآورد 
مي شود، گفت: هزينه سرمايه گذاري اين طرح از محل 
صرفه جويي در مصرف بنزين و صادرات اين فرآورده 
نفتي جبران مي شود كه عالوه بر دستاورد هاي زيست 
محيطي و كاهش مصرف س��وخت مايع، منجر به 
ارزآوري قابل توجهي براي اقتصاد كشور در شرايط 

تحريم هاي غيرقانوني خواهد شد.

فروش ۲۵ درصد سهام 
شركت نفت عمان

ايسنا| شركت دولتي نفت عمان قصد دارد 20 تا 25 
درصد از سهام خود را در عرضه اوليه عمومي سهام تا 
پايان س��ال ميالدي آينده به فروش رساند.محمد 
الرومهي، وزير نفت عمان در كنفرانسي در دوبي به 
خبرنگاران گفت: اگر برنامه عرضه اوليه عمومي سهام 
اجرا شود، ش��ركت نفت عمان دومين شركت ملي 
نفت پس از آرامكوي سعودي در منطقه خليج فارس 
خواهد بود كه سهام خود را عرضه مي كند. وزير نفت 
عمان گفت: اين كشور قصد دارد بيش از 20 ميليارد 
دالر در فعاليتهاي پايين دستي در پنج سال آينده 
سرمايه گذاري كند. برنامه عرضه اوليه عمومي سهام 
با هدف مقابله با كسري بودجه به دليل پايين ماندن 
قيمتهاي نفت و كسب نقدينگي الزم برگزار خواهد 
شد. عمان در فاصله ژانويه تا سپتامبر 1.545 ميليارد 
ريال عمان معادل چهار ميليارد دالر كسري بودجه 
داشته است. وزير نفت عمان همچنين ابراز اميدواري 
كرد تواف��ق كاهش توليد اوپك و متحدانش تمديد 
شود و گفت: هيات عماني در مذاكرات هفته جاري در 
وين از تمديد توافق كاهش توليد تا پايان سال 2020 

حمايت خواهد كرد.

برنت ۶1 دالر و 1۷ سنت شد
تسنيم| قيمت هر بشكه نفت برنت روز گذشته 
با 35 س��نت معادل 0.6 درصد افزايش به 61 دالر 
و 1۷ س��نت رسيد. در آس��تانه نشست مهم اوپك 
و متحدان��ش براي بح��ث در م��ورد تمديد توافق 
كاهش توليد و در حالي كه آمارهاي صنعتي نشان 
مي دهد ذخاير نفت خام امريكا بيش از حد انتظار 
كاهش داشته اس��ت، قيمت نفت روز چهارشنبه 
ش��اهد افزايش بود. بر اس��اس اين گزارش، قيمت 
هر بشكه نفت برنت روز گذشته با 35 سنت معادل 
0.6 درصد افزايش به 61 دالر و 1۷ س��نت رسيد. 
قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت امريكا هم 
31 سنت معادل 0.6 درصد رشد داشت و به 56 دالر 
و 41 سنت رسيد. به گفته مقامات عراقي، سازمان 
كشورهاي صادر كننده نفت )اوپك( و متحدانش از 
جمله روسيه موس��وم به اوپك پالس خود را براي 
موافقت با كاهش بيشتر توليد نفت در نشست اين 

هفته در وين آماده مي كنند.

ظرفیت روزانه توزیع گاز فشرده هر استان به نسبت تعداد خودروهای دوگانه سوز
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رييس جمهوري در همايش ملي بيمه و توسعه: 

خواهم گفت با چه دردسرهايي برجام ماند
ادامه از صفحه اول

روحاني افزود: هيچ كس باور نمي كرد كه ما در مذاكره 
با ش��ش قدرت بزرگ دنيا مي توانيم از آنها اين نكته 
را بگيريم كه برخالف آنچه در قطعنامه هاي سازمان 
ملل آمده ايران حق غني س��ازي دارد. پس از توافق 
موقت، مذاكرات بعدي را آغاز كرديم و در آن هدفي 
داشتيم كه از نظر بسياري از كارشناسان شدني نبود؛ 
ما مي گفتيم كه بعد از توافق تمام قطعنامه هاي ذيل 
فصل ۷ سازمان ملل عليه ايران بايد يك جا فسخ شود. 
هيچ متخصص حقوق بين الملل باور نمي كرد كه شش 
قطعنامه فصل هفتي س��ازمان ملل كه ما حتي يك 
ساعت آنها را اجرا نكرديم توسط شوراي امنيت يك 
مرتبه و يك جا لغو ش��ود. اما اين كار شد و قطعنامه 

۲۲۳۱ قطعنامه هاي تحريمي را لغو كرد.
رييس جمهور با اش��اره به شرايط كش��ور بعد از لغو 
قطعنامه هاي تحريمي اظهار كرد: بعد از برجام شاهد 
ايجاد رونق در اقتصاد و گش��ايش هاي بس��ياري در 
ايران بوديم. در اين ميان شركت هاي خارجي به ايران 
آمدند و قراردادهايي امضا شد و فقط يك كشور در آن 
شرايط ۵۰ ميليارد دالر به ما اعتبار داد. در آن زمان 
يكي از رهبران بزرگ آس��يايي به من گفت كه بعد از 
برجام با چشم حسادت به ايران نگاه مي كردند؛ چرا 
كه مي ديدند كه هر چه صنعتگر و سرمايه گذار است 

به سمت تهران سرازير شده است. 
وي با بي��ان اينكه در كش��ور بعد از برجام ش��رايط 
مناسبي ايجاد شد، اظهار كرد: در اين شرايط الزم بود 
برجام را حفظ كنيم؛ در آينده خواهم گفت كه با چه 
دردسرهايي برجام را نگه داش��تيم و چه فشارهايي 
روي ما بود اما ب��ه هر قيمتي كه بود من نگذاش��تم 
ايران ناقض برجام باش��د. ما گفتيم كه اگر قرار است 
اين توافق روزي نقض شود، به دست ما نقض نخواهد 
شد، چرا كه ما مسلمانيم و به عهدمان پايبند هستيم 
و چيزي را به س��ادگي امضا نمي كني��م، اما اگر امضا 

كرديم پاي آن مي مانيم.
روحاني با بيان اينكه دولت سختي بسياري كشيد تا 
برجام را حفظ كند، خاطرنشان كرد: ما در سال ۱۳۹۳ 
مي توانستيم به توافق نهايي برسيم، اما تا سال ۹۴ اين 
اتفاق به تاخير افتاد به دليل اينكه صهيونيس��ت ها و 
عربستان در اين زمينه فشارهايي وارد مي كردند؛ وزير 
خارجه عربستان و نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي 
براي به تأخير انداختن توافق به وين رفتند و توانستند 
در انجام توافق تأخير بيندازند و در آن تأخير بود كه 
به امريكا قول دادند كه قيمت نفت را پايين مي آورند. 
مش��اهده كرديم كه قيمت نف��ت از ۱۱۲ دالر به زير 

۳۰ دالر رسيد.
رييس جمهور ادامه داد: آنه��ا زماني كه قيمت نفت 
كاهش يافت، گفتند كه اينجا جايي اس��ت كه ايران 
ديگر نمي تواند كشور را اداره كند و هر چه امريكايي ها 
بگويند امضا مي شود، اما ما ايس��تادگي كرديم و در 
اواخر سال ۹۳ و اوايل سال ۹۴ با وجود كاهش شديد 
قيمت نفت توانس��تيم كشور و اقتصاد را حفظ كنيم 
و تورم را كاهش دهيم. ما توانس��تيم در سال ۹۴ نرخ 
تورم را تك رقمي كنيم و همچنين برخالف آنچه آنها 
فكر مي كردند رش��د اقتصادي ما باال رفت و شرايط 
اقتصادي كش��ور آرامش يافت؛ در اين زمان بود كه 
امريكايي ها به عربستان و رژيم صهيونيستي گفتند 
كه حرف تان اش��تباه بود. آنها به اين نتيجه رسيدند 
كه ايران تسليم نمي ش��ود و در نهايت با ما قرارداد را 

امضا كردند.
وي با اشاره به عهدشكني امريكا و خروج او از برجام 
خاطرنشان كرد: عربس��تان و اسراييل به كاخ سفيد 
فش��ار آوردند و گفتند كه اگر از برجام خارج شوي و 
تحريم ش��ديد وارد كني، نظام ايران چند ماه بيشتر 
باقي نخواهد ماند؛ آنچنان اطميناني پيدا كرده بودند 
كه گفتند وقتي باالترين تحريم تاريخي در ۱۳ آبان 
۹۷ اعمال و اجرا شود امكان ندارد كه ايران تا ۱۱ دي  
ماه يعني اول ژانويه بتواند به حكومت ادامه دهد. آنها 
به صراحت گفتند كه در ژانويه در تهران خواهند بود.

روحاني با بيان اينكه فع��االن در حوزه صنعت بيمه 
متخصصان كاهش ريسك و خسارت در زندگي مردم 
هستند، اما اين وظيفه در سطح ديگري بر عهده دولت 
اس��ت، گفت: ما بايد به عنوان دولت ريسك مردم را 
كاهش دهيم و شرايط آنها را براي تعالي و توسعه آماده 
كنيم وگرنه اينكه بگوييم مذاكره نمي كنيم بس��يار 
راحت اس��ت، اما وقتي مي گويي��م مذاكره مي كنيم 
آن زمان اول گرفتاري براي دولت است؛ چرا كه بايد 

بنشيند، بحث كند، دعوا كند و استدالل كند.
رييس جمهور با بيان اينكه از مذاكره نكردن و تحريم 
همه منطقه و دنيا و مل��ت بزرگ ايران ضرر خواهند 
كرد، ادام��ه داد: ما دولتي نبوديم ك��ه از زير بار يك 
مسووليت س��خت فرار كنيم. ما مي دانستيم برخي 
امور چقدر سخت اس��ت و من مي دانستم كه اگر در 
نيويورك جواب تلف��ن رييس جمهور امريكا را بدهم 
در فرودگاه مهرآباد عده اي افراطي به سمت من لنگه 
كفش پرتاب مي كنند اما به جان خريدم چرا كه اين 
موضوعات براي من مهم نبود، بلكه آنچه براي من مهم 
بود، اين بود كه وجدانم راضي باش��د و به قولي كه به 

مردم دادم پايبند باشم و پايبند ماندم.
وي اظهار كرد: ما در آن شرايط، شرايط كشور را آرام 
كرديم اما مجددا اسراييل، عربستان و افراطيون امريكا 
سر ترامپ كاله گذاشتند و بزرگ ترين كالهي كه بر 
سر ترامپ رفت درباره موضوع برجام بود؛ به او گفتند 
كه اگر از برجام خارج ش��وي و تحريم هاي سنگيني 
بر اي��ران اعمال كني اين نظام س��قوط مي كند و آن 
زمان پي��روز بزرگ تاريخ هس��تي و مي گويي بعد از 
۴۱ سال من رييس جمهوري بودم كه ايران را درهم 
شكس��تم. روحاني با بيان اينكه ترامپ مي خواست 
اداي ريگان را دربياورد، اظهار كرد: ترامپ نمي دانست 

كه ملت و جامعه ايران و همچنين جوانان اين كشور 
و كارآفرين��ان و مس��ووالن براي اس��تقالل، عزت و 
كشورش��ان تا پاي جان مي ايستند. رييس جمهور با 
تأكيد بر اينكه اين امريكايي ها بودند كه نقض پيمان 
كردند، گفت: اين موضوع در ذهن و تاريخ ما بايد بماند 
كه ايران با شش قدرت بزرگ جهاني قراردادي را امضا 
كرد كه آنها زير پا گذاشتند، ما زير پا نگذاشتيم، بلكه 
ما هنوز هم در حال عمل به آن هستيم و اگر كاهش 
تعهدات داريم، در چارچوب همان قرارداد است. پس 

آنهايي كه از پيمان خارج شدند مقصر هستند.
وي با اشاره به تمايل امريكا به برقراري ارتباط مستقيم 
با ايران خاطرنشان كرد: حال مي گويند بياييد مساله 
را حل كنيم و اين امريكايي ها هس��تند كه بيشتر از 
ديگران اين موض��وع را مطرح مي كنن��د. ايامي كه 
در نيويورك بودم جز س��خنراني در مجمع عمومي 
سازمان ملل اصال فرصت نكردم كه از هتل خارج شوم؛ 
هر روز در هتل ما ترافيكي بود و رييس كشوري خارج 
مي شد و رييس ديگري وارد مي شد و از صبح تا شب در 

مالقات بوديم و همه پيام ها در اين زمينه بود كه همه 
كارها درست مي شود و اش��كال از طرف ايران است. 
امريكايي ها اين موضوع را در ذهن سران كشورهاي 
مختلف جا انداخته بودند و مي خواستند باري كه بر 
دوش خودشان است را بر دوش ايران بگذارند. سران 
كش��ورهاي مختلف به ما مي گفتند كه امريكا آماده 
است كه همه مشكالت برطرف شود. اين شما )ايران( 
هستيد كه حاضر نيستيد با او مذاكره كنيد و تقصير 
بر گردن شما است. اين پيام را تمام رهبراني كه با من 
مالقات كردند بر زبان مي آوردند. آنها مي گفتند شما 
قبول كنيد تا با رييس جمه��ور امريكا مالقات كنيد 

سپس تمام تحريم ها برداشته مي شود.
رييس جمه��ور افزود: ما مي خواس��تيم اين توطئه و 
اين نقشه را بشكنيم و به همه دنيا بگوييم كه ما براي 
مالقات مشكل نداريم و اين گونه نيست كه شما فكر 
كنيد ما حاضر نيس��تيم مالقات كنيم، بلكه هر زمان 
كه رييس جمهور امري��كا تحريم ها را بردارد من يك 
ساعت بعد با او مالقات مي كنم. ما با اين كار حربه را 
از امريكايي ها گرفتيم و س��ران كش��ورهاي مختلف 
پس از ش��نيدن س��خن ما مي گفتند كه اين حرف 

منطقي است.
روحاني گفت: سران يكي از كشورها پيشنهاد داد كه 
تحريم ها امروز برداشته شود و برنامه ريزي كنيم كه 
دو روز بعد ديدار روس��اي جمهور انجام شود اما من 
ب��ه او گفتم نه. اگر االن گفته ش��ود كه كل تحريم ها 
برداشته شده ساعتي بعد من مالقات مي كنم؛ چرا كه 
۱+۵ همگي در نيوريورك هستيم و اجماع و مالقات 

مي كنيم و هيچ مشكلي پيش نخواهد آمد.
وي خاطرنش��ان ك��رد: امريكايي ه��ا مي گفتند اول 
مالقات كنيم سپس درباره تحريم ها بحث كنيم؛ اين 
به آن معنا بود كه مي خواستند نسبت به هوش ايراني 
و ملت ايران ترديد كنند اما ما ديگر حاضر نيس��تيم 
كه كاله بر سرمان بگذارند. ما همچنين نمي خواهيم 
كاله بر سر كسي بگذاريم بلكه مي خواهيم آنچه حق 

و عدل است اجرا و عملياتي شود.
رييس جمهور اظهار كرد:  امروز نيز دوستاني هستند 
كه در حال واس��طه گري هس��تند، اما م��ن به همه 
ملت ايران مي گويم هر زمان امريكا حاضر ش��ود كه 

تحريم هاي غلط، نادرس��ت، ظالمانه و تروريس��تي 
خود را كنار بگذارد بالفاصله س��ران كشورهاي ۵+۱ 
مي توانند ب��ا يكديگر مالقات كنند و ما در اين زمينه 

هيچ مشكلي نداريم.
وي تصريح كرد: جمهوري اس��المي ايران در مساله 
تحري��م نه آغازگر اس��ت، نه مقصر اس��ت و نه امروز 
لجبازي مي كند؛ برخي در ذهن جوانان مي گويند كه 
ايران در حال لجبازي است اما ما اين بهانه را از دست 
آنه��ا گرفته ايم و امروز ديگر بهان��ه اي در اختيار آنها 
نيس��ت؛ تحريم هاي ظالمانه و غلط را كنار بگذارند، 
براي مذاكره بيايند ما مش��كلي براي مذاكره نداريم، 
اما در شرايطي كه حق ما تأمين نشود همه بايد دست 

به دست هم دهيم و در كنار هم بايستيم.
روحان��ي با اش��اره به در پي��ش بودن روز دانش��جو 
خاطرنش��ان كرد: امروز ۱۶ آذر دانشگاه هاي ما اين 
اس��ت كه بگويند و اعالم كنند راه براي ايس��تادگي 
در برابر اقدامات تروريس��تي امريكا چيست؛ در تمام 
دانشگاه ها همه دانشجويان و اساتيد بايد يك سوال 
مطرح كنند و آن ش��عار عليه ترور و تروريس��م هاي 
اقتص��ادي و آمادگي ما براي ايس��تادگي و مقابله در 

برابر تحريم هاي ظالمانه است.
رييس جمهور در بخش ديگري از صحبت هاي خود با 
اشاره به اقدام امريكا در تحريم كردن صنعت بيمه در 
كنار تحريم نفتي و بانكي گفت: اينكه بيمه به عنوان 
نخستين موضوع در تحريم امريكا قرار گرفته دال بر 
اهميت آن است؛ چرا كه بدون بيمه نمي توان كار كرد 
و افراد بايد براي انجام كارهاي خود به جايي اتكا كنند 

تا بتوانند ريسك و خسارت ها را جبران كنند.
وي با تاكيد بر اينكه ش��رايط تحريمي كه در آن قرار 
داريم تقصير ايران نيست و با تحريك صهيونيست ها 
و ارتجاع منطقه صورت گرفته و عملي ظالمانه از سوي 
كاخ س��فيد است، گفت: ما امروز راهي جز مقاومت و 
ايس��تادگي در برابر تحريم كنندگان نداريم. در عين 
حال نيز ما روزنه مذاكره را نبسته ايم؛ اگر آنها حاضر 
باشند تحريم ها را كنار بگذارند ما آماده مذاكره حتي 
در حد سران كش��ورهاي ۱+۵ هستيم و اين را نيز به 

صراحت اعالم كرده ايم.
روحان��ي با تاكيد ب��ر اهميت صنعت بيم��ه از مردم 
خواست كه زندگي خود را بيشتر به بيمه نزديك كنند 

و فرهنگ بيمه را در جامعه تبليغ و تشويق نمايند.
وي گفت: همه باي��د تالش كنيم كه فرهنگ بيمه را 
در جامعه بگس��ترانيم؛ چرا كه اگر فرهنگ بيمه در 
جامعه گسترش يابد مردم احساس آرامش بيشتري 
خواهند داشت. همچنين با گسترش و توسعه فرهنگ 
بيم��ه در جامعه، وضعيت صنعت بيمه نيز رونق پيدا 
مي كند و اين رونق موجب رونق در توليد و همچنين 

بازار سرمايه نيز مي شود.
روحاني خاطرنشان كرد: دولت دوازدهم از ابتداي كار 
خود با دو حادثه سخت مواجه شد؛ نخستين حادثه 
زلزله كرمانشاه بود كه خس��ارات زيادي به روستاها 
و ش��هرها وارد كرد. در زلزله كرمانش��اه ۱۰۷ هزار و 
۷۱۰ واحد مسكوني خسارت ديدند كه نياز به مرمت 
و بازسازي كامل داشتند كه تمام اين اقدامات عمدتا 
ظرف يك سال انجام شد. در سال ۹۷ دولت مشغول 
رسيدگي به وضعيت زلزله زدگان كرمانشاه بود اما تا 
آن سال تمام شد در فروردين ۹۸ سيل به سراغ مان 
آمد و ۲۵ استان كش��ور با سيل مواجه شدند كه اين 

موضوع در تاريخ ۵۰ ساله كشور سابقه ندارد.
وي ادام��ه داد: در جريان س��يل ابتداي س��ال ۱۴۷ 
هزار واحد مسكوني دچار آس��يب شدند كه بخشي 
از آس��يب هاي وارد شده برطرف ش��ده و كار احداث 
واحدهاي تخريب ش��ده نيز آغاز شده است و ما قرار 
است يك ساله و تا پايان س��ال جاري اين واحدهاي 

مسكوني را تحويل دهيم.
رييس جمهور با اش��اره به حضور گسترده نهادهاي 
مختلف پس از وقوع حوادث و مش��اركت آنها گفت: 
دس��تگاه هاي تبليغاتي روزي كه س��يل يا زلزله رخ 
مي دهد همه پاي كار هس��تند اما زماني كه آرامشي 
نس��بي فراهم مي ش��ود همه مي روند و فقط دولت و 
مردم باقي مي مانند و اين دولت است كه بايد خانه ها 
را درست كند. روحاني با مقايسه اقدامات انجام شده 
از س��وي دولت ايران با دولت هاي اروپايي در زمينه 
رسيدگي به وضعيت مناطق حادثه  ديده گفت: ايران 

جزو كشورهاي كارآمد در اين زمينه است.
وي با اش��اره به نقش صنعت بيم��ه در زمينه جبران 
خس��ارت هاي ناش��ي از بالياي طبيعي اظهار كرد: 
ش��ركت هاي بيمه بايد ب��ه صحنه بياين��د و منازل، 
واحدهاي تجاري و بانك ها را تحت پوشش خود قرار 
دهند؛ چرا كه با اين كار بسياري از دردها و گرفتاري ها 

كاهش مي يابد.
رييس جمه��ور همچني��ن در بخ��ش ديگ��ري از 
صحبت هاي خود با اش��اره به طرح دولت براي تحت 
پوش��ش بيمه قرار دادن همه مردم خاطرنشان كرد: 
قانون اساس��ي دولت را مكلف ك��رده كه همه مردم 
را تح��ت پوش��ش بيمه درمان��ي قرار ده��د. در اين 
راس��تا دولت دوازدهم كار بزرگي انج��ام داد و طرح 
بيمه س��المت را اجرا كرد. در اي��ن زمينه ده ها نفر از 
كش��ورهاي مختلف دنيا درباره وس��عت و چگونگي 
اجراي اين طرح از من س��واالتي پرسيدند و به دنبال 
آن بودند كه بدانند ما با چه روشي توانستيم اين كار 

بزرگ را انجام دهيم.

روحاني در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره 
به سياست هاي دولت يازدهم در زمينه تدوين اليحه 
بودجه ساالنه كشور با تاكيد بر اينكه از ابتداي دولت 
يازدهم تا سال ۹۹ بودجه عمراني كشور حداقل شش 
برابر شده است، اظهار كرد: با وجود همه مشكالت، 
بودجه سال آينده را به گونه اي تدوين خواهيم كرد 
كه با مق��داري صرفه جويي، هم حق��وق كارمندان 
را مق��داري افزايش دهيم و ه��م در بودجه عمراني 
حركت هايي انجام خواهيم داد. در س��ال ۹۲ بودجه 
عمراني كش��ور ۱۱ هزار ميلي��ارد تومان بود كه اين 
رقم در سال آينده به بيش از ۶۰ هزار ميليارد تومان 
خواهد رسيد. اين در حالي است كه برخي مردم فكر 
مي كنند كه دولت در شرايط تحريم حداكثر مي تواند 

حقوق كارمندان خود را پرداخت كند.
وي ادامه داد: اگر تحريم ها، جنايت صهيونيست ها، 
ارتجاع و تندروهاي امريكا نبود ما ش��رايط ديگري 
داشتيم. به گزارش ايسنا، رييس جمهوري در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود به بيان توضيحاتي درباره 
علت اتخاذ تصميم س��هميه بندي و افزايش قيمت 
بنزين پرداخت و گفت: زمان��ي كه قيمت كااليي از 
هزار تومان به ۱۵۰۰ تومان برسد طبيعي است اما اگر 
قيمت اين كاال يك مرتبه چند برابر شود غيرطبيعي 
خواهد بود. به عب��ارت ديگر اگر روزي فردي جلوي 
مغازه اي رفت و قيمت كااليي هزار تومان بود و دو ماه 
بعد قيمت آن كاال به دو هزار تومان افزايش يافت اما 
حقوق او ثابت ماند ديگر زندگي براي او خيلي سخت 
خواهد بود. به همين دليل نيز دولت براي ۱۸ ميليون 
خانوار و ۶۰ ميليون نفر از مردم كشور در نظر گرفت 

كه يك كمك معيشت پرداخت كند.
روحاني با بيان اينكه در ابتدا قرار بر اين بود كه بسته 
معيش��تي به ص��ورت اعتبار براي خري��د كاالها در 
اختيار مردم قرار بگي��رد، اما بانك مركزي براي اين 
كار آمادگي الزم را نداشت، افزود: برخي از دوستان 
از ما مي پرسند كه چرا دولت اين تصميم را گرفت كه 
در پاسخ بايد بگويم ما بايد به فكر آينده كشور و چهار 
سال بعد نيز باشيم؛ اين مروت نيست كه بگوييم چون 
تا سال ۱۴۰۰ رييس جمهور هستم سال ۱۴۰۱ به من 
مربوط نيست. بلكه ما يك ملت و يك كشور هستيم. 

مهم نيس��ت كه مسوول عوض شود اما راه و قانون ما 
يكي است و پيشرفت كشور ما براي همه است.

وي با اش��اره به وع��ده دولت براي اح��داث و اتصال 
راه  آهن رش��ت - آس��تارا و چابهار - زاهدان به خط 
سراس��ري گفت: ممكن اس��ت ما نتواني��م با وجود 
تالش هايي كه در حال انجام هس��تيم به اين وعده 
خود عمل كنيم اما دولت بعدي اين مس��ير را ادامه 

خواهد داد.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: از وزير نفت درخواست 
كرده ام كه به طور منظم به مردم گزارش دهد كه در 
ماه هاي بعد سهميه بندي چقدر صرفه جويي شده و 

خوداتكايي ما چه ميزان افزايش يافته است.
روحاني با اش��اره به ميزان بنزين توليدي در كشور 
گفت: در س��ال ۹۲ در كشور روزانه ۵۲ ميليون ليتر 
بنزين توليد مي شد، اما امروز اين رقم به ۱۰۷ ميليون 
ليتر رسيده است. بر اساس پيش بيني هايي كه انجام 
داديم اگر ساالنه ۱۰ درصد مصرف سوخت در كشور 
افزايش پيدا كند از اواسط سال ۱۴۰۰ بايد يا بنزين 
مورد ني��از خود را وارد كنيم يا بايد پااليش��گاه هاي 

جديدي وارد مدار كنيم.
وي با اش��اره به مصوبه دولت در خصوص حمايت از 
دوگانه سوز شدن خودروهاي سواري اظهار كرد: در 
جلس��ه دولت تصويب كرديم كه تمام وسايل نقليه 
بنزين س��وز عمومي با پول دولت دوگانه سوز شوند 
و دولت هم اصل و هم ف��رع آن را پرداخت كند. اين 
طرح به حدود هفت ه��زار ميليارد تومان اعتبار نياز 
دارد و يك ميليون و ۴۰۰ هزار خودرو را نيز ش��امل 
مي شود. ما همچنين در دولت طرح هاي ديگري نظير 
دوگانه سوز شدن خودروها اجرا خواهيم كرد تا مردم 
بتوانند زندگي خود را با مشكالت كمتري بگذرانند.

رييس جمه��ور همچني��ن در بخ��ش ديگ��ري از 
صحبت هاي خود با اش��اره به برخ��ي اعتراضات در 
هفته هاي گذشته پس از آغاز سهميه بندي و افزايش 
قيمت بنزين اظهار كرد: در حوادث چند روز و هفته 
گذشته دچار مساله اي شديم كه از نظر من در سال 
۹۸ قابل پيش بيني بود و من اين موضوع را به دوستان 
گفته بودم؛ عده اي از كس��اني كه دس��تگير ش��دند 
بي گناه هستند و بايد آزاد شوند، عده اي ديگر هستند 
كه تخلفي كردند كه به نظر من جرم آنچناني نيست. 
حال ممكن است فردي الستيكي را آتش زده باشد 
يا جواني با فرياد شعاري سر داده باشد كه به نظر من 
درباره اين افراد نبايد سخت گيري كنيم اما اگر كسي 
با سالح گرم و سرد و قمه به خيابان ها آمده و آن كسي 
كه فروشگاه ها را غارت كرده با افراد ديگر تفاوت دارد.

روحاني با تاكيد بر لزوم تفكيك ميان افراد بازداشت 
شده ادامه داد: قوه قضاييه بايد تالش بيشتري كند 
و آنهايي كه مجرم هستند بايد براساس قانون با آنها 
رفتار ش��ود و آنهايي هم كه تخلف��ي كردند و جرم 
كوچكي داشتند بايد با رأفت اسالمي برخورد شود. 
در اين حوادث عده اي با احساسات مي آيند و مسائلي 
پيش مي آيد اما آنهايي كه سازمان يافته به خيابان ها 
آمدند و اعترافات ش��ان در آينده پخش خواهد شد 

برنامه ريزي شان از پيش از دو سال قبل بوده است.
وي ادامه داد: اين افراد قصد داش��تند س��ال قبل در 
مقطعي اقدام��ات خود را انجام دهن��د كه موقعيت 
مناسب برايشان پيش نيامد. امسال نيز به دنبال زمان 
مناس��بي بودند و بيشتر در تالش بودند كه در اواخر 
دي  و بهمن  ماه و ايام نزديك ب��ه انتخابات اقدامات 
برنامه ريزي ش��ده خود را انجام دهند، اما زماني كه 
موضوع بنزين اعالم ش��د، اربابانشان از خارج به آنها 
اعالم كردند كه زمان كارش��ان فرا رس��يده است؛ با 
اين افراد بايد برخورد شود و اگر كسي تخلفي كرده 
و وابستگي هايي دارد قوه قضاييه بايد با آن برخورد 

كند.
رييس جمهور با اشاره به جلس��ه ديروز خود با وزير 
كش��ور خاطرنشان كرد: روز گذش��ته وزير كشور را 
خواستم و او گزارش بس��يار مفصلي از آغاز تا پايان 
مس��اله داد. در عين حال كه دس��تورات الزم را به او 
دادم، دس��تور دادم كه هياتي س��ه نفره متشكل از 
معاون حقوق��ي رييس جمهوري و وزراي كش��ور و 
دادگستري تشكيل شود تا همه موارد را بررسي كنند 

و در اسرع وقت به من گزارش دهند.
روحاني گفت: ممكن اس��ت در اين حوادث كس��ي 
كشته ش��ده باش��د كه اصال مقصر نبوده بلكه عابر 
بوده، همچنين ممكن است كسي در حال حفاظت 
از واحد تجاري خود بوده و كس��ي با قمه به او حمله 
كرده و او كش��ته ش��ده كه اين فرد ش��هيد حساب 
مي ش��ود. همچنين آنهايي كه مورد اصابت تير قرار 
گرفتند، بر اس��اس گزارش پزشكي قانوني مشخص 
است كه چه نوع گلوله اي به آنها اصابت كرده است. 
اصال گلوله هايي كه پيدا شده در اختيار سپاه، بسيج 
و نيروي انتظامي نبوده بلكه مشخص است متعلق به 

چه نوع اسلحه اي بوده است.
وي اظهار كرد: بايد به وضعيت آنهايي كه بي گناه از 
دست رفتند رس��يدگي شود. همچنين همه آنهايي 
كه كشته شدند يكسان نيستند؛ اگر در محل يا شهر 
ما يك نفر كشته شده فورا نبايد بگوييم كه او آشوبگر 
بوده و حقش بوده بلكه ممكن است او واقعا آشوب گر 
نبوده و بي گناه و بي تقصير بوده و در حال عبور بوده 
يا يك شعار ساده داده اس��ت. من از هيات سه نفره 
مي خواهم كه هر چه سريع تر گزارش نهايي را تهيه 
كنند و به من بدهند و اگر كس��ي مقصر نبوده و به او 

خسارتي وارد شده سريعا آن را جبران كنيم.
رييس جمه��ور در پايان ب��ا تاكيد بر ل��زوم جبران 
خسارت هاي وارد شده به مردم از سوي شركت هاي 
بيمه متعهد گفت: مردم ما در حوادث اخير بزرگواري، 
عزت و عظمت خود را نشان دادند و اميدوارم بتوانيم 

خادم خوبي براي آنها باشيم.

  روحاني با اشاره به برخي اعتراضات بعد از 
افزايش قيمت بنزين: در ح�وادث چند روز و 
هفته گذشته دچار مساله اي شديم كه از نظر 
من در س�ال ۹8 قابل پيش بيني بود و من اين 
موضوع را به دوس�تان گفته بودم؛ عده اي از 
كساني كه دستگير شدند بي گناه هستند و 
بايد آزاد شوند، عده اي ديگر هستند كه تخلفي 
كردند كه به نظر من جرم آنچناني نيست. حال 
ممكن است فردي الستيكي را آتش زده باشد 
يا جواني با فرياد شعاري سر داده باشد كه به نظر 
من درباره اين افراد نبايد سخت گيري كنيم اما 
اگر كسي با سالح گرم و سرد و قمه به خيابان ها 
آمده و آن كسي كه فروشگاه ها را غارت كرده 

با افراد ديگر تفاوت دارد

برش
  رييس جمه�وري: م�ا در اين زمينه 
هي�چ مش�كلي نداري�م.  جمه�وري 
اس�المي اي�ران در مس�اله تحريم نه 
آغازگر است، نه مقصر است و نه امروز 
لجبازي مي كند؛ برخي در ذهن جوانان 
مي گويند ك�ه ايران در ح�ال لجبازي 
اس�ت اما ما اين بهانه را از دس�ت آنها 
گرفته اي�م و ام�روز ديگر بهان�ه اي در 
اختيار آنها نيست؛ تحريم هاي ظالمانه 
و غل�ط را كنار بگذارند، ب�راي مذاكره 
بيايند ما مشكلي براي مذاكره نداريم، 
اما در ش�رايطي كه حق ما تأمين نشود 
همه بايد دست به دست هم دهيم و در 

كنار هم بايستيم.

برش

گزارش

يارانه چه مزيتي بر سهميه 
دادن به خودروها دارد؟

سال گذش��ته بحث هايي در مجلس مبني بر ارايه 
يارانه به افراد به جاي خودرو مطرح شد كه در نهايت 
مورد اقبال دولت قرار نگرفت. كارشناسان اقتصادي 
معتقدند، هرچند پرداخت يارانه به افراد عادالنه تر 
از خودروها است، اما دولت بايد برابري بين نسلي را 

در توزيع اين منابع در نظر بگيرد.
سال گذشته خبرهايي از تهيه و تدوين طرحي در 
مجلس شوراي اسالمي به گوش رسيد كه مطابق 
آن بايد يارانه بنزين ب��ه تمام ايراني هاي داراي كد 
ملي تعلق مي گرفت. بررس��ي و مطالعه روي اين 
طرح از سال ۱۳۹۶ در مركز پژوهش هاي مجلس 
كليد خورد كه به موجب آن، بنزين به هر فرد ايراني 
به جاي س��هميه به هر خودرو اختصاص مي يابد. 
رييس مركز پژوهش هاي مجلس در اين خصوص 
گفته بود: در اين طرح، يارانه نقدي تغيير نخواهد 
كرد و مطابق قب��ل و سياس��ت هاي موجود اجرا 
خواهد شد، اما به هر ايراني داراي كد ملي، به اندازه 
مشخصي اعتبار اس��تفاده از بنزين به طور ماهانه 
تعلق مي گيرد. اين سهميه ها به جاي كارت سوخت 
در كارت ملي هوش��مند افراد يا كارت بانكي كه از 
آن به عنوان كارت سوخت برخط تعبير مي شود، 

بارگذاري خواهد شد.
وي در تش��ريح اعتبارات اختصاص يافته به كارت 
افراد گفته بود: اعتبار تخصيص يافته در كارت، فقط 
قابليت پرداخت هزين��ه بنزين در پمپ بنزين ها، 
پرداخت قبض ب��رق، آب، گاز طبيعي خانوارها و 
همچنين كرايه اتوبوس و مترو را در طول ماه داشته 
و در پايان م��اه، در صورت باقي مان��دن اعتبار در 
كارت، به صورت نقد از خودپردازها قابليت برداشت 
خواهد داشت. سال گذشته اين طرح از سوي برخي 
نمايندگان مجلس به دولت پيش��نهاد شد، اما در 
نهايت مورد موافقت دولت قرار نگرفت؛ موضوعي 
كه عضو كميسيون اقتصادي مجلس به آن اشاره 
مي كند. علي اكبر كريمي در گفت وگو با ايرناپالس 
اظهار كرد: سناريوي اصالح قانون حامل هاي انرژي 
يك پيشنهاد به صورت غيررسمي بود كه مورد تأييد 
دولت قرار نگرفت. وي با بيان اينكه روش هايي كه 
منجر به افزايش قيمت ش��ود، از باب رويكردهاي 
عدالت مدارانه و همچنين همراهي مردم در اجراي 
آن بايد مورد توجه قرار گيرد، گفت: حس��ن طرح 
مذكور اين بود كه مي توانست همراهي مردم را با 
افزايش قيمت بنزين جلب كن��د، زيرا آنها انگيزه 
پيدا مي كردند همس��ان با افزايش قيمت بنزين و 
يارانه افزايش  يافته اقشار ضعيف، همراهي بيشتري 
با طرح داشته باشند. اين نماينده مجلس با اشاره 
به اينكه بي��ش از ۵۰ درصد جمعيت فاقد خودرو 
هس��تند، گفت: بر همين اساس، نكته مورد توجه 
طرح يادشده اين است كه يارانه به جاي خودرو به 

اشخاص داده شود.
عضو كميسيون اقتصادي در پاسخ به اين پرسش 
كه آي��ا امكان مطرح ش��دن مجدد اي��ن طرح در 
مجلس وجود دارد، اظهار كرد: بعيد اس��ت كه اين 
طرح دوباره در مجلس پيگيري ش��ود، زيرا طرح 
ديگري اجرا شده و شرايط موجود بر اساس شاكله 
اين طرح شكل گرفته است. در اينجا الزم است به 
دو پرسش اساسي پاسخ داده شود؛ اينكه چرا دولت 
با اين طرح موافقت نكرد؟ و دوم آيا يارانه نقدي به 
افراد به جاي خودرو عادالنه تر است؟ علي مزيكي، 
عضو هيات علمي موسسه نياوران كه در حوزه توزيع 
درآمد و رفاه تخصص دارد، ابتدا بين دو حوزه تفاوت 
قائل ش��ده و مي گويد: يك بار مي خواهيم ببينيم 
سياست بهينه كدام است و زمان ديگري در تئوري، 
موضوع را مورد بررسي قرار مي دهيم. در تئوري اين 
را مي دانيم كه اگر واقعا قرار است يارانه بدهيم )پيش 
از آن بايد پرسيد چرا بايد يارانه داده شود و سپس 
اينكه چرا به همه يارانه داده ش��ود؟( بهتر است به 
افراد داده شود. اما در جنبه عملياتي كه بيشتر مورد 
توجه دولت هاست، هزينه اجرا اهميت بسياري پيدا 
مي كند. مزيكي معتقد است كه شناسايي خودرو 
راحت تر و كم هزينه تر اس��ت، از همي��ن رو يارانه 
خودرويي در عمل براي دولت ها جذاب تر اس��ت؛ 
موضوعي ك��ه البته از س��وي محمدتقي فياضي، 

كارشناس اقتصادي آنچنان قابل قبول نيست.
از نظر فياضي هيچ مشكلي در حوزه اجرايي براي 
يارانه دادن به افراد وجود ن��دارد، چراكه در قانون 
هدفمندي يارانه دقيقا به همين صورت انجام شد 
و هم��ه افراد به صورت يكس��ان از مبلغ ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومان بهره مند شدند.  فياضي معتقد است: 
مهم ترين مساله اي كه در زمينه يارانه بنزين و به طور 
كل سوخت مغفول شده، اين است كه منابع نفتي ما 
طبيعي و تجديدناپذير است كه در ادبيات اقتصادي 
از آن به عنوان منابع بين نسلي ياد مي شود. از اين 
زاويه هر نسلي سهم محدودي از اين منابع مي تواند 
داشته باشد. اين سهم محدود مي تواند به دو شكل 
بين مردم توزيع شود: يا رايگان به همه مردم داده 
 ش��ود يا اينكه با باالترين قيمت فروخته شود. در 
هر دو صورت آن چيزي كه مغفول واقع مي ش��ود 
توزيع برابر بين نسلي اين منابع است. ما منابع بين 
نسلي را در نظر نمي گيريم و بي محابا از آنها استفاده 
مي كنيم. نكته اساسي فياضي اين است كه »اگر به 
اين منابع محدود و مضر محيط زيست يارانه دهيم 
)يا به طور يكس��ان يا اينكه به فقيرها بيشتر داده 
شود( در هر دو حالت به راه اشتباهي پا گذاشته ايم. 
يعني اگر به هر خ��ودرو يارانه تعلق بگيرد، در اين 
صورت مطمئنا افراد ثروتمند بيش��تر از اين يارانه 
نفع خواهند برد، اما در مقابل اگر اقشار ضعيف هم 
سهم بيشتري ببرند بازهم اشتباه است.« وي گفت: 
البته اين موضوع را نبايد با وظايف اجتماعي دولت 
در توزيع برابر درآمد در جامعه اشتباه گرفت. اين 
وظيفه ذاتي دولت است اما بايد از طريق اخذ ماليات 
منابع از سمت پردرآمدها و توزيع بين كم درآمدها 
بازتوزيع كند. از نظر اجرايي هم دولت طي تمام اين 
سال ها فرصت كافي داشته است كه بانك اطالعاتي 
ايجاد كند تا اين منابع به صورت عادالنه توزيع شود.
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ميراثي ناشناخته؛ بحران »ساب پرايم«

زهري به نام »نرخ بهره منفي«

صنعت نساجي در اقتصاد 2 همسايه

نويس�ندگان:  دوميني�ك پيهو|  اس�تاد اقتصاد مالي 
دانش�گاه پاريس | اعض�اي انجمن طرف�دار ماليات بر 

معامالت مالي به نفع فعاليت براي شهروندان|
فردريك المير| دانشجوي دوره دكتراي مر كز اقتصاد 
دانشگاه پاريس شمالي| اعضاي انجمن طرفدار ماليات بر 

معامالت مالي به نفع فعاليت براي شهروندان|
از زمللان بحللران ٢٠٠8-٢٠٠7، تللاش بانك هاي 
مركزي كشورهاي غربي براي احياي اقتصاد مثل انبار 
كردن بشكه هاي باروت در يك كارخانه كبريت سازي 
است. به منظور تزريق مصنوعي نقدينگي در بخش 
مالي، سياسللت نرخ بهره پايين و حتي منفي اتخاذ 
شده است. امري كه موجب نا پايداري عميق سيستم 
مي شللود و شللرايط را براي يك بحران جديد آماده 

مي كند.
پرداخت هزينه براي سپرده گذاشتن پول دربانك؟ 
ايده اي عجيللب و غريب. بللا اين وجللود در آلمان و 
اخيرا در سوييس حدود ٣٠ موسسه تصميم گرفتند 
پرداخت هزينه براي سپرده ثروتمند ترين مشتريان 
خود مقرر نمايند. شللعبه سوييسي بانك )يواس بي( 
اعام كردكه از اول نوامبر ٢٠١٩، از سپرده هاي بيش 
از ٢ ميليللون دالر )حدود ١.٨ ميليللون يورو( ٠.٧٥ 
درصد بهره خواهند گرفت. در فرانسه چنين اقداماتي 
در دستور كار نيست. ولي نرخ بهره برخي حساب هاي 
پس انداز پايين تر از تورم، يعني معيار افزايش قيمت ها 
است. به طور خاصه ارزش پول پس انداز شده كاهش 
مي يابد. تمام اينها نشان دهنده كاستي آشكار عملكرد 
در بخش مالي ودر مركز آن استفاده از نرخ سود منفي 

است كه آشكارا يك خطاي اقتصادي مي باشد.
اصوال زمانللي كه يك فعال اقتصللادي از ديگري وام 
مي گيرد، مبلغ بيشتري را باز پرداخت مي كند: مبلغ 
اوليه به اضافه مبلغي كه بر حسب نرخ بهره محاسبه 
مي شود. با نرخ بهره منفي، وام گيري نيز به نوبه خود 
بي معني مي گردد. بدين ترتيب يك وام ١٠٠ يوروئي 
بر حسللب نرخ منفي ٢ درصد پس از يك سللال ٩٨ 
يورو باز پرداخت مي كند. به ديگر سخن با نرخ منفي 

مي توان از طرق وام گرفتن پولدار شد...
آيا اين وضع يك خيال پردازيسللت ؟ نه به هيچ وجه. 
در سال هاي اخيراوراق قرضه دولتي فرانسه و آلمان 
با نللرخ منفي خريداري مي شللوند. پاريللس و برلن 
بدين ترتيب مبلغي كمتر از آنچلله وام مي گيرند باز 
پرداخت مي كنند. سياست هزينه سپرده گذاري در 
برخي از بانك ها به همين دليل نرخ سود منفي است: 
سپرده گذاران با اينكه با واريز كردن نقدينه، به بانك 

»وام مي دهند«، مجبور به پرداخت هزينه هستند.
بللراي توضيح چنين وضعيت غيرعللادي اي، بايد به 
اقدامات اتخاذ شللده پللس از بحللران مالي ٢٠٠8-

٢٠٠7 برگرديم. دولت هاي غربي مضطرب، به منظور 
جلوگيري از فروپاشي سيستم مالي، با پرداخت انبوه 
نقدينگي، بازيگران بزرگ نهادهاي مالي اي را نجات 
دادند كه عمدتا مسللوول بحران بودند. ولي »برنامه 
نجات« اضطراري تنها يك جنبه از اين عمليات بود. 
بخش بااهميت ديگر، اعمال سياسللت هاي پولي به 
اصطاح » غير متعارف« در مقياسي بي سابقه بود. با 
چه راهكاري ؟ تزريق نقدينگي به فعاالن وبازارهاي 

مالي بدون اعمال هيچ گونه پيش شرطي.
بدين سان در سال هاي ٢٠١١ و ٢٠١٢، بانك مركزي 
اروپا وام هاي بلندمدت با شللرايط بسلليار مطلوب به 
بانك هاي اروپايي اعطا كرد: بللراي مثال وام هايي با 
نرخ بهره صفر به مدت ٣٦ ماه. اين عمليات گسترده 
در بستر شرايط ناپايدار بانكي با هدف كمك به بانك ها 

براي مقابله با مهلت هاي بازپرداخت خود انجام شد.

  عوامل ناپايداري و عدم ثبات سيستم انباشته 
مي شوند

تزريق هللاي نقدينگللي از جمله به صورت خريللد اوراق 
بهللادار بانك هاي مركزي شللكل گرفت. به ويللژه از ماه 
مه ٢٠١٠ هنگامي كلله بحران بدهي يونللان، نهاد هاي 
مالي اروپا را مجبور كرد مقللررات مالي اروپايي، مخالف 
هرگونه مداخله مستقيم دربازارهاي بدهي دولتي را زير 
پا بگذارند. بانك مركزي اروپا بدهي كشورهاي مقروض 
)يونان، ايرلند، پرتقال...( به بانك ها و سللرمايه گذاران در 
بازار ثانوي را خريداري نمود. سپس، از سه ماهه اول سال 
 ٢٠١٥، بانك مركزي اروپللا برنامه هاي »نرمش كمي« 
 )quantitative easing( را همانند فدرال رزرو )بانك 
مركزي امريكا( به اجرا درآورد. در سال ٢٠١٦، بين ٨ ژوئن 
تا ١٥ ژوئيه بيش از ١٠ ميليارد يورو اوراق بها دار بدهي هاي 
خصوصي را به منظور حمايت از قيمت اوراق بها دار وبه ويژه 
براي محدود كردن خطر سقوط بازار قرضه خريداري كرد.

سومين جنبه سياست هاي پولي غيرمتعارف: بانك هاي 
مركللزي به گونه اي قابل توجه به كاهللش نرخ بهره پايه 
)نرخي كه بانك ها در كوتاه مللدت براي تامين اعتبار در 
اختيار دارند( متوسللل شللدند. فدرال رزرو از زمان آغاز 
بحران، در سللپتامبر ٢٠٠٧، نرخ خود را به سوي كاهش 
هدايت كرده اسللت. بانك مركزي اروپا، پس از يك دوره 
ترديد- جزم گرايي پولي ايجللاب مي كرد- رضايت داد و 
از سال ٢٠١١ از اين روند تقليد مي كند. كاهش پيوسته 
نرخ بهره، الجرم چندين بانللك مركزي را از جمله بانك 
مركزي اروپا به دنياي نرخ هاي منفي بهره كشاند. هدف 
به ظاهراعام شده آن اسللت كه بانك ها بخش مهمي از 
نقدينگي كه از آن برخوردارند را به اقتصاد واقعي منتقل 
كنند. به بيان ديگر آنها بخش هاي ديگر اقتصاد را آبياري 

كنند تا سرمايه گذاري رشد نمايد و شغل ايجاد شود.
اين عمليات به شكسللت انجاميد. نللرخ پايين منجر به 
تجديد فعاليت اقتصادي نشللد. در عوض حجيم شدن 
بي سللابقه حوزه مالي و تشللديد بي ثباتي اي را به همراه 
آورد كه نشللانه هاي آن در حال افزايش اسللت. در واقع 
كاهش نرخ سللود عوارضللي منفي و انحرافللي به همراه 
دارد. اول اينكه، سودآوري فعاليت هاي اعتباري سنتي 

بانك هللا را از بين مي برد، به ويللژه در آلمان كه بخش 
بانكي خصوصا وابسته به فعاليت هاي نرخ بهره است. 
براي مقابله با كاهش سودآوري فعاليت هاي اعتباري 
خود، بانك ها هزينه هاي بانكي را افزايش داده و سود 
سللپرده ها را كاهش داده و فعاليت هللاي بازار )بورس 
بازي( كه خطرناك ترين آنهاست را گسترش مي دهند. 
افت سللود اوراق بهادار بدهي عمومي، سرمايه گذاران 
نمادين صندوق هاي بيمه يا صندوق هاي بازنشستگي 
را نيز تحت تأثير قرار مي دهد. بدهي هاي وثيقه اي يك 
بخش اساسي از دارايي آنها است. هنگامي كه كاهش 
سود اوراق قرضه توانايي آنها براي تحقق تعهداتشان 
را تهديد مي كند، آنها دست به سرمايه گذاري هاي پر 

منفعت تر ودر نتيجه خطرنا كتري مي زنند.
در نتيجه عوامل ناپايداري و بي ثباتي سيستم مالي تراكم 
مي يابللد .چرا كه افزايش فعاليت در بازارهاي پرسللودتر 
و پرخطرتر كه به پشللتوانه بهره ارزان قيمت ايجادشده 
باعث مي شود كه متقاضيان فراواني به سوي اينگونه وام ها 
بشتابند. سطح بدهي جهاني، چه دولتي و چه خصوصي، 
به شدت باال رفته است نسبت آن به توليد ناخالص داخلي 
در كل جهان، از ٢٠٠ درصد در سللال ٢٠٠٨ – باالترين 
سطح در آن زمان - به ٢٣٠ درصد در سال ٢٠١٨ رسيده 
است، در حالي كه توليد ثروت جهاني در اين دوره حدود 
٣٥ درصد رشد داشته است )توليد ثروت باعث كم شدن 
بدهي جهاني نشده اسللت.م.(. اين حباب اعتباري باعث 
افزايش قيمت سهام و اوراق بهادار شده كه به سطح بااليي 
از نظر تاريخي رسيده است. تا جايي كه يكي ازمسببين 
بي خيالي مالي سال هاي ٢٠٠٠، آلن گرينسپن، رييس 
پيشللين فدرال رزرو، در فوريه ٢٠١٨ نسبت به به وجود 
آمدن مجدد يك حباب هشدارمي دهد. تاريخ بحران هاي 

مالي تاييدي بر بيم و هراس اوست.
نرخ هاي منفي اوراق بهادار بدهي هاي عمومي كشورهايي 
كه به نظر مي رسد اقتصادي اسللتوار دارند مانند آلمان 
و فرانسلله، منعكس كننده عدم اطمينان فراوان در مورد 
تحوالت آينده در اقتصاد و بازارهاي مالي اسللت. در اين 
شرايط سللرمايه گذاران با وجود سود كم يا حتي منفي، 
براي به دسللت آوردن اين اوراق بهادار بدون ريسللك از 

يكديگر سبقت مي جويند. نرخ پايين بهره از سوي ديگر 
بر نابرابري هاي اجتماعي تاثيرگذار است. معمول است كه 
بگويند: »ما فقط به ثروتمندان وام مي دهيم«. اين مطلب 
حتي در صورت ارزان بودن پول نيز صادق است. در مورد 
اماك و مسللتغات، وضعيت فعلي به سرمايه گذاران و 
افراد ثروتمند فرصت افزايش سللرمايه گذاري در اماك 
را مي دهد. نتيجه: قيمت اماك و مسللتغات اكثرا طي 
دهه هاي گذشته در بيشتر پايتخت هاي اصلي اروپا به طور 
پيوسته در حال رشد بوده اند و مردمي كه از رفاه كمتري بر 
خوردارند، افزايش قيمت اجاره را تجربه مي كنند. ناگفته 
نماند كه اين افزايش در برخي از پايتخت ها مانند پاريس 
مشابه حباب سللوداگرانه اسللت كه در صورت تر كيدن 
مي تواند خسارت مالي قابل توجهي ايجاد كند. مثال ديگر 
از اين نوع مزيت ها براي ثروتمندان: برخي از شركت هاي 
 )buy-back( »بزرگ از اعتبار كم هزينه براي »بازخريد
اسللتفاده مي كنند. وام مي گيرند نه براي سرمايه گذاري 
بلكه براي خريد سهام هاي خودشان، به منظور باال بردن 
مصنوعي نرخ سهام.سرانجام، نرخ هاي منفي روي ارز تأثير 
گذاشته، سرمايه هاي شناور را تشللويق مي كند تا براي 
كسب منافع بيشتر جابه جا شوند و به ويژه به كشورهاي 
نوظهور مانند چين و برزيل كه نرخ بهره آنها باالتر است 
روي آورند؛ چيزي كه به افزايش نرخ ارز منجر شده و در 

نتيجه به رقابت صادراتي آنها آسيب مي رساند.
 در تاش براي مهار اين پديللده، بانك هاي مركزي در 
كشورهاي نوظهور با اسللتفاده از ذخيرهاي ارزي خود 
وارد بازار شده تا از افزايش و بي ثباتي نرخ ارز جلوگيري 
كنند. طبق گللزارش رويترز، ذخاير ارزي پانزده اقتصاد 
بزرگ نوظهور در سللال ٢٠١٥ تللا ٥١٤.١ ميليارد دالر 
كاهش يافت اسللت. ذخاير ارزي بانك هاي چين، بين 
دسللامبر ٢٠١٥ و ژانويه ٢٠١٦ تا ٢٠٧.٤ ميليارد دالر 

كاهش داشته است.
كا نگاه داشتن نرخ پايين در دراز مدت شبيه يك داروي 
مخدر عمل مي كند، اختال ها و اعتياد پديد مي آورد. اين 
مساله نشان مي دهد كه چرا اكنون تغيير سياست پولي 
بانك هاي مركزي اينقدر دشوار است. اوال به اين دليل كه 
افزايش چشمگير نرخ بهره مي تواند موجي از ورشكستگي 

در بين شركت هاي ضعيف ايجاد نمايد، كه به لطف شرايط 
اعتباري مساعد فعاليت مي كنند. سپس به دليل اينكه 
مي تواند باعث سللقوط در بازار اوراق بها دار شود. افزايش 
نرخ مي توانللد اثر مكانيكي كاهللش ارزش قيمت اوراق 
قرضه بدهي ها را همراه داشللته باشللد كه بر اساس سود 
كمتري معامله شده بودند و منجر به فروش اضطراري آنها 
در بازاري گردند كه از پيش تحريك شده و گوش به زنگ 
است. سرانجام، عقبگرد بانك هاي مركزي مي تواند موجب 
افزايش ارزش برخي ارزها و به زيان صادرات كشورهاي 

مورد نظر بوده و باعث ايجاد جنگ ارزي گردد.

  ناتواني بانك مركزي
سياست هاي پولي »غير متعارف« به نقطه باز گشت 
نا پذير رسيده اند، حتي اگر ناكارآمدي آنها آشكار باشد. 
اين سياسللت ها از جهت لزوم حمايت از بخش مالي، 
خارج شللدن از بحران و تقويت فعاليت هاي اقتصادي 
توجيه شده اند. حال آنكه از يك سو آنها تا حد زيادي 
در افزايش بي ثباتي مالي نقش داشللته اند و از سللوي 
ديگر، امكان احياي دسللتگاه را فراهم نكرده اند. رشد 
جهاني به سللرعت كاهش يافته اسللت، به طوري كه 
برخي از مفسران تحقق سناريوي » ركود اقتصادي« 
)stagnation séculaire (را اعام كردند. عدم توان 
بانك هاي مركزي و سياست نرخ پايين بهره به خصوص 
در منطقه يورو مشهود است. در حالي كه بانك مركزي 
اروپا بيش از ٢٦٠٠ ميليارد يورو، معادل توليد ناخالص 
داخلي فرانسلله، به سيسللتم مالي اروپا تزريق كرده 
است، نتوانسته مانع تبديل شدن منطقه يورو به يكي 
از راكد ترين مناطق جهان با نرخ متوسط بيكاري باال، 

نزذيك به ٩ درصد در سال ٢٠١٩ را بگيرد.
چرا منابع اسللتثنايي به كار گرفته شللده توسط بانك ها 
موثر واقع نمي شللوند؟ اولين توضيح در اين مورد، »دام 
نقدينگي« است كه توسط جان مينارد كينز، اقتصاددان 
بريتانيا تدوين شده بود. براي تزريق نقدينگي گسترده به 
بخش مالي براي احياي اقتصاد، نياز به تقاضاي اعتباري 
برآورده نشللده اسللت: به عنوان مثال شللركت هايي كه 
مي خواهند سللرمايه گذاري كنند ولي نمي توانند چون 
امكان آرا ندارند. در نبود چنين شللرايطي، نقدينگي ها 
فقط عمليات سللوداگرانه را تغذيه مي كنللد. نمونه اروپا 
نشان دهنده اين سازوكار است. شركت ها با نرخ پايين وام 
مي گيرند، نه براي افزايش ظرفيت توليد، بلكه براي خريد 
سهام خود، در شللرايط عدم اطمينان اقتصادي، كاهش 

مصرف و بي اعتمادي به آينده.
نتايج فاجعه بار تزريق نقدينگي گسترده اساسًا به دليل 
ماهيت متناقض سياست هاي نئوليبرالي در منطقه يورو 
مي باشللد. از يك سو بانك مركزي اروپا به فعاليت تزريق 
نقدينگي شتاب مي بخشد: سياست هاي نرخ هاي پايين 
- حتي منفي – دنبال مي كند كه در صورت كنار گذاشتن 
آنها، مي تواند باعث يك بحران بزرگ مالي جديد شللود. 
از طرف ديگر، دولت ها و شللركت ها در بند سياست هاي 
سخت گيري بودجه اي و دستمزدي هستند كه فعاليت 
و اشتغال را كند مي كند وكاهش سرمايه گذاري در حوزه 

توليد را توضيح مي دهد.
در حالي كه نرخ هاي پايين مي تواند فرصتي باشد براي: 
سرمايه گذاري، افزايش حقوق و دستمزد، ايجاد شغل از 
طريق هزينه كردن براي رفاه عمومي و سرانجام اولويت 
دادن به اهداف زيسللت محيطي و اجتماعي. اشتباهات 
سياست اقتصادي فعلي حداقل يك چيز را اثبات مي كند: 
شركت هاي خصوصي قادر به انجام سرمايه گذاري هاي 
گسترده بلندمدت مورد نياز گذار اهداف زيست محيطي 
و اجتماعي نيستند؛ حتي زماني كه نرخ بهره پايين باشد.

منبع: لوموند ديپلماتيك

آمارهاي بانك جهاني نشان مي دهد كه در حدود سه دهه 
گذشته روند رشد صنعت نساجي ايران و تركيه معكوس 
بوده است؛ درحالي كه سهم 20 درصدي نساجي از اقتصاد 
كشورمان در سللال 1991 به حدود 3 درصد در سال هاي 
اخير رسيده، اين رقم براي تركيه حركت از 15 به 27 درصد 

بوده است.
به گزارش ايرنا، امروزه ، نساجي و پوشاك يكي از بخش  هاي 
عمده صنعت اسللت كه در زمينه اشللتغال، درآمدزايي و 
ارزآوري مي  تواند به اقتصاد همه كشللورها و از جمله ايران 
كمك فراواني بكند. شايد بي دليل نبوده  است كه اولين اقدام 
»اميركبير« در زمينه صنعتي كردن و پيشرفت ايران احداث 

كارخانه  هاي نساجي بود.

  چرا صنعت نساجي مهم است؟
واقعيت اين است كه صنعت نساجي و پوشاك در تمام دنيا 
از اهميت خاصي برخوردار بوده و عامل توسعه اقتصادي در 
كشللورهاي چون هند، ويتنام، بنگادش و پاكستان بوده 
اسللت؛ تجربه موفقي كه در كشورهاي آسيايي ژاپن، كره 

جنوبي، تايوان و چين نيز تكرار شده است.
صنعت نسللاجي و پوشللاك به دليل جايگاه خللاص آن و 
اهميتش براي فرد و اينكه پوشاك يكي از نيازهاي اساسي 
انسان است، توان تاثيرگذاري بااليي بر نرخ رشد، اشتغال و 
توليد را دارد. اهميت صنعت نساجي و پوشاك به حدي است 
كه چين از سال 1991 تا 2008 بيش از ۴00 ميليارد دالر 
سرمايه خارجي جذب شده را به صنعت نساجي و پوشاك 
اختصاص داده است. همچنين، صنعت نساجي بيش از ۴0 
درصد اشتغال صنعتي و صادرات پاكستان و ۴8 درصد از 

صادرات تايوان را شامل مي  شود.

  ايران و تركيه در چشم انداز صنعت نساجي
اين صنعت براي كشوري مانند تركيه بسيار حياتي است. 
در واقع از اوايل سللال هاي 1980 و در ادامه تا سال 1990 
ميادي ۴0 درصد از درآمد ارزي صادراتي تركيه را صنعت 

پوشاك تامين كرده اسللت. مجموع صادرات منسوجات 
و پوشاك تركيه در سللال  هاي 2011، 2012، و 2013 به 
ترتيب 25، 27 و 30 ميليارد دالر بوده و نساجي و پوشاك 
سهمي در حدود 18 درصد از كل سهم صادرات اين كشور 
را در سللال 2013 تصاحب كرده است. در حال حاضر نيز 
اولين بخش اقتصادي تامين كننده خالص درآمد ارزي اين 
كشور است.صنعت نساجي و پوشاك، يك سوم شغل  هاي 
كشور تركيه را به خود اختصاص داده و تاثير زيادي بر رشد 

اقتصادي و اشتغال در اين كشور گذاشته است.
بر اسللاس آمار بانك جهاني تا سللال 201۴ ميزان رشللد 
اقتصادي و سهم از اقتصاد صنعت نساجي و پوشاك ايران 
و تركيه روند معكوسللي را طي كرده  است. در سال 1991 
صنعت پوشاك و نساجي حدود 20 درصد از اقتصاد ايران 
است و در همان سال اين مقدار براي تركيه حدود 15 درصد 
بوده است. اما با گذشت زمان اين سهم براي ايران روند نزولي 
داشته و در سال 2009 به حدود 3 درصد رسيده است، در 
حالي كه اين مقدار براي تركيه در يك بازه زماني روند رشد 
زيادي داشته و در سال 2003، 27 درصد بوده است. اما در 
سال 2009 اين مقدار سهم از اقتصاد در حدود 17 درصد 
است.  تركيه و ايران به عنوان دو كشور بزرگ منطقه  اي تاش 
فراواني براي دست يابي به جايگاه مطلوبي در بازارهاي جهاني 
و از جمله خاورميانه داشته و دارند. صنعت نساجي و پوشاك 
يكي از مهم ترين بخش  هاي است كه دو كشور مي توانند در 
آن به رقابت بپردازند و بخشي از اشتغال، درآمد و منابع ارزي 

حاصل از صادرات را از طريق آن به دست بياورند.
هدف تركيه در سند راهبردي اش اين است كه تا سال 2023 
به صادرات 5۴5 ميليارد دالر برسد، كه 100 ميليارد دالر 
آن در حوزه نساجي و پوشاك است. اما، بر اساس گفته  هاي 
مديران دفتر صنايع نساجي و پوشاك، ميزان صادرات ايران 
در حدود يك ميليارد دالر بوده است. ميزان واردات نساجي 
و پوشاك در حدود يك ميليارد و ۶00 ميليون دالر است. 
ميزان شاغلين در بخش صنايع نساجي، پوشاك و چرم در 
سللال 1388، 110 هزار و 713 نفر بللوده و از لحاظ ميزان 

افراد شللاغل اين صنعت در بين صنايع ايران به رده پنجم 
تنزل كرده است.

هرچند در سللال هاي اخير ميزان شاغلين در اين بخش 
افزايش يافته اسللت و مقدار شاغلين در بخش نساجي در 
سال 1397 به حدود 250 هزار نفر رسيده است. بر اساس 
سند چشم انداز 1۴0۴ بايد مقدار شاغلين در صنعت نساجي 
و پوشاك به 500 هزار نفر افزايش   و سهم ارزش افزوده آن 

به 3 يا ۴ درصد ارتقا يابد.
اما در مقابل ميزان نيروي كار جذب شده در صنعت نساجي، 
پوشاك و چرم تركيه در سللال 2008، 825۶17 نفر بوده 
است. مقدار صادرات محصوالت نساجي و پوشاك تركيه 
در سال 2018، 1/2۶ ميليارد دالر بوده و انتظار مي  رود در 
سال 2019 اين مقدار به يك ميليارد دالر برسد.همچنين، 
شللاغلين در صنعت نساجي در سللال 2018 حدود ۶00 
هزار نفر بوده است و برآوردها در صنعت نساجي و پوشاك 

نشان دهنده اشتغال بيشتر از 3 ميليون نفر است.
كشللور تركيه در سللال  2010 تا 2018 حدود ۴ درصد از 
مجموع 55/23۴ ميليارد دالر صادرات نساجي و پوشاك 
جهان را در اختيار داشته و يكي از 10 كشور اول در زمينه 
صادرات نساجي و پوشاك بوده است. در بين اين كشورها 
چين با سهم 17/3۴ درصدي خود رده اول را دارا بوده است 
و توانسته بخش بسلليار زيادي از صادرات جهان در زمينه 

نساجي و پوشاك را در اختيار خود داشته باشد.
 در اين زمينه تركيه توانسللته با كشوري مانند امريكا 
رقابت نمايد و باالتر از كشورهايي مانند تايوان، ويتنام 
و بنگادش كه سرمايه گذاري زيادي در زمينه نساجي 
و پوشاك انجام داده  اند، قرار بگيرد. ارزش افزوده صنايع 
نساجي، پوشاك و چرم تركيه در سال 2008 در حدود 
173۴3.1۴۶۴ميليون دالر بوده و ميزان ارزش افزوده 
بللراي همين صنايع در سللال 138۶ در ايللران حدود 

13.983 ميليارد ريال است.
ايللن آمار و ارقام توان و قدرت صنعتللي تركيه را در زمينه 
صنعت نساجي و پوشللاك نشللان مي  دهد. از مهم ترين 

عامل هاي تاثيرگذار بر رشد توليد، صادرات و فروش پوشاك 
در تركيه استفاده از تبليغات و برندسازي است. در ايران به 
دليل محدوديت تبليغات بصري در صنعت پوشاك، تبليغات 
اين محصول و يافتن بازار فروش آن عموما به صورت محدود 
و غير متمركز از طريق كانال  هاي غير رسللمي انجام شده 
است. در حالي كه تركيه به دليل عدم برخي محدوديت ها 
و تاكيد بر تبليغات توانسته است در زمينه برندسازي موفق 
باشد و چندين برند مطرح تركيه  اي در حال حاضر در عرصه 

پوشاك و لباس با برندهاي مطرح دنيا رقابت مي  كنند.
بدون شك تبليغات رسانه اي تركيه در بازاريابي اين كشور 
در خاورميانه و برخي ديگللر از نقاط جهان بي تأثير نبوده 
است. براي نمونه، سللريال  ها و فيلم  هاي تركيه  اي يكي از 
مزيت  هاي كه براي تركيه و صنايع تركيه داشته  اند، اين است 
كه توانسته  اند برندهاي خاص لباس، جواهرات و كاالهاي 
لوكس تركيه  اي را در كشورهاي خاورميانه و مشتريان اين 

فيلم  ها بشناسانند.
اين در حالي است كه به دليل قوانين و مقررات موجود، توان 
تبليغات و مانور تبليغاتي در حوزه پوشاك در ايران محدود 
است و نبود تبليغات مناسب با شرايط و نوع سليقه مشتري 
به عنوان عامل تحريك كننده مصرف، صنعت ايران در زمينه 

صادرات اين محصول را محدود كرده اسللت. ايران در دهه 
70 برندهاي پوشاك معتبري چون پوشاك »آرين جين« 
و كارخانه »جامگان« و »جامه  گران« داشت كه صادر كننده 
كاالهاي معتبر به اروپللا بودند. در حالي كه در حال حاضر 
برندهاي چون »زارا«، »H&M«، »تاپ شاپ« و »مانگو« از 
برندهاي مطرح پوشاك جهاني اند كه شعب توليدي در تركيه 
دارند. به عاوه، در زمينه طراحي لباس، طراحان مطرحي در 

سطح جهان تركيه  اي هستند.
تركيه عاوه بر صنعت تبليغات رسانه  اي از طريق توريسم 
و برگزاري شوهاي مختلف لباس و فستيوال  هاي خريد، 
توانسته بخشي از فروش صنعت پوشاك خود را از طريق 
گردشگراني انجام دهد كه براي تفريح، خريد و سرگرمي به 

اين كشور مسافرت مي كنند.
به طور كل مقايسه وضعيت پوشاك كشورمان با تركيه به 
عنوان يكي از كشورهاي تأثيرگذار منطقه نشان مي دهد كه 
ما با چشم انداز تبديل شدن به كشور اول اقتصادي در منطقه 
فاصله بسياري داريم. واقعيت اين است كه با وجود بيش از 
80ميليون جمعيت و رابطه و همكاري خوبي كه با كشورهاي 
همسللايه داريم اين هدف دور از دسترس نبوده و چنين 

ظرفيتي در حوزه پوشاك و نساجي در كشور وجود دارد. 

گزارش

اوراق بهادار روسيه؛ جليقه اي 
ضدگلوله

اسپوتنيك به نقل از فوربس: بازار اوراق بهادار پوتين 
بهتر از بازار شي يا ترامپ است.

فوربس افزود: اوراق قرضه روسللي تبديل به اوراق 
بهاداري است كه شما بايد داشته باشيد - و نه تنها 
در اروپا، جايي كه بازده نزديك به صفر است، بلكه 
شللركت هاي امريكايي نيز كلله مي خواهند بابت 
اوراق بهادار موجود پول دريافت كنند، بايد آنها را 

داشته باشند.
با توجه به اينكه ميزان اوراق قرضه با بازده منفي 
در جهللان در حللدود 15 تريليون دالر اسللت، 
OFZ هاي 10 سللاله روسلليه براي همه بسيار 
جذاب به نظر مي رسللند، زيرا بازده آنها به روبل 

حدود ۶.۴ درصد است.
بازده اوراق قرضه دالر روسلليه با سررسيد در سال 
2027 بالغ بر ۴.25 درصد است. اوراق قرضه دولت 
آلمان عموماً داراي بازده منفي -0.35 درصد است. و 
بازده اوراق خزانه داري 10 ساله اياالت متحده فقط 
1.8 درصد است. عاوه بر اين، اين كشورها بدهي 
خارجي دارند كه مي تواند سرمايه گذاران بلندمدت 

را بترساند. روسيه عمًا هيچ بدهي ندارد.
جيمز بارينللو، مدير گللروه اوراق بهللادار اقتصاد 
كشللورهاي در حللال پيشللرفت در شللركت 
سرمايه گذاري شرودرز نيويورك گفت: آنها تبديل 
به يك موجللود ضدگلوللله شللده اند و مي توانند 
بدهي هاي خارجي خللود را از محل ذخيره بانك 
مركزي پرداخت كنند. عاوه بر اين، آنها نرخ بهره 
را پايين مي آورند. ارز شان بسيار پايدار است و آنها 
توانايي مالي دارنللد و مي توانند براي اقتصاد خود 

پول خرج كنند.
ذخاير ارزي روسلليه بيللش از ۴33 ميليون دالر و 
ذخاير طاي پولي آن معادل 107.9 ميليون دالر 
است. اينها بزرگ ترين ذخاير ارزي در بين بازارهاي 
عمده پيشللرفه به جز ذخيره بيش از سه تريليون 

دالري چين است.
با توجه به نرخ بهللره فوق العاده پايين اوراق قرضه 
دولتي اروپا و سود سهام باالتر كه توسط شركت هاي 
روسي پرداخت مي شود، سرمايه گذاران بيشتر به 

اوراق بهادار روسي عاقه مند هستند.
در اينجا برخي از معروف ترين شركت هاي روسيه و 

سود سهام آنها برآورده شده است: 
 Magnit سود سهام اپراتور زنجيره خرده فروشي
به اندازه 8.۶2 درصد است. سود سهام گروه رقيب 5 

Retail Group - ۴.15 درصد است.
سود سهام شركت Lukoil، يك شركت خصوصي 
نفت كه داراي پمپ بنزين حتي در نيويورك است، 
5.05 درصد اسللت. امسال سللهام آن 39 درصد 

افزايش يافت.
 سللود سللهام شللركت غللول پيكرمخابللرات

 Mobile TeleSystems - MTS كلله در 
بورس نيويورك - NYSE معامله مي شللود، 5.7 
 درصد اسللت. در مقايسه با سللال گذشته، سهام

 MTS 2۶.۴٪ افزايش يافته است.
سود سهام VanEck - RSX روسيه در تاريخ 15 

نوامبر 3.91 درصد بود.
شكاف بين روسيه و اتحاد شوروي حداقل با سه 
بحران مالي همراه بود كه هر يك ضربه مهيبي 
به كشللور وارد كرد. پس از فروپاشللي شوروي، 
بسللياري از روس هاي ثروتمند پللول خود را در 
شركت هاي خارجي مخفي كردند، در حالي كه 
هنوز هم در كشور مشكل فرار مغزها وجود دارد. 
دانشمندان و كارشناسان فني روسي در امريكا 
و اروپاي غربي كارمي كنند. همه اينها به همراه 
شاخص هاي جمعيتي پايين، افت قيمت نفت و 
گاز و تحريم هاي امريكا به يك عامل منفي جدي 

براي روسيه تبديل شده است.
 بحران بانكي سللال 1995 كه باعللث بروز بحران 
مالي سال 1998 شد، به اين واقعيت منجر شد كه 
سرمايه گذار داخلي ايده سرمايه گذاري در سهام و 
اوراق قرصه را كنار بگذارد. سرمايه داري براي شان 

به عنوان ناكامي بود.
چند سال بعد، آنها اماك و مستغات را در دست 
گرفتند و يك حباب مسكن مانند چيني را ساختند 

كه در سال 2008 تركيد، اما هرگز بهبود نيافت.
يازده سال گذشته است و قيمت اماك و مستغات 
روسيه به دالر تقريبًا ۶0 درصد پايين تر از آن شده 
است كه در اوج بازار قرار داشته است. عاوه بر اين، از 
آنجايي كه خانم الويرا نابيولينا رييس بانك مركزي، 
روبل را از راهرو تنگ آن در برابر دالر بيرون كشيد، 
پول روسيه به ميزان قابل توجهي ضعيف شد. پيش 
از اين، روبل بيش از 30 دالر در برابر يك دالر بود اما 

امروز نرخ آن در سطح باالي ۶0 است.
از آنجايللي كه اماك و مسللتغات ديگللر بازده 
سرمايه گذاري سابق را براي روس ها فراهم نمي كند، 
افرادي كه سرمايه كافي براي باز كردن حساب در 
خارج از كشللور ندارند، مجبورند پللول خود را در 
بانك هاي روسللي نگه دارند يا دوباره به بازار سهام 

رو بياورند.
اين افزايش آهسته اما پايدار در اعتماد تا حدودي به 
دليل گذشت زمان اتفاق افتاد و بخشي از آن، نتيجه 
يك سري از تغييرات اساسللي تر در قوانين اوراق 

بهادار روسيه بود.
از سللال 2007 تعللداد افراد ثبت شللده به عنوان 
مشللتري در بورس مسللكو 120 درصد  افزايش 

يافته است.
قانون حمايت از سرمايه گذاران بهبود يافته است. 
يك سيستم بيمه سپرده ها ايجاد شده است. به دليل 
رقابت با بانك هللاي خارجي اروپا و اياالت متحده، 
بانك هاي پس انداز تأسلليس و به سطح حرفه اي 
ارتقاء داده شللدند. بانك هاي روسي طبق قوانين 
سختگيرتري، دقيقاً مشابه آنچه در بانك هاي غربي 
قابل اجرا است، تكميل شدند. سيستم بانكي روسيه 

آهسته آهسته تنظيم و روبراه مي شود.
انتظار مي رود، توليد ناخالص ملي روسيه در سال 

آينده تقريبا دو درصد افزايش يابد.



دانش و فن10دنيا ي فناوري

اعتبارسنجي ۳۰ درصد از اخبار و محتواي ويدئويي در سطح جهان توسط بالك چين 

بالك چين در خدمت مقابله با اخبار دروغ
گروه دانش و فن  

 بالك چين هنوز در مسير پياده سازي گسترده قرار دارد 
و براي تبديل شدن به يك اكوسيستم منطقي، بايد هم 
از لحاظ فني و هم كاربري بالغ ش��ود. هياهوي خبري 
بالك چين هنوز ادام��ه دارد و ظرفيت هاي بي ش��مار 
خود را فرات��ر از رمزارزه��ا فرياد مي زن��د. دراين ميان 
استارت آپ ها، سازمان ها و دولت ها تالش مي كنند تا در 
حوزه هاي متنوع از فناوري جديد بهره ببرند. حوزه هاي 
گوناگوني از هويت ديجيتال تا رأي گيري درحال بررسي 
از سوي مقام هاي تأثيرگذار هستند تا شايد با بالك چين 
به صورت بهينه ت��ري اجرا ش��وند. بالك چين باوجود 
موفقيت اوليه در جلب توجه مخاطبان، موفق به حفظ آن 
نشد. موسسه  گارتنر يك چرخه  هياهوي خبري تدوين 
كرده اس��ت كه طبق تعاريف آن، بالك چين اكنون در 
مرحله سرخوردگي قرار دارد. اخبار پيرامون آن، پيش 
از بالغ شدن فناوري و عملياتي توسعه يافتند؛ درنتيجه 
بسياري از تالش هاي اوليه و رويكردهاي عملي در حوزه 
بالك چين موفق به ارايه  دستاورد و محصول نهايي كارآمد 
به كاربران نشدند. هيچ مدل كسب وكاري يا اجتماعي 
كارآمدي براساس بالك چين توسعه پيدا نكرد و امروز 
 جز چند نمونه  محدود در ح��وزه حمل ونقل نمي توان 
كاربردي خارج از مراحل آزمايشي براي بالك چين پيدا 
كرد. اما در گزارشي كه زوميت به آن پرداخته، اشاره شده 
كه فناوري بالك چين با وجود عدم احراز موفقيت مهم 
در مرحله شكست نيز قرار ندارد. ادعاي اصلي بالك چين 
مبني بر ارايه يك نس��خه پايدار از هرنوع داده از طريق 
يك دفتر كل توزيع ش��ده و تغييرناپذي��ر هنوز به قوت 
خود باقي است. به عالوه با بالغ شدن ادعاي مذكور شاهد 
توزيع و به كارگيري همه جانبه  آن در سرويس هاي مالي، 
تجارت الكترونيك و بس��ياري بازارهاي ديگر خواهيم 
بود. كارشناس��ان پيش بيني مي كنند كه بالك چين تا 
س��ال ۲۰۲۳ از چرخه  هياهوي خبري خارج مي شود. 
تحليل گران و متخصصان بازار مي گويند بالك چين تا 
پنج سال آينده كاربردهاي عملي متعددي در پردازش 
پرداخت، اش��تراك داده، تجارت داراي��ي و ردگيري و 

نگه داري اسناد و قراردادها پيدا خواهد كرد.

  مقابله با اخبار دروغين
گزارش جدي��دي از گارتن��ر ادعا مي كند ك��ه يكي از 
كاربرده��اي احتمال��ي بالك چين در مقابل��ه با اخبار 
دروغين است. تا سال ۲۰۲۳، حدود ۳۰ درصد از اخبار 
و محتواي ويدئويي در س��طح جهان توسط بالك چين 
اعتبارسنجي مي شود. آويوا ليتان، محقق ارشد گارتنر 
مي گويد بالك چين در مقابله با فناوري ديپ فيك هم 
كارب��رد بااليي خواهد داش��ت. فعاليت هاي مخرب در 
صنعت خبرنگاري روز به روز افزايش مي يابند و با افزايش 
اس��تفاده كاربران از سرويس هايي همچون فيد خبري 
فيس بوك و گوگل نيوز، خطر آنها بيش��تر نيز مي شود. 
فعاليت ه��اي مخرب خب��ري مي توانن��د تأثير بزرگ 
اقتصادي و سياس��ي بر جوامع داشته باشند. محتواي 
خبري و مقاله هايي كه براس��اس اخبار دروغين نوشته 
مي ش��وند، عموما بازديدكننده هاي بيشتري را جذب 
مي كنند. جذب مخاطب بيش��تر براي تبليغ دهنده ها 
نيز جذابيت بيش��تري دارد، اما درنهايت يك مش��كل 

بزرگ براي گفتمان عمومي جامعه محسوب مي شود. 
به عنوان مثال، ۲۰ خبر برتر دروغين پيرامون انتخابات 
رياست جمهوري امريكا در سال ۲۰۱۶، بيش از ۲۰ خبر 
برتر منتشرشده در رس��انه هاي معتبر موفق به جذب 
مخاطب شدند. وب سايت هايي كه اخبار دروغين توزيع 
مي كنند، عموما به صورت ناش��ناس ميزباني مي شوند. 
توزيع اخبار نيز توسط حساب هاي كاربري رباتي انجام 
مي ش��ود. درنهايت شناسايي عامالن توزيع خبر دروغ، 
آس��ان نخواهد بود. آژانس تحقيقات پيشرفته  دفاعي 
امريكا )دارپا( در ماه آگوست سال جاري توسعه نرم افزاري 
را شروع كرد كه توانايي انتخاب اخبار دروغين مخفي در 
بي��ش از ۵۰۰ هزار خبر، عكس، ويدئو و كليپ صوتي را 
خواهد داشت. فيس بوك هم در ماه سپتامبر يك گروه 
مبتني بر هوش مصنوعي را با همكاري ش��ركت هايي 
همچون مايكروس��افت، آمازون، گ��وگل، ديپ مايند و 
IBM تش��كيل داده تا ابزارهاي تشخيص ديپ فيك را 

توسعه دهد. 
اگر برنامه هاي دارپا و فيس بوك موفق شوند، ابزارهاي 
ساخته شده طي آنها توانايي مس��دود كردن محتواي 
دروغين را دارند. به بيان ديگر محتوا به يك فهرست سياه 
وارد مي شود و به مخاطب نمي رسد. به عالوه الگوريتمي 
ساخته مي ش��ود كه حركت محتوا را به منابع فهرست 

سفيد دنبال كرده و منشأ آن را تأييد مي كند.

  بالك چين در صرافي هاي ديجيتال
تراكنش هاي برون مرزي امروزه نس��بت به روش هاي 
سنتي اجراش��ده توس��ط بانك هاي مركزي آسان تر و 
ارزان تر هستند. اوراق بهادار ديجيتالي كه در دفاتر كل 
بالك چيني تبادل مي شوند نيز به همين ترتيب بزودي 
شهرت فراواني كسب خواهند كرد. بروس فنتون، عضو 
هيات مديره  بنياد بيت كوين مي گويد كاربردهاي مالي 
عجالتا سهم عمده اي از كاربردهاي بالك چين را به خود 
اختصاص مي دهند و بيت كوين نيز به عنوان پيش گام 
آنها شناخته مي ش��ود. درحال حاضر فرايند جابه جايي 
سهام بين خريداران و فروشنده ها تا سه روز زمان مي برد. 
البته تأخير در تبادل سهام آن چنان عجيب نيست. فنتون 
مي گويد تبادل واقعي پول بين ش��ركت هاي خدمات 
مالي ۱۰ روز يا بيش��تر طول مي كشد: »چالش كنوني 
اوراق بهادار اين است كه شما به يك شركت واسط مورد 
اعتماد نياز داريد تا صحيح بودن تبادل و سهام را تأييد 
كند. درواقع نه واسط معامالتي و نه حتي ارايه  كنندهي 
اوراق بهادار، فرايند تأييد را انجام نمي دهد. فعاليت نهايي 
توسط اين گروه هاي متمركز عظيم انجام مي شود چون 
واسط هاي معامالتي به هم اعتماد ندارند. به هرحال آنها 
رقيب يكديگر محسوب مي شوند.« چالش به كارگيري 
س��ازمان هاي متمركز در تبادل اوراق بهادار اين است 
كه فرايندها به خاطر استفاده از يك دفتر كل متمركز، 
گرفتار تأخير زماني مي شوند. با استفاده از بالك چين، 
اوراق بهادار مانند توكن هاي ديجيتال مديريت مي شود 
كه پيون��دي دقيق و عميق با اوراق يا پول دارد. با چنين 
رويكردي مي ت��وان تبادل را در ي��ك روز يا حتي چند 

ساعت، مديريت و نهايي كرد.
بالك چين براي مديريت عرضه عمومي ش��ركت هاي 
بزرگ نيز كاربرد خواهد داشت. بسياري از شركت هاي 

خصوصي به خاط��ر چالش هاي متع��دد فرايند عرضه 
عمومي سهام، از آن خودداري مي كنند. با استفاده از دفاتر 
كل بالك چين، اوراق بهادار به توكن هاي ديجيتال متصل 
شده و با سرعت و سهولت بيشتر بين موسسه هاي مالي 
جابه جا مي شوند. فنتون در ادامه مي گويد: »همانطور 
كه شما مي توانيد بيت كوين را از يك حساب رمزارز به 
حساب ديگر منتقل كنيد، مي توان ميليون ها دالر پول 
را از طريق صرافي هاي رمزارز در كمتر از يك روز جابه جا 
ك��رد. اگر چنين اتفاقي رخ ده��د، نتايج جذابي خواهد 
داشت، چون شاهد تبادل سهام و همكاري شركت هاي 
بيشتري خواهيم بود. بسياري از مفاهيم و دارايي هاي 
خصوصي امروز، قابليت تبادل عمومي بين المللي را ميان 
سرمايه گذاران متعدد خواهند داشت.« دولت چين اخيرا 
خبري پيرامون تمرك��ز بر بالك چين در دنياي تجاري 
منتشر كرد. حركت آنها به عنوان يكي از قدرتمندترين 
اقتصادهاي جهان مي تواند تأثيري بين المللي داش��ته 
باشد. ژي جين پينگ، رييس جمهور چين، ماه اكتبر گفته 
بود كه كشورش استراتژي مبتني بر بالك چين را پيش 
خواهد برد. به هرحال تصميم او و دولتش روي برنامه هاي 
دولتي، تنظيم گري هاي قانوني و هزينه كرد دولت هاي 
منطق��ه اي تأثيرگذار خواهد ب��ود. تنظيم گران قانوني 
اروپايي و امريكاي��ي، برخالف چيني ها هيچ اظهارنظر 
مستقيم و شرحي بر رويكرد خود در برابر بالك چين و 
توكن هاي ديجيتال ندارند. البته امريكا و اروپا هم به اندازه  
چين بر اقتصاد جهاني تأثير دارند و هر حركتي از سوي 

آنها مي تواند موجب شروع حركت هاي مهم شود. 

   بالك چين براي تأييد هويت
شركت هايي كه تاحدودي بالك چين را به كار گرفته اند، 

هنوز آماده فعاليت كامل در فضاي آن نيستند. درواقع 
ش��ك و ترديدها هنوز ادامه دارد و سرعت پياده سازي 
فناوري را بس��يار كند مي كند. كن الفانت، مدير اجراي 
 Sorenson Capital ش��ركت س��رمايه گذاري
بالك چي��ن را يك فناوري پدي��ده اي مي داند كه قطعا 
صنايع را تغيير مي دهد. ازطرفي استفاده از فناوري مذكور 
با س��رعت پاييني پيش مي رود چون نمي توان آن را در 
فضايي بسته و بدون همكاري توسعه داد. درواقع براي 
توسعه بهتر به يك اكوسيستم مشترك نياز است كه بين 
ش��ركت هاي متعدد توسعه يابد. يك شركت به تنهايي 
نمي تواند از بالك چين استفاده كند و منتظر بازگشت 
سرمايه  مناسب باشد. درواقع همه بايد به جريان جديد 

وارد شوند.
بالك چين با گذر زمان ريش��ه هاي خود را در خدمات 
مالي مس��تحكم تر مي كند و مديري��ت و امنيت هويت 
نيز به خدمات افزوده مي شود. پيش بيني ها مي گويند 
كه خدمات هويت ابتدا براي كس��ب وكارها و س��پس 
براي مصرف كننده ها عرضه مي شوند. برخي معتقدند 
بالك چين بايد در حوزه هايي اس��تفاده شود كه امروز 
واسطه هايي در آنها براي كاربردهاي شناسايي مشتري 
)KYC( وج��ود دارن��د. به ع��الوه س��رويس هاي ضد 
پول شويي و موارد مشابه كه قوانين سنتي در آنها بسيار 
دستي هستند، با اس��تفاده از بالك چين ظرفيت هاي 
مناس��بي پيدا مي كنند. در چنين حوزه هايي مي توان 

انتظار بازگشت سرمايه بسيار باال داشت.
استفاده از پوش��ش كامال ديجيتال در مديريت هويت 
مي توان��د ارزش افزوده اي به ميزان س��ه ت��ا ۱۳ درصد 
GDP در هفت كش��ور بزرگ جهان داشته باشد. البته 
براي رس��يدن به ارزش افزوده بايد اس��تفاده از هويت 

ديجيتال و فرايندهاي آن به صورت گسترده در تمامي 
حوزه ها رخ دهد. امروزه براي تأييد اعتبار به شناس��ايي 
اطالعات هويتي نياز است كه شايد يك نفر در كيف پول 
خود داشته باش��د. كارت ملي، كارت اعتباري يا كارت 
بانكي مي تواند به عنوان ابزار شناسايي هويت استفاده 
ش��ود. درصورت اس��تفاده از بالك چين ديگر نيازي به 
ابزارهاي فيزيكي نيس��ت و اطالعات ديجيتال فرد در 
يك دفتر كل توزيع ش��ده نگه داري ش��ده و به مراجع 
مربوطه همچون بانك، ثبت احوال و موارد ديگر متصل 
مي شود. وقتي يك سرويس به اطالعات فرد نياز داشته 
باشد، با استفاده از بالك چين و قرارداد هوشمند مي توان 
هوي��ت او را تأييد كرد. به عالوه ش��ركت هاي فين تك، 
توليدكننده ه��اي نرم اف��زار، ارايه كننده هاي خدمات 
مخابراتي و ديگر كسب وكارها به روند توسعه شبكه هاي 
مبتني بر بالك چين وارد شده اند كه به هر فردي، امكان 
تبادل اطالعات ديجيتال را به صورت آنالين مي دهد و 
همچنين خطر افشاي اطالعات به خاطر سهل انگاري 

نيز در آن وجود ندارد.
بالك چين ب��راي اوج گرفتن از ش��رايط كنوني نياز به 
پياده س��ازي گس��ترده دارد و بايد در اكوسيستم هاي 
متنوع پذيرفته ش��ود. چنين رخ��دادي نيازمند تغيير 
فرايند و رفتار از سوي سازمان هاست. شركت دلوييت در 
ابتداي سال جاري يك نظرسنجي برگزار كرد كه تغيير 
احتمالي و زودهنگام رفتار در كسب وكارها را تاحدودي 
تأييد مي كند. در نظرس��نجي انجام شده، ۱۳۸۶ مدير 
اجرايي ارشد در كسب وكارهاي از سرتاسر جهان حضور 
داشتند. ۷۷ درصد از آنها اعتقاد داشتند درصورت  عدم 
پياده سازي صحيح بالك چين، مزيت رقابتي خود را از 

دست خواهند داد.

رييس سازمان تنظيم مقررات اعالم كرد: خسارتي كه به 
دليل اغتشاشات اخير و قطعي اينترنت به حوزه اپراتورها 
و مخابرات وارد شده، حدودا ۱۰۸۰ميليارد تومان است 
كه شامل خسارت ناشي از تخريب فيزيكي نيز مي شود. 
حسين فالح جوشقاني در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه 
برآورد و بررسي خسارت به كسب وكارها به عهده سازمان 
فناوري اطالعات ايران گذاشته شده، گفت: »خسارت 
واردشده به حوزه اپراتورها چيزي حدود ۱۰۸۰ ميليارد 
تومان اس��ت. اما قطعا كس��ب و كارها بيش از اپراتورها 
خس��ارت ديده اند و جمع بندي آنها به زمان بيشتري 
نياز دارد.« وي با تش��ريح آسيب هاي وارده اظهار كرد: 
»بخشي از اين برآورد به واسطه خسارت هاي فيزيكي و 
تخريبي بود كه متوجه تخريب دكل هاي BTS، مراكز 
مخابرات و تجهيزات اپراتورها شده است. مبلغ اين آسيب 
چيزي حدود ۱۰۶ ميليارد تومان است. بخش ديگري 
كه عمده خسارات را شامل مي شود ۵۰۰-۶۰۰ ميليارد 
تومان اس��ت كه به واسطه قطع شبكه موجب از دست 
رفتن ترافيك اپراتورها شده و كاهش شديد درآمد آنها 
را رقم زده است. بخش عمده اي از اين ميزان خسارت به 
اپراتورهاي تلفن همراه مربوط مي شود كه مدت زمان 
بيشتري قطع سرويس داشتند و ترافيك ديتايي كه در 
كشور مورد اس��تفاده قرار مي گيرد بيشتر روي شبكه 
موبايل است.« جوش��قاني ادامه داد: »بخش ديگري از 
خسارت هايي كه اپراتورها به سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباط راديويي اعالم كرده اند به مشتركين تجاري شان 
برمي گردد. اپراتورها اعالم كرده اند كه موظف هستند 
بر اس��اس قرارداد براي قطعي س��رويس به مشتركين 
تج��اري خود مبلغي ح��دود ۶۰-۷۰ ميلي��ارد تومان 
خسارت بدهند. شركت هاي طرف قرارداد، مشتركين 
و بانك ها پيگير قطعي س��رويس ها هستند. بخشي از 
خسارت ها نيز به تمديد سرويس و جوايزي برمي گردد 
كه اپراتورها براي جبران قطعي شبكه به كاربران خود 
اختصاص داده اند. مبلغ خس��ارت در اين حوزه حدود 

۳۰۰ ميليارد تومان بوده است.« او با بيان اينكه بخش 
ديگري از اين خسارت ۱۰۸۰ ميلياردي به پاسخگويي 
به مش��تركين برمي گردد، گف��ت: »در اين مدت براي 
پاسخگويي به كاربران اپراتورها مجبور شدند از پرسنل 
بيشتري استفاده كنند تا تماسي از دست نرود. بخشي از 
اپراتورها نيز اعالم مي كنند كه طي اين مدت مشتركين 
تجاري و عمده خود را از دس��ت داده اند و مشتركين به 
آنها اعالم كرده اند كه عطاي اين س��رويس را به لقايش 
بخشيده اند.« رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي در خصوص جزييات خس��ارت فيزيكي وارده 
گفت: »بيشترين خسارت فيزيكي به شركت مخابرات 
ايران وارد شده كه چيزي حدود ۷۰ ميليارد تومان و در 
شهرهايي مانند اصفهان، شيراز و تهران است كه مورد 
حمله قرار گرفته و آتش زده شدند. اين خسارات صرفا ۷۰ 
ميليارد تومان نيست، بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه 
با توجه به شرايط فعلي خريد و جايگزيني تجهيزات نيز 
به سختي ممكن است.« جوشقاني در خصوص خسارت 
فيزيكي هر كدام از اپراتورها گفت: »از اين خس��ارت ها 
۲۳ ميليارد تومان سهم همراه اول و ۶-۷ ميليارد تومان 
سهم ايرانسل است. حدود هفت ميليارد تومان نيز سهم 
خسارتFCP هاست.« وي ادامه داد: »براي برآورد اين 
خسارت ها، دو جلس��ه برگزار كرديم و مدت زماني نيز 
صرف جمع بندي كارشناسان شد. البته ممكن است در 
آينده اين ميزان خسارت به دليل وجود اليه هاي پنهان 
كه االن معلوم نشده اس��ت، افزايش پيدا كند.« معاون 
وزير ارتباطات و فناوري اطالع��ات در خصوص اينكه 
آيا دولت در خصوص اين خس��ارت  به اپراتورها كمكي 
خواهد كرد؟ گفت: »اين موضوع تابع قوانين كشور است 
و بايد مورد بررسي قرار بگيرد. البته بايد به اين موضوع نيز 
توجه كرد كه سرويس اپراتورها بنابر ضرورت و با دستور 
بخش هاي ذيصالح حاكميتي قطع شده است. ما تابع 
قوانين و مقررات كشور هستيم و وزير ارتباطات نيز در 

اين خصوص دستورات ويژه داده اند.«

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به هزينه 
ناخواس��ته رومينگ به ش��بكه تلفن همراه كشور 
آذربايج��ان در تماس ه��اي ش��هروندان ايراني در 
مناطق مرزي گف��ت: »تفاهمي كرده بوديم كه اين 
تداخل را به حداقل برسانيم كه اين هزينه رومينگ 
ناخواس��ته به مردم تحميل نش��ود و مقرر ش��ده تا 
طرف آذربايجاني س��ريع تر تعهدات خود را در اين 
رابطه عملياتي كند.« به گ��زارش وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات، محمدج��واد آذري جهرمي در 
ادام��ه ديداره��ا و رايزني ه��اي بين المللي خود در 
جريان س��فر به جمه��وري آذربايجان در حاش��يه 
بيست وپنجمين نمايش��گاه بين المللي ارتباطات، 
ن��وآوري و فناوري هاي پيش��رفته باكو موس��وم به 
باكوتل ۲۰۱۹، با رامين قل��ي زاده وزير ارتباطات و 
حمل ونقل جمهوري آذربايجان، ديدار كرد. در اين 
ديدار دو طرف ضمن تاكيد بر گسترش روابط، روند 
تسريع اجراي تفاهمات و توافقات گذشته را بررسي 
كردند و در جريان اي��ن مذاكرات هر يك از طرفين 
دس��تورهايي را براي اجرا ش��دن هر چه س��ريع تر 
توافقات پيش��ين صادر كردند. تداخل فركانس��ي 
مرزي بين دو كشور، مباالت مالي پستي، گسترش 
همكاري ها در حوزه امنيت سايبري و توسعه روابط 
س��ازمان فناوري ايران با مركز ن��وآوري جمهوري 
آذربايجان از جمله مباحثي بود كه دو طرف در اين 

ديدار درباره آن گفت وگو كردند.
آذري جهرمي در اين ديدار تاكيد كرد: »جمهوري 
آذربايجان فضاي رو به رشد خوبي در حوزه فناوري 
اطالعات دارد و همكاري ه��اي عميقي بين وزارت 
ارتباط��ات اي��ران و مجموع��ه وزارت ارتباطات و 
حمل ونقل آذربايجان وجود دارد. بنابراين اين يك 
فرصت بس��يار خوب براي ش��ركت هاي دو كشور 
اس��ت تا بازار خود در منطقه توس��عه دهند و طرح 
»منطقه قوي ت��ر« را به طور عملي محقق كنند، هر 

چن��د نتايج آن نيز روزبه روز روش��ن تر و ملموس تر 
مي ش��ود.« قلي زاده نيز با تاكيد بر اهميت توس��عه 
روابط با جمهوري اس��المي ايران گفت: »روس��اي 
جمه��ور اي��ران و آذربايجان و همچني��ن مردم دو 
كشور روابط بسيار خوبي با يكديگر دارند كه نتايج 
مثبت اين رابطه را هم ما مي توانيم در مناس��بات و 
همكاري هاي دوجانبه بين وزارتخانه هاي دو كشور 
مش��اهده كنيم و اميدوارم اين رون��د بيش از پيش 
توسعه و گسترش پيدا كند.« آذري جهرمي در جمع 
خبرنگاران نيز درباره اين دي��دار و نتايج مذاكرات 
دوجانبه گفت: »روابط دوجانبه ايران و آذربايجان به 
ويژه در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات به خوبي 
در حال پيشرفت است. تفاهماتي كه در اين مدت با 
آذربايجان پيگيري مي كرديم در حال اجرايي شدن 
اس��ت. هم اكنون سه ش��ركت ايراني به طور رسمي 
فعاليت هاي خصوصي خود را در مركز نوآوري اين 
كشور آغاز كرده اند. اين سرآغاز يك حركت اقتصادي 
ب��ود كه ما از قبل ش��روع كرديم و ام��روز به نتيجه 
رس��يده است تا بر پايه تفاهمات سياسي كه بين دو 
كشور بود، ش��رايطي را فراهم كنيم تا شركت هاي 
ايراني بتوانند در اين كشور حاضر شوند و به توسعه 

بازار خود بپردازند.«
آذري جهرم��ي با بيان اينك��ه در اين ديدار مباحث 

مهمي مثل تداخل فركانسي مرزي دو كشور مطرح 
ش��د، گفت: »تماس هاي برخي از شهروندان ما در 
مناطق مرزي به صورت ناخواس��ته به شبكه تلفن 
همراه كشور آذربايجان رومينگ مي شود. به صورت 
متقابل هم اين مساله وجود دارد. هر چند اين مساله 
به شدت كاهش پيدا كرده و تا شعاع ۲.۵ كيلومتري 
به نوعي مديريت ش��ده است. ولي تقريبا نزديك به 
۱۸۰ روستا در استان اردبيل همچنان در اين شعاع 
۲.۵ كيلومتري قرار دارن��د.« وزير ارتباطات تاكيد 
ك��رد: »تفاهمي ك��رده بوديم كه اي��ن تداخل را به 
حداقل برسانيم كه اين هزينه رومينگ ناخواسته به 
مردم تحميل نشود. كارگروه مشتركي تشكيل شده 
بود تا كاره��اي اندازه گيري را انج��ام دهند كه اين 
كار را آغاز كرده اند و مقرر شده تا طرف آذربايجاني 
سريع تر تعهدات خود را در اين رابطه عملياتي كند.«

وي در ادامه با اشاره به بحث امنيت ساييري در اين 
نشس��ت گفت: »براي مقابله با حمالت سايبري كه 
به دو كشور مي شود، بنا بود مركز ماهر ايران و مركز 
سرت جمهوري آذربايجان متصل شوند كه بر اساس 
توافقات ميان دوكشور اين اتصال اكنون برقرار شده 
است و اين هم يك نوع پيشرفت در روابط دوجانبه 

ايران و آذربايجان است.«
همچنين روز گذشته الهام علي اف، رييس جمهوري 
آذربايج��ان ب��ه همراه وزي��ر ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات از غرفه شركت ها و استارت آپ هاي ايراني 
پاويون ايران در نمايشگاه باكوتل ۲۰۱۹ بازديد كرد 
و در جري��ان توانمندي ها و پيش��رفت هاي جوانان 
ايراني قرار گرفت. در اين بازديد غرفه هاي پژوهشگاه 
فضايي و دو ش��ركت حوزه فضايي بيش از سايرين 
مورد توجه رييس جمهوري آذربايجان قرار گرفت و 
دستاوردهاي شركت هاي ايراني در حوزه فضايي را 
ستود و دانش فضايي را براي توسعه پايدار و پيشرفت 

مهم تلقي كرد.

رييس مجمع نمايندگان استان سيستان و بلوچستان با 
اشاره به پيگيري هاي صورت گرفته از سوي نمايندگان 
استان براي برقراري مجدد اتصال اينترنت در اين استان، 
گفت كه براس��اس اظهارات مقامات اس��تاني، اينترنت 
ت��ا پايان هفته وصل مي ش��ود. محمدنعي��م اميني فرد 

در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: »اس��تان ما در جريان 
اعتراضات ناش��ي از افزايش قيمت بنزين جزو آرام ترين 
استان ها بود، ما اعتراضات محدود و آرامي داشتيم و هيچ 
مشكلي هم پيش نيامد. لذا توقع داشتيم به فوريت و در 
اولين فرصت اتصال اينترنت برقرار شود.« وي افزود: وزير 

كشور به عنوان رييس شاك دستور اتصال اينترنت را دادند 
ولي مالحظات امنيتي در استان وجود داشت و مسائل 
امنيتي به وجود آمد كه غيرمرتبط با اعتراضات آبان ماه 
بود، لذا به درخواست شوراي تامين استان اتصال اينترنت 
به تاخير افتاد.« نماينده مردم ايرانشهر در مجلس ادامه 

داد: »همزمان با قطعي اينترنت در كل كشور اينترنت در 
استان سيستان و بلوچستان هم قطع شد، البته اينترنت 
خانگي براي يك مدت دو - سه روز وصل شد اما اينترنت 
موبايل وصل نشد و در حال حاضر اينترنت موبايل به طور 
كلي و اينترنت ADSL در مركز و جنوب اس��تان قطع 

است.« اميني فرد با اشاره به مراجعات مردمي فراوان به 
نمايندگان براي پيگيري اين موضوع گفت: »نمايندگان 
استان و من به عنوان رييس مجمع نمايندگان در اين باره 
پيگيري هايي داشتيم و نهايتا مسووالن استاني قول دادند 

تا آخر هفته اينترنت وصل شود.«

خسارت ۱۰۸۰ ميليارد توماني به اپراتورها با قطع اينترنت  مذاكره براي كاهش هزينه هاي ناخواسته رومينگ در مناطق مرزي

برقراري اينترنت سيستان و بلوچستان تا پايان هفته
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افزودن قابليت تصويردر 
تصوير ويدئويي به فايرفاكس 

انگجت| فايرفاكس قابليت نمايش تصويردرتصوير 
فايل هاي ويدئويي را به نس��خه ويندوزي مرورگر 
اينترنتي خود افزوده اس��ت. به گزارش مهر، يكي 
از مشكالت جدي در زمان استفاده از مرورگرهاي 
اينترنت��ي مربوط ب��ه نمايش مس��تقل فايل هاي 
ويدئويي در آنهاس��ت. اين كار در بسياري از مواقع 
دش��وار اس��ت و در اجراي برنامه هاي ن��رم افزاري 
ديگ��ر اختالل ايجاد مي كند. اما در نس��خه جديد 
فايرفاكس اين نقص برطرف ش��ده است. شركت 
موزيال قابليت تصويردرتصوير را به نسخه ويندوزي 
مرورگر فايرفاكس اضافه كرده كه مشاهده ويدئو را 
در اين مرورگر به صورت مس��تقل و آزادانه ممكن 
مي كند و اجازه نمي دهد ت��ا زبانه ها يا پنجره هاي 
ديگر روند مشاهده ويدئو را مختل كنند. اين قابليت 
با حركت دادن نشانگر روي ويدئو و انتخاب گزينه 
تصوير درتصوير ي��ا Picture-in-Picture  در 
دس��ترس قرار مي گيرد. با كليك روي اين گزينه، 
ويدئو در پلير ديگري باز مي شود و مي توانيد آن را در 
هر بخش از صفحه قرار داده و مشاهده كنيد. موزيال 
وعده داده كه در آينده اين خدمات را در نسخه هاي 

مك و لينوكس فايرفاكس نيز ارايه مي دهد.

فيس بوك به پناهگاه مجرمان 
تبديل شده است

آسوش�يتدپرس| مقامات پليس شيكاگو اعالم 
كرده اند فيس بوك به پناهگاهي براي خريد و فروش 
غيرقانوني اس��لحه و مواد مخدر تبديل شده است. 
مجرمان در گروه هاي خصوصي در اين پلتفرم اسلحه 
و مواد مخدر مي فروش��ند. به گ��زارش مهر، پليس 
شيكاگو اعالم كرده گروه هايي در فيس بوك زمينه 
ارتباطي ميان فروشندگان مواد مخدر و اسلحه هاي 
غيرقانوني را با خريداران احتمالي فراهم مي كنند. 
روساي پليس شيكاگو همچنين فيس بوك را متهم 
كردند در جلوگيري از فروش غيرقانوني اس��لحه ها 
موفق نبوده است. اين شبكه اجتماعي فروش، تجارت 
و تبادل اسلحه در پلتفرم خود را از سال ۲۰۱۶ ميالدي 
ممنوع كرده اما كارآگاهان پليس اعالم كرده اند دالالن 
همچنان با استفاده از گروه هاي خصوصي و ارسال 
پيام هاي شخصي اسلحه و مواد مخدر را با قيمتي باال به 
فروش مي رسانند. به گفته مقامات پليس، فيس بوك 
توافق كرده گروه ه��اي غيرقانوني كه در تحقيقات 
پليس شيكاگو شناسايي مي شوند را حذف و اعضاي 
اين گروه ها  را از  شبكه اجتماعي بيرون كند. همچنين 
پليس شيكاگو اعالم كرد از عملكرد فيس بوك درباره 
پاك كردن حساب هاي كاربري جعلي كه پليس براي 

رديابي مجرمان مي سازد، خسته شده است.

 بنيان گذاران گوگل
آلفابت را ترك مي كنند

انگج�ت| بنيان گ��ذاران گوگل و مديران ارش��د 
اجرايي آلفابت از سمت خود كناره گيري و مديريت 
هر دو شركت را بس��اندار پيچاي واگذار كرده اند. به 
گزارش مهر، سرگي برين و لري پيج، بنيان گذاران 
گوگل از سمت خود به عنوان مديران ارشد اجرايي 
آلفابت )شركت مادر گوگل( كناره گيري مي كنند. 
در عوض »س��اندار پيچاي« مديرعامل ش��ركت و 
مديرارش��د اجرايي گوگل رهبري هر دو شركت را 
برعهده مي گيرد. البته پيج و برين همچنان به عنوان 
بنيان گذاران، اعضاي هيات مديره و سهام داران شركت 
آلفابت فعال هس��تند اما نقش مديريتي نخواهند 
داش��ت. اين دو مدير ارش��د اجرايي توضيح داده اند 
شركت آلفابت اكنون موقعيت تثبيت شده اي دارد و 
برندهاي آن )از جمله گوگل( به عنوان شركت هايي 
مستقل مشغول فعاليت هستند. برين و پيج اشاره 
كردند پيچاي يك گزينه منطقي براي رهبري است 
زيرا سابقه اي طوالني دارد و به ارزش هاي ساختاري 
آلفابت معتقد اس��ت و احتمال كمي وجود دارد كه 
پيچاي فرمت فعلي ش��ركت را تغيير دهد. آلفابت 
همچنان به تحقيقات وس��يع، س��رويس هاي ابر، 
اندرويد و كروم ات��كا دارد. همزمان پروژه هاي ديگر 
مانند اينترنت بالن��ي Loon و خودروهاي خودران 
Waymo را ني��ز دنب��ال مي كند. اي��ن تغييرات 
مديريتي در حالي است كه كارمندان گوگل كارفرماي 
خود را متهم كرده اند سازماندهي كارگران را از بين 
برده، نسبت به آزارهاي جنسي موضع مناسبي اتخاذ 
نكرده و همچنين نس��بت به نگراني هاي كارمندان 
واكنشي نش��ان نمي دهد. از س��وي ديگر آلفابت با 
موضوعات مختلفي مانند چالش تبليغات سياسي و 

اتهامات تبعيض دست وپنجه نرم مي كند. 

انگشتري كه اثر انگشت 
مصنوعي توليد مي كند

ديلي ميل| انگش��تري ساخته شده كه مي تواند 
اثرانگشت مصنوعي توليد كند و براي باز كردن قفل 
موبايل و تاييد پرداخت آنالين كاربرد دارد. به گزارش 
مهر، شركت امنيت سايبري »كاسپراسكاي« يك 
انگش��تر ابداع كرده كه مي تواند اثر انگش��ت هاي 
يگانه اي بسازد و كاربر مي تواند از آن براي باز كردن 
قفل موبايل يا احراز هويت براي پرداخت استفاده 
كند. اين انگشتر با پرينتر سه بعدي ساخته مي شود 
و هدف از توليد آن راهي براي جلوگيري از سرقت 
اطالعات بيومتريك افراد است. اثر انگشت واقعي را 
نمي توان تغيير داد و در صورت لو رفتن، اطالعات 
فرد براي هميش��ه فاش مي ش��ود. اما با كمك اين 
وسيله مي توان اثر انگشت هايي خاص توليد كرد. 
سطح اين انگش��تر را مي توان مانند انگشت واقعي 
روي اسكنر بيومتريك فشار داد تا قفل موبايل و در 
را باز يا يك پراخت آنالين را تاييد كند. اگر انگشتر 
مذكور گم شود يا اثر انگشت توليدي آن فاش شود، 
فرد مي تواند يك حلقه ديگر را با طرح اثرانگش��تي 

جديد جايگزين كند.
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معضل برون سپاري ارزي براي صادركنندگان خرد

 ايجاد پل هاي ارتباطي با مردم

گروهبنگاهها|
توسعه دامنه هاي صادراتي كشور يكي از ملزوماتي است 
كه اقتصاد ايران براي مقابله با چالش هاي تحريم هاي 
اقتصادي امريكا عليه كشورمان روي آن حساب ويژه اي 
باز كرده است؛ در روزهايي كه صادرات نفتي كشورمان با 
سنگ اندازي هايي كه از سوي اياالت متحده مي شود با 
محدوديت هايي مواجه شده، از طريق افزايش صادرات 
محصوالت توليد شده در بنگاه هاي كوچك و متوسط 
راهكاري است كه با استفاده از آن هم مي توان در زمينه 
اشتغالزايي قدم هاي محكمي برداشت؛ هم آمارهاي 
توليدي كش��ور را افزاي��ش داد و ه��م زمينه افزايش 
صادرات دستاوردهاي افزون تري كسب كرد. بنابراين 
يافتن راهكارهايي كه از طريق آن بتوان مشكالت پيش 
روي صادرات كشور را به حداقل رساند، در شرايط امروز 
كشور ضروري و حياتي به نظر مي رسد؛ مدت هاست 
كه كارشناسان و تحليلگران امور اقتصادي از ضرورت 
توليد كاالهاي صادرات محور در داخل و افزايش حجم 
صادرات كش��ور صحبت مي كنن��د. افزايش صادرات 
محصوالت خرد مي تواند فرصت هاي جديد ش��غلي 
متنوع، رونق و رشد اقتصادي، ايجاد درآمد مالياتي و 
افزايش درآمدهاي ارزي، توسعه صنايع و مزاياي فراوان 

ديگري را فراهم كند.
با اي��ن حال فع��االن ح��وزه ص��ادرات معتقدند كه 
سياست گذاري مربوط به صادرات در بخش ها و شؤون 
مختلف بايد منافع صادركنندگان را نيز تامين كند و 
باعث حفظ بازارهاي صادراتي كشور شود. درجريان 
اين گزارش و از دل گفت وگو با اهالي اقتصاد تالش شده 
تا نوري به ابعاد پنهان مشكالتي تابانده شود كه حل و 
فصل آنها در بهبود ش��اخص هاي صادراتي بنگاه هاي 

خرد موثرند.

  معضلي به نام پيمان سپاري ارزي
يكي از مش��كالتي كه به نظر فعاالن ح��وزه صادرات 
محصوالت خرد با آن دست به گريبان هستند معضل 
پيمان سپاري ارزي صادركنندگان اين نوع محصوالت 
اس��ت. قانون پيمان س��پاري ارزي، يكي از ابزارهاي 
سياست كنترل ارز است كه بر اساس آن، صادركنندگان 
بايد ارز حاصل از صادرات خود را به كشور بازگردانند و 
آن را به بانك هاي مشخصي كه از سوي بانك مركزي 

تعيين مي شوند بفروش��ند. در همين ارتباط رييس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوين مي گويد: 
موضوع پيمان سپاري ارزي از مهم ترين موانع صادرات 
كاالهاي توليدي است كه اميدواريم با حمايت سيستم 
بانكي كشور به نفع توليدكنندگان و صادركنندگان اين 
مساله حل شود. سعيد نبيل ديروز در جمع خبرنگاران 
افزود: صادرات از محورهاي اصلي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت است و بايد از همه ظرفيت توليدي كشور در 
اين جهت استفاده كرد. البته بسياري از صادركنندگان 
بخش خصوصي مس��يرهاي انتقال ارز و راه دور زدن 
تحريم ها را پيدا كرده اند اما به هرحال ضوابط بانكي و 
پيمان سپاري ارزي، صادرات كاال را دچار چالش جدي 
كرده و به بخشي از ظرفيت توليدي آسيب زده است. 
اين مسوول در خصوص تاثير قيمت بنزين بر حمل و 

نقل توليدات بنگاه ها نيز گفت: اگرچه حمل و نقل كاالها 
با خودروهاي بنزيني ص��ورت نمي گيرد ولي افزايش 
قيمت سوخت مي تواند روي قيمت تمام شده كاالها 
تاثير داشته باشد كه تالش مي شود با تمهيداتي چون 
اختصاص الستيك با قيمت مناسب و... جلوي آن گرفته 
شود. نبيل همچنين در خصوص پايانه صادراتي استان 
نيز گفت: اين طرح هم اكنون در مرحله احداث ايستگاه 
ريلي قرار دارد و بايد در ۲ مرحله احداث و تكميل شود.

  تالش براي بهبود زيرساخت هاي صادراتي
يك��ي از نيازه��اي اصل��ي صادركنن��دگان ايج��اد 
زيرساخت هاي الزم در امر صادرات است؛ ساختارهايي 
چون حم��ل و نقل مناس��ب، بس��ته بندي مطلوب، 
حمايت هاي مالي و... بخش��ي از زيرساخت هاي مورد 

نيازي است كه صادركنندگان توسعه صادرات را در گرو 
فراهم ساختن آنها مي دانند. رييس خانه صنعت و معدن 
خراسان شمالي در اين باره مي گويد: يكي از مشكالت 
استان براي صادرات، نبود زيرساخت ريلي است، نبود 
اين زيرساخت سبب شده تا هزينه حمل و نقل به ويژه 

براي كاالها با حجم و وزن زياد، باال باشد.
اميد حيدريان اظهار داش��ت: با ايجاد اين زيرساخت، 
هزينه هاي حمل و نقل كاهش مي يابد و تجارت، براي 

صادركننده صرفه اقتصادي خواهد داشت.
اين فعال اقتصادي، بازگش��ت پول صادرات را از ديگر 
مشكالت تجارت خارجي عنوان كرد و گفت: به علت 
تحريم ها، انتقال ارز با سيستم بانكي، ميسر نيست و اين 
امر صادركننده هاي ما را به شدت دچار چالش و مشكل 
كرده است. صادركننده به ناچار و به صورت چمداني 

اقدام به جابه جايي ارز مي كن��د كه اين امر با خطرات 
خاص خود همراه است، بعضا ممكن است ارز حاصل از 
صادرات، كه به صورت چمداني حمل مي شود، به ظن 

قاچاق، توقيف شود.
رييس خانه صنعت و معدن خراس��ان شمالي، اجراي 
قانون پيمان سپاري ارزي را، سدي براي رونق صادرات 
عنوان كرد و اظهار داش��ت: صادركننده مكلف است 
ارز حاص��ل از صادرات را به بانك مرك��زي، بازگرداند 
اين در حالي اس��ت كه خود در درياف��ت ارز حاصل از 
تجارت، با مشكل روبه رو است.  وي با بيان اينكه برخي 
از صادركنن��دگان، مبادالت تجاري خ��ود را به علت 
مشكالت ارزي، متوقف كرده اند گفت: به علت مشكالت 
ناشي از پيمان س��پاري ارزي، از يك سال پيش، هيچ 
صادراتي نداشته ام، البته مهرماه امسال صادرات را از 

سر گرفته ام اما هنوز دچار مشكالت هستم.
وي افزود: ص��ادرات و م��راودات تجاري ب��ا برخي از 
كشورهاي منطقه همچون عراق به صورت ريالي انجام 
مي شود اما در اين معامالت هم، صادركننده ما مكلف 
است، ارز حاصل از صادرات را به بانك مركزي ارايه دهد. 
او گفت: دولت بايد براي مشكالت ارزي تدبيري براي 
بازگشت ارز حاصل از صادرات داشته باشد، بايد براي 
تسهيل شرايط بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به بانك 

مركزي، فكري انديشه شود.
وي اظهار داشت: با سياست هاي ارزي دولت، رغبت به 
مراوده تجاري با كشورهايي كه به صورت ريالي معامله 
مي كنند، كاهش يافته است، برخي صادركنندگان با 
كش��ورهايي كه با دالر، معامله مي كنند، وارد تجارت 
مي شوند اما مشكالت بازگشت ارز به كشور همچنان 
دامن گير است. اين توليدكننده محصوالت پالستيكي 
در خراسان شمالي اظهار داشت: سال ۹۶، چهار هزار و 
۱۴۰ تن از توليدات به كشورهاي مختلف صادر شد و 
سال گذشته هزار و ۸۰۰ تن محصول توليدي را صادر 
كردم اما از نيمه دوم پارسال تا پايان شهريورماه امسال 

هيچ صادراتي نداشته ام.
رييس خانه صنعت و معدن خراسان شمالي گفت: در 
حالي كه انتظار مي رفت با افزايش قيمت ارز، بستر براي 
صادرات بهتر ش��ود و سبب ارزآوري به كشور باشد اما 
اين اقدام ميسر نشد و برخي سياست هاي ارزي، سبب 

توقف صادرات شد.

اولين جلسه نظام هماهنگ مالقات مردمي سازمان ها و 
شركت هاي تابعه ش��هراري تهران با حضور سيدمجتبي 
تقوي نژاد معاون مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري 
تهران، عالمي پس��ند رييس اداره هماهنگي امور مناطق 
مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران و جمعي 
از مدي��ران و كارشناس��ان روابط عمومي، س��ازمان ها و 
شركت هاي تابعه به ميزباني شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه، برگزار شد. به گزارش »تعادل« از مديريت 
ارتباطات و امور بين الملل ش��ركت بهره برداري متروي   
تهران و حومه، سيد مجتبي تقوي نژاد، معاون روابط عمومي 
مركز ارتباطات و امور بين الملل گفت: ش��هرداري تهران 
طي دو سال اخير تالش كرده با به كارگيري ظرفيت هاي 
الكترونيك در جهت حركت به سمت شهري هوشمند، 
ضمن ايجاد پل هاي ارتباطي گوناگون، براي دريافت نقطه 
نظرات، پيشنهادات و انتقادات ش��هروندان، گامي موثر 
در جهت تسهيل تعامل دوس��ويه با شهروندان و تسريع 

رسيدگي به مشكالت بردارد.
تقوي نژاد با اشاره به اينكه پيش از اين مالقات شهروندان با 
شهرداران مناطق تنها از طريق مراجعه حضوري ميسر بود؛ 
افزود: تاكنون دسترسي به سامانه مذكور به صورت داخلي 
در مجموعه شهرداري تهران امكان پذير بوده و متقاضيان 
براي ثبت نام مي بايست به صورت حضوري به ادارات روابط 
عمومي مناطق مراجعه و پس از ثبت درخواست خود، اقدام 

به پيگيري جهت برقراري مالقات مردمي مي كردند.
او با اش��اره به ضرورت و اهميت راه اندازي سامانه مالقات 

مردمي در مجموعه ش��هرداري گف��ت: خدمت به مردم 
توفيقي است كه خداوند به ما اعطا كرده است و بايد تالش 
كنيم ت��ا در كمترين زمان و به س��اده ترين روش فرصت 
مالقات را براي ش��هروندان مهيا كنيم. وي تصريح كرد: 
سامانه مردمي ساليان سال است كه در شهرداري و مناطق 
۲۲ گانه فعال بود و موفق نيز عمل كرده است و اين چنين 
سامانه اي در دولت نيز وجود دارد اما در مجموعه شهرداري 
تهران موفق تر عمل كرده است. تقوي نژاد گفت: با راه اندازي 
سامانه مردمي اينترنتي به دنبال اين هستيم تا بحث دولت 
الكترونيك يا شهر هوش��مند را عملي كنيم و در همين 
چند ماهي كه به صورت آزمايشي كار را شروع كرده ايم در 
تالشيم تا ضعف هاي آن در اولين فرصت پيگيري و مرتفع 
شود.او  افزود: شهردار تهران و اعضاي شوراي اسالمي شهر 
ته��ران نيز اين كار را مثبت ارزياب��ي كردند چرا كه با اين 
سيس��تم در همين زمان نيز توانسته ايم به طور ميانگين 
هفتگي رفت و آمد هزار نفر را كه براي مالقات مردمي در 
خواست ثبت نام داشتند را حذف كنيم. وي خاطرنشان 
كرد: تكريم ارباب رجوع ديگر در شهرداري تهران به تبديل 
به فرهنگ سازماني تبديل شده است و ارتباطات دو سويه 
با مردم در بخش هاي مختلف آن براي مديران اهميت دارد.

وي گفت: طبق رصد مداومي ك��ه مركز ارتباطات و امور 
بين الملل ش��هرداري تهران دارد مديري��ت ارتباطات و 
امور بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
باالترين پاسخگويي به شكايات را داشته كه جاي تبريك 
دارد. وي در خصوص سامانه اينترنتي مالقات مردمي افزود: 

در اين سامانه، شهروندان با دسترسي به شبكه اينترنت در 
هر مكان و زماني، از طريق مراجعه به آدرس سامانه يا پرتال 
اينترنتي شهرداري تهران يا سايت تهران من، مي توانند 
وارد سامانه مالقات مردمي شده و با طي چند مرحله كوتاه، 
شخصاً اقدام به ثبت درخواست خود جهت ديدار با شهردار 
منطقه خود نمايند. تقوي نژاد تصريح كرد: ويژگي هاي مهم 
سامانه اينترنتي مالقات مردمي، امكان رويت و پيگيري 
مراحل، از نوبت دهي تا حصول نتيجه جلس��ه مي باشد؛ 
مكانيزم گردِش درخواس��ت، به نحوي طراحي شده كه 
شهروندان پس از مالقات نيز مي توانند جهت پيگيري نتايج 
ديدار، تصوير دستورات و نظرات صادر شده توسط مديران 
ارشد را رويت كرده و پيگيري هاي مربوطه را انجام دهند. 

وي خاطرنشان كرد: س��امانه مالقات مردمي هم اكنون 
ب��ه ص��ورت برخ��ط در دس��ترس عم��وم ق��رار گرفته 
 و ش��هروندان مي توانند ب��ا مراجعه ب��ه آدرس اينترنتي

 publicmeeting.tehran.ir نس��بت ب��ه ثب��ت 
درخواس��ت خود اقدام كنند. در ادامه جلس��ه مديران و 
كارشناسان سازمان ها و ش��ركت هاي وابسته شهرداري 
نظرات و در خواس��ت هاي خود را در خصوص را ه اندازي 
سامانه مالقات مردمي دادند. در ادامه محسن محمديان 
مدير ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه به فعاليت ش��ركت بهره ب��رداري متروي 
تهران و حومه در س��ال ۸5 اشاره اي كرد و گفت: شركت 
بهره برداري متروي تهران از همان ابتداي تاسيس با هدف 
مشتري مداري كار خود را  با راه اندازي سامانه پيام كوتاه، 

سامانه تلفن گويا، ايميل و تلفن ارتباطات مردمي كه در 
س��اعات اداري از طريق همكاران در مديريت ارتباطات 
پاسخگوي شهروندان و مسافران بود را آغاز كرد و تالش 
كرده تا تعامل خود را با شهروندان و مسافران حفظ كند . 
وي همچنين از راه اندازي كميته تكريم مشتريان خبر داد و 
گفت: از اول تير ماه ۹۸ نيز حسب دستور مديرعامل كميته 
تكريم مشتريان با هدف پيگيري هرچه سريع ترانتقادات و 
پيشنهادات مسافران با حضور مديران بخش هاي مختلف 
هر هفته تشكيل مي ش��ود. وي تصريح كرد: با راه اندازي 
اين كميته تمامي ش��كايات و درخواست ها كه از طريق 
س��امانه هاي ۱37 يا ۱۸۸۸ ازطريق مديريت بازرس��ي و 
ورودي هاي مديريت ارتباطات به دست مان مي رسد را در 
اسرع وقت پيگيري و پاسخ گو هستيم و در حال حاضر هيچ 
شكاياتي نيست كه بدون پاسخ باشد. مدير ارتباطات و امو 
ربين الملل شركت بهره برداري متروي تهران گفت: روزانه 

در متروي تهران بيش از دو نيم ميليون و پانصد هزار سفر 
انجام مي ش��ود و جزو بزرگ ترين شركت هاي شهرداري 
تهران است و توانسته تعامل خوبي را با سامانه هاي ارتباطي 
ك��ه دارد با مردم برق��رار كند چرا كه يك��ي از برنامه هاي 
اصلي شركت بهره برداري متروي تهران و حومه مشتري 
مداري و تكريم ارباب رجوع است. وي خاطرنشان كرد: در 
صورتي كه فردي درخواست يا شكايتي داشته باشد ما از 
طريق اين كميته پيگيري مي كنيم و اگر نياز به مالقات 
با مديرعامل داش��ته باش��ند هماهنگي هاي الزم انجام 
مي پذيرد. محمديان در پاي��ان گفت: آمادگي داريم تا در 
صورت نياز در ايستگاه هايي كه شرايط الزم را داشته باشد، 
مالقات مردمي را با مديران ارش��د خطوط يا مديرعامل 
برگزار كنيم. در پايان نيز تقوي نژاد معاون مركز ارتباطات 
شهرداري تهران از مديريت ارتباطات امور بين الملل شركت 

بهره برداري متروي تهران بازديد كرد.

۲۱هزارتنعسلدرآذربايجان
غربيتوليدميشود

آذربايجانغربي|رييس 
س��ازمان جهاد كشاورزي 
آذربايج��ان غرب��ي گفت: 
آذربايجان غرب��ي با توليد 
بيش از ۲۱ هزار تن عس��ل 
ركوردار توليد در كشور است. 
رسول جليلي در گفت وگو با 
مهر اظهارداشت: اين استان با توليد بيش از۲۱ هزارتن 
عسل و داشتن بيش از يك ميليون و 3۴5هزار كلني زنبور 
عسل، امسال نيز مقام اول كشوري را از لحاظ تعداد كندو و 
توليد عسل به خود اختصاص داد. وي ادامه داد: بر اساس 
آمار سرشماري زنبورستان هاي آذربايجان غربي در سال 
جاري، ۶ هزار و ۱7۶نفر بهره بردار به صورت مستقيم و 
بيش از 5 هزارو 33۸ نفر بهره بردار به صورت فصلي در اين 
صنعت مشغول به كار هستند و چرخ اين صنعت صادرات 
محور را در اين استان به حركت در مي آورند. وي افزود: 
استان آذربايجان غربي به لحاظ داشتن منابع اليزال الهي 
و وجود مراتع و منابع غني سرشار از شهد و گرده يكي 
ازقطب هاي پرورش زنبور عسل در سطح كشوربه شمار 
مي رود. جليلي ادامه داد: آذربايجان غربي با توليد نزديك 
به ۲۱هزار و 5۰۰ تن عسل، هم از نظر تعداد كلني و هم 
از نظر ميزان توليد عسل مقام نخست كشوري را به خود 

اختصاص داده است .

۱۸۲هزارتنكاال
ازسمنانصادرشد

سمنان|مديركل گمرك 
اس��تان س��منان، بابي��ان 
اينك��ه ۱۸۲ ه��زار تن كاال 
طي هش��ت ماهه اول سال 
جاري از اس��تان صادرشد، 
گفت: ارزش اين كاالها ۱7۰ 
ميلي��ون دالر بوده اس��ت. 
علي سعدالدين در نشس��تي با حضور اصحاب رسانه و 
خبرنگاران بابيان اينكه ۱۸۲ ه��زار و ۲۴۱ تن كاال در 
هشت ماه گذشته از سال ۹۸ از استان صادرشده است، 
بيان كرد: ارزش اين كااله��ا ۱۶۹ ميليون و 5۰5 هزار 
دالر بوده است. وي بابيان اينكه ۴۶ كشور جهان ازجمله 
هند، امارات متحده عربي، تركمنس��تان، ازبكستان، 
پاكستان، آذربايجان و ... ميزبان كاالهاي استان سمنان 
بوده اند، تأكيد كرد: ش��مش س��رب، سود س��وزآور، 
هيدراكسيدسديم به صورت محلول در آب، كابل زميني، 
هيدروكربن س��بك، قاش��ق و چنگال يك بارمصرف، 
فروسيلسيوم، پودر لباس شويي، مصنوعات فلزي و سرب 
و... در زمره كاالهاي صادراتي استان محسوب مي شوند. 
او تأكيد كرد: ازلحاظ ريالي خوشبختانه شاهد رشد ۶۲ 
درصدي ميزان ارزش كاالهاي صادراتي از استان سمنان 
طي هشت ماهه اول سال ۹۸ نسبت به مودت مشابه سال 

قبل بوده ايم.

مديربيمهايبهاتهاماختالس
۲۲۰ميلياردرياليبازداشتشد
كرمان|دادستان كرمان از 
دستگيري يك مدير بيمه اي 
در اس��تان كرمان به اتهام 
اختالس ۲۲۰ميليارد ريالي 
قبل از خروج از كشور خبر 
داد. به گزارش روابط عمومي 
دادگستري كرمان، دادخدا 
س��االري با اشاره به دس��تگيري يك مدير بيمه اي در 
استان كرمان به اتهام اختالس ۲۲۰ميليارد ريالي گفت: 
متهم قبل از خروج از كش��ور توسط سازمان اطالعات 
سپاه دستگير شده است. ساالري در تشريح جزييات 
اين خبر اظهار داش��ت: در پي وصول گزارشي به اداره 
كل بازرسي استان كرمان مبني بر اينكه يكي از مديران 
بيمه اي وجوه ماخوذه بابت حق بيمه را به حساب شخصي 
خود واريز مي كند، اداره كل بازرسي با اعزام كارشناسان 
ذيربط رسيدگي به موضوع را در دستور كار قرار داد. وي 
افزود: پس از انجام تحقيقات اوليه مشخص شد اين فرد 
متخلف ۲۲۰ ميليارد ريال از حق بيمه هاي دريافتي را به 
حساب شخصي خود واريز و با بخشي از اين وجوه اقدام 
به خريد امالك و مستغالت و خريد خودرو در داخل و 
خارج از كشور كرده است. دادستان كرمان ادامه داد: متهم 
با بخشي از اين وجوه و با همكاري خانمي اهل گرجستان، 
اقدام به اجاره تملك يك هتل در گرجستان كرده است. 

كاهش۲۵درصدي
مصرفبنزيندرفارس

فارس|مديرعامل شركت 
پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
ف��ارس از كاه��ش مصرف 
بنزين در اس��تان خبرداد و 
گفت: با اجراي طرح مديريت 
مص��رف س��وخت، ميزان 
مص��رف بنزي��ن در فارس 
حدود ۲5 درصد كاهش داشته است. به گزارش ايلنا امير 
بني كريمي ضمن قدرداني از تالش همه دست اندركاران 
عرضه سوخت در فارس، افزود: حدود ۴۰ درصد بنزين 
مصرفي استان فارس مربوط به كالن شهر شيراز است و 
با اجراي طرح مديريت مصرف سوخت ميانگين مصرف 
از روزان��ه ۲ ميليون و 5۰۰ ه��زار ليتر به يك ميليون و 
۸5۰ هزار ليتر كاهش داش��ته است. اين مقام مسوول 
خاطرنش��ان كرد: ميانگين مصرف گاز سي ان جي در 
اس��تان فارس تا قبل از اجراي ط��رح مديريت مصرف 
سوخت يك ميليون و ۲5۰ هزار مترمكعب بوده كه پس 
از اج��راي طرح با افزايش ۱5 درصدي به يك ميليون و 
5۰۰ هزار مترمكعب در روز رسيده است. اوخاطرنشان 
كرد: با اين ميزان افزايش مصرف گاز سي ان جي در استان 
از ابتداي اجراي طرح مديريت مصرف سوخت تاپايان روز 
دهم آذر بيش از ۲۲ ميليون و پانصد هزار ليتر صرفه جويي 

در مصرف بنزين را به دنبال داشته است.

رشتههايمتناسببابازاركار
دردانشگاههاراهاندازيشود

لرستان|معاون سياسي، 
اجتماع��ي  و  امنيت��ي 
اس��تانداري لرستان گفت: 
بايد رش��ته هاي متناسب 
با ب��ازار كار جهت توس��عه 
و پيش��رفت در دانشگاه ها 
راه اندازي ش��ود. به گزارش 
ايرن��ا، محمود ثمين��ي دي��روز در مراس��م تجليل از 
دانش آموختگان دانشگاه علمي كاربردي لرستان با اشاره 
به به ظرفيت ها و توانمندي هاي لرستان در حوزه هاي 
مختلف، عنوان كرد: برخي رشته هاي مورد نياز از سوي 
دانش��گاه علمي كاربردي استان احيا شده و اميدواريم 
اين روند ادامه داش��ته باش��د.  معاون سياسي، امنيتي 
و اجتماعي اس��تانداري لرس��تان ادامه داد: بسياري از 
رشته هاي دانشگاه ها بازار كار ندارند اين در حالي است كه 
افراد زيادي با نگاه اشتغال و كسب در آمد وارد دانشگاه ها 
مي شوند. ثميني عنوان كرد: خوشبختانه در سال هاي 
گذشته دانشگاه علمي كاربردي در اين مسير قرار گرفته 
و دانش آموختگان عالوه بر اينكه مراحل علمي را پشت 
سر مي گذارند، مهارت هاي مورد نيز را همزمان دريافت 
مي كنند. وي با تاكيد بر مهارت افزايي اين دانشگاه اضافه 
كرد: دانشگاه علمي كاربردي در پيشرفت كار، اشتغالزايي 

و كارآفريني تاثيرگذار است.
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احداث سرزمين رباتيك 
عملياتي مي شود

قزوين|فناور و مخترع برتر كشور گفت: باساخت 
س��رزمين رباتيك مي توانيم ضمن ايجاد اشتغال و 
درآمد پايدار، توسعه گردشگري و ايجاد نشاط علمي 
در جوانان و نوجوانان قزوين را به قطب رباتيك تبديل 
كنيم.فاطمه نظري در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي 
استان قزوين با حضور استاندار قزوين اظهارداشت: 
مجموعه گردشگري س��رزمين ربات ها، نخستين 
پارك رباتيك، محيطي علمي، فناوري، تفريحي براي 
عموم مردم است كه مي تواند به عنوان يك طرح ملي 
مطرح شود. وي افزود: اجراي طرح بزرگ سرزمين 
رباتيك، مي تواند در فناوري رباتيك و انيماترونيك، 
كمك به تثبيت جايگاه ملي اس��تان، توس��عه علم 
رباتيك و تبديل شدن قزوين به قطب گردشگري در 

اين صنعت كمك كند.

دستگيري كالهبردار حرفه اي 
با شگرد رمالي در هرمزگان

بندرعباس|رييس پليس آگاهي استان هرمزگان 
از دستگيري كالهبرداري كه با شگرد رمالي بيش از 
۱۰ميليارد ريال از شهروندان كالهبرداري كرده در 
استان خبرداد. سرهنگ عبدالمجيد كرمي عنوان 
ك��رد: در پي وصول دو فقره پرون��ده كالهبرداري با 
شگرد رمالي و تشكيل دو س��ايت رمالي در فضاي 
مجازي به مبلغ ۲ ميليارد ريال از مالباختگان، بالفاصله 
پيگيري موضوع در دستور كار كارآگاهان اداره مبارزه 
با جعل و كالهبرداري استان قرار گرفت. اين مسوول 
انتظامي با اشاره به اينكه طي بررسي صورت گرفته 
مشخص شد متهم كليه وجوهات كالهبرداري شده 
را در صرافي هاي يكي از استان هاي مركزي كشور به 
ارز و سكه تبديل كرده، بيان داشت: با انجام اقدامات 
منسجم اطالعاتي در نهايت هويت اصلي متهم به نام 
)ع – ي( شناسايي شد. سرهنگ كرمي تصريح كرد: 
كارآگاهان اداره مبارزه با جعل و كالهبرداري نهايتا 
محل اختفاي متهم را در شهرستان كرمان شناسايي 
و با اخذ نيابت قضايي به مخفيگاه متهم اعزام و نامبرده 
را دستگير كردند. وي ادامه داد: ماموران در بازرسي از 
مخفيگاه متهم تعداد۸۸ سكه بهار آزادي، يك قطعه 
شمش طالي آب شده، مبلغ 53۰۰ دالروجه نقد، 
چندين كارت ملي و شناس��نامه جعلي و... به ارزش 

۱۰ميليارد ريال كشف كردند.

 رفع ظرفيت معطل توليد 
در فوالدمباركه با نورد گرم 2

اصفهان|خداداد غريب پ��ور معاون وزير صنعت، 
معدن و تجارت و رييس هيات عامل ايميدرو در غرفه 
فوالد مباركه در نمايشگاه ايران متافو در پاسخ به نگاه 
معاونت صنعت، معدن و تجارت به توسعه فوالد مباركه 
اظهار داشت: نگاه ما به شركت فوالد مباركه همسو با 
توسعه است.بر اين اعتقاد هستيم كه هم طرح نورد 
گرم۲ فوالد مباركه بايد اجرا شود و هم اينكه فوالد 
مباركه طرح هاي توسعه فوالد هرمزگان و فوالد چابهار 
را نيز در دستور كار خود قراردهد.  معاون وزير صنعت، 
معدن و تجارت افزود: عالوه بر آن ما پيگير هستيم، 
فوالدمباركه به معدن وصل شود يعني فوالدمباركه 
واحدهاي بزرگ توليد كنسانتره وگندله را خريداري 
كرده و به زنجيره توليد خود اضافه كرده و ش��عار از 

سنگ تا رنگ خود را مديريت و مالكيت كند.

پيشرفت ۷۵  درصدي تعريض 
آزادراه تهران-كرج

كرج|مديركل راهداري و حم��ل و نقل جاده اي 
استان البرز گفت: در راهداري استان تالش مي شود 
تا گره هاي ترافيكي در محدوده كالن ش��هر كرج 
هرچه س��ريع تر باز ش��ود. گودرز محمودي ديروز 
در حاش��يه بازديد از ۴ پروژه تعريض و بهس��ازي 
ترافيكي آزادراه تهران- كرج به سمت قزوين اظهار 
كرد:  در اين قالب نخس��ت پروژه اي به طول يك و 
نيم كيلومتر در الين جنوبي آزادراه كرج- تهران در 
محدوده گرمدره مورد بازديد قرار گرفت كه خرداد 
ماه زير بار ترافيك رفت و در آن محدوده دو الين به 
خطوط حركت خودروها اضافه شد كه تاثير خوبي 
در ترافيك داشت. وي ادامه داد: دومين پروژه اي كه 
بازديد ش��د، پروژه تعريض در الين شمالي آزادراه 
تهران- كرج در محدوده گرمدره است كه عمليات 
تكميل آن به طول 5۰۰ متر و با اعتباري بالغ بر سه 
ميليارد تومان در حال انجام است. مديركل راهداري 
و حمل و نقل جاده اي استان البرز افزود: اين پروژه 
كه تاكنون 75 درصدپيش��رفت داشته تا نوروز ۹۹ 

زيربار ترافيك مي رود.

 صدور سه ميليون دالر 
فرش دستباف از استان مركزي

اراك|اس��تاندار مرك��زي گف��ت: در حال حاضر 
۶۴ كارگاه فع��ال توليد فرش ب��ا ۱۸۰۰ بافنده در 
اس��تان وجود دارد كه در سال گذشته سه ميليون 
دالر صادرات داشته اند. سيدعلي آقازاده، در اولين 
همايش فرش دس��تباف اس��تان مرك��زي كه در 
استانداري برگزار شد، افزود: صنعت فرش را بانوان 
ايجاد كردند، حفظ كردند و توسعه مي دهند. آقازاده 
اظهار كرد: فلسفه وجودي شهر اراك صنعت فرش 
بوده اس��ت. بازار اراك بر مبناي فرش شكل گرفته 
است و حيف است اين صنعت را در كنار فعاليت هاي 
توليدي و تجاري اس��تان نداشته باشيم. وي ادامه 
داد: صنعت فرش مشكالت زيادي دارد كه از جمله 
آنها صنايع جديد و كشورهاي رقيب است كه بعضا 
فرش ايران را كپي مي كنند و به اس��م فرش ايراني 
مي فروشند. مشكل بعدي تحريم هاي امريكاست 
ك��ه ثابت مي كند هدف تحريم ه��اي امريكا مردم 

ايران هستند.

چهرههاياستاني
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بررسي »تعادل« از وضعيت فرسايش خاك در ايران به مناسبت روز جهاني خاك

مرثيه اي براي خاك
ريحانه جاويدي|

»فرسايش خاك را متوقف كنيد تا آينده مان را حفظ 
كنيم« شعار امسال فائو )سازمان خواربار و كشاورزي 
ملل متحد( به مناس��ب روز جهاني خاك است. شايد 
به نظر شعاري ساده باشد اما در عمق آن زنگ خطري 
براي از بين رفتن زمين نهفته اس��ت. در شرايطي كه 
جنگ در قس��مت هاي وس��يعي از خاورميانه هر روز 
شعله ور مي ش��ود، دغدغه ها و درگيري هاي سياسي 
بيشتر از هميش��ه اروپا را درنورديده، امريكا با فرمان 
ترامپ از بزرگ ترين تعهد اقليمي دنيا خارج مي شود.

توجه به محيط زيس��ت و حفظ آن شايد نگراني هيچ 
گروهي جز معدودي از فعاالن محيط زيس��ت، درصد 
كمي از نوجوانان و اقليت مردم دنيا باشد، آنچه مسلم 
است محيط زيست در برنامه هاي دولتمردان در هيچ 
نقطه از دنيا اولويت نبوده و نيس��ت اما كمتر كسي به 
اين موضوع توجه دارد كه به موازات تمام دغدغه هاي 
سياسي و اقتصادي، امنيتي و اجتماعي، محيط زيست و 
در راس آن خاك ذره ذره فرسوده شده و از بين مي رود. 
خاكي كه براي تشكيل يك سانتي مترش زماني نزديك 
به 700 تا 1000 س��ال الزم اس��ت، به آس��اني از بين 
مي رود، بدون آنكه كسي متوجه باشد اين كره زمين 
است كه ذره ذره نابود مي شود. اين وضعيت در حالي 
بوده كه نابودي خاك در ايران شرايط وخيمي دارد. از 
يك سو فرسايش آبي ناش��ي از كشاورزي غيراصولي 
خاك را شس��ته و حاصلخيزي آن را از بين مي برد و از 
سوي ديگر تخليه منابع آب زيرزميني، گره فرونشست 
خاك را كور مي كند. فرس��ايش خاك به هر دليلي كه 
باش��د، در نهايت منجر به نابودي محيط زيست شده 
كه به دنبال خود زيان اقتصادي بس��ياري به دولت ها 
تحميل مي كند، چرا كه فرسايش خاك باعث از بين 
رفتن امني��ت غذايي و افزاي��ش واردات منابع غذايي 
ش��ده و فرونشست خاك هم س��بب آسيب جدي به 
زيرساخت هاي عمراني كشور نظير خطوط حمل و نقل، 
تاسيسات آب، برق و گاز شده و در صورت ادامه اين روند 
تخريبي، شهرها را نابود كرده و به درون خود مي كشد. با 
اين حال اگرچه سال ها از روشن شدن چراغ قرمز نابودي 
خاك در ايران مي گذرد، خرداد امسال اليحه حفاظت از 
خاك تصويب و از سوي دولت ابالغ شد كه اگرچه اتفاق 
مثبتي بود اما معلوم نيست تاكنون در زمينه اجرا چه 

سرنوشتي داشته است.

  فرونشست خاك يك معضل 40 ساله
اي��ران در فهرس��ت كش��ورهاي داراي بيش��ترين 
حد فرونشس��ت خاك ق��رار دارد چرا كه بر اس��اس 
استانداردهاي بين المللي، فرو نشست ساالنه 4 ميليمتر 
از زمين بحراني تلقي مي شود اما در ايران، در دشت فسا 
و جهرم، فرونشست زمين به 54 سانتي متر يعني حدود 
140 برابر حد بحران رسيده، مناطق جنوبي پايتخت 
ساالنه 15 تا ۳5 سانتي متر فرونشست دارند و از ميان 
609 دشت كش��ور، اكنون 405 دش��ت در وضعيت 
بحراني بوده كه 1۳5 دشت شرايط حادتري داشته و 
به عنوان دشت ممنوعه شناخته مي شوند. با اين حال 
همچنان برداشت از آب هاي زيرزميني كه اصلي ترين 

عامل بروز فرونشس��ت به ش��مار م��ي رود در مناطق 
اطراف دش��ت هاي بحراني ادامه داش��ته و با گذشت 
بيش از 40سال از نخستين هشدارهاي كارشناسان 
زمين شناسي و نقشه برداري، هنوز هم خبري از اجراي 
يك طرح بازدارنده در سطح كش��وري براي مقابله با 
برداشت هاي غيرمجاز آب وجود ندارد. رضا شهبازي، 
مديركل دفتر بررس��ي مخاطرات زمين ش��ناختي، 
محيط زيستي و مهندسي سازمان زمين شناسي كشور 
درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: فرونشست رابطه 
مس��تقيم با بهره برداري از منابع آب زيرزميني دارد. 
اگرچه در بسياري از دشت هاي كشور بحران فرونشست 
خاك را داريم اما وضعيت تهران به دليل وجود دو مولفه 
پيچيده تر از ساير مناطق اس��ت. از سويي در مناطق 
پايين دست برداشت آب داريم و از سوي ديگر در مناطق 
باالدست كه محل ورودي آب به آبخوان هاست آنقدر 
ساخت و ساز صورت گرفته و شهر گسترش يافته كه 

عمال محلي براي ورود آب نداريم.
او افزود: در بحث زيرس��اخت ها هم قطعا فرونشست 
زمين تاسيسات خطي مانند لوله هاي گاز، سازه هاي 
ريلي و جاده ها را تحت تاثير قرار مي دهد. اكنون 10 تا 
12 درصد زيرساخت هاي تهران تحت تاثير فرونشست 
هستند اگرچه به صورت مس��تقيم تاكنون گزارشي 
مبني بر تخريب مترو يا ريل قطار به دليل فرونشست 
ثبت نشده   اما به صورت غيرمستقيم تمام سازه ها تحت 
تاثير هستند به طوري كه جابه جايي پايه پل هاي قطار 
ديده شده و چند مورد هم فروچاله در مناطق مسكوني 

رخ داده است.
تاكنون براي بسياري از مخاطره هاي طبيعي از جمله 
س��يل و زلزله اطلس تدوين ش��ده و اكن��ون اطلس 
فرونشس��ت هم در حال تدوين اس��ت با اين حال در 
حوزه اجرا كمتر شاهد استناد به اين اطلس ها هستيم. 
شهبازي درباره اين موضوع گفت: بزرگ ترين مشكل 
ما در زمينه مخاطرات طبيعي، نبود آينده نگري است 
اول بايد مخاطره رخ دهد، آسيب خود را وارد كند تا به 
فكر حل آن بيفتيم. از طرف ديگر مديريت بحران در 
ايران دست يك نهاد واحد نيست در حالي كه مساله اي 
مثل فرونشست نياز دارد كه يك سازمان مسوول همه 
را با هم هماهنگ كند. اما متاسفانه بحراني بودن اين 
پديده هنوز نه از س��وي مردم درك ش��ده نه از سوي 
مس��ووالن چرا كه آثار و شواهد آن مانند سيل و زلزله 
نمايان نيست. مردم به درستي نمي دانند داخل زمين 
چه اتفاقي در حال رخ دادن است و در نهايت زماني پي 

به بحران مي برند كه زمان طاليي از دست رفته است.
ش��هبازي بيان كرد: ما هميش��ه از اي��ن ناحيه ضربه 
خورديم كه در علم هميشه خوب هستيم اما در اجرا و 
سياست گذاري ضعيف بوديم. در همان سال 95 تازه 
بعد از اين همه س��ال كه از انتشار گزارش هاي علمي 
مي گذش��ت وزارت نيرو طرح تعادل بخشي آب هاي 
زيرزميني را تدوين كرد. يعني 20 س��ال بعد از شروع 
كارهاي علمي و 40 س��ال بعد از نخستين نشانه هاي 
فرونشست در رفس��نجان، يعني در وزارتخانه اي كه 
بيشترين مصرف آب را دارد با اين مقدار زمان تاخير به 
فكر افتادند و تازه يك طرح تدوين شده كه براي اجرا و 

پوشش سراسري در تمام كشور نياز به حداقل 10تا 15 
سال زمان دارد كه بايد گفت آن زمان تمام آبخوان ها 

فشرده شده و از بين رفته است.

  خاك حاصلخيز را از دست مي دهيم
125ميليون هكتار از اراضي كشور تحت فرسايش آبي 
قرار دارد و پيش بيني مسووالن وزارت جهادكشاورزي 
حكايت از آن دارد كه اگر فرسايش خاك با همين روند 
در كشور ادامه يابد، امنيت غذايي كشور تهديد مي شود. 
هوشنگ جزي، مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت 
خاك سازمان جنگل ها روز گذشته در حاشيه مراسم 
روز جهاني خاك درباره اين موضوع گفت: در حال حاضر 
در كشور ساالنه حدود 10 تن در هكتار فرسايش خاك 
داريم كه معادل 250 ميليون مترمكعب رسوب است 
كه تنها در سدهاي كشور ته نشين مي شود. در حوزه 
سدها ما برنامه ويژه اي داريم كه بتوانيم باعث كاهش 
رسوب در آنها شويم. او افزود: اقدامات آبخيزداري باعث 
شده س��االنه حدود 9 تن در هكتار از فرسايش خاك 
جلوگيري شود. با اين حال عدم انسجام سازماني و بين 
بخشي چالش مهم آبخيزداري در تصميم گيري هاي 
كالن است و در نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي بيشتر 

رقابت براي گرفتن بودجه بين بخشي است.
اظهارات جزي در حالي اس��ت كه نماينده س��ازمان 
خواروبار و كشاورزي ملل متحد در ايران معتقد است بر 
اساس آخرين گزارش منتشر شده از سوي فائو تخمين 
زده مي شود كه فرسايش خاك هر ساله موجب كاهش 
4 درصدي عملكرد محصوالت كش��اورزي مي شود. 
گرولد بودكر درباره اين موضوع بيان كرد: فرس��ايش 

خاك موجب حذف س��طح حاصلخيز خاك وكاهش 
فضاي مناس��ب براي ريش��ه زايي گياه��ان در خاك 
مي شود و توالي و س��يري كه تاثيرات منفي بر رشد و 
عملكرد محصوالت كش��اورزي دارد. در اين گزارش 
تاكيد ش��ده كه فرس��ايش خ��اك همچنين موجب 
آلودگي آبراه ها، انتشار كربن ذخيره شده در خاك و در 

جو زمين مي شود.

  نكات مهم از اليحه حفاظت از خاك
نبود قانوني جامع و فراگير در س��ال هاي گذش��ته در 
خص��وص حفاظت از خ��اك، مديريت غي��ر علمي و 
سوءرفتار با خاك را به همراه داشت به همين دليل به 
منظور حفظ و پايداري خاك به صورت كمي و كيفي، 
كاربري صحيح و بهره برداري بهينه از خاك و جلوگيري 
از تخري��ب و آلودگ��ي آن و احيا، اصالح و بهس��ازي 
خاك هاي تخريب و آلوده ش��ده، اليحه »حفاظت از 
خاك« به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت از محيط 
زيست و وزارت جهادكشاورزي در دستور كار دولت قرار 
گرفت.اين اليحه در نهايت پس از تصويب در مجلس 
شوراي اسالمي و تأييد از سوي شوراي نگهبان در تاريخ 
22خرداد 1۳9۸ از سوي رييس جمهور با عنوان »قانون 
حفاظت از خاك« براي اجرا به دس��تگاه هاي اجرايي 
مربوط ابالغ شد. اگرچه اين نخستين قانون منسجم 
براي حفاظت از خاك است اما در بخش هايي از قانون 
توسعه پنجم توسعه، محدوديت ها و نظام هايي در رابطه 
با صادرات خاك وجود داشت كه اكنون ديگر به قانون 
دايمي و منسجم تبديل شده است يعني آن موقع نيز 

خروج و صادرات خاك هاي زراعي ممنوع شده بود.

در قان��ون حفاظ��ت از خاك، وظيفه هر دس��تگاه در 
اين زمينه مش��خص ش��ده و متولي حوزه فرسايش 
خاك، جهاد كشاورزي است كه بايد به صورت جدي 
بودجه هاي منسجم و كاملي براي بحث جلوگيري از 

فرسايش خاك و طرح هاي آبخيزداري دريافت كند.
يكي ديگ��ر از موارد مثبتي كه قانون حفاظت از خاك 
براي محيط زيست داشته اين است كه جرايم مربوط 
به تخلفات خاك به صندوق ملي محيط زيس��ت وارد 
مي ش��ود تا صرف برطرف كردن مشكل در آن زمينه 
ش��ود، پيش از اين جرايم زيست محيطي به صندوق 
ش��هرداري و وزارت كشور واريز مي شد كه در جاهاي 
ديگري هزينه مي شد، اما با توجه به اين قانون جرايم 
محيط زيس��تي در خصوص خاك ب��ه صندوق ملي 
محيط زيست واريز مي ش��ود تا صرف برطرف شدن 

مشكالت محيط زيستي شود.
مهم ترين فرصت موجود قانون حفاظت از خاك است 
كه مطابق آن بايد شناسايي خاك هاي آلوده، واحدهاي 
آالينده، مواد آالينده خاك، اشخاص آلوده كننده و اعالم 
وقوع وضعيت اضطراري صورت گيرد سپس مديريت 
زيست محيطي خاك از طريق نظارت بر منابع آالينده 
خاك شناسايي ش��ده و برخورد مناسب كارشناسي، 
فني، حقوقي و قضايي با آلوده كنندگان انجام مي شود 
كه اين مهم نياز به سنجش ساالنه و برنامه كاهش منابع 

آالينده از طريق مديريت زيست محيطي خاك دارد.
مطابق مواد 11 و 15 قانون حفاظت از خاك، سازمان 
حفاظت محيط زيست مكلف به پايش خاك هاي آلوده، 
شناسايي مواد آالينده خاك، اشخاص آلوده كننده و 
اعالم وقوع وضعيت اضطراري واحد آالينده خاك است.

6‚1 ميليارد دالر قاچاق در محصوالت آرايشي- بهداشتي
مديركل فرآورده هاي آرايش��ي و بهداشتي سازمان غذا و 
دارو از كشف دو ميليارد تومان قاچاق در حوزه فرآورده هاي 
آرايش��ي و بهداش��تي طي 6 ماه ابتدايي امسال خبر داد و 
گفت: متخلفين در حوزه فرآورده هاي آرايشي-بهداشتي به 

دستگاه قضايي معرفي مي شوند.
عبدالعظيم بهفر با اش��اره ب��ه نحوه نظارت ب��ر بازراهاي 
غيررسمي و قاچاق فرآورده هاي آرايشي-بهداشتي، گفت: 
در حوزه نظارت بر فرآورده هاي آرايش��ي و بهداش��تي در 
سطح عرضه، يك تفاوت نظر و ديدگاه وجود دارد؛ به طوري 
كه ارگان هاي مختلف نظارت بر اين حوزه ها را وظيفه خود 

مي دانند و اين موضوع مقداري اشكال ايجاد مي كند.

او افزود: ب��ر همين اس��اس در اين زمين��ه كارگروه هاي 
مشتركي را با سازمان تعزيرات حكومتي، وزارت صمت و 
سازمان حمايت از مصرف كننده تشكيل داديم تا هر ارگاني 
در قس��مت هايي كار نظارت بر سطح عرضه را انجام دهد. 
معاونت هاي غذا و داروي دانشگاه هاي علوم پزشكي يكسري 
از بازرسي ها را به صورت مستقل در سطح عرضه فرآورده هاي 
آرايشي- بهداشتي انجام مي دهند. گاهي هم بازرسي ها 
به صورت مشترك و از طريق كارگروه انجام مي شود. با اين 
اقدامات در 6 ماهه ابتدايي سال 1۳9۸ نزديك به 52 هزار 
و 441 فقره بازرسي در سطح عرضه فرآورده هاي آريشي و 
بهداشتي انجام داده ايم كه از اين تعداد 1917 بازرسي منجر 

به كشف شده كه تقريبا بيش از دو ميليارد تومان رقم قاچاق 
بازرسي هايي بوده كه طي اين مدت انجام داده ايم. 

بهفر ادام��ه داد: در حوزه نظارت بايد توجه كرد كه تا جاي 
ممكن سيستم  نظارتي يك حوزه در كشور بايد يك ارگان 
مشخص باش��د. اگر ارگان هاي متعددي مسوول اين كار 
باشند، در نتيجه آيين نامه ها و بخشنامه هاي مختلف عمال 
فضا را براي قاچاق و تقلب مهيا مي كند، اما اگر نهاد ناظر يك 
جاي مشخص باشد، اين اجازه را به نهاد نظارتي مي دهد تا 
بتواند برنامه هايش را به درستي اجرا كند. بنابراين از نظر 
كارشناسي حتما بايد يك جا مسوول نظارت باشد، حال 

مهم نيست كه كجا باشد، اما يك جا باشد.

او با بيان اينكه در حال حاضر در سطح عرضه فرآورده هاي 
آرايشي-بهداشتي ارگان هاي مختلف مدعي نظارت هستند، 
اظهار كرد: براي س��ازمان غذا و دارو، س��المت مردم حائز 
اهميت است و به همين دليل اين كارگروه  مشترك را در 
عرصه نظارت بر فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي تشكيل 
داديم. قاعدتا وقتي يك سيستم نظارتي وجود داشته باشد، 
اين سيستم به تنهايي بايد پاسخگو هم باشد و دستگاه هاي 
نظارتي باالدس��تي مي توانند از اين سيستم سوال كنند. 
بهفر با بيان اينكه متخلفين در حوزه فرآورده هاي آرايشي-

بهداشتي به دستگاه قضايي معرفي مي شوند، گفت: بخشي 
از برخوردهاي ما در سيس��تم هاي قضايي انجام مي شود. 

از طرف��ي سيس��تم و قوانين رگوالت��وري در حوزه توليد 
فرآورده هاي آرايش��ي و بهداشتي بايد به گونه اي باشد كه 
در حوزه صدور مجوزها و پروانه ها سخت گيرانه نبوده، اما 
در عين حال نظارت ها و كنترل ها سخت گيرانه باشد. اين 
سيستم را در كشورهاي ديگر انجام داده اند؛ به طوري كه 
ش��ركت ها موظفند تخلفات و مشكالت شان را خودشان 
اظهار كنند. البته دولت هم مي تواند در هر كجا اعم از توليد 
يا واردات كنترل هاي الزم را انجام دهد. همين موضع باعث 
مي شود كه سطح كنترل ها باالتر رود. البته اين اتفاق زماني 
رخ مي دهد كه يك ارگان به عنوان تصميم گير عمل كند. در 

غير اين صورت مشكالت بدتر مي شود.

كمبود واكسن آنفلوآنزا در كشور
در حالي كه پيگيري از سامانه 190 و اظهارات نايب رييس انجمن داروسازان 
ايران حكايت از كمبود واكسن آنفلوآنزا در مناطق مختلف كشور دارد، وزير 
بهداشت روز گذشته  از تامين مجدد اين واكسن در هفته آينده خبر داد. بنابر 
اعالم نظر متخصصان و كارشناسان سالمت كشور، ويروس آنفلوآنزا در سال 
جاري با تغييراتي در ساختمان سلولي اش فعاليت خود را حدودا دو هفته 
زودتر از هرسال آغاز كرد و فراگير شد. بر همين اساس بنابر گفته مسووالن 
سازمان غذا و دارو، واكسن آنفلوآنزا از شهريور ماه در اختيار داروخانه ها قرار 
گرفت. اما به رغم تمهيدات انديشيده شده از سوي وزارت بهداشت به دليل 
نگراني هاي موجود به دنبال تلفات جاني كه ويروس داشت و توصيه مسووالن 
بهداشتي مبني بر تزريق واكسن در كنار رعايت نكات بهداشتي باعث شد 
كه تقاضا براي دريافت واكسن با افزايش چشمگيري مواجه شود به نحوي 
كه تماس هاي مردمي با ايسنا حكايت از آن داشت كه در برخي مناطق اين 
واكسن كمياب شد و پيگيري خبرنگار ايسنا از سامانه 190 )مركز اطالعات 
دارويي( در دو روز متفاوت حكايت از آن دارد كه واكس��ن آنفلوآنزا فعال در 
داروخانه هاي تحت پوشش سامانه موجود نيست و شايد در روزهاي آينده 
موجودي از سوي داروخانه ها اعالم شود. علي فاطمي، نايب رييس انجمن 
داروسازان ايران، ضمن بيان اينكه داروخانه ها از مرداد ماه اقدام به سفارش 
و تامين واكسن آنفلوآنزا كرده اند، به ايسنا گفت: تامين واكسن پيش از آغاز 
فصل سرد سال صورت گرفت تا هنگام شيوع بيماري، داروخانه ها با مشكلي 

مواجه نباشند چراكه تقاضا براي واكسن با شروع پاييز افزايش مي يابد.

  تاريخ انقضاي واكسن ها كمتر از يك سال 
او با تاكيد بر اينكه در دو ماه گذش��ته مشكلي براي تامين واكسن وجود 
نداشت، اظهار كرد: خوشبختانه ماه مهر و آبان بدون بروز مشكل و گزارش 
كمبود سپري شد اما با بروز موج جديد آنفلوآنزا كه به صورت مهاجم آغاز شد 
و منجر به بستري شدن و حتي مرگ عده اي شد، منجربه افزايش تقاضا ميان 
افراد شده است؛ همين موضوع سبب شده موجودي اغلب داروخانه ها خالي 

شود. فاطمي اين را هم گفت: از آنجا كه واكسن آنفلوآنزا وارداتي است و عمدتا 
از كشورهاي فرانسه و هلند به كشور وارد مي شود، به همين دليل پروسه 
جايگزيني واكسن از طريق شركت هاي واردكننده، پخش و داروخانه ها 
زمانبر خواهد بود. در اين بين تحريم ها نيز در اين باره بي اثر نيست و فرآيند 
ثبت و دريافت سفارش دارويي را زمانبر كرده و مشكالتي ايجاد مي كند. او 
با بيان اينكه واكسن ها تاريخ انقضاي كوتاهي دارند، ادامه داد: عموما تاريخ 
انقضاي واكسن ها كمتر از يك سال است به همين دليل امكان ذخيره سازي 
بلندمدت براي  آن وجود ندارد و به محض بروز كمبود مجبور هستيم واردات 
را به اندازه نياز فعلي انجام دهيم. با توجه به آنفلوآنزاي مهاجم در سال جاري 

دشواري كار تامين واكسن نسبت به گذشته افزايش يافته است.

  آيا همه افراد بايد واكسن آنفلوآنزا تزريق كنند؟
نايب رييس انجمن داروسازان ايران برخي تقاضاها براي تزريق واكسن را 
ضروري ندانست و تصريح كرد: معموال توصيه مي شود افراد در خطر، اقدام 
به تزريق واكسن كنند و نه همه  افراد؛ كساني كه بيماري زمينه اي دارند 
مانند بيماران قلب��ي، ريوي و كليوي، افرادي كه داروهاي تضعيف كننده 
سيستم ايمني بدن مصرف مي كنند، مادران باردار، كودكان، افراد باالي 
65 سال و... كانديداي خط اول براي دريافت واكسن هستند. فاطمي در 
حالي از زمان دقيق رفع مشكل كمبود واكسن اظهار بي اطالعي كرده كه 
سعيد نمكي-  وزير بهداشت، صبح ديروز از اقدامات انجام شده جهت تامين 
مجدد واكسن آنفلوآنزا خبر داد و گفت: با پيگيري هاي صورت گرفته ظرف 
هفته آينده واكسن آنفلوآنزا مجددا وارد بازار خواهد شد. البته پيش از آن نيز 
واكسن آنفلوآنزا از طريق وزارت بهداشت و داروخانه هاي بخش خصوصي 
در اختيار مردم قرار مي گرفت. او با تاكيد بر اينكه طبق نتايج علمي واكسن 
آنفلوآنزا بيش از حدود 2۸درصد نمي تواند باعث پيشگيري از بروز بيماري 
شود، خاطرنشان كرد: بهترين راه جلوگيري از انتقال ويروس مراقبت هاي 

اوليه و آموزش مردم است.

كتاب هاي درسي تا سال ۱400 تغيير نخواهد كرد
رييس سازمان پژوهش در واكنش به اين سوال كه چرايي جايگزيني 
اشعار برخي شاعران معاصر كه در چند سال اخير به شهرت رسيده اند 
با اشعار و داستان هاي نويسنده هاي مطرح كشور چيست؟ گفت: ما 
بايد يك تناسب در نقل مطالب، اشعار، داستان ها و ميراث ادبي مان 
داشته باشيم. اين تركيب در ش��وراي برنامه ريزي درسي مشخص 

شده است. 
علي ذوعلم درباره حذف يكسري از اشعار و داستان هاي غني در كتب 
درس��ي توضيح داد: طي يك سري مراحل تغييرات در كتب درسي 
به طور كل كتاب پيش دانشگاهي حذف و يك كتاِب جديد ديگر براي 
پيش دانشگاهي تدوين شد و اين مساله مربوط به سه سال قبل است.

او ادامه داد: كارشناسان ما در اين زمينه توضيحات الزم را داد ه اند كه 
انتخاب متون براساس يك سري شاخص ها انجام مي شود و مطابق 
با برنامه هاي درسي است، بنابراين هيچگونه اعمال نظري در كتب 
درسي وجود نداشته اس��ت. ذوعلم در واكنش به حذف اشعار نيما 
يوشيج، داستان حالج و... از كتب درسي به ايسنا گفت: اينها مربوط 
به كتاب مقطع پيش دانش��گاهي است كه آن كتاب به كل از چرخه 
خارج و كتاب جديدي جايگزين ش��د. ذوعلم در پاسخ به اين سوال 
كه اشعار نيما يوشيج مربوط به پيش دانشگاهي نبوده، اما چرا از كتب 
درس��ي حذف شده است؟ گفت: اين مساله نيز مربوط به همان سه 
سال گذشته است. كارشناسان ما در حوزه تربيت و يادگيري زبان 
و ادبيات فارس��ي در اين زمينه مفصل بحث كردند كه چرا بايد اين 
تغييرات ايجاد شود. در واقع يك شوراي راهبري وجود دارد كه در اين 
زمينه بحث مي كنند و براي كتب درسي تصميم مي گيرند، همچنين 
مجموعه گروه هاي آموزش��ي استان ها در تاليف كتب درسي نقش 

دارند و اين طور نيست كه يك نفر در اين خصوص تصميم بگيرد.
او در ادامه با اشاره به عدم تغيير كتب درسي تا سال 1400 گفت: ما 
براي سال 9۸ تغييراتي در كتب درسي نداشته ايم مگر اعمال يكسري 

اصالحات جزئي. همچنين كتب درسي تا سال 1400 تغيير نخواهد 
كرد مگر اينكه طبق گفته وزير آموزش و پرورش براي تحول تربيتي، 
يك سري حوزه هاي تربيتي شكل بگيرد و بخواهيم در راستاي آن 
برنامه هاي درسي مبتني بر مباني نظريه تحول ايجاد كنيم كه البته 
تا آن زمان ما تغييري در كتب درسي نخواهيم داشت، زيرا احساس 
مي كنيم تغييرات جزئي به نفع دانش آموزان نيست. رييس سازمان 
پژوهش در واكنش به اين س��وال كه مساله اصلي جايگزيني اشعار 
برخي ش��اعران معاصر كه در چند سال اخير به شهرت رسيده اند با 
اشعار و داستان هاي نويسنده هاي مطرح كشور است، گفت: ما بايد 
يك تناسب در نقل مطالب، اشعار، داستان ها و ميراث ادبي مان داشته 
باشيم. اين تركيب در شوراي برنامه ريزي درسي مشخص شده و بعد 

در انتخاب متون طي يك فرآيند خاص حركت مي كنند.
او در مورد بازار س��ياه كتاب درسي گفت: ما به جز يكي، دو مورد در 
جاهاي ديگر چنين چيزي نداشته ايم كه با همين يكي، دو مورد هم 
برخورد ش��د. از اين رو دفتر رسيدگي به تخلفات نظارت آموزش و 
پرورش اين مساله را دنبال مي كند تا با افرادي كه در بازار سياه كتب 
درسي فعال هستند برخورد كند، ولي اين آمار آنقدر گسترده نبوده 
كه بگوييم تعداد زيادي از دانش آموزان ما از بازار س��ياه كتاب تهيه 
كرده اند. رييس سازمان پژوهش در پاسخ به اين سوال كه كتاب هاي 
آموزش و پرورش چطور به بازار س��ياه راه پيدا كرده اس��ت؟  گفت: 
كاري كه سازمان پژوهش انجام مي دهد اين است كه كتب درسي 
را براساس ثبت نام در سامانه به استان ها مي فرستد، ولي از استان به 
منطقه و از منطقه به مدرسه برعهده حوزه اداره كل استان هاست. 
اگر در اين مرحله از كارمند يا شخصي تخلف سر بزند مسووليتش 
با اداره كل استان اس��ت. به همين دليل همان اوايل وزير آموزش و 
پرورش بخش��نامه اي را به استان ها صادر كردند كه نظارت قوي در 

اين امر ايجاد شود.
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ورود اينترپل به پرونده 
سايت هاي قمار و شرط بندي

رييس پليس بين الملل ناجا اعالم كرد كه اين پليس 
مي تواند مديران سايت هاي شرط بندي و كالهبردار 
در خارج از كشور را تحت تعقيب قرار دهد. هادي 
شيرزاد درباره اينكه آيا پليس بين الملل مي تواند 
براي مديران سايت هاي شرط بندي و قمار كه در 
خارج از كش��ور اقدام به كالهبرداري از شهروندان 
مي كنند اعالن صادر كند، گفت: موارد مربوط به 
جرايم سايت هاي شرط بندي و قمار، در حوزه پليس 
فتا است و اين پليس چنين پرونده هايي را بررسي  
مي كند؛ اما اگر مواردي باشد كه نياز به تعقيب اين 
افراد در خارج از كشور باشد، حتما از طريق مراجع 
قضايي، اينترپل نيز به موض��وع ورود خواهد كرد. 
او در م��ورد اينكه آيا م��واردي از برخورد پليس با 
چنين سايت هايي نيز وجود داشته يا خير؟ به ايسنا 
گفت: چن��د مورد پرونده هاي مرب��وط به مديران 
برخي از سايت ها بوده كه جرايم مختلفي از جمله 
كالهبرداري با قمار و ش��رط بندي از ايرانيان را در 
خارج از كشور انجام داده بودند كه در اين موارد پليس 
بين الملل ورود كرده است. رييس پليس بين الملل 
ناجا اضافه كرد: به طور كل��ي در مورد جرايمي كه 
مجرمان آن به خارج از كشور متواري شده باشند و ... 
با دستور و در خواست مقام قضايي، پليس بين الملل 
نيز ورود خواهد كرد و خوش��بختانه اقدامات قابل 

توجهي نيز در استرداد مجرمان داشته ايم.

مذاكره براي تخصيص سهميه 
ويژه بنزين به معلوالن

معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور از 
پيگيري و مذاكرات الزم با مسووالن ذي ربط براي 

تخصيص سهميه ويژه به معلوالن خبر داد.
محمد نفريه در م��ورد تغيير قيمت بنزين به مهر 
گفت: با تغيير قيمت بنزين معلوليني كه به مراكز 
روزانه ما مراجعه يا در منزل مراقبت مي شوند براي 
سرويس رفت و آمد به مشكل برخورده و هزينه هاي 
آنها زياد شده است بر همين اساس مكاتبات الزم 
با مسووالن ذيربط انجام شده و از آنها خواسته ايم 
براي اين معلولين نيز سهميه بنزين جداگانه اي در 
نظر بگيرند و پيگير اين موضوع هستيم. او تاكيد كرد: 
هنوز در اين خصوص پاسخ نهايي به ما داده نشده 
ولي اميدواريم در اين هفته كه ويژه معلوالن است 
دولت سهميه ويژه اي براي اياب و ذهاب معلوالن 
اختصاص دهد. معاون امور توانبخشي معلوالن در 
خصوص اعتبار مورد نياز اجراي قانون جامع حمايت 
از حقوق معلوالن نيز گفت: ما مكلف هستيم طبق 
قانون هزينه اجراي قانون جامع حمايت از حقوق 
معلوالن را برآورد و اعالم كنيم وبا توجه به اعتباري 
كه به ما داده مي شود در خصوص خدمات رساني 
به معلوالن برنامه ريزي مي كنيم . نفريه اظهار كرد: 
امسال با توجه به تصويب هزار و 100 ميليارد تومان، 
براي تمامي معلوالن شديد و خيلي شديد در ۳دهك 
پايين درآمدي پرداخت كمك معيشت را اجرايي 
خواهيم كرد و اگر بخواهيم ساير گروه هاي معلوالن 
را نيز تحت پوشش حق معيشتي كه در قانون آمده 
قرار دهيم نيازمند آن هستيم كه اعتبار بيشتري به 

ما تخصيص دهند.

كاهش كيفيت آموزش
وزيرآموزش وپرورش گف��ت: آزمون هاي تيمز 
و پرل��ز مي گويد ك��ه كيفيت آم��وزش كاهش 
پيداكرده اس��ت و بايد اين مس��اله را حل كنيم، 
همچني��ن بايد كيفي��ت و عدالت آموزش��ي را 
درست توزيع كنيم چراكه در حال حاضر چنين 
نيست و بايد راه حل هاي مناسب آن را پيدا كنيم. 
محسن حاجي ميرزايي بابيان اينكه مامور تربيت 
دانش آموزان هس��تيم، گفت: آيا نظام آموزشي 
مسووليت تربيت را به درس��تي انجام مي دهد؟ 
چقدر ظرفيت نظام ١٢ساله تربيت ايجاد مي كند؟ 
در نظام جهاني گفته مي شود كه فرد بايد پس از 
پايان تحصيالت مهارت هاي الزم را داشته باشد 
و مجموعه اي از ظرفيت ها را ياد گرفته باش��د. او 
اظهار كرد: در پايان ١٢سال تحصيل دانش آموزان 
و فارغ التحصيل��ي آنها، كنك��ور داريم كه وجه 
تست زني را مي س��نجد و باعث مي شود تا تمام 
تالش هاي ١٢سال را تحت تأثير قرار دهد. حاجي 
ميرزايي با اشاره به اينكه آموزش وپرورش مسوول 
آموزش دانش آموزان اس��ت، گفت: آزمون هاي 
تيمز و پرلز مي گويد كه كيفيت آموزش كاهش 
پيداكرده و بايد اين مساله را حل كنيم  همچنين 
بايد كيفيت و عدالت آموزش��ي را درست توزيع 
كنيم چراكه در حال حاضر چنين نيست و بايد 

راه حل هاي مناسب آن را پيدا كنيم.

 خودروهاي محيط زيست 
در انتظار تخصيص سهميه بنزين 

عضو كميس��يون كش��اورزي مجلس با اشاره به 
ضرورت تخصيص سهميه بنزين به سازمان هاي 
حفاظت محيطزيست و جنگل ها، گفت: بي توجهي 
به تامين سوخت نيروهاي حفاظتي باعث كاهش 
قدرت پيشگيري  و جوالن متخلفين در مناطق تحت 
حفاظت سازمان محيط زيست مي شود. حبيب اهلل 
نيكزادي پناه با اشاره به ضرورت تخصيص سهميه 
بنزين به س��ازمان هاي حفاظت محيطزيست و 
جنگل ها، گفت: سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين 
مشكالت بسيار زيادي را براي سازمان محيطزيست 
و جنگل ها ايجاد كرده است. نماينده مردم بم، ريگان، 
فهرج و نرماشير در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
اينكه تامين نشدن سوخت وسايل نقليه محيطباني 
روي گشت و پايش زيست محيطي موثر است، افزود: 
بي توجهي به تامين سوخت برخي از اقشار جامعه 
مشكالتي را براي مردم ايجاد كرده است. به عنوان 
مثال معلماني كه براي تدريس به روستا ها مي روند 
يا تاكسي هاي برون شهري كه مسافت طوالني طي 

مي كنند به سوخت بيشتري نياز دارند.
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كميسيون ايمني راه ها طرح سنجش سالمت روان رانندگان اتوبوس بين شهري را  دوباره كليد زد

شهرداري برنامه جامع كاهش آلودگي هوا را پيشنهاد كرد

تخريب خاك  كشاورزي حاصلخيز در ورامين به دليل فرونشست

غربال رانندگان پرخطر جاده اي 

رفع آلودگي هواي تهران نيازمند ۱۷ هزار ميليارد تومان است

گروه راه و شهرسازي|زهره عالمي |
 درحالي كه از سال 83، براي رانندگان اتوبوس هاي بين 
شهري كارت سالمت صادر مي شود و سالمت جسمي و 
رواني آنها در مراكز تخصصي طب كار مورد بررسي قرار 
مي گيرد، در تازه ترين كارگروه ويژه كميس��يون ايمني 
راه هاي كشور، مقرر شد كه طرح سنجش سالمت رواني و 
خواب رانندگان پرخطر ناوگان حمل ونقل عمومي اتوبوس 

برون شهري اجرا شود.
براساس تصميم كميسيون ايمني راه ها، وزارت »بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي« مكلف ش��د تا ظرف يك ماه 
روش اجراي طرح سنجش سالمت رواني رانندگان را به 
كميسيون ايمني راه ها ارايه و سپس دبيرخانه كميسيون 

اقدام به اجراي پايلوت اين طرح در تهران كند.
معاون حمل ونقل وزير راه و شهرسازي هدف از بررسي اين 
دستور كار را بررسي وضعيت رانندگاني كه دچار اختالالت 
رواني و خواب هستند اعالم مي كند و مي گويد: با اجراي 
اين طرح، شناسايي رانندگان پر خطر در ناوگان حمل ونقل 
عمومي مسافر مد نظر قرار مي گيرد و تالش مي شود با اين 
شيوه غربالگري، از فعاليت رانندگان پرخطر جلوگيري يا 

نسبت به درمان آنها اقدام شود.
به گفته شهرام آدم نژاد، رانندگان داراي رفتار پر ريسك و 
پر خطر كه حتي تصادفات منجر به تلفات نداشته اند هم 
مورد س��نجش قرار گيرند و در صورت عدم احراز شرايط 
س��المت مورد نظر، از چرخه فعالي��ت رانندگي ناوگان 

عمومي خارج شوند.

    دوباره كاري؟
اظهارات معاون حمل و نقل وزيرراه وشهرس��ازي درباره 
شناسايي رانندگان پرخطر و پرريسك در شرايطي است 
كه از 15 سال پيش تاكنون، رانندگان اتوبوس هاي بين 
شهري براي انجام رانندگي نياز به دريافت كارت سالمت 
هس��تند و در اين كارت، فاكتورهاي مختلف س��المت 

جسمي و رواني مورد معاينه قرار مي گيرد.
فاكتورهايي كه از س��وي پزش��كان براي ارايه كارت 
س��المت مورد بررس��ي قرار مي گيرند عبارتند از: 1( 
اطالعات كلي از خصوصيات اندامي و رواني راننده 2( 
آزمايشاتي شامل اطالعات ريز نتايج آزمايش هاي ادرار 
و خون 3( شنوايي سنجي شامل اطالعات توان شنوايي 
راننده در تمام��ي فركانس ها به تفكيك گوش چپ و 
راست 4( بينايي سنجي ش��امل اطالعات اپتومتري 
راننده 5( اسپيرومتري ش��امل اطالعات پارامتريك 
يك تست تنفس 5( روان سنجي متشكل از فيلد هايي 

براي ثبت نتايج تست روان س��نجي در بيماري هاي 
افس��ردگي، انحراف اجتماعي-رواني، اسكيزوفرني و 

بدبيني 6( تست خواب.
ناگفته نماند ك��ه آزمايش هاي مربوط ب��ه صدور كارت 
س��المت، رانندگان را هم به دو دس��ته تقسيم مي كند، 
براساس اين تقس��يم بندي، افراد زير 40 سال معاينات 
بينايي سنجي، شنوايي سنجي، تست روان شناسي، تست 
خواب، معاينه پزشك و نمونه گيري خون براي صدوركارت 
سالمت راننده در نظر گرفته شده است و براي افراد باالي 
40 س��ال عالوه بر آزمايش هاي مذكور دريافت نوار قلب 

هم بايد انجام شود.
در واق��ع آزمايش هاي��ي كه براي صدور كارت س��المت 
رانندگان اتوبوس هاي بين ش��هري انجام مي شود، تمام 
فاكتورهاي الزم براي شناسايي افراد پرخطر و پرريسك را 
مورد بررسي قرار مي دهد سوال اين است كه چرا با وجود 
الزام رانندگان براي داش��تن كارت سالمت، كميسيون 
ايمني راه ها در تالش است كه طرح سنجش سالمت رواني 
رانندگان را اجرايي كند؟ آيا اين طرح موازي با صدور كارت 

سالمت نيست؟ 

    سالمت رانندگان هم اينك سنجش مي شود
احمدرض��ا عامري، مديرعامل اتحاديه ش��ركت هاي 
تعاوني مسافربري درگفت وگو با »تعادل« در واكنش به 
ارايه طرح سنجش رانندگان پرخطر و پرريسك از سوي 
كميسيون ايمني راه ها مي گويد: تمام رانندگان فعال در 
اتحاديه شركت هاي تعاوني، كارت سالمت دارند و براي 
دريافت اين كارت، رانندگان از نظر جسمي و رواني مورد 

آزمايش قرار مي گيرند.
عامري مي افزايد: از رانندگان براي ارايه كارت س��المت، 
تس��ت اعتياد هم گرفته مي ش��ود، درواق��ع اين كارت 

فاكتورهاي الزم براي سنجش سالمت رانندگان را دارد.
او ادامه مي دهد: كارت س��المت رانندگان يك بسته 
كامل است كه سالمت جسمي و روحي آنها را بررسي 
مي كند و توسط مراكز مجاز مورد تاييد سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده اي صادر مي شود و يكي از مدارك 
مورد نياز جهت صدور كارت هوشمند رانندگان برون 

شهري است.
مديرعامل اتحاديه شركت هاي تعاوني مسافربري درباره 
ارايه طرح س��نجش س��المت رواني رانندگان از س��وي 
كميس��يون ايمني راه ها مي گويد: شايد اين كميسيون، 
به دنب��ال افزايش ي��ا كاهش برخي فاكتوره��ا عالوه بر 

فاكتورهاي مورد بررسي در كارت سالمت است.

عامري اظهار مي كند: اگر فاكتورهاي اعالم شده توسط 
كميس��يون ايمني راه ها براي رانندگان مش��كلي ايجاد 
نكرده و به امنيت سفر كمك كند و كارشناسي شده باشد، 

اتحاديه از آن استقبال مي كند.
با وجود موضع گيري تقريبا مثبت مديرعامل اتحاديه 
شركت هاي تعاوني مسافربري درباره تصيمم جديد 
كميس��يون ايمني راه ها به نظر مي رسد كه اجراي 
اين طرح، موازي با طرح صدور كارت سالمت است 
و درصورتي كه اين كميس��يون ب��ه دنبال افزودن 
فاكتورهاي مكمل براي بررس��ي دقيق تر س��المت 
جس��مي و روان��ي رانن��دگان اس��ت مي تواند اين 
فاكتورها را در آزمايش هاي دريافت كارت سالمت 
بگنجاند تا ديگر نياز به تشكيل كميته يا كميسيوني 
جديد براي تدوين، بررس��ي و نظ��ارت بر اين طرح 
نباشد، ضمن اينكه پيش بيني مي شود اجراي چنين 
طرح هايي هزينه هاي بسياري را به سازمان راهداري 

و حمل و نقل جاده اي تحميل مي كند.

    سهم باالي خودروهاي شخصي در تصادفات 
براساس تصميم كميسيون ايمني راه ها قرار است كه تا 
يك ماه آينده، روش اجراي طرح سنجش سالمت رواني 
رانندگان را به كميس��يون ايمني راه ها ارايه شود و پس 
از آن اين طرح به صورت پايلوت در تهران اجرايي ش��ود 
اما سوال اين اس��ت كه عملياتي شدن اين طرح عالوه بر 
موازي كاري با طرح صدور كارت سالمت، چقدر ضرورت 
دارد؟ درواق��ع حج��م تصادف ه��اي رخ داده با عامليت 
رانندگان اتوبوس هاي بين ش��هري چند درصد است كه 
كميسيون ايمني راه ها به فكر تدوين طرحي براي سنجش 
مضاعف سالمت رواني رانندگان اتوبوس هاي بين شهري 

گرفته است؟
مديرعامل اتحاديه شركت هاي تعاوني مسافربري از سهم 
2 درصدي اتوبوس هاي برون شهري در تصادفات جاده اي 
مي گويد، اما آمارها نشان مي دهد كه سهم تصادفات در 
بخش حمل و نقل عمومي به نسبت خودروهاي شخصي 
كمتر است و تصادفات خودروهاي شخصي سهم 83.1 

درص��دي را در محورهاي ب��رون ش��هري دارد و نقش 
اتوبوس هاي بين شهري كم رنگ است.

آمارهاي منتشر شده طي س��ال هاي گذشته حكايت از 
آن دارد كه پس از خودروهاي ش��خصي، س��هم وسايل 
نقليه سنگين و تريلي 15 درصد است و رتبه هاي بعدي 
به اتوبوس با س��هم حدود 1.2 درصد و ميني بوس با 0.۷ 

درصد اختصاص دارد.
با توجه به آمارهايي كه از سهم خودروهاي شخصي، حمل 
و نقل عمومي و وسايل نقليه سنگين در وقوع تصادفات 
رانندگي به دست مي آيد مي توان اين نتيجه را گرفت كه 
با وجود صدور كارت سالمت براي رانندگان بين شهري 
و س��هم پايين اين بخش از حمل و نقل در تصادفات بايد 
سختگيري ها درباره رانندگان خودروهاي شخصي با سهم 
باالي 80 درصد در تصادفات و رانندگان وسايل سنگين 
با س��هم 15 درصدي در اولويت قرار گيرد و ارايه چنين 
طرح هايي در اين شرايط، نمي تواند كمكي به كاهش حجم 

تصادفات جاده اي كند.

گروه راه و شهرسازي|
معاونت حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران با انتشار 
برنامه جامع پيشنهادي كاهش آلودگي هوا اعالم كرد كه 
براي كاهش آلودگي هوا در كالن شهر تهران بايد 1۷ هزار 
ميليارد تومان بودجه در نظر گرفت. شهرداري تهران برنامه 
پيشنهادي خود براي كاهش آلودگي هواي تهران را منتشر 
كرده است، طبق برنامه اي كه از سوي معاونت حمل و نقل 
و ترافيك ارايه شده، در صورت تزريق اعتبارات و همچنين 
همت مسووالن مي توان، بخش قابل مالحظه اي از آلودگي 

هواي تهران را طي 4 سال كاهش داد.
بنابراين گ��زارش، برنامه كاهش آلودگي ه��وا با تاكيد بر 
كاهش ذرات معلق 2.5 ميكرون تنظيم شده است و از اين 
رو، عمده تمركز برنامه، در كاهش توليد ذرات اوليه از منابع 
و ذرات ثانويه ناشي از آالينده هاي nox و voc است و اين 
برنامه صرفا به منابع توليد آاليندگ��ي در داخل مرزهاي 

تهران مي پردازد.
بر اس��اس اين برنامه كه متناسب با كاهش نشر آالينده ها 
از منابع متحرك تنظيم شده است، پيش بيني مي كند، با 
سرمايه گذاري عمومي بالغ بر 1۷ هزار و 422 ميليارد تومان 
طي 4 سال مي توان نشر آالينده هاي ذرات معلق را به ميزان 
55 درصد و ساير آالينده هاي گازي را به ميزان 45 درصد 
كاهش داد كه 4 هزار و 400 ميليارد تومان از منابع مالي آن 
بايد در س��ال اول از سوي دولت تأمين شود و مابقي منابع 
مورد نياز هم به صورت تس��هيالت بانكي و آورده مالكان و 

بهره برداران در نظر گرفته شده است.
طبق مستندات برنامه جامع پيشنهادي كاهش آلودگي 
هواي تهران، س��االنه بين 4 تا 5 هزار شهروند تهراني جان 
خود را در مواجهه مستقيم با ذرات معلق هواي تهران از دست 
مي دهند و صدمه اقتصادي آلودگي هواي تهران بالغ بر 2.6 
ميليارد دالر در سال يعني حدود 120 هزار ميليارد تومان 

تخمين زده شده است.
در اين برنامه عدم توسعه حمل و نقل عمومي پاك و ارزان، 
بارگذاري جمعيتي و وسايل نقليه بيش از حد، كيفيت پايين 
خودروهاي داخلي، عمر باالي ناوگان حمل و نقل، واقعي 
نبودن قيمت حامل هاي انرژي و نقض مقررات اجرايي از 
داليل ساختاري آلودگي هوا تعيين شده است . همچنين 
كنترل و حذف آلودگي هوا از منبع، پرداخت هزينه توليد 
آلودگي از سوي منابع، تامين بودجه مورد نظر از بودجه هاي 
عمومي و تاكيد بر توسعه حمل و نقل عمومي و ساختار انسان 

محور از سياست هاي اين برنامه جامع است.
به گزارش ايسنا، بر اساس مطالعات انجام شده، كليه وسايل 
نقليه فارغ از نوع آن، نقش ۷0 درصدي در توليد ذرات معلق 
دارند كه در اين ميان، وسايل گرمايش خانگي و تجاري در 
توليد ذرات معلق 2 درصد، نيروگاه ها، پااليشگاه و صنايع 

2۷ درصد در توليد آاليندگي نقش دارند. اين در حالي است 
كه در گروه آاليندگي وسايل نقليه، كاميون با 23 درصد، 
اتوبوس هاي شركت واحد 12 درصد، ساير اتوبوس ها 18 
درصد، ميني بوس 4 درصد و موتور سيكلت 10 درصد در 

توليد ذرات معلق نقش دارند.
در اين برنامه نوسازي و بهسازي اتوبوس هاي شهر تهران 
اعم از حم��ل و نقل عمومي و بخش خصوصي مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت كه بر اين اس��اس عنوان شده كه سهم 
اتوبوس هاي شركت واحد در آالينده هاي گازي برابر با يك 
درصد و ديگر ذرات 12 درصد است. همچنين سهم ساير 
اتوبوس ه��ا به صورت عمده از كل آالينده هاي انتش��اري 
گازي، برابر يك درصد است. در سال اول بايد هزار دستگاه 
اتوبوس و سال دوم 2 هزار دستگاه اتوبوس ديگر جايگزين 
شود و اين در حالي است كه طبق برنامه بايد 8 هزار و 200 

دستگاه اتوبوس واحد و 4 هزار و 800 دستگاه اتوبوس طبق 
اين برنامه نوسازي و بهسازي شوند.

بر همين اساس، هزار و 584 ميليارد تومان بودجه عمومي 
براي كاهش حدود ۹ درصد انتش��ار ذرات معلق در حوزه 
جايگزيني اتوبوس هاي ش��ركت واحد نياز اس��ت كه در 
س��ال اول اين اتوبوس ها بايد از طريق ارايه يارانه و اسقاط 

خريداري شوند. 
در بخش ديگر، اين برنامه جامع، به اهميت نصب فيلتر دوده 
تاكيد شده و آمده است: قيمت متوسط هر دستگاه فيلتر 
دوده حدود 100 ميليون تومان تخمين زده شده و هزينه 
اجراي برنامه 200 ميليارد تومان برآورد شده است كه بايد 
از طريق سهم عمومي پرداخت شود .در سال دوم نيز بايد 
200 ميليارد تومان براي خريد فيلتر دوده هزينه شود كه 
براين اس��اس با صرف 200 ميليارد تومان بودجه عمومي 
مي توان شاهد كاهش انتشار 3 درصدي ذرات معلق باشيم.

    شرط كاهش ۲۲ درصدي ذرات معلق 
در ادامه اين برنامه با تاكيد بر نوس��ازي و بهسازي ناوگان 
كاميون آمده است كه سهم اين نوع وسيله نقليه در توليد 
ذرات معلق حدود 20 درصد است، اما مي توان با جايگزيني 
و نصب فيلتر دوده اين مساله را كاهش داد به گونه اي كه در 
سال اول و دوم اجراي برنامه 10 هزار كاميون جايگزين و 
در سال سوم و چهارم نيز 20 هزار كاميون نوسازي خواهند 
شد كه بر همين اساس با توجه به اينكه قيمت متوسط هر 
دستگاه كاميون 650 ميليون تومان تخمين زده است، به 
نظر مي رسد با صرف هزينه 6هزار و 210 ميليارد تومان براي 
نوسازي و بهسازي كاميون ها، شاهد كاهش 22 درصدي 

ذرات معلق در شهر باشيم.
در بخش ديگري از اين گزارش، با اشاره به سهم 10 درصدي 
موتور سيكلت در توليد ذرات معلق آمده است كه 800 هزار 

موتورس��يكلت بنزيني با برقي بايد جايگزين شوند كه در 
سال اول 100 هزار، س��ال دوم 200 هزار، سال سوم 250 
هزار و سال چهارم نيز 250 هزار موتور نوسازي شود. اين در 
حالي است كه اگر متوسط قيمت هر دستگاه 22 ميليون 
تومان در نظر گرفته ش��ده باش��د با صرف 3600 ميليارد 
تومان بودجه عمومي مي توانيم شاهد كاهش انتشار 10 
درصدي ذرات معلق باشيم و اين اتفاق در حالي رخ مي دهد 
كه موتور سيكلت در توليد ساير آالينده هاي گازي نقش 
18 درصدي دارد كه با نوسازي اين مشكل مرتفع مي شود.

در مورد جايگزيني ميني بوس هاي فرسوده نيز شهرداري 
تهران معتقد است با اينكه ميني بوس ها سهم 4 درصدي 
در توليد ذرات معلق دارند، اما مي توان در س��ه سال برنامه 
جايگزيني ميني بوس هاي فرسوده را به اتمام رساند و اگر 
قيمت متوسط هر دستگاه ميني بوس را 450 ميليون تومان 
در نظر بگيريم با صرف 3 هزار و 15 ميليارد تومان مي توان 
براي كاهش انتشار حدود 2 درصد از ذرات معلق اقدام كرد.

براساس برنامه پيشنهادي شهرداري، بايد 3 ميليون دستگاه 
سواري فرسوده اسقاط شوند چرا كه سهم كل اين دستگاه ها 
از آاليندهاي گازي منتشر شده برابر با 3۹ درصد است كه 
برهمين اساس مي بايس��ت در سال اول 50 هزار دستگاه، 
سال دوم 150 هزار دستگاه و سال سوم 180 هزار دستگاه 
جايگزين شوند كه با صرف 4هزار و 2۹4 ميليارد تومان از 
محل بودجه عمومي مي توان شاهد كاهش انتشار 25 درصد 

آالينده هاي گازي باشيم.
در اين برنامه جامع قيد شده است كه براساس بررسي هاي 
انجام شده،  30 هزار دستگاه كاتاليست تاكسي بايد تعويض 
شوند به مدت س��ه سال،  س��االنه 10 هزار دستگاه ديگر 
جايگزين كاتاليست هاي فرسوده تاكسي هاي شهر تهران 
شوند كه با صرف 30 ميليارد تومان از محل بودجه عمومي 

مي توان 2.5 درصد از آالينده هاي گازي را كاهش داد.

پيمان بكتاش، معاون فني س��ازمان نقشه برداري با 
بيان اينكه گسترش فرونشست در دشت هاي ورامين 
موجب خسارات جدي به خاك حاصلخيز اين منطقه 
شده اس��ت، گفت: از منطقه فرونشست ورامين، 5۷ 
كيلومتر راه آهن تهران-مشهد و 4۷0 كيلومتر خطوط 
انتقال نيرو عبور كرده است، ضمن آنكه 250 هزار نفر 

در محدوده فرونشست زندگي مي كنند.
به گزارش ايسنا، پيمان بكتاش در نشست تخصصي 
فرونشست دش��ت هاي ورامين و پيشوا فعاليت هاي 
سازمان نقش��ه برداري را در حوزه هاي نقشه برداري 
زمين، ژئودزي و ژئوديناميك نام برد و افزود: عالوه بر 
آن، اين سازمان مجهز به ناوگان هوايي نقشه برداري 
است و بر اساس آن امكان به روز رساني و توليد نقشه ها 
در اين س��ازمان فراهم اس��ت.او توليد س��امانه هاي 
اطالعات مكاني و زيرساخت هاي داده هاي مكاني را 
از ديگر زمينه هاي فعاليت سازمان نقشه برداري نام 

برد و يادآور شد: زيرساخت داده مكاني بستري است 
كه مي تواند تبادل اطالعات مكاني را تسهيل كند و از 

موازي كاري در زمينه تهيه نقشه ها جلوگيري كند.
بكتاش با اش��اره به تهيه اطلس هاي ملي فرونشست 
زمي��ن در كش��ور، اظهار ك��رد: عالوه ب��ر آن توليد 
چارت ه��اي درياي��ي و نقش��ه آب هاي س��احلي و 
فراس��احلي و امور جزر و مدي را در دستور كار داريم 
كه براي اين منظور 21 ايس��تگاه ج��زر و مدي را در 

آب هاي شمال و جنوب راه اندازي كرده ايم.
معاون فني س��ازمان نقش��ه برداري بررسي و پايش 
تغييرات پوسته زمين و حركات تكتونيكي و مسطح 
در سال هاي متعدد را از ديگر عملكردهاي اين سازمان 
نام برد و تصريح كرد: حركات پوسته زمين تغييرات 
زيادي را در سطح زمين ايجاد مي كند، به گونه اي كه 
ايجاد قاره هاي مختلف ناش��ي از تغيير پوسته زمين 
بوده اس��ت. بر اين اساس تغيير چگالي پوسته زمين 

همواره در حال رخ دادن است كه مهم ترين علت آن 
برداشت آب هاي زيرزميني است.بكتاش با اشاره به 
پديده گسترده فرونشست در دشت ورامين، تصريح 
كرد: وضعيت فرونشست در ورامين به گونه اي است 
كه بيش��تر مناطق اين ناحيه حت��ي تا محدوده هاي 
شهري گسترش يافته اس��ت كه مهم ترين عامل آن 
كاهش منابع آب هاي زيرزميني و افزايش بارگذاري 

سطح پوسته زمين ناشي از شهرسازي است.
او با بي��ان اينكه س��ازمان نقش��ه برداري در چرخه 
فرونشست در حوزه پايش تغيير نرخ و پهنه فرونشست 
وظايف��ي را بر عهده دارد، اظهار ك��رد: تخريب بافت 
خاك حاصلخيز كش��اورزي در دشت هاي شهريار و 
ورامين از جمله خساراتي است كه در گسترش پديده 
فرونشس��ت رخ داده اس��ت.بكتاش همچنين تغيير 
در ارتفاع و ش��يب رودخانه ها و سازه هاي انتقال آب، 
آسيب به عناصر ش��هري مانند پل ها، ساختمان ها و 

خطوط انتقال نيرو را از ديگر خس��ارات ايجاد ش��ده 
در پديده فرونشس��ت نام برد.معاون فني س��ازمان 
نقشه برداري بيشترين نرخ فرونشست در كشور را در 
دشت رفسنجان، مشهد، كرمان، دشت كبودرآهنگ، 
فامنين در همدان و مناطق جنوب غربي كشور نام برد 
و گفت: ما به منظور پايش ميزان فرونشست از چهار 
روش شبكه هاي ترازيابي و پايش ارتفاعي، داده هاي 
شبكه ايستگاه ژئوديناميك، داده شبكه ثقل سنجي و 
استفاده از تصاوير راداري استفاده مي كنيم.او با اشاره 
به مطالعات انجام ش��ده در س��ازمان نقشه برداري، 
تصريح كرد: با مقايسه اختالف ارتفاع ايستگاه شبكه 
ترازيابي دقيق، مش��اهدات ما در طول سال هاي ۷0 
تا 81 نش��ان مي دهد كه در امتداد بزرگراه آزادگان 
حداكثر نشست معادل 1.20 متر در برخي نقاط بوده 
اس��ت و با فرض خطي بودن روند فرونشست زمين 
در طول اين س��ال ها نرخ فرونشست در حدود 13.5 

سانتي متر در سال بوده است.به گفته بكتاش مناطق 
فرونشست شناسايي ش��ده در تهران شامل منطقه 
1 فرونشس��ت در كمربندي تهران واق��ع در بزرگراه 
آزادگان از تقاط��ع جاده قديم كرج تا تقاطع ش��هيد 
رجايي، منطقه 2 در امتداد بزرگراه آيت اهلل سعيدي 
در جاده قديم ساوه حدفاصل س��ه راه آذري تا رباط 
كريم و امتداد جاده كرج به ش��هريار از تقاطع اتوبان 
تهران-كرج با جاده مالرد تا شهريار است.معاون فني 
سازمان نقشه برداري با اشاره به نرخ فرونشست زمين 
در ورامين با تأكيد بر اينكه گس��ترش اين پديده در 
روستاي جوادآباد ورامين بيش��تر است، يادآور شد: 
مطالعات ما در ورامين شامل 1100 كيلومتر مي شود 
كه در اين منطقه عالوه بر عبور 5۷ كيلومتر راه آهن 
تهران-مشهد، محدوده جمعيتي 250 هزار نفره است 
و 4۷0 كيلومتر خطوط انتقال و 218 روس��تا و مركز 

جمعيتي در آن قرار دارد.
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پيش بيني باران و برف تا 
يكشنبه در اكثر مناطق كشور

س��ازمان هواشناس��ي با پيش بيني برف و باران 
4روزه در اكثر مناطق كشور از كاهش 10درجه اي 
دما در سواحل درياي خزر طي آخر هفته خبر داد.

به گزارش تسنيم بر اساس نقشه هاي همديدي 
و آينده نگري س��ازمان هواشناسي كشور امروز 
در استان هاي س��احلي درياي خزر، مناطقي از 
شمال غرب و شمال شرق و ارتفاعات البرز بارش 
باران، وزش باد و در مناطق مرتفع و سردس��ير 

بارش برف روي خواهد داد.
بر اساس اعالم س��ازمان هواشناسي روز جمعه 
در اس��تان هاي واق��ع در ش��مال غرب، غ��رب، 
جنوب غرب، س��واحل غربي و مرك��زي خزر و 
اس��تان هاي واقع در دامنه ه��اي البرز مركزي و 
دامنه هاي زاگرس مركزي ب��ارش باران، برف و 
وزش باد و در مناطق جنوبي رعد و برق پيش بيني 
مي شود.  روز ش��نبه 16 آذرماه بارش ها در نيمه 
غربي كش��ور تشديد خواهد ش��د و براي برخي 
مناطق هرمزگان و سواحل درياي عمان در اين 

روز رگبار و رعد و برق پيش بيني شده است.
سازمان هواشناسي اعالم كرده روز يكشنبه هفته 
آينده براي اكثر مناطق كشور بارش پيش بيني 
مي شود و دماي هوا از امروز تا جمعه در سواحل 

درياي خزر، 5 تا 10 درجه كاهش خواهد يافت.

احتمال واگذاري ۹ فرودگاه  
وزارت نفت به شركت فرودگاه ها

معاون عمليات هوانوردي ش��ركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي ايران از آغاز مذاكرات اين شركت 
با وزارت نفت براي واگذاري فرودگاه هاي نفتي 
به وزارت راه خبر داد.سعيد اكبري در گفت وگو 
با مه��ر اظهار كرد: هنوز تصمي��م قطعي در اين 
خصوص اخذ نشده و فعال در حد برگزاري جلسات 

كارشناسي، با وزارت نفت مذاكراتي داشته ايم.
او ادام��ه داد: با يكي از فرودگاه هاي وزارت نفت 
ق��رارداد داريم كه به آنها س��رويس هوانوردي 
ارايه مي دهيم؛ وزارت نفت مايل اس��ت كه كل 
فرودگاه هاي ملكي خود را به شركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران واگذار كند اما چالش هايي 
در اين مس��ير قرار دارد كه در ح��ال مذاكره با 
متوليان بخش هوان��وردي و فرودگاهي وزارت 
نفت ب��راي رفع اين چالش ها هس��تيم.معاون 
عمليات فرودگاهي شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران افزود: بر اساس تصميم هيات مديره 
ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، من 
به عنوان رييس كارگروه تحويل فرودگاه هاي 
وزارت نف��ت به ش��ركت فرودگاه ه��ا انتخاب 
شده ام.اكبري يادآور ش��د: در حال حاضر تنها 
ناوب��ري هوايي فرودگاه خليج فارس عس��لويه 
در اختيار ش��ركت فرودگاه ها ق��رار دارد كه بر 
اس��اس قراردادي كه ميان دو دس��تگاه وجود 
دارد، ش��ركت فرودگاه ها ب��راي ناوبري هوايي 
اين فرودگاه، مامور به عسلويه اعزام كرده است؛ 
اما ناوبري هوايي ساير 8 فرودگاه وزارت نفت با 
توجه به اينكه در محيط كنترل نشده هستند، 

به شركت خصوصي واگذار شده است.
عضو هيات مديره ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران تصريح كرد: فعال درحال بررس��ي 
امكانات آن هستيم كه آيا مي توانيم فرودگاه هاي 
وزارت نفت را به شركت فرودگاه ها واگذار كنيم يا 
خير؟ اما تاكنون هنوز به نتيجه قطعي نرسيده ايم.

او با بيان اينكه فرودگاه هاي وزارت نفت در مالكيت 
دولت بوده و به بيت المال اختصاص دارد، گفت: 
در حال تعيين سازوكار قانوني در اين خصوص 
هستيم كه آيا مصوبه هيات دولت يا شوراي عالي 
امنيت ملي براي انتقال مالكيت فرودگاه هاي نفتي 
به وزارت راه نياز است يا بايد اليحه قانوني در اين 
خصوص تنظيم شده و دولت به مجلس بفرستد. 
اما راهب��ري اين فرودگاه وظيفه ذاتي ش��ركت 

فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران است.

خالي ماندن ۸۰ درصد 
ظرفيت بنادر شمالي كشور

مديرعامل س��ازمان بن��ادر و دريانوردي، گفت: 
ميزان مبادالت تجاري ايران و روسيه حدود 30 
ميليون تن در سال است و با توجه به اينكه تنها 
از 20 درصد ظرفيت بنادر تجاري مان اس��تفاده 
مي كنيم بنابراي��ن 80 درصد ظرفيت اين بنادر 
خالي مانده است.محمد راستاد افزود: باتوجه به 
تفاهم هاي امضاء شده اخير در راستاي گسترش 
تبادالت در اين حوزه، مي توانيم حجم تبادالت 
ايران و روس��يه رادر بازه زماني كوتاه مدت تا دو 
برابر افزايش دهيم.به گزارش ايسنا او درباره ميزان 
تبادالت تجاري ايران و روسيه چقدر است و تا چه 
اندازه قابل افزايش اس��ت، گفت: در حال حاضر 
2.۷ ميليون تن ميزان مبادالت تجاري دو كشور 
است و به نظر مي رس��د با توجه به ظرفيت هاي 
موجود بين ايران و روسيه اين حجم قابل افزايش 
باش��د، البته بخش��ي از آن در گرو فراهم كردن 
زيرساخت ها و توسعه ناوگان و مراودات تجاري 

دو كشور است.
راستاد با اشاره به افزايش ظرفيت بنادر و تسهيل 
تجارت دو كشور به عنوان يكي از عوامل اصلي 
گسترش مبادالت تجاري طرفين، اظهار كرد: 
ترانزيت كاال در كش��ور از ط��رق مختلف انجام 
مي ش��ود اما در حوزه دريايي و بندري ظرفيت 
جابه جاي��ي بار بس��يار بااليي وج��ود دارد كه 
مي تواند بهتر از وضع موجود باش��د و به عنوان 
مثال در مقطعي وضعيت ترانزيت نفتي بسيار 
مناسب و خوب بود كه اخيرا كاهش يافته است 
اما مي توان با تكميل كريدور ش��مال-جنوب و 
توس��عه بنادر چابهار و اميرآباد آن را دوباره به 

وضعيت مطلوب برگرداند.



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

آمار وزارت صنعت، معدن وتجارت از هفت ماه نخست امسال نشان داد

ثبت ركورد مثبت توليد در صنايع معدني
تعادل|

آمارهاي ارايه ش��ده از س��وي وزارت صنعت، معدن 
وتجارت در هفت ماه نخس��ت امسال نش��ان از رشد 
موفق توليدهاي معدن��ي دارد. بر اس��اس اين آمار از 
ميان 12 قلم كاالي ش��اخص معدني، 9 قلم با رش��د 
توليد مواجه هس��تند كه دو قلم از آنها رشد 2 رقمي 
دارد. در ميان كاالهاي صنعتي، توليد سيگارت با 25.7 
درصد رش��د رتبه اول را به خود اختصاص داده است؛ 
اما توليد محصوالت��ي مانند انواع »خودرو س��واري، 
الس��تيك خ��ودرو و تلويزيون« تا پاي��ان مهرماه 98 
شرايط مساعدي از نظر توليد را تجربه نكرده و با افت 
روبرو بودند. همچنين مطابق آمار وزارت صمت، حجم 
كل سرمايه گذاري خارجي ناشي از طرح هاي مصوب 
هيات سرمايه گذاري تا پايان مهرماه 98 نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 26.1 درصد رشد داشته، طرح هاي 
مصوب هيات سرمايه گذاري خارجي در اين مدت 55 
فقره گزارش شده، كه اين طرح ها در سال گذشته 43 

فقره بوده است. 

     معدني هاي موفق كدامند؟ 
براس��اس آمارهاي ارايه شده از س��وي وزارت صمت، 
در هفت ماه نخس��ت امسال از مجموع 12 قلم كاالي 
مورد بررس��ي، 9 قلم كاالي ش��اخص صنايع معدني 
رشد توليد داشته است كه پنج قلم آنها رشد دو رقمي 
را تجرب��ه كرده اند. جداول آماري دوره مورد بررس��ي 
گوياي آن است كه ظروف چيني 22.3 درصد، ظروف 
شيشه اي 15.8 درصد، چيني بهداشتي 13.5 درصد، 
كاتد مس 13 درصد و شيش��ه ج��ام 10.2 درصد در 
هفت ماه امسال نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
افزايش توليد داشتند. همچنين سيمان 7.2 درصد، 
محصوالت فوالدي 6.6 درصد، فوالد خام )مياني( 6.5 
درصد، كاش��ي و سراميك 5.7 درصد رشد را در مدت 
هفت ماهه ابتدايي امسال در مقايسه با دوره مشابه سال 

گذشته داشتند.
آمارهاي ارايه شده از سوي وزارتخانه صمت، همچنين 
نشان مي دهد كه توليد فوالد خام در دوره اين گزارش 
به 14 ميليون و 12 هزار و 600 تن رسيد كه نسبت به 
رقم 13 ميليون و 152 هزار و 200 تن عملكرد هفت 
ماهه ابتدايي 97 رشد 6.5 درصد را تجربه كرده است. 
عالوه بر اين، توليد محصوالت فوالدي در بازه زماني ياد 
شده، به رقم 12 ميليون و 170 هزار و 400 تن رسيد 
كه در مقايسه با مشابه در سال 97 كه رقم 11 ميليون و 
418 هزار و 200 تن بوده، افزايش 6.6 درصدي را تجربه 

كرده است. بررسي داده هاي آماري نشانگر اين است 
كه كاتد مس هم با توليد 156 هزارتن تا پايان مهرماه، 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه 138.1 هزار تن 

بود، افزايش 13 درصدي داشته است. 
بر اساس آمارهاي وزارت صمت در هفت ماهه امسال 
توليد شمش آلومينيوم با افت 31.5 درصدي نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به رقم 145 هزارتن رسيد، 
درحالي كه سال گذشته 211 هزار و 700 تن توليد شده 
بود. توليد پودر آلومينا نيز در دوره زماني مورد بررسي با 
كاهش 5 درصدي نسبت به 7 ماه سال 97 به رقم 132 
هزار و 700 تن رسيد، سال گذشته در اين دوره 139 
هزار و 700 تن توليد ش��ده بود. كنسانتره زغالسنگ 
هم در هفت ماهه 98 با افت 6.7 درصدي به رقم 891 
هزار و يكصدتن رسيد، درحالي كه توليد اين محصول 
در همين مدت در سال گذشته 955 هزار و يكصد تن 
توليد ثبت شده است. سيمان توليدي براساس آمارها، 
به رقم 36 ميليون و 511 هزار و 600 تن رس��يده كه 
نسبت به 34 ميليون و 74 هزار و 200 تن عملكرد هفت 
ماهه ابتدايي 97 رشد 7.2 درصدي را نشان مي دهد. 
كاش��ي و س��راميك توليدي در هفت ماهه امسال با 
رشد 5.7 درصدي در مقايس��ه با دوره مشابه در سال 
97 به رقم 228 ميليون و 899 هزار مترمربع رس��يد، 
درحالي كه سال گذشته رقم 216 ميليون و 575 هزار 

و 400مترمربع بود. 
شيش��ه جام نيز از ديگر محصوالت منتخب به ش��مار 
مي رود كه هم در هفت ماهه 98 برابر با 628 هزار و 600 
تن توليد داش��ته كه در مقايسه با 570 هزار و 200 تن 
در دوره هفت ماهه 97 رشد 10.2 درصدي دارد. ظروف 
شيش��ه اي هم در دوره مورد بررسي به رقم 304 هزار و 
300 تن رسيد كه در مقايس��ه با 262 هزار و 800 تن 
عملكرد هفت ماهه ابتدايي 97 رش��د 15.8 درصدي 

را ثبت كرد. 
آمار ظ��روف چيني هم گوياي رش��د عملك��رد 22.3 
درصدي در دوره هفت ماهه امس��ال است كه باالترين 
رشد در حوزه صنايع معدني و آمار 12 ماده مورد بررسي 
است، به اين ترتيب كه در دوره مورد بررسي 33 هزارتن 
توليد انجام شد و در مدت مشابه سال گذشته اين ميزان 
26 هزار و 900 تن بود. آخرين كاالي مورد بررس��ي در 
آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط به توليد چيني 
بهداشتي با رشد 13.5 درصدي نسبت به عملكرد هفت 
ماهه 97 است و توليد امسال به رقم 63 هزار و 800 تن 
رس��يد، درحالي كه سال گذشته در مدت ياد شده، 56 

هزار و 200 تن توليد ثبت شده بود. 

     افت توليد »خودرو سواري و تلويزيون«
آمار توليد كاالهاي منتخب صنعتي طي 7 ماهه امسال 
نشان دهنده افت توليد محصوالتي مانند انواع »خودرو 
سواري، الستيك خودرو و تلويزيون« است. در عين حال، 
توليد داروي انساني و ماشين لباسشويي با افزايش همراه 
بوده اس��ت. آمار توليد كاالهاي منتخب صنعتي طي 7 
ماهه امسال نشان دهنده افت 35.8 درصدي توليد انواع 
س��واري، كاهش 10.3 درصدي توليد الستيك خودرو، 
افت 56.14 درص��دي توليد الياف اكريليك و همچنين 
كاهش 5.3 درصدي توليد انواع تلويزيون است. در عين 
حال توليد كاميون، كاميونت و كش��نده نيز طي 7 ماهه 
امسال 66.2 درصد كاهش داشته است. همچنين توليد 
الياف اكريليك با كاهش 56.14 درصدي همراه بوده است. 
از سويي مي توان به افزايش 20.2 درصدي توليد تراكتور، 
رشد 30.1 درصدي توليد داروي انساني، افزايش 22.8 
درصدي توليد نخ پلي استر و رشد 13.1 درصدي توليد 
ماشين لباسشويي طي 7 ماهه امسال اشاره كرد. در اين 

مدت توليد سيگارت نيز 25.7 درصد رشد داشته است.

     رشد جذب سرمايه خارجي 
حجم كل س��رمايه گذاري خارجي ناش��ي از طرح هاي 
مصوب هيات س��رمايه گذاري در هفت ماهه اول امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته 26.1 درصد رشد 
داش��ته اس��ت. طرح هاي مصوب هيات سرمايه گذاري 
خارجي در هفت ماه امس��ال 55 فق��ره و در هفت ماهه 
سال گذشته 43 فقره بوده كه بر اين اساس 27.9 درصد 
طرح هاي مصوب هيات سرمايه گذاري رشد داشته است. 
حجم كل سرمايه گذاري خارجي در هفت ماهه اول 1398 
نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته 26.1 درصد رشد 
داشته است. البته رشد طرح هاي مصوب سرمايه گذاري به 
معناي جذب و بهره برداري از سرمايه نيست و فقط گامي 
در جهت بالفعل شدن آن تلقي مي شود و بهتر است آمار 

جذب سرمايه گذاري نيز منتشر شود.

     تسهيالت پرداختي بانك ها 
از سوي ديگر، داده هاي آماري وزارت صمت، از جزييات 
تسهيالت پرداختي بانك ها و موسسات اعتباري تا پايان 

مهرماه 98 نشان مي دهد، به بخش بازرگاني 83.6 هزار 
ميليارد تومان بوده است. تسهيالت پرداختي بانك ها 
و موسس��ات اعتب��اري در هفت ماهه س��ال 1398 به 
بخش هاي اقتصادي مبلغ 447.8 هزار ميليارد تومان 
است. تسهيالت پرداخت شده، به بخش صنعت و معدن 
137.3 هزار ميليارد تومان است. در بخش بازرگاني نيز 
83.6 هزار ميليارد تومان تسهيالت پرداخت شده است. 
سهم تس��هيالت بخش صنعت و معدن و بازرگاني به 
ترتيب 30.7 و 18.7 درصد بوده است. سهم تسهيالت 
پرداختي در قالب سرمايه در گردش در تمام بخش هاي 
اقتصادي طي س��ال جاري مبلغ 241 ه��زار ميليارد 
تومان )معادل 53.8 درصد كل تس��هيالت پرداختي( 
است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 25.2 
هزار ميليارد تومان معادل 11.7 درصد افزايش داشته 
است. بر اساس اين گزارش، تسهيالت پرداختي در قالب 
سرمايه در گردش در بخش صنعت و معدن مبلغ 99.3 
هزار ميليارد تومان معادل 72.4 درصد از كل تسهيالت 

اعطايي به اين بخش است.

مافياي سيگار مانع افزايش ماليات دخانيات شد؟
رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور 
گفت: با توجه به گردش مالي 13هزار ميليارد توماني 
ب��ازار دخانيات، نمي ت��وان با افزاي��ش 10 درصدي 
ماليات سيگار، 20هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي 

كسب كرد.
عطاءاهلل معروفخان��ي در گفت وگو با خبرگزاري مهر 
عنوان كرد: با توجه به ميزان توليد س��يگار در كشور 
و گردش مالي 13هزارميليارد توماني بازار دخانيات، 
اين پرس��ش مطرح مي ش��ود كه چگونه مي توان با 
افزايش 10درصدي ماليات سيگار، 20هزار ميليارد 
توم��ان درآمد مالياتي براي دولت كس��ب كرد. او در 
مورد علت عدم افزايش ماليات س��يگار، با رد ادعاي 
مطرح شده توسط معاون وزير بهداشت گفت: اينگونه 
اظهارات كامال غيركارشناسي بوده و به احتمال قوي 
آمار و ارقام غيرمعتبر در اختيار مس��ووالن در وزارت 

بهداشت قرار گرفته است.
معروفخاني با تاكيد ب��ر اينكه با افزايش 10درصدي 
ماليات س��يگار، مبل��غ قابل توجه��ي نصيب دولت 
نمي شود، گفت: در صورت تصويب افزايش ماليات اين 
كاال، در نهايت مبلغ 960ميليارد تومان به درآمدهاي 
دولت اضافه مي شود كه با رقم 20هزار ميليارد توماني 
ادعا ش��ده از س��وي معاون وزارت بهداشت، فاصله 

زيادي دارد.
او با اش��اره به قاچاق س��االنه بيش از 20ميليارد نخ 
سيگار به كش��ور گفت: با توجه به مصرف ساالنه 65 
تا 75 ميليارد نخ سيگار در كشور و توليد 48ميليارد 
نخ س��يگار در داخل، مي توان گفت مابه التفاوت اين 

ارقام به صورت قاچاق وارد كش��ور شده و متاسفانه، 
حتي با وجود افزايش قيمت ارز ميزان قاچاق سيگار 
كاهش نيافته اس��ت كه علت آن نيز، به گستردگي 
مرزهاي كشور و همچنين عدم تامين نياز بازار توسط 

توليدكنندگان داخلي برمي گردد.
اين مقام مس��وول، س��يگار قاچاق را فاقد استاندارد 
الزم دانست و افزود: س��يگار قاچاق آسيب  بيشتري 
به مصرف كننده مي رس��اند؛ ام��ا محصوالت داخلي 
از هن��گام ورود مواد اوليه ت��ا مرحله توليد محصول، 
چندين بار مورد بررس��ي و آزماي��ش قرار مي گيرند 
و از حداقل اس��تانداردهاي الزم برخوردار هس��تند. 

او توضيح داد: اين مركز از س��ال 1395 در راس��تاي 
پياده سازي وظايف قانوني محول شده در قالب قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز، پيگير اجرايي سازي طرح 
رهگيري محصوالت دخاني است كه تاكنون پيشرفت 
قابل توجهي نيز داشته است؛ به نحوي كه با اجرايي 
ش��دن اين طرح در آينده نزديك مي توان به صورت 
دقيق و به لحظ��ه و حتي با توان بيش��تر، در تمامي 

مراحل تامين و توزيع با سيگار قاچاق برخورد كرد.
رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور 
افزود: با كاهش قاچاق سيگار و افزايش توان مقابله، 
مي توان سياست هايي نظير افزايش قيمت و به تبع 

آن كاهش مص��رف را به صورت اثربخش تر اجرا كرد 
و البت��ه تاكنون نيز با توجه ب��ه قوانين بودجه كه هر 
ساله توسط مجلس شوراي اس��المي مورد تصويب 
قرار مي گيرد، افزايش قيمت سيگار را شاهد بوديم. او 
با تشريح مزاياي توليد سيگار در داخل كشور، اظهار 
كرد: توليد اين محصول به غير از اشتغال زايي فراوان، 
موجب افزايش چند صد ميلياردي درآمدهاي دولت 
از طريق دريافت عوارض و ماليات دخانيات مي شود.

معروفخاني با بيان اينكه 40درصد از عايدي ماليات 
بر دخانيات به وزارت بهداشت تعلق مي گيرد، افزود: 
با وجود اينكه درآمد زيادي از توليد سيگار در كشور 
نصيب وزارت بهداش��ت مي ش��ود و اين وزارتخانه از 
محل اين درآمد براي توسعه و تجهيز بيمارستان هاي 
خود اس��تفاده مي كند، اما اين نه��اد دولتي با صدور 
بخشنامه هاي گوناگون توسط ستاد كشوري كنترل 
و مبارزه ملي ب��ا دخانيات از صدور مجوز جديد براي 
توليد دخانيات در كش��ور جلوگي��ري مي كند. او با 
انتقاد از محدوديت هاي قانوني افزايش توليد سيگار 
در داخل كشور گفت: با وجود بخشنامه هاي وزارت 
بهداشت كه توليد و واردات قانوني سيگار را محدود 
مي كند، قاچاق اين كاال افزايش يافته و تمام عايدات 

پيش بيني شده آن، از بين مي رود.
او با بيان اينكه افزايش ماليات سيگار تنها با تصويب 
نمايندگان مجلس امكان پذير است، افزود: اين موضوع 
ارتباط��ي با مركز برنامه ريزي و نظ��ارت بر دخانيات 
كش��ور ندارد و به طور كل��ي، افزايش ن��رخ ماليات 
دخانيات از حيطه وظايف اين مركز خارج اس��ت. او 

تاكيد كرد: اظهارنظر در م��ورد هر موضوعي، نياز به 
آمار دقيق و كارشناس��ي دارد؛ به خصوص در زماني 
كه به علت اجراي طرح س��هميه  بندي بنزين فضاي 
جامعه به شدت ملتهب است و هرگونه موضع گيري 
غلط، مي تواند افكار عمومي را منحرف كرده و عملكرد 
بخش هاي مختلف دولت را زير س��وال ببرد. گفتني 
است، به تازگي عليرضا رييسي، معاون وزير بهداشت 
با اش��اره به مخالفت با پيشنهاد اين وزارتخانه مبني 
بر افزايش 10درصدي ماليات بر س��يگار اعالم كرد: 
»بنزي��ن 1000 توماني كه به 3000 تومان رس��يد، 
س��االنه 30 هزار ميليارد تومان درآمدزايي دارد، اما 
ماليات بر س��يگار به تنهايي مي توانست ساالنه 20 
هزار ميليارد تومان درآمد به دنبال داش��ته باشد، اما 
مافياي سيگار اجازه اين كار را نداد. با اين كار نيازي 
به گران كردن 200درص��دي بنزين نبود.« او اظهار 
كرد: »اكنون مافياي بزرگ دخانيات در كشور ما كار 
مي كند؛ به طوري ك��ه در وضعيت تحريمي كه هيچ 
چيز حتي دارو به ما نمي دهند اما چند كمپاني بزرگ 
امريكايي به ما سيگار مي دهند و هيچ تحريمي براي 

سيگار وجود ندارد.«
اظه��ارات معاون وزير بهداش��ت درحالي اس��ت كه 
محمدرض��ا تاجدار، رييس انجم��ن توليدكنندگان 
محصوالت دخاني ارايه برخي آمار و ارقام اينچنيني 
از سوي وزارت بهداشت را غيرواقعي، بدون پشتوانه 
كارشناسي و  نوعي عوام فريبي توصيف كرد و گفت: 
افزايش 10 درصدي ماليات سيگار تنها حدود 960 

ميليارد تومان عايدي به همراه دارد.
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مقصر قاچاق 
گمرك يا مناطق آزاد؟ 

ايسنا| دبير شوراي عالي مناطق آزاد ضمن تاكيد بر 
اينكه مناطق آزاد مبدا قاچاق نيستند، گفت: مشكل 
قاچاق از مناطق آزاد، ربطي ب��ه اين مناطق ندارد و 
مشكل از گمرك كشور است. »مرتضي بانك« ضمن 
نقد و بررسي عملكرد مناطق آزاد اقتصادي اظهار كرد: 
قاچاق تعريف خاص خود را دارد. براساس قانون، ورود 
كاال به مناطق آزاد بايد بدون هيچ حق گمركي باشد؛ 
بنابراين نمي توان ورود كاال به اين مناطق را قاچاق 
تلقي كرد. او گفت: مشكلي كه اكنون وجود دارد اين 
است كه چرا ورود كاال به اين مناطق آزاد است. اكنون 
كاالها از دبي وارد كشور مي شوند. ما در مناطق آزاد به 
دنبال اين هستيم كه كاالها به جاي دبي وارد مناطق 
آزاد شود. اما فعال اينگونه نيست و امارات متحده عربي 
از اين فرصت استفاده كرده است. »بانك«، با بيان اينكه 
قانونگذار براي تغيير جهت گيري فوق، مزايايي را به 
مناطق آزاد داده است، افزود: تبليغات منفي در مورد 
مناطق آزاد شده است. عليرغم اينكه كاال مي تواند 
بدون هيچ گونه محدوديتي وارد مناطق آزاد ش��ود 
براي جلوگيري از قاچاق اقداماتي صورت گرفته است. 
او ادامه داد: اولين اقدام اتصال سيستم گمرك كشور به 
سيستم گمرك منطقه آزاد بود. گمرك از ورودي كاال 
به مناطق آزاد اطالع دارد. البته به دليل شرايط خاص 
كشور، ثبت س��فارش نيز براي ورود كاال به مناطق 
آزاد راه اندازي ش��د؛ بدين ترتيب چندين مانع براي 
جلوگيري قاچاق از مناطق آزاد به كشور ايجاد شده 
است. بانك در پاسخ به اينكه گفته شده »10 درصد 
قاچاق از مناطق آزاد است«، گفت: اين ميزان را قبول 
ندارم؛ حتي به فرض تاييد اين رقم، نش��ان مي دهد 
مناطق آزاد مبدأ قاچاق نيستند. در مورد مناطق ويژه 
بايد گفت كه بحث آن با مناطق آزاد جداست و مناطق 

ويژه مختص شركت هاي توليدي و صنعتي است. 

چرا مصوبه ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد اجرا نمي شود؟

تس�نيم| رييس خانه صنعت، مع��دن و تجارت 
ايران گفت دو ماه از مصوبه ستاد تسهيل رفع موانع 
توليد براي تعيين تكليف بدهي واحدهاي توليدي 
مي گذرد، اما هنوز اين موضوع در شوراي پول و اعتبار 
مطرح نشده است. عبدالوهاب سهل آبادي با ارسال 
نامه اي به معاون اول رييس جمهور خواستار تعيين 
تكليف بدهي مع��وق واحدهاي تولي��دي و اجراي 
مصوبه ستاد تسهيل رفع موانع توليد شد. او در اين 
نامه اعالم كرده كه بانك هاي عامل قرار شد با دريافت 
5 درصد از اصل و سود بدهي به عنوان پيش پرداخت 
و اعطاي يك سال تنفس و تقسيط بدهي در 5 سال 
در اقساط مساوي يا نامساوي يا پلكاني مورد توافق 
مشروط به اينكه ميزان تنفس و تقسيط بيشتر از 6 
سال نشود اقدام كنند. ضمنا با امكان كاهش دوران 
تنفس و افزايش دوران تقس��يط نيز براساس توافق 
ميان وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت كار و بانك 
مركزي به جمع بندي رسيدند. عالوه بر اين قرار اين 
بود با اجراي اين مصوب��ه كليه واحدهاي توليدي از 
س��رفصل بدهكاران غيرجاري بانكي خارج و كليه 
محدوديت هاي بانكي توسط بانك هاي عامل مرتفع 
شوند؛ به نحوي كه در صورت انجام تعهدات مشمول 
بخش��ودگي 100 درصدي جرايم مي ش��دند اما با 
گذشت بيش از 2 ماه از اين مصوبه و پيگيري مكرر از 
سوي واحدهاي توليدي هنوز اين موضوع بسيار مهم 
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد جهت ابالغ به بانك ها 
در شوراي پول و اعتبار طرح نشده، بنابراين درخواست 
داريم با توجه به اهميت و فوريت موضوع خصوصا در 
شرايط جنگ اقتصادي و نياز سربازان اين عرصه به 
حمايت و مساعدت هاي متوليان امر دستورات الزم 

براي ابالغ اين موضوع صادر شود.

ضرورت تامين مواد اوليه 
ذوب آهن اصفهان 

ايلنا| رييس خانه معدن اي��ران گفت: ذوب آهن 
اصفهان را هم��واره در كنار خودم��ان مي بينيم و 
اين صنعت مادر يكي از نعمت ها و س��رمايه هايي 
است كه كشورمان از وجود آن به عنوان يك نقش 
آفرين در عرصه اقتصاد ملي بهره منده شده است. 
محمدرضا بهرامن اظهار كرد: ذوب آهن اصفهان در 
دوره جديد رشد بسيار خوبي را در توليد محصوالت 
متنوع داشته است و اين افتخار بسيار بزرگي است 
كه در دوران تحريم به ثمر رس��يد. او تصريح كرد: 
نيروي انساني ارزش��مند ذوب آهن اصفهان ثروت 
بس��يار بزرگي براي كشور به ش��مار مي رود كه در 
س��اخت صنايع ف��والدي مختلف نقش بس��زايي 
داشتند. بهرامن اظهار كرد: اعتقاد كامل داريم تامين 
مواد اوليه ذوب آهن اصفهان به عنوان نخس��تين 
توليد كننده فوالد كش��ور از الزامات است زيرا اين 
شركت در راستاي مسووليت اجتماعي بار سنگيني 

را به دوش مي كشد.

برگزاري سيزدهمين كميسيون 
مشترك ايران و ازبكستان

ش�اتا| رييس س��ازمان توس��عه تجارت ايران از 
برگزاري سيزدهمين كميسيون مشترك ايران و 
ازبكس��تان در تاريخ 21 و 22 آذر ماه س��ال جاري 
در تاش��كند خبر داد. حميد زادبوم اف��زود: در اين 
كميسيون نمايندگان سازمان هاي بخش دولتي 
و خصوص��ي هر دو كش��ور در راس��تاي توس��عه 
همكاري ه��اي اقتصادي و تج��اري در حوزه هاي 
مختلف به گفت وگو و تبادل نظر خواهند پرداخت. 
او با اشاره به آنكه اين كميسيون در آذرماه سال جاري 
در تاشكند برگزار خواهد شد، بيان كرد: اعزام هيات 
تجاري از س��وي بخش خصوصي به عنوان هيات 
همراه وزير صمت و همچنين برگزاري نمايش��گاه 
تجاري ايران در تاشكند جزو دو رويداد مهم است 
كه در حاشيه برگزاري اين كميسيون انجام مي شود. 

افزايش قيمت كاالها با حذف دالر۴۲۰۰ توماني
مديركل دفتر برنامه ريزي تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت 
صنعت ، معدن و تجارت گفت: اگر دالر 4200توماني را حذف 
و دالر نيمايي را جايگزين كنيم، قيمت كاالهاي اساسي 
100درصد افزايش خواهد يافت. بايد بپذيريم ارز تك نرخي 

از ارز دو نرخي بهتر است.
به گزارش صداوسيما، محمدرضا كالمي درباره علل اصرار 
دولت براي ادامه اختصاص ارز چهار هزار و 200 توماني به 
كاالهاي اساسي، افزود: اگر همين امروز مردم و نظام بپذيرند 
كه ارز 4200 توماني را به ارز نيمايي كه حدود 11 هزار تومان 
است تغيير دهيم بدون استثنا در كاالهاي اساسي حداقل 
100 درصد افزايش قيمت خواهيم داشت. او اضافه كرد: 
كشورمان به كااليي مانند برنج حدود 3.5 ميليون تن در سال 
نياز دارد كه از اين ميزان، 1.5 ميليون تن را وارد مي كنيم 
اگر ارز 4200 توماني را حذف كنيم قيمت برنج هندي از 8 
هزار تومان فعلي به 16 هزار تومان و برنج ايراني هم متاثر از 

آن به 40 تا 45 هزار تومان خواهد رسيد.
كالمي با اشاره به اينكه ارز دولتي از سه هزار و 200 تومان در 
سال 1396 به چهار هزار و 200 تومان در سال 1397 رسيده 
است، گفت: اكنون در همه جهان، هزينه نقل و انتقال ارز زير 
يك درصد اس��ت، اما اين هزينه براي ما به علت تحريم ها 
بين 10 تا 18 درصد افزايش يافته است. او ادامه داد: هزينه 

حمل كاال از بندر از 80 تومان به ازاي هر تن كاالي فله اي به 
220 تومان به ازاي هر تن كاالي فله اي رسيده است. كالمي 
با اشاره به اينكه حدود 60 درصد افزايش قيمت ها مربوط 
به مجموعه اين موارد اس��ت، گفت: هر كااليي متناسب با 
وضعيت، اقتضاي زمان و ضريب وابستگي و ميزان توليد 
داخل آن، سياست متفاوتي را مي طلبد. به گفته او، بهاي تمام 
شده كنجاله در گمرك، كيلويي دو هزار و 450 تومان است 
و تا تحويل در استان ها به دو هزار و 700 تومان مي رسد، اما 
در كف بازار آن را به قيمت هر كيلو كمتر از دو هزار و 700 
تومان مي توان خريد، زيرا اين بازار به شدت رقابتي است و 
كمبودي در اين زمين��ه نداريم. او اضافه كرد: در زماني كه 
كاال را به صورت كوپني هم تحويل مردم مي داديم حدود 
12 درصد از هدف اصلي منحرف مي ش��د و بايد بپذيريم 
عده اي هم در پي سوءاستفاده از ارز 4200 توماني هستند و 
حتما بايد با آنها برخورد شود. كالمي تاكيد كرد: سفره مردم 
و درآمد سرانه مردم پاسخگوي افزايش قيمت مجدد ناشي 
از حذف ارز 4200 توماني كاالي اساس��ي نيست. او افزود: 
اكنون مردم به واسطه افزايش قيمت بنزين تحت فشارند و 
اگر بخواهيم نرخ كاالهاي اساسي را هم تغيير دهيم قيمت 
اين كاالها حدود 100 درصد افزايش مي يابد و درآمد مردم 

پاسخگوي اين افزايش قيمت نيست.

جوالن لوازم خانگي قاچاق در بازار
مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با تاكيد ب��ر اينكه قاچاق بزرگ ترين 
مشكل در صنعت لوازم خانگي است، اظهار كرد: به رغم 
همكاري هايي كه با س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
داريم اما به دليل وسعت باالي اين كار در برخي اماكن 

نياز به عزم جدي احساس مي شود.
عباس هاش��مي در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان، ادامه داد: در كشور ظرفيت خوبي براي توليد 
لوازم خانگي داريم و تنها در برخي موارد نياز اس��ت 
توليدكنندگان ت��وان خود را افزاي��ش دهند، برخي 
محصوالت داخلي نياز به سرمايه گذاري دارند كه اگر 
اين اتفاق رخ دهد شاهد رشد در اين صنعت خواهيم 
ب��ود. او با تاكيد بر اينكه قاچ��اق كاال توليدكنندگان 
داخل��ي را آزار مي دهد، افزود: در مقطع��ي از زمان، 
به هر دليلي و شرايط كش��ور هاي همسايه و منطقه 
ميزان قاچاق متناوب ش��د. در جهت ساماندهي بازار 
با واحد هاي توليدي هماهنگي هايي انجام شده است 
تا توليد را به اندازه كافي عرضه و با قيمت مناسب در 

اختيار عموم قرار دهند.
او افزود: متاس��فانه كاال هايي كه قاچاق وارد مي شود، 
عوارض گمركي و ارزش افزوده ندارند و با قيمت هاي 

مختلفي در بازار به فروش مي روند كه باعث آسيب به 
كاال هاي داخلي در كشور مي شوند. او گفت: با توجه به 
محدوديت هاي ايجاد شده و عدم امكان تأمين قطعات 
از طريق توليدكنندگان تحت ليسانس، توليد برخي 
محصوالت كاهش داشته  اس��ت كه اكنون در تالش 

هستيم اين ميزان را جايگزين كنيم.
هاش��مي همچنين با اش��اره به بحث عمق س��اخت 
داخل، تصريح كرد: در صنعت بخاري گازسوز حدود 
90 درصد، كولر آبي صد در ص��د، يخچال فريزر 60 
درصد، آبگرمكن 75 درصد، ماش��ين لباسشويي 60 
درصد، اج��اق گاز 90 درصد، ل��وازم خانگي كوچك 
70 درص��د، چرخ خياطي 55 درص��د، رادياتور هاي 
فوالدي 90 درصد، پكيج 70 درص��د، تلويزيون 30 
درصد عمق س��اخت داخل را در اين صنايع داريم. به 
گفت��ه او، برآورد ني��از ارزي و ريالي توليد محصوالت 
لوازم خانگي را طبق برنامه پيش بيني شده سال 98 
به بانك مركزي و دستگاه هاي ذيربط اعالم كرده ايم 
كه خوشبختانه تعامل سازنده اي بين بانك مركزي و 
وزارت متبوع وجود دارد كه در جهت تأمين ارز دچار 

مشكل نشده ايم.
رييس اتحاديه لوازم خانگي درباره صدور شناسه لوازم 

خانگي براي كاهش قاچاق در ب��ازار اظهار كرد: قرار 
است، جلسه اي به منظور صدور شناسه لوازم خانگي 
براي كاهش قاچاق در س��طح عرضه تش��كيل شود؛ 
اين در حالي اس��ت كه در اين جلسه، وزارت صمت، 
اتاق ايران، اتحاديه و س��تاد مب��ارزه با كاهش قاچاق 
حضور دارند. مرتضي ميري ادامه داد: هدف از تشكيل 
اين جلس��ه كاهش قاچاق لوازم خانگي در بازار است. 
گفتني است، با موافقت رييس ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال قرار شد، كارگروهي متشكل از نماينده اتحاديه 
لوازم خانگي، س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، وزارت 
صنعت تشكيل شود تا مبارزه با قاچاق لوازم خانگي در 
سطح عرضه با جديت بيشتري نسبت به گذشته ادامه 
پيدا كند.به منظور مبارزه با قاچاق كاال در سطح عرضه، 
به فروشندگان لوازم خانگي فرصت كوتاهي داده شد 
تا صورت كاالي شان را به اتحاديه فروشندگان لوازم 
خانگي اعالم كنند و پس از بررسي اين اتحاديه، نتيجه 
به س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و س��امانه ثبت شناسه 
اعالم شود.متاسفانه متقلبان، برند هاي ايراني يا چيني 
با كيفيت پايين را به ش��هر مرزي بانه ارسال و در آنجا 
نشان تجاري و برچس��ب آن كاال را تغيير مي دهند و 

مجددا در بازار باز توزيع مي كنند.
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پيمان آتالنتيك شمالي براي نخستين بار آشكارا عليه پكن موضع گرفت

»مايك پنس« انتشار گزارش عليه رييس جمهور را شرم آور خواند 

نشست ناتو: از تمسخر ترامپ تا تهديد خواندن چين

گزارش يك تحقيقات: ترامپ متهم شد 

گروه جهان| 
نشست س��ران آتالنتيك ش��مالي )ناتو( در حالي به 
پايان رس��يد كه اين پيمان در بيانيه پاياني خود براي 
نخستين بار چين را تهديدي جدي قلمداد كرده است. 
اين نشست حواشي بس��ياري هم داشت. از درگيري 
لفظي امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، و دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا، بر سر اختالفات تجاري، 
سياست خارجي و آينده ناتو كه بگذريم، انتشار ويديويي 
از گفت وگو ميان رهبران بريتانيا، فرانسه، كانادا و هلند 
در ضيافت كاخ باكينگهام كه در حال مس��خره كردن 

ترامپ هستند نيز خبرساز شده است. 
به گزارش يوروني��وز، در اين ويدي��و امانوئل ماكرون، 
بوريس جانسون )نخست وزير بريتانيا(، جاستين ترودو 
)نخست وزير كانادا( و مارك روته )نخست وزير هلند( در 
ضيافت دوشنبه شب كاخ باكينگهام در حال مسخره 
كردن دونالد ترامپ هس��تند. در ميان اين گفت وگو، 
جانسون از ماكرون مي پرسد: چرا دير كرديد؟ ترودو با 
صدايي كه به وضوح شنيده مي شود كه مي گويد: »دير 
كرد چون ۴۰دقيقه كنفرانس خبري داشت. بله، بله، 
بله ۴۰دقيقه!« اين سخنان او به جلسه طوالني و بدون 
برنامه پرسش و پاسخ ترامپ با خبرنگاران اشاره دارد. 
ترودو مي افزايد: »تيمش را ديديد كه چطور فكش��ان 

پايين افتاد؟« 
مشخص نيست كه ضمير »او« در سخنان رهبر كانادا 
به ترامپ اشاره دارد يا خير. در اين مكالمه هيچ اشاره 
مس��تقيمي به ترامپ نمي ش��ود، اما اوايل سه شنبه 
دونالد ترامپ در دو جلس��ه طوالني پرسش و پاسخ با 
خبرنگاران، موضوعات مختلفي از ناتو تا كره ش��مالي 
و تجارت تا اس��تيضاح را م��ورد بحث ق��رار داده بود؛ 
گفت وگوي اول در كنار ينس اس��تولتنبرگ دبيركل 
ناتو، بود و مورد دوم، با امانوئل ماكرون رييس جمهوري 

فرانسه. 

  ناتو چين را مشخصا يك تهديد دانست
خبرگزاري آلمان هم گزارش داده، كشورهاي عضو 
ناتو در بيانيه پاياني خ��ود براي اولين بار چين را يك 

تهديد قلمداد كردند. البته دبيركل پيمان آتالنتيك 
شمالي تأكيد كرده كه هدف از اين گام اين نيست كه 

چين دشمن جديد ناتو خوانده شود.
به گزارش خبرگزاري آلمان، رهبران كشورهاي عضو 
ناتو بر س��ر متن بيانيه پاياني اج��الس خود به توافق 
رسيده اند. پيمان آتالنتيك شمالي براي نخستين بار 
به طور مشخص در قبال چين موضع گيري كرده و اين 
كشور را يك تهديد دانسته است. در اين بيانيه آمده، 
نفوذ روزافزون چين فرصت هايي را به وجود آورده، اما 

در عين حال چالش هايي را نيز به همراه دارد.
ينس استولتنبرگ دبيركل ناتو، در اين رابطه تأكيد 

كرده، بحث بر س��ر آن نيست كه چين »يك دشمن 
جديد« خوانده شود. او گفته: »چين از لحاظ بودجه 
نظام��ي در رتبه دوم جهان ق��رار دارد. اين به معناي 
ظرفيت ه��اي نظام��ي رو به رش��د اس��ت، از جمله 
موش��ك هايي مدرن كه مي توانند اروپ��ا يا امريكا را 

هدف قرار دهند.«
به گفته اس��تولتنبرگ ناتو قصد ن��دارد در آينده در 
درياي چين حضوري نظامي نش��ان دهد؛ جايي كه 
درگيري هاي منطق��ه اي ميان چين و كش��ورهاي 
همس��ايه آن وجود دارد. او در ادامه گفت: »اما چين 
مانند روس��يه دامنه نفوذ خود در قطب  ش��مال و در 

آفريقا را گس��ترش داده و در اروپا نيز سخت مشغول 
سرمايه گذاري است.«

گسترش نس��ل پنجم ش��بكه تلفن همراه )5G( از 
جمله مواردي است كه نگراني ناتو را برانگيخته است. 
در اين زمينه ش��ركت چيني هواوي از پيش��گامان 
محسوب مي شود. ناتو نگران است كه حكومت چين 
از طريق نظارت و كنترل ساختارها مكالمات اعضاي 

ناتو را شنود كند.
اياالت متح��ده امريكا معتقد اس��ت كه محصوالت 
شركت چيني هواوي از ايمني الزم برخوردار نيستند 
و اين شركت در صورت لزوم ناگزير است كه داده هاي 

خود را در اختيار چين قرار دهد. در متن بيانيه پاياني 
ناتو بر اين ضرورت تأكيد ش��ده كه ناتو بايد بتواند به 
سيستم هاي مطمئن و مقاوم تكيه كند. البته ناتو در 
نهايت نمي تواند كش��ورهاي عضو را به چشم پوشي 
از اين محصوالت وادارد. كش��ورهايي چون آلمان و 
بريتانيا به روشني گفته بودند كه در ارتباط با اين انتقاد 

اساسي با امريكا هم نظر نيستند.
پيمان آتالنتيك شمالي كه امسال هفتادمين سالگرد 
تولدش را جشن گرفت بخشي از بيانيه پاياني را نيز به 
دستاوردهاي خود اختصاص داده و ناتو را قوي ترين 
و موفق ترين پيمان نظامي تاريخ خوانده است. البته 
اظهارات اخير امانوئل ماك��رون درباره مرگ مغزي 
ناتو تنش هايي به همراه داشت و پس لرزه هاي آن در 
اجالس اخير نيز محسوس بود. دونالد ترامپ در آستانه 
آغاز اجالس سران ناتو ماكرون را توبيخ كرده و سخنان 
همتاي فرانس��وي خود را توهين آمي��ز، خطرناك و 
نامحترمانه خوانده است. به باور ترامپ هيچ كشوري 
به اندازه فرانس��ه به ناتو نيازمند نيست. درخور توجه 
آنكه ترامپ خود در گذشته ناتو را بي مصرف خوانده و 
تهديد كرده بود كه امريكا از اين پيمان خارج مي شود.

امانوئل ماكرون با وج��ود اين، بار ديگر بر انتقاد خود 
تأكيد كرده و گفته: »اظهاراتم باعث بروز واكنش هايي 
شد، اما من همچنان به گفته  خودم پايبند هستم.« 
در اين ميان ينس استولتنبرگ دبيركل ناتو، كوشيده 
است كه اختالفات را كوچك تر جلوه دهد، اگر چه در 
عين حال اذعان داشته كه ناتو بايد خود را تغيير دهد.

ناظران بر اين باورند كه روابط ميان فرانس��ه و اياالت 
متحده از زم��ان به قدرت رس��يدن دونالد ترامپ از 
حالت متوازن سنتي خارج شده است. فرانسوا اوالند 
رييس جمهوري پيشين فرانسه، ناخرسندي خود را از 
ورود ترامپ به كاخ سفيد پنهان نكرد. پس از نخستين 
بازديد امانوئل ماكرون از كاخ سفيد، ترامپ در ابتدا او 
را »بهترين دوست« خود توصيف كرد، اما رفته رفته، 
رابطه ميان دو رييس جمهور به ويژه بر س��ر سياست 
خارجي انزواجويانه ترامپ در س��وريه و چالش وضع 

تعرفه بر غول هاي تكنولوژي، سرد شد.

گروه جهان|
 كميت��ه اطالعات��ي مجل��س نماين��دگان امريكا 
تحت رهب��ري دموكرات ها، در گزارش مش��روحي 
دونال��د ترامپ را متهم كرده اس��ت با مطرح كردن 
خواسته انجام تحقيقات در مورد رقيب سياسي اش 
توس��ط يك دولت خارجي، از ق��درت خود در نهاد 

رياست جمهوري سوءاستفاده كرده است.
به گ��زارش رويترز، گ��زارش3۰۰ صفحه اي كميته 
اطالعاتي دو م��اه پس از آغاز تحقيق��ات مربوط به 
اس��تيضاح رييس جمهوري و ش��هادت و اظهارات 
مقام هاي ارشد فعلي و پيشين دولت امريكا منتشر 

شده است. 
در بيانيه  اين كميته گفته ش��ده »شواهد و مدارك 
به روشني نشان مي دهند كه رييس جمهوري ترامپ 
از قدرت دفتر خود سوءاستفاده كرده و بر اوكراين، 
جهت اعالم تحقيقات در مورد رقيب سياس��ي اش، 
)يعني( جو بايدن، معاون پيشين رييس جمهوري، و 
نيز طرح اين تئوري توطئه بي اعتبار، كه نه روسيه، 
بلكه اوكراين در انتخاب��ات ۲۰۱۶ ميالدي دخالت 
كرده بود، فش��ار آورده اس��ت«. در ادامه اين بيانيه 
آمده است: »هدف از اين تحقيقات هم سود رساندن 
به كارزار انتخاباتي ترامپ در س��ال ۲۰۲۰ ميالدي 
بوده است.« جو بايدن از رقباي اصلي دونالد ترامپ 
در رقابت هاي دروني حزب دموكرات، براي معرفي 

نامزد نهايي در اين انتخابات اس��ت. اين گزارش در 
حالي منتشر ش��د كه دونالد ترامپ براي شركت در 
نشست س��ران كش��ورهاي عضو ناتو به لندن سفر 
كرده است. مايك پنس معاون اول رييس جمهوري 
امريكا، انتش��ار چنين گزارشي را همزمان با حضور 
ترامپ در اجالس ناتو ش��رم آور خوانده است. مايك 
پنس به فاكس نيوز گفته: »آنچه در كنگره همزمان با 
برگزاري اجالس ناتو در لندن مي گذرد، يك لكه ننگ 
است و مردم امريكا خواستار آن نيستند. مردم امريكا 
مي توانند متن مكالمه تلفني رييس جمهور ترامپ 
با رييس جمهوري اوكراين را بخوانند و خواهند ديد 
كه هيچ گروكشي در كار نبوده است. ما در اين هفته 
هم از رييس جمهوري زلنس��كي شنيديم كه هيچ 

فشاري وجود نداشته است.«
مع��اون اول ترام��پ در ادام��ه گفت��ه: »م��ن ب��ا 
رييس جمهوري زلنس��كي در لهستان ديدار كردم. 
من به جاي رييس جمهور ترامپ در ديدار دو جانبه 
از پيش تعيين شده، حضور يافتم كه به خاطر توفان 
دوريان مجبور ش��د در امريكا بماند. من آنجا بودم 
و درباره نگراني رييس جمهوري نس��بت به فس��اد 
در اوكراين و فقدان حماي��ت اروپا صحبت كرديم. 
برگش��تم و با رييس جمهور درباره پيش��رفت هاي 
حاصل ش��ده گفت وگو كردم ك��ه رييس جمهوري 
زلنس��كي در حال انجام مراح��ل قانونگذاري براي 

مقابله با فساد است. زلنسكي مي خواست اصالحات 
را آغاز كند و ما از اروپايي ها خواستيم كه از او حمايت 
كنند؛ تنها ۱۰روز پ��س از آن نيز، رييس جمهوري 
ترامپ تمام كمك هاي اوكراين را آزاد كرد. اين تمام 

واقعيتي است كه مردم امريكا بايد بدانند.« 
كاخ س��فيد هفته گذشته با انتش��ار بيانيه اي ضمن 
ناعادالنه توصيف كردن تحقيقات مربوط به پرونده 
استيضاح رييس جمهوري امريكا اعالم كرده بود كه 
ترامپ در نخستين جلس��ه كميته قضايي مجلس 
نمايندگان براي بررس��ي اين پرونده كه چهارشنبه 
برگزار شد، ش��ركت نخواهد كرد. كميته پارلماني 
ناظر ب��ر تحقيقات اس��تيضاح ترامپ پي��ش از اين 
براي تكميل اين پرونده ش��اهداني را به شركت در 
جلسات استماع به مجلس فراخوانده بود. گوردون 
س��اوندلند س��فير اياالت متحده امريكا در اتحاديه 
اروپا، يكي از اين افراد بود كه هفته گذشته با حضور 
در جلسه كميته اطالعاتي مجلس نمايندگان عليه 

رييس جمهوري اياالت متحده شهادت داد.
ساوندلند در اين جلس��ه تصريح كرد كه به دستور 
ترامپ، برنامه فش��ار بر اوكراين براي آغاز تحقيقات 
عليه پسر جو بايدن، نامزد احتمالي حزب دموكرات 

را آغاز كرده است. 
از سوي ديگر پس از انتش��ار گزارش رسمي كميته 
پارلمان��ي ناظر ب��ر تحقيق��ات اس��تيضاح ترامپ، 

كاخ سفيد بالفاصله واكنش نشان داد و با فريبكارانه 
خواندن نتايج تحقيقات اي��ن پرونده تاكيد كرد كه 
هي��چ مدركي ض��د رييس جمهوري وج��ود ندارد. 
در بيانيه كاخ سفيد تصريح ش��ده اين گزارش تنها 
»س��رخوردگي و ي��اس« دموكرات ه��ا را منعكس 
مي كند و آنچه از اين متن بر مي آيد به مانند »عبارات 
متناقض و سردرگم يك وبالگ نويس سطح پايين« 
است كه مي كوش��د چيزي را كه وجود ندارد اثبات 

كند.
در صورت��ي  ك��ه اكثري��ت قانون گ��ذاران مجلس 
نمايندگان به طور رس��مي راي به استيضاح دهند، 
روند آنكه به مانند روند يك دادگاه است، در مجلس 
س��نا آغاز خواهد ش��د. بركن��اري رييس جمهوري 
امريكا به دو سوم آراي سناتورها نياز خواهد داشت. 

اكثريت در مجلس سنا، خالف مجلس نمايندگان، 
ب��ا جمهوري خواهان، هم حزبي هاي ترامپ اس��ت 
و به همين دليل بعيد اس��ت كه روند اس��تيضاح به 
نتيجه برسد. با اين حال به نظر مي رسد دموكرات ها 
اميدوارند با پيش��برد روند استيضاح و انتشار اسناد 
مرب��وط به زد و بن��د ترامپ با دول��ت اوكراين براي 
بي حيثيت كردن جو بايدن، ش��انس دونالد ترامپ 
براي انتخ��اب دوباره را كاهش دهن��د. برخي ديگر 
نيز معتقدند كه دموكرات ها روند استيضاح را به اين 
اميد پيش مي برند ك��ه رييس جمهور امريكا تحت 
فشار افكار عمومي و رس��انه ها نهايتا از سمت خود 
كناره گيري كند، همان گونه كه ريچارد نيكس��ون 
رييس جمهور وقت امريكا در س��ال ۱۹۷۴ ميالدي 

رفتار كرد.

دريچه

كوتاه از منطقه

»كامال هريس« از انتخابات 
امريكا كنار كشيد

گروه جهان| كامال هريس سناتور ايالت كاليفرنياي 
امريكا، اعالم كرده كه به كارزار انتخاباتي خود براي كسب 
نامزدي حزب دموكرات در انتخابات رياست جمهوري 
پايان مي دهد. به گزارش يورونيوز، مشكالت مالي كارزار 
انتخاباتي كامال هريس دليل اصلي كناره گيري او از عرصه 
رقابت با ديگر نامزدهاي دموكرات اعالم شده است. اين 
س��ناتور ۵۵ س��اله اميدوار بود تا پس از كسب نامزدي 
حزب دموكرات و شكست ترامپ در انتخابات سال آينده 
رياست جمهوري اولين زني باشد كه به رياست جمهوري 
امريكا مي رس��د. انتخابات قرار است سوم نوامبر ۲۰۲۰ 
برگزار ش��ود. محبوبيت كامال هريس پس از درخشش 
در اولين مناظره نامزدهاي دموكرات در برابر جو بايدن 
در نظرسنجي ها افزايش يافت. با اين حال او در ماه هاي 
اخير ش��اهد كاهش محبوبيتش در ايالت هايي بود كه 
اولين انتخابات درون حزبي در آنها برگزار مي شود. كارزار 
او همچنين نتوانست در ماه هاي گذشته منابع مالي الزم 
براي رقابت با ديگر نامزدهاي دموكرات را تامين كند. كامال 
هريس ضمن اشاره به مشكالت مالي كارزار انتخاباتي خود 
گفته: »من ميلياردر نيستم.« اين سخن كامال هريس از 
نظر بسياري انتقاد از مايكل بلومبرگ ميلياردر نيويوركي، 
محسوب مي شود كه ۲۴نوامبر نامزدي خود براي شركت 
در انتخابات مقدماتي حزب دموكرات را اعالم كرد. ترامپ 
در واكنش به كناره گيري كامال هريس در صفحه توييتر 
خود با لحني طعنه آميز نوشت: »خيلي بد شد! دلمان 
برايت تنگ مي شود كامال !« كامال هريس نيز در واكنش 
به اين توييت دونالد ترامپ در صفحه توييترش نوشت: 
»نگران نباشيد آقاي رييس جمهور. من شما را در جريان 

محاكمه در سنا خواهم ديد.«

حزب حاكم كره شمالي جلسه اي 
غيرمعمول برگزار مي كند

گروه جهان|كره شمالي تا پيش از پايان سال جاري 
ميالدي، در نشستي كم سابقه و غيرمعمول با حضور تمام 
سران حزب حاكم كشور، درباره تغييرات بزرگ سياسي 
تصميم گيري مي كند. به گ��زارش رويترز، تحليلگران 
معتقدند، تصميم به برگزاري نشس��تي غيرمعمول با 
حضور س��ران حزب حاكم كره شمالي، شاهدي دال بر 
آمادگي پيونگ يانگ براي اتخاذ موضعي خصمانه تر در 
قبال امريكاست. اعالم خبر برگزاري نشست حزب حاكم 
در آينده نزديك با دومين اسب سواري »كيم جونگ اون« 
رهبر كره شمالي، به سمت كوه مقدس پكتو و همراهي 
مقامات ارشد نظامي اين كش��ور با هدف القاي روحيه 
انقالبي در مردم مصادف شده است. رهبر كره شمالي ماه 
پيش نيز با اسب به كوه مقدس پكتو سفر كرده بود.  كيم 
به امريكا هشدار داده است در صورتي كه تا پايان امسال 
امتيازات بيشتري به منظور ازسرگيري مذاكرات متوقف 
شده خلع سالح هسته اي ندهد، كره شمالي راهي جديد 
و نامشخصي در پيش خواهد گرفت. به گفته تحليلگران، 
اين راه جديد ممكن اس��ت شامل ازسرگيري شليك 
موشك  هاي بالستيك قاره پيما يا آزمايش هاي هسته  اي 
باش��د. »اس��تيون بيگان« نماينده ويژه امريكا در امور 
كره شمالي، اخيرا گفته امريكا از مذاكرات با پيونگ يانگ 
دست بر نمي دارد. او پيشتر ضرب االجل كره شمالي تا 
پايان سال را كم اهميت خوانده و هشدار داده بود، هرگونه 
اقدام تحريك آميز از سوي كره شمالي، اشتباهي بزرگ و 
در حكم فرصت سوزي است. تحليلگران مي گويند، اعالم 
برگزاري جلس��ه علني كميته مركزي حزب كارگران 
حاكم كره در اواخر ماه دس��امبر نشان دهنده جديت 

كره شمالي در اخذ تصميمي مهم است. 

احتمال برگزاري دور سوم 
انتخابات در سرزمين هاي اشغالي
گ�روه جه�ان| بن بس��ت تش��كيل دول��ت در 
سرزمين هاي اش��غالي همچنان ادامه دارد. ائتالف 
آبي-سفيد به رهبري بني گانتس، به شدت از بنيامين 
نتانياهو انتق��اد و اعالم كرده نبايد فرصتي ديگر به او 
براي تشكيل دولت جديد داده شود. به گزارش ايسنا، 
رام بن باراك عضو ائتالف آبي- س��فيد در كنس��ت، 
گفته: »اصال منطقي و اخالقي نيست و جهان هم اين 
را قبول ندارد كه به نتانياهو فرصت دهيم دولت جديد 
را تشكيل دهد، زيرا او متهم به رشوه و كالهبرداري 
است و در صورتي كه چنين كاري كنيم، وجهه ما نزد 
تمام دنيا خراب مي شود.«  بن باراك با اشاره به اينكه 
حزب متبوعش هرگز در دولتي كه نخس��ت وزير آن 
يك شخص متهم به فس��اد باشد، مشاركت نخواهد 
كرد، گفته: »منطقه غ��ور اردن را بدون نتانياهو هم 
مي توان به اراضي تحت حاكميت اسراييل ملحق كرد. 
“ نتانياهو اخيرا اع��الم كرده كه تصميم دارد منطقه 
غ��ور اردن را هم به اراضي اش��غالي ملحق كند. يك 
نشريه اسراييلي اخيرا از پيشنهاد جديد حزب ليكود 
به ائتالف آبي- س��فيد براي تشكيل دولت خبر داده 
است. گفته شده، ليكود پيشنهاد داده تا نتانياهو در 
۶ ماه اول تشكيل دولت وحدت نخست وزير باشد. به  
نوشته روزنامه مذكور، هدف از اين كار دادن فرصتي ۶ 
ماهه به نتانياهو براي الحاق منطقه غور اردن به اراضي 
تحت اشغال رژيم صهيونيستي است. از اين در حالي 
است كه آخرين ديدار بني گانتس رييس ائتالف آبي 
–سفيد، و نتانياهو رهبر حزب ليكود، براي تشكيل 
دولت وحدت بي نتيجه به پايان رسيده است. هدف 

اين ديدار، تشكيل دولت وحدت بود. 

سفر وزير خارجه چين به 
كره جنوبي پس از وقفه ۴ ساله
گروه جهان| وزير خارجه چين چهارشنبه براي 
نخستين بار در چهار س��ال گذشته به كره جنوبي 
سفر كرده اس��ت. به گزارش رويترز، سئول و پكن 
تالش دارند، روابط ميان خود را كه در پي اس��تقرار 
يك سري سيستم هاي دفاع موشكي امريكا در خاك 
كره جنوبي تيره شد ترميم كنند. »وانگ يي« وزير 
خارجه و رايزن دولت چين، در جريان سفر دو روزه 
به كره جنوبي به ديدار »كانگ كيونگ وا« همتاي 
خود در اين كشور، و »مون جائه اين« رييس جمهور 
كره جنوبي، رفته اس��ت. وانگ ي��ي آخرين بار در 
س��ال ۲۰۱۵ بود كه به كره جنوبي سفر كرده و در 
آن سفر در نشستي س��ه جانبه كه در آن ژاپن نيز 
شركت داشت، حضور پيدا كرد. يك سال بعد از آن 
سفر، طرح كره جنوبي براي ميزباني از سامانه دفاع 
موشكي امريكايي »تاد« باعث تنش در روابط پكن 
و سئول شد. پكن به اين مساله اعتراض كرد كه اين 
اقدام كره جنوبي باعث برهم خوردن توازن امنيتي 
در منطقه از جمله به سبب قابليت نفوذ رادارهاي 
قدرتمند اين سامانه در داخل خاك چين مي شود. با 
اين حال امريكا و كره جنوبي به رغم اعتراضات چين 
اين طرح را عملي كردند و در سال ۲۰۱۷ اين سامانه 
دفاع موشكي امريكايي در خاك كره جنوبي مستقر 
شد و بهانه آنها براي استقرار اين سامانه نيز تهديدات 
كره ش��مالي بود. از زماني كه مون جائه اين در سال 
۲۰۱۷ رييس جمهور كره جنوبي شد، كره شمالي 
ده ها پرتاب آزمايشي موشك داشته كه جديدترين 
مورد آن چن��د روز پيش همزمان با تعطيالت عيد 

شكرگذاري در امريكا بود. 

 انتقال پول از خارج 
به تاجيكستان متوقف شد

گروه جهان|شركت هاي ارايه دهنده خدمات انتقال 
پول به تاجيكستان در پي تدابير دولت اين كشور براي 
تش��ديد كنترل بر اين كس��ب وكار، خدمت رساني به 
مشتريان در تاجيكس��تان را متوقف كردند. به گزارش 
اوراس��يانت،  مقام هاي مالي در تاجيكس��تان درصدد 
هستند كه شركت هاي نقل و انتقاالت مالي را براي نگاه 
داشتن پول در اين كشور تحت فشار قرار دهند. اين اقدام 
پس از آن صورت گرفت كه مذاكرات اواخر ماه گذشته 
ميالدي بين بانك ملي تاجيكس��تان و نمايندگاني از 
شركت هاي مالي »ماني گرام«، »كانتكت “، »وسترن 
يونيون« و »گلدن كراون« در مسكو بدون موفقيت به 
پايان رس��يده بود. بخش اعظم پولي كه اين شركت ها 
به تاجيكستان منتقل مي كنند،  درآمد كارگران مهاجر 
تاجيكستاني در روسيه است. بانك ملي تاجيكستان در 
بيانيه اي اعالم كرده قصد دارد مركز خاص خود را براي 
انجام امور مربوط به انتقال پول به تاجيكستان ايجاد كند 
تا دربرابر ناتواني اين ش��ركت ها در بازپرداخت پول به 
بانك ها در تاجيكستان، اطمينان ايجاد كند. بر اساس اين 
هماهنگي قرار بر اين بود از تمام شركت هاي انتقال پول 
خواسته شود تا اعتبارات مالي را در حساب هاي بانكي در 
رگوالتور مالي تاجيكستان نگاه دارند. با اجراي اين رويه، 
درصورت ايجاد ركود اقتصادي و مالي براي شركت هاي 
انتقال دهنده پول،  بانك هاي محلي در تاجيكستان دچار 
مشكل نخواهند ش��د. جمال الدين نورعلي اف معاون 
بانك ملي تاجيكستان، تاكيد كرده اين هماهنگي جديد 
موجب هيچ هزينه جديدي براي مشتري ها نخواهد شد 
هر چند برخي منتقدان مدعي هستند كه دولت با اين 

اقدام درصدد ايجاد درآمد براي خودش است. 
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اميدي به توافق تجاري چين 
و امريكا نيست 

گروه جهان| رييس جمهوري امريكا اميدها براي 
توافق تجاري ميان واشنگتن و پكن در آينده نزديك 
را نااميد كرده و گفته براي چنين توافقي احتماال بايد 
تا پس از انتخابات رياست جمهوري ۲۰۲۰ امريكا صبر 
كرد. به گزارش رويترز، دونالد ترامپ كه براي شركت 
در نشست سران كشورهاي عضو سازمان پيمان ناتو 
به لندن سفر كرده، گفته: »هيچ ضرب االجلي براي 
توافق تجاري با چين ندارم. چه بس��ا با ايده منتظر 
ماندن براي بعد از انتخابات رياست جمهوري براي 
توافق با چين موافق هستم. اما آنها مي خواهند اكنون 
توافق كنند؛ بايد ببينيم كه توافق درستي خواهد 
شد يا خير. بايد توافق درستي باشد.« اين اظهارات 
ترامپ باعث بيرون رفتن سرمايه از بازارهاي بورس 
و انتقال آن به بازار اوراق قرضه دولتي شد و در نتيجه 
آن شاخص هاي بورس نيويورك سقوط كرد. چين 
و امريكا براي كاهش تنش هاي اقتصادي به توافق 
تجاري نزديك شده اند اما به دليل تنش هاي ناشي 
از دخالت هاي واش��نگتن در امور هنگ كنگ، اين 
توافق نمي تواند يك توافق كام��ل و نهايي براي دو 
طرف باشد كه بر اساس آن تمام مناقشات تجاري 
دوكش��ور را برطرف كن��د. در واقع اي��ن توافقنامه 
در ش��رايطي احتماال امضا مي ش��ود كه دو كشور 
تعرفه هاي س��نگيني روي صادرات يكديگر وضع 
كرده اند؛ تعرفه هايي ك��ه هنوز خبري از لغو آنها در 
دست نيست و بر اس��اس توافقنامه موقت، دستور 
كاري هم براي آن تعيين نشده است. اين توافقنامه 
در حالي مورد گفت وگوي طرفين قرار گرفته است 
كه امريكا 3۶۰ ميليارد دالر و چين ۱۵۰ ميليارد دالر 
از كاالهاي آن كشور را مورد تعرفه قرار داده اند. بر اين 
اساس، دستكم تا زماني كه هر دو كشور اين تعرفه ها 
را كه رشد اقتصادي آنها و دولت هاي ديگر را نيز تحت 
تاثيرات منفي قرار داده است به طور كامل لغو نكنند، 
هر توافقنامه تجاري كه ميان آنها امضا شود، غيرواقعي 
خواهد بود به اين معنا كه جنگ تعرفه ها هنوز پايان 
نيافته است. نزديك به ۱۸ ماه است كه هر دو كشور به 
روي اقتصادهاي هم آتش گشوده اند و از هر زوايه اي 
و عرصه تجاري استفاده كرده اند تا پيروز اين ميدان 
باشند و حاال مي خواهند هرچه زودتر تا قبل از پايان 
سال جاري ميالدي يك توافقنامه موقت امضا كنند؛ 
آن هم به اين شرط كه چين ۵۰ ميليارد دالر محصول 
كشاورزي از امريكا خريداري كند و آن كشور بيش از 

اين روي كاالهاي چيني تعرفه وضع نكند.

 دستگيري پسرعمو 
و دستيار بغدادي در عراق 

پليس عراق از بازداش��ت ابوخلدون، پسرعموي 
ابوبكر بغدادي خبر داده است. ابوخلدون در عين 
حال دس��تيار اصلي بغدادي بوده و نقش مهمي 
در عمليات تروريستي داعش ايفا كرده است. او 
در استان كركوك دستگير شده است. به گزارش 
خبرگزاري آلمان، ابوخلدون، كه از خطرناك ترين 
تروريست هاي جهان شناخته مي شود، هنگام 
دس��تگيري اوراق هويت جعلي به همراه داشته 
اس��ت. نام واقعي پس��رعموي بغ��دادي، حامد 
شاكر بدري است اما با نام سازماني ابوخلدون در 
باالترين رده هاي تشكيالتي داعش فعاليت داشت 
و دس��تيار اصلي رهبر گروه تروريس��تي داعش 
محسوب مي شد. امريكايي ۲۷ اكتبر از قتل ابوبكر 

بغدادي در مخفيگاهش در سوريه خبر دادند.

ترامپ: رياض پول اعزام 
امريكايي ها را مي دهد

رييس جمهور امريكا در ديدار با دبيركل ناتو اعالم 
كرده در اقدامي بي س��ابقه عربستان هزينه هاي 
اعزام نظاميان جديد به اين كشور پس از حمله 
آرامكو را به ط��ور كامل پرداخت مي كند. ترامپ 
گفته: »نيروهاي نظامي جديدي را به عربستان 
منتقل كرديم و براي اين كار ميلياردها دالر هزينه 
كرديم.« او همچنين درباره نفت س��وريه گفته: 
»نفت سوريه اكنون در كنترل ما است و مي توانيم 

هر كاري بخواهيم با آن انجام دهيم.« 

 ماكرون تركيه را 
به نزديكي با داعش متهم كرد

رييس جمهوري فرانسه در حاشيه نشست سران 
ناتو تركيه را ب��ه نزديكي با داع��ش متهم كرد. 
امانوئل ماكرون كه پيش��تر نيز با انتقاد شديد از 
حمله نظامي تركيه به شمال سوريه اين اقدام را 
در تضاد با راهبرد ناتو در مبارزه با گروه تروريستي 
داعش خوانده و به همين بهانه ناتو را پيماني مبتال 
به »مرگ مغزي« توصيف كرده بود از همكاري 
آن��كارا با واس��طه هايي از داعش س��خن گفت. 
رييس جمهوري فرانسه با طرح اين ادعا خواستار 
روشن شدن راهبرد اين سازمان دفاعي و امنيتي 

در زمينه مبارزه با تروريسم شده است.

 رشد اقتصادي تركيه 
باالخره مثبت شد

پس از ثبت سه رشد متوالي منفي، رشد اقتصادي 
تركيه در سه ماهه سوم سال مثبت شد. به گزارش 
ديلي صباح، براي نخستين بار در سال جاري رشد 
اقتصادي تركيه در سه ماهه س��وم سال به ۰.۹ 
درصد رسيد. آن طور كه مركز آمار تركيه اعالم 
كرده است، در سه ماهه جوالي تا سپتامبر حجم 
توليد ناخالص داخلي تركي��ه به ۱.۱۵تريليون 
لي��ر )۲۰۱.۹ ميليارد دالر( رس��يده اس��ت كه 
۱۱.۵درصد بيش��تر از رقم ثبت شده براي دوره 

مشابه سال گذشته بوده است.
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عكسروز

چهرهروز

كنسرتاركسترسمفونيكتهرانباشهردادروحاني
تازه ترين اركستر سمفونيك تهران به رهبري دايم شهرداد روحاني روزهاي چهارم و پنجم دي ماه سال جاري در تاالر وحدت تهران ميزبان 
مخاطبان خواهد بود. در اين كنسرت قطعات اثر كلود دبوسي آهنگساز فقيد فرانسوي از مبتكران و طراحان سبك امپرسيونيسم در موسيقي 
با تك نوازي هارپ طناز بيگي، »Daphnis et Chloe Suite No. ۲ « اثر ژوزف موريس راول آهنگساز فقيد فرانسوي كه قطعات پيانو و 
اركسترال و آثارش روي تصويرهاي يك نمايشگاه اثر مودست موسورگسكي كارهاي مشهوري در ميان آثار موسيقي سده بيستم هستند پيش 
روي مخاطبان قرار مي گيرد. اجراي آثاري سرگئي سرگئيه ويچ پروكفيف آهنگساز و پيانيست روس و ايگور استراوينسكي آهنگساز روس و از 

هنرمندان تاثيرگذار موسيقي در قرن بيستم بخش ديگري از تازه ترين كنسرت اركستر سمفونيك تهران را تشكيل مي دهند.

بازارهنر

13 ميليارد فروش گيشه سينماها در آذر ماه
 آخرين آمار فروش فيلم هاي سينمايي 
تا امروز نيمه آذرماه نش��ان از حضور 
يك ميليون و 160 نفري مخاطب در 
سينماها دارد كه فروشي نزديك به 13 
ميلياردي را براي گيش��ه سينماها به 
همراه داشته است. براساس اطالعات و 
آمار مندرج در سامانه فروش سينماي 
ايران، انيميشن س��ينمايي »آخرين 

داس��تان« به كارگرداني اشكان رهگذر با بيش از 
چهار هزار مخاط��ب نزديك به 60 ميليون تومان 
فروخته است. اين اثر با محدوديت سني 1۲+ سال 
از چهارش��نبه هفته گذش��ته 6 آذرماه روي پرده 
سينماها رفته و ۲0 سالن سينمايي در اختيار دارد. 
فيلم س��ينمايي »ليالج« به كارگرداني داريوش 
ياري با داشتن س��ه هزار مخاطب و با محدوديت 
سني 1۲+ سال پس از گذش��ت يك هفته اكران 
3۷ ميلي��ون تومان فروش داش��ته و س��ينمايي 
»معكوس« س��اخته پوالد كيميايي با داشتن ۵0 
سالن سينمايي و گذشت هفت روز نمايش چهار 
هزار مخاطب داشته و 60 ميليون تومان فروخته 
است كه بيش از نيمي از اين مقدار حاصل فروش 
در سينماهاي استان تهران بوده است. فيلم كمدي 
»مطرب« به كارگرداني و تهيه كنندگي مصطفي 
كيايي پس از گذش��ت حدود يك م��اه نمايش و 
در اختيار داشتن 1۸0 س��الن سينمايي نزديك 
به يك ونيم ميليون مخاطب داش��ته و تا امروز به 
فروشي بيش از 1۷ ميلياردي رسيده است. فيلم 
»تورنادو« به كارگرداني و تهيه كنندگي سيدجواد 
هاش��مي با ۴۷ هزار مخاطب ۴۴3 ميليون تومان 
فروش داش��ته و با اكران از 1۵ آب��ان ماه در 131 
س��ينماي كش��ور روي پرده نمايش پي��دا كرده 
اس��ت. فيلم ماجراجويانه »منطقه پرواز ممنوع« 
س��اخته امير داسارگر پس از گذش��ت يك ماه از 
اكران و در اختيار داش��تن 16۴ سالن سينمايي 
يك ميليارد و ۵۷0 ميليون تومان فروش داشته و 

۲0۸ هزار مخاطب پاي تماش��اي اين 
فيلم نشس��تند. فيلم كمدي »چشم 
و گوش بسته« س��اخته فرزاد موتمن 
با ج��ذب 3۷۲ هزار مخاط��ب، چهار 
ميليارد و ۵3۸ ميليون تومان فروش 
داش��ته اس��ت. اين اثر با گذشت يك 
م��اه از ش��روع اكرانش 16۹ س��ينما 
در اختيار دارد. انيميش��ن سينمايي 
»بنيامين« به كارگرداني محسن عنايتي با جذب 
۸۷ هزار مخاطب و در اختيار داش��تن 1۴۴ سالن 
سينمايي در مجموع تهران و شهرستان در حدود 
يك ماه اكران، ۷۵6 ميليون تومان فروش داشت 
ك��ه از اين مقدار ۲۹۴ ميلي��ون حاصل فروش در 
تهران بوده است. فيلم »س��مفوني نهم« ساخته 
محمدرضا هنرمند و تهيه كنندگي زينب تقوايي 
با گذشت تقريبا يك ماه از آغاز اكرانش روي پرده 
سينماها نزديك به ۴۷ هزار مخاطب داشته است 
و 60۷ ميليون تومان فروش داش��ته اس��ت. اين 
فيلم س��ينمايي تاكنون در ۸6 سينما روي پرده 
رفته است. فيلم سينمايي »هزارتو« به كارگرداني 
اميرحسين ترابي و تهيه كنندگي سپهر سيفي در 
مجموع تهران و شهرستان و پس از گذشت يك ماه 
و نيم از شروع اكران، نزديك به پنج ميليارد تومان 
فروخته است. اين اثر با نمايش در 163 سينما در 
كشور 3۷۹ هزار مخاطب داشته است. فيلم »خانه 
پدري« كيانوش عياري با توجه به اكران محدودش 
در ۲۵ سينما و محدوديت سني 1۲+ سال تا امروز 
بيش از ۹۷ هزار مخاطب داش��ته و يك ميليارد و 
۵33 ميليون تومان در گيش��ه سينماها فروخته 
اس��ت. فيلم »خداحافظ دختر شيرازي« ساخته 
افشين هاشمي و تهيه كنندگي فرشته طائرپور با 
بازي شبنم مقدمي، افشين هاشمي، آيسان حداد، 
مونا فرجاد، حس��ين محب اهري، ونوس شمس 
و رويا تيموري��ان از ديروز 13 آذرم��اه روي پرده 

سينماها رفته است.

تاريخنگاري

لغوتماميمعاهداتروسيهتزاريباايران
چهارده��م آذر 1۲۹6، لنين رهبر انقالب بلش��ويكي، در اعالميه اي رس��مي تمامي 
معاهده هاي روسيه تزاري با ايران را باطل اعالم كرد. در پي سقوط حكومت تزارهاي 
روس��يه و پيروزي انقالب بلشويكي، دولت تازه اين كش��ور طي يادداشتي معاهدات 
تحميلي ميان دولت روسيه تزاري با ايران را فاقد اعتبار اعالم كرد. دولت بلشويكي روسيه 
با تاكيد بر اينكه كليه معاهداتي كه دولت قبلي روسيه به اجبار به ايران تحميل كرده از 
درجه اعتبار ساقط است، بر اساس سخنراني لنين رهبر انقالب روسيه كه در پي پيروزي 
انقالب ايراد شده بود، مبناي اعتبار معاهدات ايران و روسيه را رضايت دو طرف تعيين 
كرد. بامداد ۷ نوامبر سال 1۹1۷ ميالدي بود كه بلشويك ها بر اساس يك نقشه از پيش 
طراحي شده مراكز عمده تصميم گيري و مهم شهر پتروگراد يا  همان سن پترزبورگ 
پايتخت روسيه تزاري را تصرف كردند اما شكل گيري ايده انجام اين عمليات به ۲3 اكتبر 
سال 1۹1۷ ميالدي، يعني حدود دو هفته قبل از پيروزي آن بازمي گشت. در اين روز، 
لنين، رهبر بلشويك ها مخفيانه پناهگاهش در فنالند را براي شركت در جلسه كميته 
مركزي حزب ترك كرد. او در جلسه كميته، لزوم شورش مسلحانه را به تصويب رساند و 
بر اجراي آن تاكيد كرد. اين عمليات كه به سقوط دولت الكساندر كرنسكي رييس دولت 
موقت روسيه انجاميد بعد ها در ادبيات بلشويك ها »انقالب اكتبر« نام گرفت. پس از 
انقالب اكتبر، لنين عهدنامه اوت سال 1۹0۷ انگلستان و روسيه داير بر تقسيم ايران به 
دو منطقه تحت نفوذ و يك منطقه بي طرف فيمابين و ضمائم محرمانه آن را فاقد اعتبار 
اعالم و تاكيد كرد كه هرگونه قراردادي كه با استقالل ملي، تماميت ارضي و آزادي عمل 
ملت ايران مغايرت داشته و آن را محدود كند از اين لحظه بي اعتبار است و همه را پاره 
كرده و ديگر وجود خارجي كه بتوان به آنها استناد كرد موجود نيست. متن بخش هايي 
از پيام لنين كه در  همان زمان در شهر تهران منتشر شد چنين بود: »رفقا! برادران! وقايع 
عمده در خاك روسيه در جريان است. خاتمه مجازات خونيني كه از براي تقسيم كردن 
ممالك ديگران شروع شده بود، نزديك مي شود. سلطنت وحشيانه كه زندگاني ملل عالم 

را بنده خود قرار داده بود، مقهور گرديد. عمارت كهنه و پوسيده استبداد و بندگي در زير 
ضربات انقالب روس خراب مي شود ... حكومت مملكت در دست ملت است ... روسيه 
در اين مقصود مقدس تنهاست ... هندوستان دوردست كه قرون متمادي تحت ظلم و 
فشار درندگان متمدن اروپا واقع شده بود بيرق انقالب برافراشته ... سلطنت غارت و زور 
سرمايه داران منقرض گرديد. مسلمانان مشرق! ايرانيان! ترك ها، عرب ها! هندي ها! تمام 
طوايفي كه سباع حريص اروپا زندگي و دارايي و آزادي شما را در قرون متوالي مال التجاره 
از براي خود قرار داده و غارتگران جنگجو مي خواهند ممالكتان را تقسيم كنند! ما اعالم 
مي كنيم كه عهدنامه سري راجع به تقسيم كشور ايران محو و پاره گرديد و همين كه 

عمليات جنگي خاتمه يابد، قشون روس از ايران خارج مي شود.

»قصر شيرين« ميركريمي در جشنواره تفليس
بيس��تمين جش��نواره بين المللي فيلم 
»تفلي��س« در كش��ور گرجس��تان ب��ا 
نمايش فيلم »قصر ش��يرين« س��اخته 
رض��ا ميركريمي همراه خواه��د بود. در 
اين رويداد س��ينمايي ك��ه از تاريخ اول 
دس��امبر )10 آذر( آغاز شده و تا هشتم 
دس��امبر )1۷ آذر( ادامه خواهد داشت، 
فيلم »قصر شيرين« در بخش افق ها به 

روي پرده مي رود. فيلم »قصر ش��يرين« پيش از اين 
جوايز بهترين فيلم، بهترين كارگرداني و بهترين بازيگر 
مرد را از جشنواره فيلم شانگهاي، جايزه بهترين فيلم از 
جشنواره بين المللي شرق و غرب اورنبورگ، دو جايزه 

بهترين كارگرداني و بهترين فيلم از نگاه 
منتقدان در جش��نواره فيلمهاي هنري 
»باتومي« گرجس��تان و جايزه بهترين 
كارگرداني و بازيگر م��رد )حامد بهداد( 
جش��نواره آنتاليا تركيه را كسب كرده و 
در س��يزدهمين دوره جوايز سينمايي 
آسيپاس��يفيك نيز در ش��اخه بهترين 
فيلمنامه )محسن قرايي و محمد داوودي( 
نامزد كسب جايزه بود.  حامد بهداد، ژيال شاهي، اكبر 
ايين، آزاده نوبهار، محمد اشكان فر، محمد عسگري، 
يونا تدين، نيوشا عليپور، بابك لطفي خواجه پاشا و زهير 

ياري بازيگران فيلم »قصر شيرين« هستند. 

هنرمند برجسته موسيقي هرمزگان هنوز خانه ندارد
يك سال و چهار ماه از زمان اهداي سند 
مالكيت قطعه اي زمين و پروانه ساخت 
در آن به اس��تاد قنبر راستگو، هنرمند 
برجسته موس��يقي اقوام مي گذرد اما 
هنوز حتي يك آجر هم براي س��اخت 
خانه او گذاش��ته نش��ده اس��ت. بعد از 
وعده هاي بسيار مسووالن درباره اهداي 
خان��ه به خالو قنبر راس��تگو � هنرمند 

برجسته ۷۴ ساله موسيقي اقوام � سرانجام مسووالن 
هرمزگان ۲۷ مرداد سال گذشته، سند مالكيت 300 
متر زمين و پروانه ساخت يك خانه را به اين هنرمند 
پيشكسوت موسيقي اقوام دادند اما او همچنان در 
خانه اجاره اي زندگي مي كند! خالو قنبر راس��تگو، 
هنرمند ساكن هرمزگان كه داراي درجه دكتراي 
هنري است، درباره آخرين وضعيت ساخت خانه اش 

به ايس��نا، مي گويد: از س��ال گذشته 
تاكنون هيچ اقدامي براي ساخت خانه 
صورت نگرفته است. او تاكيد مي كند: 
بعد از آنكه سند زمين را تحويلم دادند، 
اقدامي براي ساخت خانه صورت نگرفته 
و فقط يك ماش��ين س��يمان آوردند و 
روي زمين خالي كردند كه بعد از بارش 
اولين باران، سيمان ها تبديل به سنگ 
شدند. در حال حاضر هم من و خانواده ام در يك خانه 
اجاره اي زندگي مي كنيم. او درباره اينكه آيا مسووالن 
مدت زماني براي اتمام ساخت خانه اعالم كرده اند، 
بيان مي كند: نه؛ گفتند هر زماني كه بودجه برسد، 
ساخت خانه را انجام مي دهيم. خانه نياز به آب و برق 
هم دارد و فعال درگير مسائل مربوط به آن هستيم، 

خالصه اينكه مشكالت كم نيست.

میراثنامه

كاوشباستانشناسيدرجاييكهناصرالدينشاهدستورشراداد
»تپه »نقاره چي« محصور ش��ده بين زمين هاي زراعتي در منطقه نهاوند همدان، 
را نه تنها سفرنامه نويسان به چشم ديده اند، بلكه ناصرالدين شاه هم دستور كاوش 
اين محوطه را داده بود.« مهدي رهبر، سرپرس��ت هيات كاوش محوطه باس��تاني 
»نقاره چي«، خبر داد: در كاوش هاي انجام ش��ده در تپه نقاره چي به عنوان يكي از 
استثنائات باستان شناسي كشور، شواهدي از يك داالن به عرض ۸0 سانتي متر و يك 
طاق آجري كه وس��عتي بيش از دو متر را پوشش مي داده، به دست آمده است. او با 
اشاره به اينكه گزارش كاوش هاي ابتدايي در اين محوطه باستاني، در خاطرات سفر 
ناصري به وسيله محمد حسن خان اعتماد السلطنه و دكتر فوريه پزشك مخصوص 
شاه آمده است، درباره تاريخچه شروع كاوش هاي باستان شناسي در تپه نقاره چي 
شهرستان نهاوند گفت: تپه باستاني نقاره چي در سال 1۲۹۸ هجري قمري در زمان 
برداشت خاك براي زراعت توسط كشاورزان كشف شد و بار دوم در سال 130۹ هجري 
قمري و در زمان مسافرت ناصرالدين شاه به نهاوند و به دستور او كاوش شد. او با بيان 
اينكه گزارش كاوش هاي ابتدايي در خاطرات سفر ناصري به وسيله »محمدحسن 
خان اعتماد السلطنه« و دكتر »فوريه« پزشك مخصوص شاه آمده است، اظهار كرد: 
به معماري تپه نقاره چي لطمه جدي وارد ش��ده است. در سال هاي ابتدايي و بعد از 
آن تا چند س��ال قبل نيز با وجود تاكيد بر نبود هيچ شي با ارزشي به جز چند قطعه 
استخوان در داخل تابوت كشف شده در اين محوطه؛ قاچاقچيان عتيقه چندين و 
چند بار اين تپه را زير و رو كردند . اين باستان شناس پيشكسوت با اشاره به اينكه هر 
چند يقينا قاچاقچيان هيچ شي تاريخي به دست نياوردند، اما آن اتفاق، باعث تخريب 
و لطمه جدي به معماري اين تپه شد، بيان كرد: تپه نقاره چي يكي از استثنائات در 
باستان شناسي ايران اس��ت، به همين دليل تقاضاي كاوش اين تپه به پژوهشكده 
باستان شناسي ارايه و مورد موافقت قرار گرفت و دور جديد كاوش در اين تپه انجام 
شد. سرپرست هيات كاوش باستان شناسي تپه نقاره چي همچنين درباره ساختار 
اي��ن تپه گفت: تپه نقاره چي قطري برابر ۴0 متر و ارتفاع حدود پنج و نيم دارد كه از 
نظر ساختاري پديده جديدي است، چون بر اساس گزارش هاي زمان ناصري، در اين 
تپه با بنايي داراي يك داالن كم عرض و طويل كه در انتهاي آن به فضاي دايره شكلي 

با طاق آجري منتهي مي شود، مواجه هستيم كه تمام حجم تپه تا حدود پنج متر به 
وسيله گل ورز داده و آهك پر شده است. او با اشاره به اينكه در دور جديد كاوش تا چند 
روز پاياني زمان كاوش هيچ موفقيتي در دستيابي به محل گور حاصل نشد، اظهار كرد: 
در آخرين هفته كاوش شواهدي از يك داالن به عرض ۸0 سانتي متر به دست آمد كه 
ديواره هاي آن با سنگ الشه و گل آهك ساخته شده بودند. همچنين مطالعه روي 
ديوارهاي كشف شده نشان مي داد كه اين ديوارها حدود 100 سانتي متر ارتفاع داشته 
و وجود چند قطعه آجر به صورت موردي در سطح باالي ديوارها وجود طاق آجري 
را روي داالن به اثبات مي رساند. اين باستان شناس با بيان اين كه، قاچاقچيان بخش 
زي��ادي از داالن را تخريب كرده اند، گفت: با اين حال در انتهاي غربي داالن در عمق 
۴10 سانتي متري از نقطه صفر يك طاق آجري كشف شد كه وسعتي بيش از دو متر را 
پوشش مي داده است. رهبر همچنين از تداوم كاوش هاي اين هيات در فصل آينده خبر 
داد و گفت: خسارت ناشي از آسيب پذيري سقف كه زير توده عظيمي از گل آهك قرار 
داشت، پاياِن زمان كاوش ادامه كار روي اين گورپشته اي را به فصل بعد موكول كرد.

ايستگاه

تصميمبيسابقهجايزه»ترنر«
درمعرفيبرگزيدگان

فروشچندميليونيورويي
نقاشي»گوگن«

جاي��زه »ترن��ر« ك��ه از 
مهم ترين جوايز هنري 
اروپا محسوب مي شود، 
اقدام��ي  امس��ال در 
بي سابقه هر چهار نامزد 
نهايي اين دوره از جوايز 
را ب��ه عن��وان برندگان 
مشترك انتخاب كرد. به 

گزارش اينديپندنت، »لورنس ابو حمدان«، »هلن 
كاموك«، »اسكار موريلو« و »تاي شاني« هر چهار 
نفر از نامزدهاي نهايي اين دوره از جايزه ترنر بودند 
كه در اقدامي بي سابقه و همزمان به عنوان برندگان 
اين جايزه در سال ۲01۹ معرفي شدند. اين چهار 
هنرمند با ارايه درخواست رس��مي به داوران اين 
دوره از جوايز، خواس��تار تقسيم شدن جايزه ۴0 
هزارپوندي بين خودشان شدند. چندي پيش نيز 
جايزه ادبي بوكر كه از مهم ترين جوايز ادبي جهان 
به شمار مي رود در اقدامي كم سابقه بين دو نويسنده 
تقسيم شد. در نامه اي كه توسط اين چهار هنرمند 
به هيات داوران جايزه ارسال شده، آمده است: »در 
برهه اي كه همانند ديگر مناطق جهان در بريتانيا 
هم شاهد بحران  سياسي هستيم، در زماني كه به 
اندازه كافي موضوعات بسياري براي جدا كردن و 
منزوي كردن مردم و جوامع گوناگون وجود دارد، 
ما مي خواهيم از جايزه ترنر به عنوان يك فرصت 
استفاده كنيم و بيانيه اي متحد با محوريت اتحاد، 
كثرت و اش��تراك در جامعه هن��ر را ارايه دهيم. “ 
داوران اين دوره از جوايز نيز با مورد تقدير قرار دادن 
توجه اين چهار هنرمند به »قدرت همبستگي در 
هنر “ از اين تصميم هنرمن��دان حمايت كردند. 
آثار هنري كه اين چهار هنرمند براي ش��ركت در 
اين دوره از اين جايزه هنري ارايه داده اند، مرز بين 

واقعيت و تخيل را كمرنگ مي كند. 

ي��ك تابل��و نقاش��ي از 
 »پ��ل گوگ��ن« � نقاش 
پس��ت امپرسيونيس��ت 
فرانسوي � روز سه شنبه 
در يك حراجي پاريس��ي 
به قيمت ۹.۵ ميليون يورو 
فروخته ش��د. به گزارش 
رويترز، اين تابلو نقاش��ي 

كه با عنوان »Te Bourao II« ش��ناخته مي شود، 
تصويري از يك رود در كن��ار پرندگان و گل ها كه با 
استفاده از طيف هاي مختلف غليظ آبي و سبز نقاشي 
شده اند را نمايش مي دهد. اين تابلو نقاشي در سال 
1۸۹۷ زماني ك��ه »گوگن« در »جزاير ُپلي نز« واقع 
در »تاهيتي« زندگي مي كرد، خلق ش��د. حراجي 
پاريسي كه اين اثر را به فروش رساند قيمت تخميني 
پنج ميليون يورو را براي اين تابلو نقاشي تعيين كرده 
بود. اين تابلو نقاشي بين سال هاي ۲00۷ تا ۲01۷ از 
سوي مالك ناشناس به موزه متروپوليتن نيويورك 
امانت داده ش��ده بود. هويت خري��دار فعلي اين اثر 
نيز مشخص نيس��ت. اين اثر هنري جزو معدود آثار 
»گوگن« محسوب مي ش��ود كه هنوز توسط يك 
مجموعه دار خصوصي نگهداري مي ش��ود و يكي از 
۹ تابلو نقاشي است كه توسط اين هنرمند همزمان 
با پروژه بزرگ ديگري به عنوان »ما از كجا آمده ايم؟ 
ما چه هس��تيم؟ به كجا مي رويم؟« خلق شد. مدير 
حراجي فرانسوي كه اين اثر در آن به فروش گذاشته 
خواهد شد، چندي پيش بيان كرده بود: »فكر مي كنم 
اين اثر براي مجموعه داران هنري حرفه اي بس��يار 
جذاب باشد؛ چراكه تعداد بسيار محدودي از آثار هنري 
»گوگن« كه مربوط به دوران زندگي او در »تاهيتي« 

باشند در بازار هنري عرضه مي شود.«

پروندهپروپئيچواستقاللبستهشد

قرارداد ويلموتس 3 ميليون يورو است

فيفا مطالبات بازيكن پيشين استقالل 
را پرداخ��ت ك��رد. فيفا پ��س از كش 
و قوس ه��اي ف��راوان باالخ��ره ديروز 
چهارشنبه طلب ۴30 هزار دالري پروپئيچ، بازيكن 
سابق استقالل را از محل درآمدهاي اين باشگاه در 
فيف��ا پرداخت كرد. اين اتف��اق در حالي رخ داد كه 
روند پرداخت پول به پروپئيچ از سوي فيفا به خاطر 
محدوديت ه��اي قوانين بانكي ح��دود ۵ ماه طول 
كشيد. كپين، وكيل پروپئيچ در گفت وگو با ايسنا 
اين خبر را تاييد كرد و گفت: باالخره پرونده پروپئيچ 
و استقالل بسته شد. فيفا از طرف باشگاه استقالل 
پول اين بازيك��ن را پرداخت كرد. با پرداخت مبلغ 
۴30 هزار دالري پروپئيچ، پرونده براي هميش��ه 

بسته شده است. 

يك نماينده مجلس ش��وراي اسالمي از لزوم تحقيق و 
تفحص در خصوص قرارداد فدراسيون فوتبال با مارك 
ويلموتس س��خن گفت. احس��ان قاضي زاده هاشمي، 
نماينده مجلس شوراي اس��المي درباره قرارداد مارك 
ويلموتس با فدراسيون فوتبال اظهار كرد: با ويلموتس، 
قرارداد بس��يار گران تري از كي روش بسته شد. قيمت 
ويلموتس، در اروپا ح��دود ۵٠٠ هزار يورو بود اما با وي 
قرارداد ٣ ميليون يورويي بس��ته اند. قرارداد ٣ برابري 
با ويلموتس، قاب��ل قبول نيس��ت و نيازمند تحقيق و 
تفحص است. كي روش هم به قراردادش با فدراسيون 
فوتبال اس��تناد مي كرد. قاضي زاده هاشمي با انتقاد از 
سياست هاي فدراس��يون فوتبال در نحوه عقد قرارداد 
با مارك ويلموتس، گفت: بعد از شكس��ت مقابل ژاپن، 
كي روش بعد از س��ال ها از س��متش كناره گيري كرد. 
فدراسيون مدتي دنبال س��رمربي بود و اسامي زيادي 
مربيان از جمله زيدان مطرح شده بود و نهايتا به آقاي 
ويلموتس رسيدند. البته شنيده ام كه در حضور ويلموتس 
در اي��ران، نقش برخ��ي از دالل هاي عرص��ه فوتبال و 
ايرانيان مقيم هلند موثر بود. اين نماينده مجلس درباره 
مبلغ قرارداد ويلموتس و كي روش با فدراسيون فوتبال 
گفت: كي روش با يك ميليون و ۲00 هزار دالر ش��روع 

كرد و در سال آخر با يك ميليون و ۸00 هزار دالر از ايران 
خارج شد. ما با ويلموتس به مراتب، قرارداد گران تري را 
بستيم. ويلموتس در بازار اروپا جزو مربيان درجه يك 
نيست و ارزشش در بين مربيان درجه دو و سه بين ۵00 
تا 600 هزار يورو است و براي سفر به ايران هم ۲00 هزار 
يورو بيشتر دريافت مي كنند. او اگر بخواهد در تيم هاي 
اروپايي و در ليگ كشورهاي مختلف اروپايي مربيگري 
كند، ۸00 هزار دالر مي گيرد. نهايتا مي توان به او يك 
ميليون يورو پرداخت كرد كه آن هم ش��امل واسطه و 
مبلغ داللي است. قاضي زاده ادامه داد: اين رقم سه برابري 
نيازمند يك تحقيق و تفحص است. متن اصلي قرارداد يا 
متن ها و توافقات خارج از قرارداد چطور بسته شده است. 

درباره تبليغات، دستياران، دالل و ... بايد شفافيت وجود 
داشته باشد. عضو كميته تحقيق و تفحص باشگاه هاي 
ورزش��ي در مجلس شوراي اس��المي گفت: يك مربي 
خارجي در سال هاي گذشته، عدد ويژه اي در حدود سه 
تا پنج ميليون دالر براي دو سال و نيم گرفته است. وقتي 
اين مبلغ را به او دادند گفت من فقط س��ه ميليون دالر 
از شما طلب دارم. انصاف مربي خارجي بيش از انصاف 
مس��ووالن ايراني بود. خود اين مربي گفته سه ميليون 
دالر مي خواه��د نه پنج ميلي��ون دالر. به زودي نتيجه 
تحقيق و تفحص ها اعالم مي شود. او ادامه داد: ويلموتس 
دستمزدش را دريافت كرده است. بحث اين است كه رقم 
واقعي قرارداد چيست؟ او چه مبلغي را به عنوان غرامت 
درخواس��ت خواهد كرد؟ او گفته وكاليم با فدراسيون 
مذاكره خواهند كرد كه شنيدم همسرش وكيل او است يا 
ساير وكالي او با فدراسيون فوتبال صحبت خواهند كرد. 
وقتي او براي نشستن روي نيمكت در يك بازي ۲ ميليون 
يورو مي خواهد، چه مبلغي را به عنوان غرامت درخواست 
خواهد كرد؟ ديروز پرس وجو كردم و فهميدم او ۲ تا 3 
ميليون يورو به عنوان غرامت مي خواهد. سوال ما اين 
است كه چه مبلغي پرداخت خواهد شد و از طرفي اين 
مبلغ ۲ ميليون يورو روي چه مبنايي پرداخت شده است. 

ورزشي
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