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1-تحريم بخش ساختمان و عمران ايران، همان قدر 
بي معني و بي اثر اس��ت كه مداخله دولت در بخش 
مسكن. چه آنكه مس��كن، ايراني ترين كااليي است 
كه توس��ط مردم )بخش خصوصي( در داخل كشور 
توليد مي ش��ود و تنها در مواردي معدود، س��اخت 
مس��كن نيازمند واردات مصالح يا اقالم ديگر است. 
به عبارت ديگر، تمام مصالح ساختماني اعم از آجر، 
سيمان و آهن و سراميك و در و پنجره و... در داخل 
كشور توليد شده و در س��اخت مسكن به كار گرفته 
مي ش��وند. اما بط��ور اخ��ص، واردات برخي مصالح 
س��اختماني لوكس و برخي تجهيزات الكترونيكي 
براي هوشمندس��ازي واحدهاي مس��كوني مدرن 
اجتناب ناپذير اس��ت. ب��ا توجه به اينك��ه هم اينك 
اغلب واحدهاي مسكوني لوكس به دليل قيمت هاي 
بسيار باال بدون مشتري هس��تند و خالي مانده اند، 
منع واردات يا تحريم اقالم مورد نياز براي س��اخت 
اين واحدها در شرايط كنوني كشور مساله اي جدي 
و حاد به ش��مار نمي رود. اما در س��وي ديگر معادله 
مس��كن، تالش دولت ها براي تهيه و تامين سرپناه 
براي خانوارهاي ايراني قرار دارد. مساله اي كه البته 
به گواه آمارها طي 5 دهه گذشته همچنان الينحل 

باقي مانده است.
2- بر اس��اس اص��ل 31 قانون اساس��ي، »داش��تن 
مسكن متناس��ب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني 
است. دولت موظف اس��ت با رعايت اولويت براي آنها 
كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران 
زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.« شايد به استناد 
همين اصل از قانون اساس��ي است كه دولت ها چه به 
هنگام راي گرفتن از مردم و چه در زمان حكمروايي، 
خود را مسوول تامين مسكن مردم قلمداد مي كنند، 
حال آنكه بر اس��اس اين اصل يادشده،  دولت موظف 
به زمينه س��ازي براي خان��ه دار كردن اقش��ار خاص 
جامعه- نه همه شهروندان - شده است. طي چند دهه 
گذش��ته، اجراي طرح هاي متعدد مسكني در كشور 
را ش��اهد بوده ايم كه بنا به دالي��ل مختلف هيچ يك 
از آنها كارآمد نبوده اند، به اين معني كه نتوانس��ته اند 
 ضروري ترين كاالي هر خانوار را به راحتي و سهولت 
در اختيار آن قرار دهن��د. البته تصور اينكه طرح هاي 
دولتي بتواند مساله اي چنين عطيم و سترگ را حل 
كند، اساسا تصوري باطل و ناصواب به شمار مي رود. 

بطور مثال، مس��كن مهر، بزرگ ترين طرح مسكني 
دولت براي خانه دار كردن اقش��ار ضعي��ف از ابتداي 
انقالب تاكن��ون بوده اس��ت. در اين ط��رح حدود 2 
ميليون واحد مسكوني با اس��تفاده از پول پرقدرت و 
اغلب خارج از شهرها و در مكان هاي نامناسب و فاقد 
تاسيسات و زيرساخت هاي شهري ساخته شده است. 
آيا اين واحدهاي مسكوني مساله مسكن را حل كرده 
است؟ بطور قطع پاسخ منفي است. تحوالت جمعيت 
و مسكن طي سال هاي 1375 تا 1395 در ايران نشان 
مي دهد، تعداد خانوارها و واحدهاي مسكوني تقريبا 
دو برابر ش��ده اما به همين ميزان بر آمار مستاجران 
افزوده شده اس��ت. سرش��ماري نفوس و مسكن در 
س��ال هاي 1375 و 1395 نش��ان مي دهد، طي 20 
سال، تعداد واحدهاي اس��تيجاري از 15.4 درصد به 
30.7 درصد رس��يده اس��ت. در س��ال 1375 تعداد 
واحدهاي ملكي 73.4 درصد، واحدهاي استيجاري 
15.4 درصد و س��اير واحدها 11.9 درصد بوده است. 
سال 1395 اين آمار به ترتيب در بخش ملكي 60.5 
درصد، اس��تيجاري 30.7 درصد و ساير واحدها 8.8 

درصد شده است.
3- در شرايطي كه طرح معظمي همچون مسكن مهر 
با ساخت 2 ميليون واحد مسكوني نتوانست معضل 
سرپناه را براي طبقه متوس��ط رو به پايين حل كند؛ 
بي گمان، طرح هاي دولت س��اخته ديگري همچون 
»طرح اقدام ملي مسكن« با 400 هزار واحد مسكوني 
مرهمي بر اين زخم كهن��ه نخواهد ب��ود. اما راه حل 
چيست؟ گام اول براي حل هر مساله، شناخت دقيق 
و درست آن است. مشكل بخش مسكن كه هراز گاه، 
با هدف فرار از تبع��ات اقتصاد ت��ورم زده، به پناهگاه 
نقدينگي س��رگردان در كشور تبديل مي ش��ود و از 
همين رو، سرمايه اي شدن و سرمايه اي ماندن مسكن 
را تداوم مي بخش��د، بيش از اينكه ريشه در تحوالت 
دروني اين بازار داش��ته باش��د، متاثر از سياست هاي 
كالن دول��ت و ش��يوه تزري��ق درآمده��اي نفتي به 
بودجه كشور است. در واقع، مس��اله مسكن، معلول 
سياست هاي كالن كشور است. از همين رو، نخستين 
و البته عمده ترين گام براي حل معضل مسكن، اصالح 
سياست هاي پولي و مالي با هدف كنترل نقدينگي و 
نرخ تورم و در يك كالم تزريق آرامش به فضاي كلي 
اقتصاد است نه سياست هايي كه در خوشبينانه ترين 
حالت، جمعيت محدودي از آحاد كشور را به سرپناه 

حداقلي هدايت مي كند.

مداخله بي اثر دولت
سرمقاله

يك اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالم��ه طباطبايي گفت: 
بهبود شرايط اقتصادي چيزي جز توليد بيشتر و ايجاد 
ارزش افزوده نيس��ت، اقتصاد زماني مي تواند پيشرفت 
داشته باش��د و ارزش پول خود را حفظ كند كه توليد در 
آن به راحتي انجام و ارزش افزوده ايجاد شود. دكتر غدير 
مهدوي كليش��مي در گفت وگو با ايس��نا، در خصوص 
ثبات نرخ ارز طي چند ماه اخير گفت: واقعيت اين است 
كه طي سال هاي اخير قيمت دالر در ايران بيش از آنكه 
تحت تأثير مسائل اقتصادي باشد از شرايط سياسي اثر 
پذيرفته است به اين معني كه در دوره هاي زيادي قيمت 
ارز سركوب شده و با حدوث يك شوك سياسي يا ريسكي 
برونزا به يك باره قيمت ارز با شوك بزرگي افزايش يافته 
است.  مهدوي افزود: با در نظر گرفتن اين موضوع مي توان 
گفت كه ثبات نسبي حاكم در بازار ارز كه در مدت اخير 
ايجاد شده ناشي از ثبات نسبي در وضعيت سياسي كشور 
اس��ت. مهدوي افزود: اگر بخواهيم ريشه هاي اقتصادي 
نوس��انات دالر را در اقتصاد ايران بررس��ي كنيم بايد به 
وضعيت نقدينگي و رشد اقتصادي و نسبت آن با قيمت 
روز ارز توجه داش��ته باش��يم. وي با بيان اينكه بر اساس 
پژوهشي ميانگين رشد اقتصادي واقعي ساالنه ايران پس 
از انقالب يك تا يك و نيم درصد بوده اس��ت گفت: طي 
بررس��ي هاي صورت گرفته، حجم نقدينگي در اقتصاد 
ايران پس از انقالب حدود 3500 برابر شده است، با توجه 
به ميانگين رشد اقتصادي و قيمت هفت توماني دالر در 
سال 57، قيمت واقعي دالر در شرايط فعلي اگر بخواهد با 
اين واقعيت ها تطابق داشته باشد ارقامي غير از نرخ هاي 
فعلي است. اين عضو شوراي شهر كرج با بيان اينكه قيمت 
برابري ارز در اقتصادهاي توسعه يافته تا حد زيادي تحت 
تأثير شرايط اقتصادي است، ادامه داد: زماني كه در ژاپن 
مش��غول به تحصيل بودم وضعيت براب��ري دالر و ين را 
طي 50 سال پس از جنگ جهاني دوم و احياي اقتصاد 
ژاپن مورد بررسي قرار دادم، حاصل اين پژوهش اين بود 

كه نرخ برابري بطور كاماًل قانونمند براساس ميزان تقاضا 
براي دالر و ش��رايط اقتصادي تغيير مي كند. وي افزود: 
به عنوان نمونه ژاپني ها در ماه آگوست تعطيالتي به نام 
»گلدن ويك« دارند كه در اين هفته به خاطر تعطيالت 
زياد سفرهاي خارجي افزايش زيادي پيدا مي كند و بين 
سه تا چهار ميليون نفر از كشور خارج مي شوند، بنابراين 
تقاضا براي دالر باال مي رود و ن��رخ دالر در برابر ين بين 
10 تا 15 درصد افزايش مي يابد، با اتمام س��فرها دوباره 
اين نرخ به حالت اوليه باز مي گردد. مهدوي خاطرنشان 
كرد: اين تغيير نرخ برابري در شرايطي كه دولت تصميم 
به سرمايه گذاري خارجي مي گيرد هم به وجود مي آيد، 
نتيجه اينكه قيم��ت ارز در چني��ن اقتصادهايي بطور 
نظام مند تحت تأثير شرايط اقتصادي است، اما در ايران 
چنين شرايطي وجود ندارد و در بسياري از سال ها نرخ 
ارز به صورت برون زا تعيين مي ش��ود و زماني كه شوك 
سياس��ي اتفاق مي افتد؛ به يك باره قيمت ارز چند برابر 
مي ش��ود. به عنوان مثال زماني كه ترامپ صحبت هايي 
عليه ايران مطرح كرد و احتمال وقوع جنگ مي رفت نرخ 
ارز حتي تا 20 هزار تومان هم باال رفت اما اكنون كه شرايط 
سياسي آرام و لحن سخنراني ها آرام تر شده نرخ ارز پايين 
آمده اس��ت. وي ادامه داد: به طور كلي در ثبات اخير نرخ 
ارز اگرچه نظارت ها اثر داشته اما اين اثر حاشيه اي است. 
واقعيت اين اس��ت كه بهبود شرايط اقتصادي چيزي جز 
توليد بيش��تر و ايجاد ارزش افزوده نيست، اقتصاد زماني 
مي تواند پيشرفت داشته باشد و ارزش پول خود را حفظ 
كند كه توليد در آن به راحتي انجام و ارزش افزوده ايجاد 
شود. اما اقتصادي كه انواع موانع را پيش روي توليد دارد 
و با محدوديت هاي زيادي در سرمايه گذاري، بوروكراسي، 
تكنولوژي، تأمين مواد اوليه و ريسك هاي متنوع و... مواجه 
است ، قادر به پاسخگويي به نيازها و تقاضاي كل اقتصاد 
نيست و در چنين شرايطي تورم ايجاد شده و پول ملي تا 

حد زيادي ضعيف خواهد شد.

چرا دالر اين روزها آرام است؟
گزارش

آي��ت اهلل رييس��ي گف��ت: دس��تگاه هاي مج��ري 
و سياس��ت گذاران باي��د توج��ه كنن��د ك��ه همه 
سياس��ت گذاري ها و اقدام��ات ب��ا ن��گاه كاه��ش 
ناهنجاري هاي اجتماع��ي و اقتص��ادي و فرهنگي 
در جامعه باش��د. ب��ه گ��زارش مي��زان، رييس قوه 
قضاييه در نشس��ت هم انديش��ي نخبگان و فعالين 
ح��وزه آس��يب هاي اجتماعي ب��ا تاكيد ب��ر ارتباط 
دستگاه قضايي با دانش��گاه ادامه داد: اين ارتباط در 
حوزه نظارت و قضاوت مورد تاكيد اس��ت. با توجه به 
وظيفه اي كه قانون اساسي براي قوه قضاييه در حوزه 
پيشگيري از وقوع جرم مش��خص كرده است، حتما 
اين ارتباط مي تواند تاثيرگذار باشد تا يك كار علمي 
و با اتقان بيش��تري انجام ش��ود، هر چه كار متقن تر 
باشد اثر بخش تر خواهد بود. آيت اهلل رييسي تصريح 
كرد: آنچه براي همه ما روش��ن اس��ت، اين است كه 
اصل آس��يب هاي اجتماعي يك واقعيت انكارناپذير 
است و دور از هرگونه سياه نمايي بايد واقعيات را ديد 
و واقع نگر بود، در اي��ن قضيه خوش بيني و بدبيني و 
نه افراط و تفريط نبايد داش��ت بايد واقعيات را ديد و 
آسيب شناسانه عمل كرد، ما سخن از بحران نداريم و 
سخن از يك آسيب داريم. وي ادامه داد: حتي كسي 
كه آس��يب او تبديل به جرم مي شود و ناگزير بايد در 
دادگاه محاكمه و به عنوان مجرم در زندان نگهداري 
شود، از اين به بعد به عنوان يك آسيب ديده اجتماعي 
با او برخورد مي شود، باز اجتماعي كردن اين فرد مهم 
اس��ت، لذا نگاه ما در اين حوزه نگاه كامال اسالمي و 
ترميمي خواهد بود، زندان محل بازاجتماعي كردن 
و بازس��ازي كردن افراد اس��ت و زندان ه��اي ما بايد 
اينگونه باش��د. رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: 
در يك بح��ث آكادميك و علمي باي��د علل وجودي 
آسيب هاي اجتماعي مورد بررس��ي قرار گيرد، فقر، 
بيكاري، مسائل اخالقي و دوري از معنويت و اخالق 
بايد مورد توج��ه قرار گيرد. همچنين علل تش��ديد 
آسيب هاي اجتماعي كه ممكن است عدم مديريت 
بر فضاي مجازي، ناهنجاري هاي موجود، مسووليت 
ناپذيري و قانون گريزي بايد در جايگاه خود توس��ط 
جامعه شناسان، دانش��مندان علوم اجتماعي مورد 
 مطالعه و بررسي قرار گيرد و حتما مفيد خواهد بود.

آيت اهلل رييسي در بخشي از اظهاراتش در اين نشست 

گفت: هيچ دس��تگاهي را در كشور نمي شناسم مگر 
اينكه وظيفه پيش��گيري از وقوع جرم و آسيب را در 
جامعه عهده دار باشد.  وي در بيان مصداقي افزود: اگر 
دستگاه هاي اقتصادي، تصميم سازي و تصميم گيري 
درستي در حوزه مس��ائل اقتصادي نداشته باشند به 
ميليون ها چك بالمحل تبديل مي شود كه يك بخش 
آن به دستگاه قضايي وارد و بخش��ي ديگر به بحران 
اجتماعي، اقتصادي و مشكل در بازار تبديل مي شود. 
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه پرونده طالق بايد 
كاهش پيدا كند، تصريح كرد: نه��اد خانواده هرچه 
مس��تحكم تر باش��د پرونده طالق كاهش مي يابد و 
اينجاست كه ديدگاه هاي صاحب نظران بسيار مهم 
است. وي با يادآوري اين نكته كه بايد ميزان تاثير هر 
تصميم سازي و تصميم گيري در كاهش ناهنجاري ها 
بررس��ي ش��ود، گفت: موضوعاتي از قبي��ل طالق، 
حاشيه نشيني شهرها، اعتياد و مسائل ديگري كه به 
عنوان آسيب هاي از آنها ياد مي شود در همين رابطه 
است. وي با اشاره به تاكيد دين بر عدالت اجتماعي، 
گفت: فقر را خداوند متعال نمي دهد و فقر محصول 
بي عدالتي هاي اجتماعي و اقتصادي است، هر گونه 
بي عدالتي اجتماعي و اقتصادي ممكن است موجب 
بسياري از آس��يب هاي اجتماعي ش��ود و هر چه به 
قانون و بر اساس موازين ش��رعي و فرهنگ اسالمي 
عمل ش��ود طبيعتا گرايش مردم به ارزش ها، دين و 

نظام بيشتر است و اين كامال مساله روشني است.
رييس قوه قضاييه از اساتيد و فرهيختگان خواست كه 
با نگاه به اينكه رفع نياز هاي دستگاه ها را مورد توجه 
قرار دهند، نظريات و بحث هاي علمي داشته باشند و 
اين نظريات و مباحث علمي را بسيار ارزشمند دانست 
و گفت: اين نظريات بايد به ميدان عم��ل و اجرا  آيد 
و مسووالن در قوه قضاييه و كس��اني كه مسووليت 
دارند در اين رابطه بايد ارتباط تنگاتنگ با دانش��گاه 
داشته باشند. آيت اهلل رييسي افزود: بحث آسيب هاي 
اجتماعي يك ضرورت اجتناب ناپذير است حتما بايد 
اين بحث ها استمرار و رفت و برگشت داشته باشد و 
ما ش��ما را در جريان كيس ها قرار دهيم و متناسب 
با كيس ها بح��ث كنيم و پيش��نهاد هاي عملياتي و 
اجرايي ارايه نماييد تا مجموعا برون رفتي از شرايط 

و وضعيت موجود ايجاد شود.

 تصميم نادرست دستگاه هاي اقتصادي
به ميليون ها چك بالمحل تبديل مي شود 

قضايي

 همين صفحه  

سرمقاله

مداخله بي اثر دولت
بخ��ش  تحري��م   -1
ساختمان و عمران ايران، 
همان قدر بي معني و بي اثر 
اس��ت كه مداخله دولت 
در بخ��ش مس��كن. چه 
آنكه مسكن، ايراني ترين 
كااليي اس��ت كه توسط 
مردم )بخش خصوصي( 
در داخل كش��ور توليد مي ش��ود و تنها در مواردي 
معدود، س��اخت مس��كن نيازمند واردات مصالح 
يا اقالم ديگر اس��ت. به عبارت ديگ��ر، تمام مصالح 
ساختماني اعم از آجر، س��يمان و آهن و سراميك 
و در و پنجره و... در داخل كش��ور توليد ش��ده و در 
ساخت مس��كن به كار گرفته مي ش��وند. اما بطور 
اخص، واردات برخي مصالح س��اختماني لوكس و 
برخي تجهيزات الكترونيكي براي هوشمندسازي 
واحدهاي مس��كوني مدرن اجتناب ناپذير است. با 
توجه به اينكه هم اينك اغلب واحدهاي مسكوني 
لوكس به دليل قيمت هاي بسيار باال بدون مشتري...

مجيد  اعزازي

 صفحه10  

دانش و فن

 استارت  آپ هاي  ايراني
در  تحريم ها  درخشيدند

شايد برخي از شركت هاي بزرگ صنايع مخابرات 
مانند زيمنس و آلكاتل و نوكيا در برهه اي از زمان 
در ايران حضور داشتند، اما فناوري اطالعات ايران 
از همان ابتداي انقالب تح��ت تاثير تحريم ها قرار 
داش��ت؛ هيچ يك از ش��ركت هاي بزرگ فناوري 
امريكاي��ي و اروپايي در هيچ ش��رايطي قبل و بعد 
از برجام به ايران وارد نش��دند؛ مايكروسافت، اپل و 
گوگل هيچ وقت در ايران نبودند و س��رويس هايي 

مانند آمازون، يوتيوب، اوبر و گوگل پلي...

بازار سرمايه

 عرضه اوليه »آرامكو« 
با هزار حاشيه 

سميرا ابراهيمي| 
قرار است در روز س��وم نوامبر، بزرگ ترين عرضه 
اوليه تاريخ بازار س��رمايه توس��ط آرامكو صورت 
بگيرد. بزرگ ترين شركت حال حاضر جهان وقتي 
به صحنه بورس بيايد، طبيعتا بزرگ ترين عرضه 
اوليه تاريخ بازار س��هام نيز خواهد بود.  اين غول 
نفتي عربستان سعودي كه زمام شركت داري آن 
در دست محمد بن سلمان، وليعهد سعودي است 
در دسامبر سال 2019 درآمد خود را 47 ميليارد 
دالر ارايه كرده است. هم اكنون ارزش اين شركت 
نيز 2 هزار ميليارد دالر است و قرار است به زودي 
5 درصد از سهام ش��ركت خود را در بورس رياض 
عرضه كند.  البته پيش از اي��ن قرار بود كه آرامكو 
حدود يك تا 2 درصد از سهام خود را عرضه كند 
تا در حدود 20 تا 40 ميليون دالر س��ود كس��ب 
كند. اما در نهايت محمد بن سلمان به عرضه اوليه 

5 درصدي از سهام اين شركت راضي شده است.
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توافق روساي سه قوه بر سر افزايش پايه هاي مالياتي

ورود كاالهايي كه امكان توليد داخلي آن وجود دارد، ممنوع مي شود

گزارش »تعادل« از سرنوشت نامعلوم مدارس »سمپاد«  بعد از تصويب »حذف تنوع مدارس«

جهت گيري هاي مالياتي در حمايت از افزايش توليد

حذف سمپاد به نفع مدارس پولي؟

جهان

زمزمه هاي پايان جنگ 
تجاري 

15 3

يوس��ف حجت، ريي��س س��ازمان حمل و نق��ل ترافيك 
شهرداري تهران، داليل مديريت شهري براي مخالفت با 
تغييرات طرح جديد ترافيك را تشريح كرد. به گزارش مهر، 
حجت در پاسخ به پرسشي در خصوص درخواست پليس 
براي تغيير ساعات طرح ترافيك جديد و ايجاد تغييرات در 
اين طرح براساس مذاكرات انجام شده در شوراي ترافيك 
تهران گفت: اين طرح چندماهي اس��ت كه اجرايي شده و 
آمارها نشان مي دهد بر مديريت استفاده از خودرو در ميان 
ش��هروندان تأثيرگذار بوده اس��ت. او افزود: از 3.5 ميليون 
خودرويي كه در شهر تهران وجود دارد، تنها 200 هزار نفر 
از 20 روز سهميه خود بطور كامل استفاده كردند و حدود 
2 ميليون نفر، 2 تا 3 روز از اين س��هميه اس��تفاده كردند 
يعني نزديك به 94 درصد خودروها از 20 روز سهميه خود 
استفاده نكردند. وي در پاسخ به اينكه آيا همه خودروهاي 

پايتخت در سامانه تهران من ثبت نام كرده اند، اظهار كرد: 
تاكنون 2.5 ميليون خودرو در اين س��امانه ثبت نام كردند 
اما ما تمام خودروهايي ك��ه در اين محدوده تردد مي كنند 
را مش��اهده كرده ايم، عوارض آنها ثبت شده و هر زمان كه 
ثبت نام در سامانه تهران من انجام شد، بدهكاري آنان اعالم 
مي ش��ود. حجت تصريح كرد: عدم استفاده از سهميه 20 
روزه نشان مي دهد تردد در اين محدوده توسط شهروندان 
مديريت شده و اين يعني همان هدفي كه ما در اجراي طرح 
به دنبال آن بوديم. اينكه ترددهاي خود رابه گونه اي مديريت 
كنند كه اس��تفاده از خودروي ش��خصي به حداقل برسد. 
بنابراين چرا ما بايد در طرح جديد ترافيك كه به هدف خود 
رسيده است، بازنگري كنيم. آمارها نشان مي دهد اجازه تردد 
كافي است و حتي امكان اجراي سياست هاي سختگيرانه تر 

نيز وجود دارد اما ما به دنبال سخت گيري بيشتر نيستيم.

۹۴ درصد خودروها از سهميه ۲۰ روزه خود استفاده نمي كنند

خبر

 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. 
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روي موج خبر

   ابالغ چهار قانون مصوب مجلس به دولت؛ 
خانه ملت|

رييس مجلس ش��وراي اس��امي، ط��ي نامه اي به 
رييس جمهور، چهار قانون مصوب مجلس را اباغ كرد. 
علي الريجاني طي نامه اي به روحاني رييس جمهور، 
چه��ار قانون مصوب مجل��س را به ش��رح زيراباغ 
كرد. قانون تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از 
بزه ديدگان ناشي از آن، قانون اصاح بند ه� تبصره ۱ 
قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، قانون موافقتنامه 
تش��ويق و حمايت متقابل از س��رمايه گذاري بين 
دولت جمهوري اسامي و دولت مجارستان، قانون 

پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان.

    نوروز پور دبير شوراي اطالع رساني دولت 
شد؛  پايگاه اطالع رساني دولت|

علي ربيعي، با صدور حكمي محمدرضا نوروزپور را 
به عنوان معاون سخنگو و دبير شوراي اطاع رساني 
دولت منصوب ك��رد. در بخش هايي از حكم صادر 
شده از سوي علي ربيعي براي محمدرضا نوروزپور 
آمده است: »امروز دولت تدبير و اميد در شرايطي قرار 
دارد كه تحريم هاي ظالمانه، پايين آوردن تاب آوري 
اجتماعي، زندگي اقتصادي و رواني جامعه را هدف 
قرار داده است و از سويي تاش هاي زيادي نيز براي 
نااميدسازي مردم در حال جريان است. لذا بيش از 
هر دوره ديگري نيازمند ايجاد يك نظام اطاع رساني 
دقيق، سريع، موثر و ش��فاف از برنامه ها و اقدامات 
دولت هستيم.انتظار مي رود با به كارگيري موثر از 
امكانات انساني و نيز ظرفيت هاي موجود در جامعه 
رسانه اي، عاوه بر ايجاد فضاي تعامل، زمينه هاي 
همكاري مناسبي بين شوراي اطاع رساني دولت 

و جامعه رسانه اي گسترش يابد.«

   درخواس�ت حس�ام الدين آش�نا از قوه 
قضاييه؛ تعادل|

مش��اور رييس جمهور از قوه قضاييه خواست نام، 
م��كان و اقدام��ي را كه براي ممانع��ت از تعطيلي 
۵۰۰ كارگاه و مراك��ز توليدي ش��ده را اعام كند. 
حسام الدين آشنا مشاور رسانه اي رييس جمهور در 
توييتر نوشت: ميزان: با اقدامات قضات و دادستان ها 
در سراسر كش��ور از تعطيلي حدود ۵۰۰ كارگاه و 
مراكز توليدي جلوگيري شده است. لطفا؛ نام، مكان، 
علت در معرض تعطيل بودن، اقدامات مش��خص 
دستگاه قضايي در هر مورد و وضعيت فعلي توليد 
هر مركز جهت تنوير افكار عمومي اعان فرماييد.«

   ثبت اموال و دارايي نمايندگان در مجلس 
آغاز مي شود؛ مهر|

عضو هيات رييسه مجلس دهم گفت: ثبت اموال و 
دارايي نمايندگان از روز يك شنبه به صورت رسمي 
در مجلس آغاز مي ش��ود. احمد امير آبادي اعام 
كرد: از روز يك شنبه هفته جاري رسما ثبت اموال 
و دارايي هاي مسووالن در مجلس آغاز مي شود و 
نمايندگان بايد اقدام به ثبت اموال خود در سامانه 
قوه قضاييه كنن��د. وي تاكيد كرد: پيش از اين با 
قوه قضاييه جهت استقرار اين سامانه در مجلس 
گفت وگو كرده بوديم. گفتني است تعداد زيادي از 
نمايندگان اعام آمادگي كرده اند كه اموال خود و 

خانواده شان را در اين سامانه اعام كنند.

   امريكا به جاي تحريم هاي تكراري، تعهداتش 
در برجام را اجرا كند؛ وزارت خارجه|

سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: امريكا به جاي 
تحريم هاي تكراري، از غوطه ور شدن هرچه بيشتر 
در توهمات خود ساخته دست برداشته و به اجراي 
تعهدات خود در برجام باز گردد. سيد عباس موسوي 
در واكنش به تحريم بخش عمراني ايران توس��ط 
امريكا اظهار داشت: اينگونه اقدامات نشانه ضعف و 
ناكارآمدي اين كشور در ديپلماسي است. سخنگوي 
وزارت امور خارجه افزود: متاسفانه دستگاه ديپلماسي 
امريكا ناتوان از انجام ابتكار و راهكارهاي ديپلماتيك 
و معقول ب��وده و تنها اتكاء آنها به زور و تروريس��م 
اقتصادي است. ديپلماسي قلدر مآبانه اياالت متحده 
كه در ارتباط با ساير كشورها و حتي سازو كارهاي 
بين المللي و چند جانبه نيز به كار گرفته مي شود به 

يك معضل جهاني تبديل شده است.

   باي�د براي ه�ر ش�رايطي آمادگي كافي 
داشته باشيم؛ پرتال وزارت كشور|

معاون وزير كشور با تاكيد براين كه پدافند غيرعامل 
در راستاي خدمات دهي به مردم است گفت: اين 
مساله موضوعي نظري يا يك مانور نيست، بلكه در 
ذيل اين راهبرد، بايد بطور واقعي براي هر شرايطي 
آمادگي كافي داشته باش��يم. حسين ذوالفقاري 
ديروز در نشست سراسري كميته پدافند غيرعامل 
اس��تان ها تاكيد كرد: مس��اله پدافند غيرعامل، 
موضوعي نظري يا يك مانور نيست، بلكه در ذيل 
اين راهبرد، بايستي بطور واقعي براي هر شرايطي 
آمادگي كافي داش��ته باش��يم؛ از جمله بايد براي 
تداوم خدمات دهي به مردم و اداره امور جامعه در 
هر شرايط، به الزامات پدافند غير عالم توجه جدي 
داشته باشيم. لذا قطعاً اين موضوع بطور جدي مورد 

توجه مستقيم وزارت كشور و استانداران است.

   آمادگي اقليم كردس�تان ع�راق براي رفع 
مشكالت موجود در گذرگاه هاي مرزي؛  فارس|

مديركل گمركات اقليم كردس��تان عراق در ديدار 
با سركنس��ول ايران در سليمانيه، بر آمادگي اقليم 
كردستان براي رفع مشكات موجود در گذرگاه هاي 
مرزي با هدف تسهيل تبادالت تجاري تأكيد كرد.  
در ماقات سركنسول ايران با »سامال عبدالرحمان 
عزيز« مديركل گمرگات اقليم كردستان، شوشتري 
با تاكيد بر اهميت نقش گمرك در ارتقاي تعامات 
تجاري و مردمي فيمابين، از نقش مديران و كاركنان 
گمركات ايران و اقليم تجليل كرد و خواستار تاش 
مضاعف طرفين در حل و فصل مش��كات موجود 
و ارتقاي امكانات موج��ود در گمركات دو طرف به 

سطح استانداردهاي بين المللي شد.

ايران2

معاون اول رييس جمهوري در هجدهمين اجالس نخست وزيران   شانگهاي تاكيد كرد

استمرار برجام با تعادل در اجراي تعهدات
گروه ايران|

يك ماه پس از حضور روحاني رييس جمهوري كشورمان 
در نشست سران اتحاديه اقتصادي »اوراسيا« در ارمنستان، 
اين بار جهانگيري در نشس��ت نخس��ت وزيران سازمان 
همكاري »ش��انگهاي« در تاش��كند پايتخت ازبكستان 
ش��ركت كرد تا برنامه ه��اي ايران براي عب��ور از چالش 
تحريم ه��اي اقتصادي و توس��عه مناس��بات ارتباطي با 
همس��ايگان را مبتني بر راهبرد كلي تنش زدايي پيش 
ببرد. بر اس��اس اين دورنماي كلي اس��ت كه معاون اول 
رييس جمه��وري در جريان س��خنراني در هجدهمين 
اجاس شانگهاي، اظهاراتش را از موضوع محوري برجام 
آغاز مي كن��د و در ادامه با بازخواني مس��يري كه اياالت 
متح��ده در خروج از برجام و حوادث پ��س از آن پيموده 
اس��ت، چندجانبه گرايي را تنها راه مقابله با كشورهايي 
دانست كه از طريق فشار بر ساير كشورها تاش مي كنند 
تا نظم مورد نظر خود را بر جهان تحميل كنند. جهانگيري 
برجام را نمونه موفقي از تاش جهاني براي دستيابي به 
چندجانبه گرايي دانست و با اشاره به آمادگي ايران براي 
تداوم برجام، دستيابي به چنين امري را تنها در صورتي 
مقدور دانس��ت كه منافع اقتصادي و ارتباطي ايران ذيل 
برجام تحقق پيدا كند.   اس��حاق جهانگيري با اش��اره به 
اين رويكرد امريكا گفت: » اس��تمرار برجام تنها با تعادل 
در اجراي تعهدات از سوي تمامي طرف ها و برخورداري 
اي��ران از مزاياي اقتص��ادي برجام مق��دور خواهد بود.«  
جهانگي��ري عاوه ب��ر ش��ركت در هجدهمين اجاس 
نخست وزيران سازمان همكاري شانگهاي، با نخست وزير 
ازبكستان و برخي مقامات شركت كننده در اين اجاس 
در خصوص مهم ترين مس��ائل منطقه اي و بين المللي و 
موضوعات مورد عاقه طرفين گفت وگو و رايزني كرد.  به 
گزارش پايگاه اطاع رساني معاون اول رييس جمهوري، 
»اسحاق جهانگيري« صبح ديروز در هجدهمين اجاس 
نخست وزيران سازمان همكاري شانگهاي اظهار داشت: 
اي��ران پس از خروج امريكا از برجام، ضمن اعام آمادگي 
خود ب��راي ادامه گفت وگوها با طرف ه��اي ديگر برجام، 
پس از يك س��ال روند توقف اجراي تعهدات هسته اي را 
طبق برجام آغاز و اعام داش��ته اس��ت، در صورت عمل 
طرف هاي مقاب��ل به تعه��دات خود، اج��راي تعهدات 
هسته اي خود را وفق برجام مجدداً از سر خواهد گرفت. 
معاون اول رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه ايران جايگاه 
ويژه اي براي همكاري هاي منطقه اي قائل است، تصريح 
كرد: از آنجايي كه س��ازمان هاي منطقه اي نقش مهمي 
در پيشبرد رويكرد چند جانبه گرايانه در نظام بين الملل 
دارند، سازمان همكاري شانگهاي مي تواند در اين مسير 

پيشگام باشد. جهانگيري ضمن قدرداني از مردم و دولت 
ازبكس��تان براي ميزباني و برگزاري هجدهمين اجاس 
نخس��ت وزيران سازمان همكاري ش��انگهاي بيان كرد: 
جهان ما با مسائل پيچيده، جديد و خطيري روبروست. 
نظام جهاني ناگزير اس��ت در مواجهه با مسائل نوظهور 
اقليمي، بين المللي و منطقه اي برپايه چندجانبه گرايي و 
همكاري هاي مشترك كليه اعضاي جامعه جهاني عمل 
كند و ضرورت دارد همه كشورها براساس مسووليت خود 
براي حفظ صلح و امنيت و نظم پايدار بين المللي در مقابل 
هرگونه اق��دام يكجانبه گرايانه مقاومت  كنند. وي افزود: 
ايران جايگاه ويژه اي براي همكاري هاي منطقه اي قائل 
است. از آنجايي كه سازمان هاي منطقه اي نقش مهمي 
در پيشبرد رويكرد چند جانبه گرايانه در نظام بين الملل 
دارند، سازمان همكاري شانگهاي مي تواند در اين مسير 
پيشگام باشد. جهانگيري تصريح كرد: ايران همكاري هاي 
منطقه اي و بين المللي را براي مبارزه با تروريسم و تضمين 
صلح و امنيت بين المللي حائز اهميت مي داند و بر مقابله 
جمعي با اين پديده مجرمانه تأكيد دارد و تعهد مبارزه با 

تروريسم و تاش براي دستيابي به جهاني عاري از خشونت 
و افراطي گري را محصول خواست ملت خود مي داند.

  الگوي كارآمد چندجانبه گرايي
معاون اول رييس جمهوري گفت: دولت ايران متأس��ف 
است كه تحت تأثير سياست هاي زورگويانه دولت امريكا 
برخي سازمان هاي رسمي و موثر در مبارزه با تروريسم در 
كشورهاي مستقل در معرض اتهام نارواي تروريستي بودن 
قرار مي گيرند و مشمول معيارهاي دوگانه در سياست هاي 
مبارزه با تروريسم مي شوند. وي افزود: برجام يك الگوي 
كارآمد و موفق ديپلماسي چندجانبه است كه در چارچوب 
مذاكرات دشوار و طوالني ايران با شش قدرت موثر جهان 
به نتيجه رسيد و قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد نيز پش��توانه آن شد اما دولت فعلي امريكا در 
اقدامي بي س��ابقه از توافقنامه برجام خارج شد و درصدد 
برآمد كه با اعمال تحريم هاي مالي، بانكي، قوانين داخلي و 
تكنولوژي خود، راه همكاري اقتصادي تمامي كشورهاي 
جهان از جمله اعضاي متعهد به برج��ام را به روي ايران 

ببندد. جهانگيري خاطرنشان كرد: اقدامات زورمدارانه 
و يكجانبه امريكا در اعمال تحريم هاي ظالمانه عليه ملت 
ايران، مصداق بارز تروريسم اقتصادي و نقض فاحش اصول 
حقوق بين الملل و منش��ور ملل متحد اس��ت و از اين رو 
جامعه بين المللي در اين زمينه مسووليت دارد. جمهوري 
اسامي ايران پس از خروج امريكا از برجام، همواره ضمن 
اعام آمادگي خود ب��راي ادامه گفت وگوها با طرف هاي 
ديگر برجام، پس از يك سال روند توقف اجراي تعهدات 
هسته اي را طبق برجام آغاز و اعام داشته است، در صورت 
عمل طرف هاي مقابل به تعهدات خود، اجراي تعهدات 
هسته اي خود را وفق برجام مجدداً از سر خواهد گرفت.  
معاون اول رييس جمهوري تصريح كرد: بديهي اس��ت 
اس��تمرار برجام تنها با تعادل در اجراي تعهدات از سوي 
تمامي طرف ها و برخورداري اي��ران از مزاياي اقتصادي 

برجام مقدور خواهد بود.

  امنيت دريانوردي در منطقه
جهانگيري گفت: امنيت دريانوردي به عنوان اصل شناخته 

شده حقوق بين الملل، همواره مورد تأكيد ايران بوده است. 
نظام دريانوردي در تنگه هرمز بر پايه »عبور بي ضرر« كليه 
ش��ناورها، بدون تبعيض بوده و جمهوري اسامي ايران 
هرگون��ه اقدام الزم جهت حفاظ��ت از امنيت اين تنگه و 
حراست از مرزهاي آبي خود را جزو حقوق حاكميتي خود 
مي داند و هرگونه اقدام در جهت امنيتي سازي دريانوردي 
آزاد را نمي پذيرد. معاون اول رييس جمهوري اظهار داشت: 
ط��رح ابتكاري »صلح هرمز« كه توس��ط رييس ايران در 
اجاس اخير مجمع عمومي س��ازمان ملل ارايه گرديد، 
فرصت مناسبي براي دستيابي به صلح پايدار، همكاري 
و مشاركت جمعي كش��ورهاي منطقه، تضمين امنيت 
انتقال انرژي و كشتيراني و تبادالت تجاري جهان با منطقه 
است كه انتظار حمايت جامعه بين المللي و سازمان هاي 
منطقه اي از اين طرح را داريم. جهانگيري يادآورشد: ايران بر 
اين باور است كه راه توسعه و رفاه كشورهاي منطقه از مسير 
همكاري هاي اقتصادي و تجاري مي گذرد و ايران آماده است 
با ابتكارات منطقه اي در اين زمينه همكاري الزم را داشته 
باشد. وي اظهار داشت: موقعيت جغرافيايي ايران امكان 
اتصال ترانزيتي كشورهاي مختلف در غرب و شرق و شمال 
و جنوب را فراهم مي سازد و ما عاقه منديم از اين موقعيت 
راهبردي براي كمك به توسعه پايدار و رشد كشورمان و 
همگرايي اقتصادي ساير كشورهاي منطقه به بهترين نحو 
استفاده كنيم.  معاون اول رييس جمهوري افزود: در همين 
راستا با سرمايه گذاري هاي عظيم، كريدورهاي مختلف 
حمل و نقل و ترانزيت جاده اي و ريلي نظير كريدور شمال- 
جنوب، كريدور خليج فارس- درياي سياه، كريدور شرق 
ايران با محوريت توسعه بندر چابهار، كريدورهاي جاده اي 
و ريلي مصوب اكو و همچني��ن كريدورهاي هوايي براي 
تسهيل حمل ونقل ترانزيتي ايجاد شده است.  وي گفت: 
اخيرا موافقتنامه موقت ترتيبات تجارت آزاد بين ايران و 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا به امضا رسيده است كه با اجرايي 
شدن مرحله اول آن، ترتيبات تجارت ترجيحي بين ايران 
و اعضاي اتحاديه برقرار مي ش��ود و در آينده اي نزديك به 
سمت تجارت آزاد منطقه اي حركت خواهيم كرد. معاون 
اول رييس جمهوري تصريح كرد: تعامل و مشاركت ايران 
در چارچوب سازمان همكاري شانگهاي موجب تقويت 
اين ائتاف بين المللي براي ارتقاي صلح و همزيستي پايدار 
و كسب و خلق فرصت هاي جديد توسعه و ارتقاي سطح 
آسايش و رضايت مردم كشورهاي عضو و جهان مي شود.  
جهانگيري گفت: موقعيت ژئوپليتيك و ژئواكونوميك ايران 
و پتانسيل ممتاز آن در منابع انساني و مادي به ويژه انرژي 
عناصري موثر و اعتباربخش به هر گونه همكاري و ائتاف 

بين المللي و تأمين منافع مشترك است.

معاون پارلماني رييس جمهور: 

تعطيلي پنج شنبه ها در دولت تصو يب نشد
بعد از ت��اش برخي نماين��دگان براي افزاي��ش دامنه 
تعطيلي ه��اي هفتگي، مع��اون پارلماني رييس جمهور 
درخصوص ديدگاه دولت در اين زمينه مي گويد: با توجه 
به بار مالي زيادي كه تعطيلي پنج شنبه ها به كشور هزينه 

مي كند، دولت از اين طرح حمايت نكرد و تصويب نشد.
به گزارش تسنيم، حس��ينعلي اميري كه براي بازديد از 
طرح هاي عمراني و خدماتي زنجان راهي اين استان شده 
اس��ت، ديروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعطيلي 
پنج شنبه ها در كش��ور طرحي بود كه نمايندگان مطرح 
كرده بودند و در دولت به بحث گذاش��ته شد و با توجه به 
اينكه در تقويم كشور تعداد روزهاي تعطيل بسيار است و 
اين امر در كل استان ها موجب تعطيلي ادارات، كارگاه ها 
و كارخانه ها و بنگاه هاي اقتصادي مي ش��ود لذا بار مالي 
خيلي زيادي را بر كشور تحميل مي كند و دولت با اين طرح 
مخالفت كرد. معاون پارلماني رييس جمهور با اش��اره به 
انتخابات پيِش رو گفت: انتخابات يكي از مهم ترين اتفاقات 
و رويدادهاي كشور است كه اواخر امسال اتفاق مي افتد و 
دولت در انتخابات يك مجري بي طرف است. وي در ادامه 
تصريح كرد: انتخابات سه رخ دارد، يك رخ مردم، يك رخ 
مجري، يك رخ ناظر و دولت به عنوان مجري در انتخابات 

كامًا بي طرف عمل مي كند.

مع��اون پارلماني رييس جمهور تأكيد ك��رد: آنچه براي 
دولت مهم است برگزاري يك انتخابات پرشور و پرشكوه 
بر اساس قانون است كه همه سايق و جريان هاي سياسي 
داخل نظام در آن نامزد و مشاركت جدي داشته باشند. او 
درخصوص اجراي انتخابات به صورت الكترونيكي نيز گفت: 
وزارت كشور با ش��وراي نگهبان به عنوان ناظر انتخابات 
در حال تعامل اس��ت و با توجه به اينكه دولت از برگزاري 
انتخابات الكترونيكي استقبال مي كند بايد ببينيم چگونه 
و تا چه حد با شوراي نگهبان به توافق مي رسيم كه نتيجه 

اين موضوع را وزير محترم كشور اعام مي كند.

 براي س�رمايه گذار و كارآفرين فرش قرمز 
پهن كنيد

معاون پارلماني رييس جمهور همچنين با اشاره به اهميت 
تثبيت گفتمان كار و كارآفريني در كشور گفت: بايد براي 

سرمايه گذار و كارآفرين فرش قرمز پهن كرد.
حسينعلي اميري در جلسه س��تاد راهبردي و مديريت 
اقتصاد مقاومتي زنج��ان، اظهار كرد: تصميم درس��ت 
نيازمند اطاعات صحيح است، اگر تصميم درست نداشته 
باش��يم، نمي توانيم مديران شايس��ته اي در حوزه خود 
باشيم؛ همچنين بايد در تصميم گيري و قضاوت، شرايط 

گذشته كشور موردنظر قرار گيرد. براي مثال در مقايسه 
بايد وضعيت شاخص ها در سال ۹۲ در نظر گرفته و پس از 
آن تحليل ها انجام شود. اميري تصريح كرد: پيش از سال 
۹۲، رشد اقتصاد منفي ۶.۴ درصد بوده و مسائل مربوط 
به سال ۸۸ در كشور س��ايه انداخته بود و نيروهاي نظام 
در وضعيت شقاق قرار داشتند و تفرقه در حد روساي قوا 
مشهود بود. ايران هراسي در جهان طنين افكن شده ولي 
پس از آن شاهد بهبود شرايط بوديم. وي با بيان اينكه حل 
موضوع هسته اي با يك قطعنامه، كار ساده اي نيست و از 
بين بردن آثار پرونده هاي پيشين نيز با حل قطعنامه به 
وجود آمد، عنوان كرد: تاكنون مشاهده نشده كه كشوري 
ذيل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار گيرد و بدون جنگ 
رهايي يابد، ولي ايران اسامي با حمايت رهبر و مديريت 
رييس جمهور و توانمندي تيم مذاكره كننده توانست با يك 
قطعنامه آثار ديگر قطعنامه ها را از بين ببرد. در حال حاضر 
صبر و مقاومت ملت ايران نتيجه خود را نشان داده و حتي 
امريكايي ها ديگر قصد تغيير نظام را ندارد و نگاه ها به نظام 
تغيير كرده است. اين مسوول با اشاره به اينكه تحريم هاي 
سازمان ملل از لحاظ حقوقي نسبت به تحريم هاي امريكا 
متفاوت است و اين موضوع جايگاه ايران را عوض كرد، در 
حالي كه آن موقع دنيا عليه ما بود، گفت: امروز ش��رايط 

برعكس ش��ده و دنيا مي داند كه ملت ايران منس��جم و 
معتقد است و رهبري آگاه دارد و اين رژيم صهيونيستي 
و امريكا است كه به دنبال ظلم است. امروز هيچ كشوري 
جز عربس��تان و رژيم صهيونيس��تي با امريكا همراهي 
نمي كند و مواضع عليه ايران تغيير كرده اس��ت. معاون 
پارلماني رييس جمهور با بيان اينك��ه در حال حاضر در 
يك جنگ تمام عيار اقتصادي هستيم، يادآور شد: دشمن 
به دنبال نفوذ در اقتصاد و فروپاشي نظام از طريق اقتصاد 
است؛ براي همين بايد به اقتصاد و اقتصادمقاومتي توجه 
بسياري شود.  وي افزود: بايد براي سرمايه گذار و كارآفرين 
فرش قرمز پهن كرد و با اين افراد با اخاق اسامي رفتار 

كرد. در گذش��ته جنگ اقتصادي وجود داشت ولي حال 
جنگ اقتصادي در كشور وجود دارد كه بسيار پيچيده تر 
است و آثار مخربي دارد. در حوزه قانون گذاري و اجرا نياز به 
تغييرات و همكاري داريم. اميري با بيان اينكه مديران نياز 
دارند تا در اطمينان تصميم گيري كنند، عنوان كرد: اگر 
مديران ريسك پذير نباشند در سيستم، نوآوري و خاقيت 
اتفاق نمي افتد و اين مهم چيزي است كه عاوه  بر اقتصاد 
بايد به آن توجه جدي شود. بايد احساس آرامش و اعتماد 
در بين مديران به خصوص مديران اقتصادي اتفاق بيفتد؛ 
چراكه در گذشته اگر به فرماندهان جنگي اعتماد نمي شد، 

جنگ به نتيجه نمي رسيد و امروز نيز همان گونه است.
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 توقف  اجراي پروتكل الحاقي 
در گام چهارم كاهش تعهدات

عضو فراكسيون نمايندگان 
واليي مجل��س اعتقاد دارد 
گام چهار كاهش تعهدات 
هسته اي بايد همراه با توقف 
اج��راي پروت��كل الحاقي 
و ايج��اد محدودي��ت در 
برخي دسترس��ي ها باشد. 
س��يد محمد جواد ابطحي در گفت وگو ب��ا خانه ملت، 
درخصوص انفعال كش��ورهاي اروپاي��ي در مواجهه با 
توافقنامه برجام و نزديك شدن زمان اجراي گام چهارم، 
گفت: كاهش تعهدات هس��ته اي به صورت مرحله به 
مرحله موجب شده كشورهاي طرف مقابل در برجام براي 
اتخاذ سياست مواجهه با ايران دچار شرايط ناپايدار شوند. 
وي  اظهار كرد: كشورهاي غربي درصدد افزايش فشار بر 
كشورمان هستند تا برجام موشكي و ساير برجام هاي 
ديگر را مطرح كنند. وي با اشاره به اينكه امريكايي ها تصور 
مي كردند با خروج يكجانبه از برنامه جامع اقدام مشترك 
ش��رايط به ضرر ايران تمام مي شود، ادامه داد: اين مهم 
درحالي است كه امروزه كشورهاي غربي در مظان اتهام 
افكار عمومي قرار گرفته اند زيرا كشورمان به تمام تعهدات 
هسته اي خودش عمل كرده و اكنون نيز طبق مفاد برجام 

نسبت به كاهش تعهدات هسته اي اقدام مي كند.

ايران در گام چهارم به سمت 
غني سازي كامل پيش مي رود

  نماينده مردم رش��ت در 
مجلس دهم گفت: ايران 
در گام چهارم به س��مت 
غني س��ازي كامل پيش 
مي رود و  IRه��اي خود را 
ادامه و س��انتريفيوژهاي 
فعال تري را به كار خواهد 
گرفت. »غامعلي جعفرزاده ايمن آبادي«، در گفت وگو 
با برنا، در خصوص »ضرورت برداشتن گام چهارم« 
گفت: ايران راهي جز برداش��تن گام چه��ارم ندارد. 
امريكا نمي تواند يكطرفه هر غلطي كه دلش مي خواهد 
انجام دهد. ايران مجبور است اقدامات متقابل، انجام 
و تمهيدات الزم را براي منافع ملي اتخاذ كند؛ وقتي 
حتي در غذا و دارو محروم باشيم ضرورتي ندارد كه 
پايبندي خ��ود را در برجام حفظ كني��م. او در ادامه 
گفت: اروپا نتوانس��ت به تعه��دات خود عمل كند و 
نشان داد، قابليت تكيه گاه را ندارد و ايران بايد به فكر 
منافع ملي خود باشد؛ اما ايران نشان داد اهل مذاكره 
و صلح اس��ت. نماينده مردم رشت اظهار كرد:  مردم 
مي گويند در شرايطي كه اروپا ايران را جا گذاشت و 
غربي ها شمشير خود را از رو بسته اند، اصرار شما براي 

حفظ برجام چيست. 

 بيش از حد نياز
 موشك ذخيره كرده ايم

فرمانده كل س��پاه با بيان 
اينكه پس از پيروزي انقاب 
اسامي، امريكا در فرسايش 
ق��درت قرار گرفته اس��ت، 
گفت: ما فقط به موشك ها 
تكيه نداريم، هرچند به اندازه 
كافي و بيش از حد نياز آنها 
را ذخيره كرده ايم و هدف مان هم مش��خص اس��ت و 
نيروهاي مان هم كاما آماده هس��تند. به گزارش سپاه 
نيوز، سرلشكر حسين سامي ديروز در آيين رونمايي 
از ديوارنگاره هاي النه جاسوسي سابق امريكا، با اشاره به 
ادعاي امريكايي ها مبني بر مبارزه با تروريسم، گفت: اين 
 ادعا در حالي است كه رييس جمهور فعلي امريكا مي گويد
Obama Is Founder of ISIS يعن��ي اوبام��ا 
رييس جمهور قبلي خالق و موسس داعش است.  وي 
افزود: پس از پيروزي انقاب اسامي، امريكا در فرسايش 
قدرت قرار گرفته اس��ت چراكه مجبور شده از سطوح 
راهبردي به سطح عملياتي تنزل موقعيت داشته باشد. 
امريكايي ه��ا در اقصي نقاط عالم مناف��ع حياتي براي 
خود تعريف كرده اند، اما آگاه ش��دن ملت ها و خيزش 
فراجغرافيايي عليه آنها باعث شده تا مستقيما گسترش 

بيش از حد قدرت نظامي بدهند. 

هم تهديد را خوب مي شناسيم 
هم به آن اشراف داريم

همزمان با آغاز هفته پدافند 
غير عامل رييس س��ازمان 
پدافن��د غيرعامل كش��ور 
گفت: ما هم تهديد را خوب 
مي شناس��يم ه��م ب��ه آن 
اشراف داريم و هم مي توانم 
راه حل هاي دفاعي در برابر 
اين تهديد را پيش بيني، طراحي، تمهيد و تمرين كنيم 
و آماده باشيم. به گزارش ايسنا، سردار غامرضا جالي 
در مراس��م صبحگاه عمومي و رزمايش دانش آموزي 
پدافند غير عامل با بيان اينكه امروز به دليل توانمندي 
باالي دفاعي كشور، دشمنان قادر به اقدام نظامي عليه 
ما نيس��تند تصريح كرد: حتي ابرقدرتي مانند امريكا 
وقتي به قلمرو س��رزميني ما با پهپاد جاسوسي تجاوز 
مي كند با آتش پدافند هوايي هوشيار ما روبه رو مي شود و 
هواپيمايش سرنگون مي شود و قادر به عكس العملي در 
برابر ما نيست. اين در واقع قدرت نامتقارن و بازدارندگي 
نامتقارن ما را نش��ان مي دهد. جال��ي با بيان اينكه ما 
مي توانيم الگويي از پدافند تركيبي را به دنيا ارايه دهيم 
نش��ان از قدرت بازدارندگي ما دارد كه نقطه قوت است 
خاطرنشان كرد: پدافند غيرعامل امروز يك جنبه كاما 

علمي دارد چون مبتني بر فناوري هاي نو است.

تشكيل قرارگاه مقابله با قاچاق 
سوخت در كشور 

در ش��رايطي ك��ه موضوع 
مقابل��ه با قاچاق س��وخت 
و حامل ه��اي ان��رژي از 
منظ��ر كارشناس��ان يكي 
از مهم تري��ن ضرورت هاي 
ام��روز كش��ور محس��وب 
مي ش��ود، فرمانده مرزباني 
كشور از ايجاد قرارگاه مقابله با قاچاق كاال در حوزه هاي 
مختلف به خصوص سوخت در كش��ور خبر مي دهد.  
س��ردار قاس��م رضايي در گفت وگو با مهر در خصوص 
آخرين وضعيت قاچاق س��وخت در كش��ور و اقدامات 
مرزباني در اين زمينه گفت: در حال حاضر قاچاق سوخت 
به مفهوم سال هاي گذشته در كشور را شاهد نيستيم و 
اين معضل در كشور مهار شده است. وي با بيان اينكه در 
سال هاي اخير به خصوص امسال شاهد برخي تخلفات و 
قاچاق سوخت در كشور را شاهد بوديم عنوان كرد: عموما 
قاچاق سوخت به دو شكل تعبيه باك اضافي و افزايش 
ظرفيت باك هاي لنج هاي كشتي و برخي خودروهايي 
كه از مرزها تردد مي كنند صورت مي گيرد كه مقابله با اين 
امر در دستور كار ستاد مقابله با قاچاق قرار دارد. سردار 
رضايي از افزايش ۳.۵ برابري كشفيات قاچاق سوخت 

طي هفت ماهه امسال در كشور خبر داد.

چهره ها



3 كالن

توافق روساي سه قوه بر سر افزايش پايه هاي مالياتي

جهت گيري هاي مالياتي در حمايت از افزايش توليد

دريافت يارانه بيمه مشروط به آزمون وسع

بالتكليفي آيين نامه  »امنيت شغلي كارگران پروژه اي« 

احتمال ترخيص از مبادي رسمي قوت گرفت

نهايي شدن سامانه جامع روابط كار تا ۳ ماه آينده

سهم 19 درصدي كاركنان زن در بخش بازرگاني و خدمات

در حالي كه از وزارت اقتصاد خبر مي رسد كه 
پيش نويس اليحه افزاي�ش پايه هاي مالياتي 
تهيه ش�ده اس�ت، اكنون نيز خبري از جلسه 
سران قوا حاكي از آن است كه روساي سه قوه 
به دنبال توافق بر س�ر اين موضوع هستند. با 
توجه به اينكه افزايش پايه هاي مالياتي همواره 
دش�منان بس�ياري از ميان ذي نفعان داشته 
اس�ت اكنون ش�ايد اين اقدام را بتوان عزمي 
در جهت اصالح واقعي ساختار نظام مالياتي و 
دريافت ماليات از افرادي تلقي كرد كه سال ها 
از پرداخت ماليات حقه دولت آسوده بوده اند. 

به گ��زارش »تعادل«، روز گذش��ته چهل و يكمين 
جلسه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه 
قوه با حضور اعضا و سران سه قوه تشكيل شد. در اين 
جلسه مباحث پيرامون اصالحات ساختاري بودجه 
صورت گرفت و رييس س��ازمان برنامه و بودجه هم 
گزارش��ي از اقدامات صورت گرفته مطرح كرد. هر 
چند تاكنون پاره اي از اطالعات درباره نحوه اصالح 
س��اختار بودجه اعم از حذف نفت از بودجه جاري و 
هزينه آن در بودجه عمراني مطرح ش��ده است ولي 
با اين ح��ال اطالعات چنداني درب��اره چند و چون 
اجراي اين سياست در دسترس نيست. با اين حال 
حذف نفت از بودجه مستلزم ايجاد برخي تغييرات 
بنيادين در س��اختار نظام مالياتي كشور است. اين 
موضوعي است كه بررسي هاي كارشناسي سازمان 
برنامه و بودجه به درستي آن را تشخيص داده است.

سازمان امور مالياتي در سال هاي گذشته با مشكالت 
جدي روبرو بوده اس��ت. مش��كالتي مانند معافيت 
40درصدي توليد ناخالص داخلي از پرداخت ماليات، 
فرارهاي مالياتي سنگين كه برخي محاسبات تا بيش 
از 60 هزار ميلي��ارد تومان آن را برآورد مي كنند. در 
عين ح��ال برخي پايه هاي ماليات��ي مهم در دنيا در 
ايران وجود ندارد. همان پايه ه��اي مهمي كه براي 
اخ��ذ ماليات از ثروتمندان به كار بس��ته مي ش��ود. 

اين در حالي اس��ت كه كارمندان دون پايه، كس��به 
و توليدكنندگان و... همواره تحت فش��ار س��نگين 

ماليات بوده اند. 
در كنار همه اين مس��ائل نظام ماليات��ي در ايران از 
مشكل اعطاي معافيت هاي مالياتي كلي هم همواره 
رنج مي برده اس��ت، مثل معافي��ت بخش فرهنگي، 

كشاورزي و... 
اين وضعيت منجر به آن شده بود كه نظام مالياتي در 
ايران هم ناكارآمد باشد و هم تبعيض آميز. ناكارآمد 
از آن جهت كه قادر ب��ه تامين هزينه هاي مربوط به 

بودجه نيست و همان گونه كه پيش تر رييس سازمان 
امور مالياتي اعالم كرده بود نسبت مالياتي در ايران 
معادل 7.5 برآورد ش��ده است. يعني نسبت ميزاني 
كه نظام مالياتي قادر به اخذ ماليات اس��ت در قياس 
به توليد ناخالص داخلي معادل 7.5 درصد است. در 
عين حال حجم عظيم پرونده هاي تلنبار ش��ده در 
پروسه هاي مختلف س��ازمان امور مالياتي حاكي از 
آن اس��ت كه موديان مالياتي تعيين ش��ده برايشان 
را نمي پذيرند. در عين حال احس��اس ناعدالتي هم 
وج��ود دارد چرا ك��ه همين معافيت ه��ا و فرارهاي 

مالياتي نشان مي دهد نظام مالياتي كشور در حالي 
به اقشاري از جامعه براي اخذ ماليات فشار مي آورد 
كه گروه هاي ديگري هستند كه به طرق مختلف يا 
به صورت قانوني از پرداخت ماليات معاف هستند يا 

از پرداخت آن فرار مي كنند. 
از همي��ن رو الزم��ه افزايش درآمده��اي بودجه از 
طريق غير نفتي مس��تلزم برخي اصالحات اساسي 
مانند افزودن پايه هاي مالياتي است. در همين راستا 
س��ازمان امور مالياتي پيش نوي��س لوايحي را تهيه 
كرده اس��ت كه در آن هم افزودن پايه هاي مالياتي 

در دس��تور كار قرار گرفته است و هم تعيين تكليف 
برخي معافيت ها. 

حاال از جلس��ه س��ران قوا هم خبر مي رس��د كه در 
اين جلس��ه هم موضوع مالياتي ميان روس��اي سه 
قوه به بحث گذاش��ته شده است. آنگونه كه اخبار از 
جلسه روز گذشته بيرون آمده است، در اين نشست 
سياست هاي اصالح ساختار نظام مالياتي مبتني بر 
افزايش پايه مالياتي و نس��بت آن با درآمد ناخالص 
ملي و تأمين منابع پايدار و جهت گيري هاي مالياتي 
در حمايت از افزايش توليد و حمايت از اقش��ار كم 
درآم��د، در اين جلس��ه مورد بحث و بررس��ي قرار 

گرفته است.
گفتني اس��ت در روزهاي گذش��ته كه پيش نويس 
اليحه پايه هاي مالياتي منتش��ر شده است بسياري 
به برخي بخش هاي اين اليحه حمله كرده اند. يكي 
از بخش هاي آن، دريافت ماليات از سود سپرده هاي 
بانكي بود كه با واكنش شديد نظام بانكي روبرو شد. 
با اين تفاسير به نظر مي رس��د تصويب اين قانون و 
اجراي آن ممكن اس��ت ب��ا مخالفت ها و ممانعت ها 
يبسياري روبرو ش��ود، لذا توافق روساي سه قوه در 

اين زمينه مي تواند تا حدودي راهگشا باشد.
گفتني است در جسله روز گذشته موضوعات ديگر 
اقتص��اد ايران هم مورد بررس��ي قرار گرفته اس��ت، 
مثال قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور 
بازرگاني، در ادامه جلس��ه گزارش��ي از عملكرد اين 
وزارتخانه در حوزه واردات و صادرات ارايه كرده است. 
همچني��ن در اين جلس��ه مقرر ش��ده اس��ت ورود 
كاالهايي كه امكان توليد داخلي آن و تأمين نيازهاي 
بازار وجود دارد، در حماي��ت از توليدگران داخلي و 
افزايش اشتغال ممنوع ش��ود. البته اين تصميم در 
حالي گرفته ش��ده اس��ت كه برخي اخبار از گمرك 
ايران حاكي از آن است كه تصميم گيران به دنبال آن 
هس��تند كه برخي كاالهاي گروه 4 در گمرك ايران 
دپو ش��ده اند به هر ترتيبي ترخيص شده يا مقدمات 

ترخيص آنها فراهم شود.

معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
اعالم كرد: اين وزارتخان��ه آمادگي كامل براي اجراي 
آزمون وسع به منظور دريافت يارانه دولت براي پرداخت 

حق سرانه بيمه پايه را مطابق با آيين نامه دولت دارد.
احمد ميدري گفت: مطابق بند ال��ف ماده 70 قانون 
برنامه شش��م توسعه »پوش��ش بيمه سالمت« براي 
تمامي آحاد جمعيت كشور اجباري بوده و برخورداري 
از يارانه دولت براي حق  س��رانه بيمه از طريق ارزيابي 
وسع و براساس آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب 
هيات وزيران مي رس��د. وي ادامه داد: براساس ماده 

۲ آيين نام��ه مذكور اف��راد فاقد بيمه پايه س��المت، 
بيمه شدگان مناطق روستايي، عشايري و شهر هاي با 
جمعيت كمتر از ۲0 هزار نفر و همچنين بيمه شدگان 
شهري صندوق بيمه همگاني رايگان سازمان و اقشار 
تحت پوشش نهادهاي حمايتي، مشمول اين آيين نامه 
هستند.  معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كارورفاه 
اجتماعي ياد آورشد: بر اساس ماده هشت آيين نامه، 
تمام بيمه شدگان مشمول در ماده ۲، ظرف مدت يك 

سال از ابالغ اين آيين نامه ارزيابي وسع مي شوند. 
ميدري ياد آورش��د: بر اس��اس تبصره يك ماده ۱۱ 

آيين نامه، وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي موظف 
است بر اساس اطالعات ثبت شده در پايگاه اطالعات 
ايرانيان خانوارهاي متقاضي اس��تفاده از يارانه دولت 
جهت حق سرانه بيمه پايه درمان را بر اساس فهرست 
اعالمي از سوي سازمان، مورد ارزيابي وسع قرار دهد و 
نتايج آن را ظرف يك ماه به سازمان بيمه سالمت اعالم 
كند.  وي افزود: با توجه به موارد گفته ش��ده، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متولي ايجاد پوشش 
بيمه پايه اجباري در كش��ور و ايجاد س��ازو كارهاي 
الزم براي ثبت نام موارد جديد اس��ت و در صورتي كه 

متقاضي جديد خواستار استفاده از يارانه دولت براي 
پرداخت حق سرانه بيمه باشد بايد اطالعات از سازمان 
به وزارت تعاون، كارورفاه اجتماعي براي انجام ارزيابي 

وسع ارسال شود. 
معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
گفت: در جهت اجرايي كردن اس��تحقاق سنجي اين 
افراد زيرس��اخت هاي الزم در وزارت تعاون، كارورفاه 

اجتماعي برقرار است. 
وي اضافه ك��رد: در صورت هرگونه اعتراض به نتيجه 
ارزيابي وس��ع بر اس��اس اطالعات ثبت��ي در پايگاه 

اطالعات رفاه ايرانيان، طبق ماده ۹ پاسخگويي براساس 
شيوه نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي و سازمان بيمه سالمت ايران تهيه و ابالغ 
مي ش��ود . ميدري در پايان گفت: وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي سامانه الزم جهت پاسخگويي به اعتراض 
احتمالي ناش��ي از عدم صحت اطالع��ات پايگاه رفاه 
ايرانيان را پيش بيني كرده است. گفتني است آيين نامه 
اجرايي بند الف ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه نهم 
شهريورماه امسال در هيات وزيران تصويب شده بود. 

قانون كار ۲۹ س��ال پيش تكليفي را ب��ر عهده دولت 
گذاشت كه بر اس��اس آن امنيت شغلي كارگراني كه 

در مشاغل غيرمستمر فعاليت مي كنند، تامين شود.
مشاغل غيرمستمر به مشاغلي اطالق مي شود كه براي 
انجام ماموريتي خاص ايجاد شده اند و اين ماموريت در 
تاريخ معيني به اتمام مي رسد. پروژه هاي سدسازي، 
راه سازي، ساخت كارخانه و نظاير آنها، از جمله مشاغل 
غيرمس��تمر هس��تند. اما موضوعي كه طي سه دهه 
گذش��ته از تصويب قانون كار بالتكليف مانده، تعيين 
تكليف تبصره يك ماده 7 قان��ون كار و تامين امنيت 
ش��غلي براي كارگران اين مشاغل است. بر اساس اين 
تبصره قانوني، وزارت كار از زمان تصويب قانون كار در 
سال 6۹ مكلف بود، در راستاي امنيت شغلي نيروي كار، 
»آيين نامه حداكثر مدت قرارداد موقت براي كارهايي 
كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد« را تهيه كند و 

پس از تصويب هيات وزيران الزم االجرا باشد.
پس از ٢٨ سال بي تفاوتي دولت ها به اين تكليف قانوني 
و فعاليت كارگران مش��اغل پروژه اي و غيرمس��تمر با 
قراردادهاي موقت، سرانجام با جلسات مشترك وزارت 
كار، نمايندگان كارگ��ري و كارفرمايي، اين آيين نامه 
براي ساماندهي ش��غلي كارگران مشاغل در مشاغل 
غيرمستمر و پروژه اي، در تيرماه سال ۹7 توسط علي 
ربيعي وزير وقت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به 

دولت رفت.
بر اساس ماده ۲ آيين نامه ساماندهي شغلي كارگران 

مشاغل غيرمستمر، حداكثر مدت موقت براي كارهايي 
كه ماهيت آنها جنبه غيرمستمر دارد، ۳ سال تمام است، 
به عبارتي انعقاد قرارداد موقت از س��وي كارفرمايان با 
كارگراني كه ۳ سال در مشاغل غيرمستمر، اعم از اينكه 
به صورت متوالي يا متناوب باشد، ممنوع است و بايد 

با اين گارگران تا پايان پروژه قرارداد دايم منعقد شود.
در ماده ۳ آيين نامه تاكيد شده است: قرارداد كار كارگر 
يا كارگراني كه به صورت متوالي يا متناوب براي انجام 
»كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارند«، 
پس از گذشت ۳ سال از تاريخ ايجاد آن كار يا تا پايان كار، 
دايمي محسوب خواهد شد و كارفرما نمي تواند بعد از 
اين مدت و قبل از پايان كار، بدون دليل موجه و رعايت 
مواد ۲7 و ۱65 قانون كار، نسبت به اخراج كارگري كه 

به آن كار مشغول بوده است، اقدام كند.
بر اساس تبصره )۱( ماده )7( قانون كار، اين آيين نامه 
از زماني الزم االجرا اس��ت كه به تصويب هيات وزيران 
برسد. در همين رابطه، تيرماه امسال معاون وزير كار 
در گفت وگو با مهر، از تعيين تكليف آيين نامه امنيت 
شغلي كارگران مش��اغل پروژه اي به زودي در دولت 

خبر داده بود.
با وجود اين، طي ۱6 ماه گذشته اين آيين نامه همچنان 
در نوبت تصويب در هيات دولت قرار دارد؛ آيين نامه اي 
كه بعد از پيگيري هاي مداوم از مس��ووالن وزارت كار، 
ظاهرا همچنان در كميسيون اجتماعي دولت در حال 

بررسي است.

خردادماه سال ۹7 بود كه همزمان با بحران ارزي وزارت 
صمت به اولويت بن��دي كاالهاي وارداتي پرداخت و با 

تاييد دولت ورود ۱۳۳۹ قلم كاال به كشور ممنوع شد.
اين كاالها كه به گروه كااليي 4 معروف ش��دند همان 
كاالهايي بود كه توليد مش��ابه داخلي داشت و اساسا 
جنس آن مصرفي، تجملي و لوكس تلقي مي ش��ود. 
بود و نبود آنها در معيش��ت مردم و منافع آحاد جامعه 

اولويت نداشت.
شرايط واردات كاالهاي مصرفي پيش از تالطم ارزي 
به گونه  اي بود كه امكان ثبت سفارش كاال قبل يا بعد از 
ورود به مبادي كشور وجود داشت. بعد از مصوبه دولت 
بسياري از اقالم اين گروه كه با ثبت سفارش يا بدون آن 
پايشان به كشور باز شده بود امكان ترخيص پيدا نكردند 

و شرايط تاكنون بدين منوال گذاشته است.
در حال حاض��ر گمرك در اطالعيه اي از صاحبان كاال 
خواسته اس��ت كه جهت بررسي وضعيت كاالي خود 

اسناد و مدارك ارايه كنند. طبق اين اطالعيه صاحبان 
كاال تا تاريخ ۱۲ آبان ماه ۹8 فرصت دارند نس��بت به 
ارايه اسناد و مدارك مربوطه از جمله تصوير مجوز ثبت 
س��فارش و تصوير قبض انب��ار كاالي مربوطه به دفتر 

واردات گمرك ايران اقدام كنند.
دليل اين موضوع نيز ضرورت رس��يدگي به مشكالت 
كاالهاي موجود در بنادر و گمركات كشور )داراي ثبت 
سفارش( به دليل مش��كل عدم تأييد منشأ ارز، اتمام 
تاريخ مجوز ثبت سفارش مربوطه، اتمام تاريخ مصوبه 
مربوطه و... موفق به اظهار يا ترخيص كاال نش��ده اند، 

عنوان شده است.
نكته قابل توجه در اين موضوع اين اس��ت كه با وجود 
سامانه هاي متعدد از جمله سامانه جامع گمرك، پنجره 
واحد تجارت فرامرزي، س��امانه جام��ع تجارت هنوز 
اطالعات دقيقي از ميزان ارزش و وزني كاالهاي گروه 

4 در بنادر و گمركات در دست نيست.

نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به اينكه 
تمام كارگران بايد در س��امانه جامع روابط كار احراز 
هويت ش��وند گفت: تا ۳ ماه ديگر سامانه جامع روابط 

كار نهايي مي شود.
علي خدايي، نماينده كارگران در ش��وراي عالي كار 
درباره س��امانه جام��ع قرارداده��اي كار گفت: يكي 
از نابس��اماني هاي موجود در حوزه رواب��ط كار رواج 
قراردادهاي سفيد امضا است. اين قراردادها از ابتداي 
دهه 70رواج يافت. با بهم خ��وردن عرضه و تقاضاي 
نيروي كار طي يك دهه اخير ش��اهد قراردادهايي به 
اسم سفيد امضا هستيم. رواج قراردادهاي سفيد امضا، 
تسويه حس��اب سفيد امضا، چك و سفته سفيد امضا 

مشكالتي را براي كارگران به وجود مي آورد.
وي ب��ا بيان اينكه در برخي م��وارد كارفرمايان از نياز 
كارگر به كار، سوءاستفاده مي كنند گفت: همين مساله 
باعث مي شود كه در بدو ورود از نياز كارگر سوءاستفاده 
مي كنند و قرار داد يا تسويه حساب سفيد امضا منعقد 
مي كنند. ب��ا توجه ب��ه آمارهايي ك��ه در هيات هاي 
تشخيص و حل اختالف وجود دارد، بيش از ۲0درصد 
قراردادها به سمت س��فيدامضا پيش رفته اند. يعني 
كارفرمايان آنچه ص��الح مي دانند درقرارداد كار ذكر 

مي كنند و به قرار داد خاتمه مي دهند.
نماينده كارگران در ش��وراي عال��ي كار افزود: طبق 
ماده ۱0قان��ون كار، در مواردي كه قرارداد كار كتبي 
باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي گردد كه يك 

نسخه از آن به اداره كار محل و يك نسخه نزد كارگر و 
يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در صورت وجود 
شوراي اسالمي كار بايد در اختيار نماينده كارگران 

قرار گيرد.
وي اظهار كرد: اگر قرار باشد يك نسخه تمام قراردادها 
در اختي��ار اداره كار قرار گيرد همان زمان بر اس��ت و 
هم اينكه امكان جمع آوري در اين حجم وجود ندارد. 
سامانه جامع روابط كار كه 46 زير مجموعه دارد زمينه 
مناس��ب براي ثبت قراردادها اس��ت. چرا كه يكي از 
زيرمجموعه هاي اين سامانه، ثبت قراردادهاست. بعد 
از راه اندازي اين سامانه كارفرمايان مكلف خواهند بود 
در بدو قرارداد با كارگران، قرارداد را در س��امانه ثبت 
كنند. همچنين كارگران بايد هوي��ت خود را در اين 
سامانه ثبت كنند. فكر مي كنم كه بتواند مانع قرارداد 

سفيد امضا شود.
وي گفت: 5زيرمجموعه س��امانه جامع روابط كار در 
حال اجرا است. در بسياري از استان ها از مرحله پايلوت 
گذاشته است و در مرحله احراز هويت كارگران است.

نماينده كارگران در ش��وراي عال��ي كار ادامه داد: از 
نگاه كارگران يكي از اهداف اين س��امانه، داشتن يك 
جامعه آماري كامل از كارگران است. متأسفانه تاكنون 
هيچ آماري از نح��وه قراردادها، ميزان قراردادها، نوع 
قراردادها و ميزان شكايت ها نداريم. بنابراين براي حوزه 
روابط كار داش��تن يك بانك اطالعاتي از حوزه روابط 

كار امري مهم است.

وي بيان كرد: ثبت دادخواست ها از ديگر فعاليت هاي 
اين س��امانه اس��ت. آراي هيات هاي تشخيص و حل 
اختالف از سوي اين س��امانه ابالغ خواهد شد. طرح 
طبقه بندي مشاغل، حوزه تعاون همه در اين سامانه 
وجود دارد. به منظور س��اماندهي دربحث قراردادها، 
كارگران هر چه سريع تر به دفاتر پيشخوان دولت براي 
اح��راز هويت مراجعه كنند. در آينده ارايه خدمات به 
كارگران و كارفرما منوط به احراز هويت در اين سامانه 
خواهد شد. كارگراني كه بيمه هستند يا نيستند بايد 
در اين سامانه احراز هويت شوند، چرا كه با اين سامانه 
امكان شناسايي كارگران غير بيمه اي نيز مهيا مي شود.

خدايي با اشاره به ماده ۲ و ۳قانون كار گفت: كارگر از 
لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل 
دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير 

مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند .
نماينده كارگران در ش��وراي عالي كار گفت: كارفرما 
شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست 
و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند. 
مديران و مس��ووالن و بطور عموم كليه كس��اني كه 
عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب 
مي شوند و كارفرما مس��وول كليه تعهداتي است كه 
نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند . 
در صورتي كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود 
تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما 

ضامن است .

در سال ١٣٩٦، حدود ٨١ درصد از كاركنان بخش بازرگاني 
و خدمات را كاركنان مرد و ١٩ درصد را كاركنان زن تشكيل 
داده ان��د. كارگاه ه��اي با فعاليت هاي مربوط به س��المت 
انس��ان، داراي ٦٠ درصد كاركنان زن و بيشترين سهم در 
بين فعاليت هاي بخش بازرگاني و خدمات بوده اس��ت و 
كارگاه هاي داراي فعاليت  تعمير وس��ايل نقليه موتوري با 
يك درصد، كمترين سهم را در سهم زنان شاغل داراست. 
طرح جامع آمارگيري از كارگاه ه��اي بازرگاني و خدمات 
يكي از طرح هاي نوين آماري است كه با هدف تهيه اطالعات 
مناسب از ويژگي هاي كارگاه هاي بازرگاني و خدمات، در 
سطح كشور به اجرا درآمده اس��ت تا در برنامه ريزي هاي 
اقتصادي به كارگرفته ش��ود. اين طرح در سال ١٣٩٧ به 
اجرا درآمده است كه شامل ٣١ كد طبقه بندي فعاليت  هاي 
اقتصادي ايران است و قس��مت اعظم كارگاه هاي بخش 
بازرگاني و خدمات كشور را شامل مي شود. نتايج طرح در 
سال ١٣٩٦ نشان مي دهد كه حدود ٨١ درصد از كاركنان 

بخش بازرگاني و خدمات را كاركنان م��رد و ١٩ درصد را 
كاركنان زن تش��كيل داده اند. كارگاه هاي با فعاليت هاي 
مربوط به س��المت انس��ان، داراي ٦٠ درص��د كاركن زن 
و بيش��ترين س��هم در بين فعاليت هاي بخش بازرگاني و 
خدمات بوده است و كارگاه هاي داراي فعاليت  تعمير وسايل 
نقليه موتوري با يك درصد، كمترين سهم را در سهم زنان 
شاغل داراست. ٣٣ درصد از كاركنان كارگاه هاي بازرگاني و 
خدمات را كاركنان با تحصيالت باالتر از ديپلم، ٣٤ درصد 
كاركن��ان ديپلم و ٣٣ درصد ني��ز داراي مدرك تحصيلي 
زيرديپلم تش��كيل مي دهند. حدود ٤٢ درص��د از ارزش 
افزوده كارگاه هاي بازرگاني و خدمات مورد بررسي مربوط به 
فعاليت خرده فروشي  است. بهره وري كاركنان اين كارگاه ها 
در سال ١٣٩٦ به ازاي هر كاركن معادل ٢٨٢ ميليون ريال 
بوده است. همچنين بهره وري كاركنان به ازاي هر ساعت 
بيش از ١١٨ هزار ريال بوده اس��ت. بر اساس نتايج به طور 
متوسط هر كاركن ٤٩ ساعت در هفته به فعاليت مشغول 

بوده است. نتايج طرح نشان مي دهد كه ضريب نفوذ رايانه 
در اين كارگاه ها ٢٦ درصد است كه كارگاه هاي با فعاليت هاي 
جنبي خدمات مالي و فعاليت هاي بيمه و فعاليت هاي صرافي 
و كارگزاري ب��ا ضريب نفوذ ١٠٠ درص��د داراي باالترين 
نسبت از اين حيث در كارگاه هاي مورد بررسي است. ٢٠ 
درصد از كاركنان كارگاه هاي مورد بررسي نيز از اينترنت 
براي فعاليت هاي خود در داخل يا خارج از كارگاه استفاده 
نموده اند. ١١ درصد از مديران كارگاه هاي مورد بررسي را 
زنان تشكيل داده اند كه فعاليت هاي آموزش با ٥٠درصد 
بيش��ترين س��هم را از اين حيث دارا اس��ت.  ٨٣ درصد از 
كارگاه هاي بازرگاني و خدمات از ابزارهاي الكترونيكي براي 
پرداخت و دريافت خود بهره برده اند كه فعاليت هاي جنبي 
خدمات مالي و فعاليت هاي بيمه با ٩٨ درصد باالترين ميزان 
اس��تفاده را در اين زمينه دارا بوده اند. همچنين ٩٨ درصد 
از كارگاه ها از دس��تگاه  كارتخوان براي پرداخت و دريافت 

استفاده كرده اند. 
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 افزايش 13 درصدي 
توليد گوشت در تابستان ۹۸ 

مركز آمار از افزايش ۱۳ درصدي توليد گوش��ت 
قرمز در تابستان نسبت به بهار امسال خبر داد و 
اعالم كرد كه هرچند توليد اين محصول نسبت 
به فصل قبلش افزايش يافته اما ۲۲ درصد نسبت 

به تابستان پارسال كاهش دارد.
گزيده نتايج فصل تابستان آمارگيري كشتار دام 
كشتارگاه هاي رسمي كشور از سوي مركز آمار 
ايران منتشر شد. بر اساس نتايج اين طرح، وزن 
گوشت قرمز توليد شده انواع دام هاي ذبح شده در 
كشتارگاه هاي رس��مي كشور در فصل تابستان 
١٣٩٨ جمعًا ٧٧ هزار تن گزارش شده، كه سهم 
گوشت گاو و گوساله بيش از ساير انواع دام بوده 

است.
بر اس��اس نتايج اين آمارگيري، گوش��ت گاو و 
گوساله با٤٣.٣ هزار تن، ٥٦.٢ درصد از كل وزن 
گوشت قرمز توليد شده را به خود اختصاص داده 
است. گوشت گوسفند و بره با ٢٥.٧ هزار تن، بز 
و بزغاله با ٦.١ هزار تن و س��اير انواع دام ها با ١.٩ 
هزار تن، به ترتيب ٣٣.٣ درصد، ٧.٩ درصد و ٢.٦ 
درصد از كل وزن گوش��ت قرمز توليد شده را به 

خود اختصاص داده اند.
مقايسه عملكرد كشتارگاه هاي كشور در تابستان 
سال ۱۳۹٨ با عملكرد فصل مشابه سال ۱۳۹٧ 
نش��ان دهنده كاهش ٢٢ درصدي مقدار توليد 
گوشت قرمز در كش��تارگاه هاي رسمي كشور 
است. كاهش مقدار توليد گوشت نسبت به فصل 
مشابه سال قبل براي گوسفند و بره ٢١ درصد، 
براي بز و بزغاله ٢٦ درصد و براي گاو و گوساله ٢٣ 

درصد بوده است.
نتايج حاصل از اين طرح نشان مي دهد كه توليد 
گوشت قرمز در كش��تارگاه ها در فصل تابستان 
نسبت به فصل بهار همين سال بيش از ١٣ درصد 

افزايش داشته است.

پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )10۸(

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور   بيطرف|

  فصل هشتم- راه پيش رو
و پس از آن انتخابات به روش هايي برگزار مي شود 
كه براي م��ردم كارگر عادي راي دادن س��خت 
مي شود، در برخي موارد ساعات محل راي گيري 
كم است )ايالت اينديانا ساعت پايان راي گيري 
6 بعد از ظهر اس��ت.(، در ديگر موارد ثبت نام ها 
چالش آفرين است، در برخي مكان ها صندوق هاي 
راي در مكان هاي بس��يار نامناس��ب ق��رار داده 
مي شوند. امريكا يكي از معدود كشورهايي است 
كه راي گيري آن در روز يك شنبه كه اكثر مردم 
سركار نيستند برگزار نمي شود. سيستم الكترال 
در برخي موارد ناعادالنه است. براي مثال، تقسيم 
غيرعادالنه اين اطمينان را حاصل مي سازد كه 
برخي آرا بيش��تر از ديگران مهم هستند. شش 
اصالحي كه مي تواند تفاوت ايجاد كند عبارتند 
از: )۱( راي گيري در روز يك ش��نبه )يا توس��ط 
پست يا آنكه راي گيري در يك روز تعطيل باشد(، 
)۲( پرداخت به اف��رادي كه به صندوق هاي راي 
مي آيند )يا به طور جانشين جريمه كردن آنهايي 
كه نمي آيند كاري كه اس��تراليا انجام مي دهد(، 

در  تس��هيل   )۳ (
ثبت نام، )4( پايان 
دادن به محروميت 
از راي كس��اني كه 
در زن��دان بوده اند، 
)5( پاي��ان دادن به 
تقسيم غيرعادالنه و 
)6( اطمينان از راهي 
براي شهروند كردن 

روياپردازان – افراد جواني كه در كش��ور بزرگ 
ش��ده اند و هيچ وطن ديگري جز اياالت متحده 

را نمي شناسند. 
اين اصالحات بر اساس يك مجموعه ساده اي از 
اصول قرار گرفته است: هر شهروند امريكايي بايد 
راي بدهد و هر راي را بايد به طور مساوي شمرد. 
امريكا يك درصد بسيار كوچكي از شهروندان دارد 
كه راي مي دهند. اين اصالحات آن را تغيير خواهد 
داد. آنها قدرت پول را حذف خواهند كرد؛ يكي از 
بخش هاي گران قيمت هر كمپين تبليغاتي كه 
مشخص مي كند چه كسي احتماال از نامزد يك 
حزب حمايت مي كند و اطمينان از اين دارد كه 

اين افراد واقعا راي مي دهند.
 مشاركت بيش��تر اين وعده را به دنبال دارد كه 
احتمال بيشتر نمايندگي دولت را در بردارد. اين 
يكي از فضيلت هاي مدني براي راي دادن است؛ 
ما مي دانيم كه ب��راي گرفتن يك راي بايد زمان 
را هزينه كرد؛ هزينه اي كه غالبا توسط كارگران 
عادي كامال احساس مي شود. در يك جامعه اي 
كه در آن انگيزه پرداختي ها يك هنجار شده است، 
به نظر مي رسد قيمت كمي براي پرداخت افراد 
را در تمرين حقوق دموكراتيك شان انگيزه مند 
مي كند؛ درست برخالف موانعي كه براي بي انگيزه 

كردن آنها ساخته شده است. 
ماليات بدون نمايندگي، شعاري بود كه انقالب 
امريكا را شعله ور كرد و با اين حال ما سيستمي 
را درس��ت كرده اي��م كه بخش بزرگ��ي از مردم 
مي توانند مالي��ات بدهند و هرگ��ز نماينده اي 
نداشته باش��ند؛ آنهايي كه محكوميت زندان را 
طي كرده اند كه پي��ش از اين بحث آن را كرديم 
و مهاجران موقت. اين چيزي نيست كه بگوييم 
آنها شهروندان منطقه كلمبياي ما نيستند يا آنكه 

پورتوريكويي هستند. 

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر كالن



اخبار

در شش ماه اول 98 نسبت به مدت مشابه سال 97 رخ داد 

ثبات بازار ارز به رغم افزايش نرخ ميانگين دالر

نقدي بر طرح تسهيل تسويه بدهكاران غيرجاري 

گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
روز شنبه 11 آبان 98، قيمت جهاني اونس طال با افزايش 
مواجه شد و به 1514 دالر در بازار جهاني رسيد. همچنين 
ب��ا اعالم نرخ دالر در بازار آزاد و معامالت نقدي به قيمت 
11310 تومان، نرخ طال و سكه با افزايش قيمت مواجه شد 
و مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار يك ميليون 
و 773 هزار توم��ان، هر گرم طال 18 عي��ار 409 هزار و 
400 تومان، س��كه طرح جديد 3 ميلي��ون و 999 هزار 
تومان، طرح قديم 3 ميليون و 990 هزار تومان، نيم سكه 
2 ميليون و 70 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 270 
هزار تومان و سكه يك گرمي 840 هزار تومان معامله شد.

به گزارش تعادل، صرافي هاي مجاز بانكي و ملي نيز نرخ 
فروش دالر را 11 هزار و 250 تومان، نرخ خريد دالر را 11 
هزار و 150 تومان، نرخ فروش يورو 12 هزار و 550 و نرخ 

خريد يورو را 12 هزار و 450 تومان اعالم كردند. 
نرخ لحظه اي دالر در سامانه سنا به 11 هزار و 250 و يورو 
به 12 هزار و 550 تومان رس��يد. همچنين سامانه سنا 
نرخ ميانگين ارز براي روز پنج شنبه 96 آبان 98 را براي 
دالر 11 هزار و 120 تومان، يورو 12 هزار و 437 تومان، 
 پوند انگلي��س 14 هزار و 59 تومان، درهم امارات 3 هزار 
و 37 تومان، لير تركيه 2 هزار و 24 تومان و يوآن چين يك 

هزار و 666 تومان اعالم كرد. 
در بازار ارز رس��مي، بانك مركزي نرخ 47 ارز را براي روز 
شنبه اعالم كرد كه بر اس��اس آن نرخ 14 ارز مانند يورو 
نس��بت به روز پنج شنبه كاهش و قيمت 25 واحد پولي 
ديگر مانند پوند افزايش يافت؛ نرخ دالر و 7 ارز ديگر نيز 
ثابت ماند. بر اس��اس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا 
براي روز ش��نبه 11 آبان ماه 98 بدون تغيير نس��بت به 
روز پنج شنبه 42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر 
 پوند انگليس با 27 ريال افزايش نسبت به روز پنج شنبه

54 هزار و 330 ريال و هر يورو نيز با 8 ريال كاهش نسبت 
به روز پنج شنبه 46 هزار و 896 ريال ارزش گذاري شد.

 50 درصد افزايش نسبت به پارسال
آمارهاي اقتصادي بانك مركزي در مورد تحوالت شهريور 
98 و نيمه نخست سال جاري نشان مي دهد كه در شش 
ماه اول سال 1398 متوسط قيمت فروش يك دالر امريكا 
و ي�ك ي�ورو در ب�ازار آزاد شهر تهران به ترتيب 12 هزار و 
890 تومان و 14 هزار و 588 تومان بود كه نسبت به دوره 
مشابه س�ال 1397 دالر امريكا 50.2 درصد و يورو 44.7 
درصد افزايش يافته است. همچنين در شش ماه اول سال 
1398 متوسط قيمت فروش يك سكه تم�ام به�ار آزادي 
در ب�ازار آزاد ش�هر تهران با طرح قديم 4 ميليون و 397 
هزار تومان و با طرح جديد 4 ميليون و 533 هزار تومان 
ب�ود ك�ه نس�بت ب�ه دوره مشابه سال 1397 به ترتيب 

63.4 درصد و 58.1 درصد افزايش يافته است 
به گزارش تعادل، در شهريورماه 1398 متوسط قيمت 
فروش يك سكه تمام بهار آزادي طرح قديم در ب�ازار آزاد 
شهر تهران 4 ميليون و 40 هزار تومان بود كه در مقايسه 
با ماه قبل 1.7درصد كاهش و نسبت به م�اه مشابه سال 
قبل 2.8 درصد افزايش نشان مي دهد همچن�ين ح�داقل 
و ح�داكثر ن�رخ ف�روش س�كه م�ذكور در م�اه ي�اد ش�ده 
ب�ه ترتي�ب 3 ميليون و 956 ه��زار تومان و 4 ميليون و 
121 هزار تومان بوده است. در شهريورماه 1398 متوسط 
قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در 
ب�ازار آزاد شهر تهران 4 ميليون و 95 هزار تومان بود كه 
 در مقايسه با ماه قبل و ماه مش�ابه س�ال قب�ل ب�ه ترتي�ب

2.6 درصد و 5.4 درصد كاهش نشان مي دهد. 
 همچن�ي��ن ح�داقل و ح�داكثر ن�رخ ف�روش س���كه 
 م�ذك��ور در م���اه ي�اد ش���ده ب�ه ترتي���ب 4 ميليون 
و 11 هزار تومان، 4 ميليون و 190 هزار تومان بوده است. 
در شش ماه اول سال 1398 متوسط قيمت فروش يك 
سكه تم�ام به�ار آزادي در ب�ازار آزاد ش�هر تهران با طرح 
قديم 4 ميلي��ون و 397 هزار تومان و ب��ا طرح جديد 4 
ميليون و 533 هزار تومان ب�ود ك�ه نس�بت ب�ه دوره مشابه 

سال 1397 به ترتيب 63.4 درصد و 58.1 درصد افزايش 
يافته است. در شهريورماه 1398 متوس�ط قيم�ت ف�روش 
ي�ك دالر امريكا در ب�ازار آزاد ش�هر ته�ران 11 هزار و 391 
تومان بود كه در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتيب4.2 درص�د و 9.8 درص�د كاهش داشته است. 
همچن�ين ح�داقل و ح�داكثر ن�رخ ف�روش ي�ك دالر 
امريكا در م�اه م�ذكور ب�ه ترتي�ب 10هزار و 9820 تومان 
و 11 هزار و 640 تومان بوده است. در شهريورماه 1398 
متوسط قيمت فروش يك يورو در بازار آزاد شهر تهران 
12 هزار و 639 تومان ري�ال بود كه در مقايسه با ماه قبل 
و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 5.8 درصد و 14.4 درصد 
ك�اهش داش�ته است.  همچنين حداقل و حداكثر نرخ 
فروش يك يورو در ماه مذكور به ترتي�ب 12 هزار و 363 
تومان و 13 هزار و 34 تومان بوده است. در شش ماه اول 
سال 1398 متوسط قيمت فروش يك دالر امريكا و ي�ك 
ي�ورو در ب�ازار آزاد شهر تهران به ترتيب 12 هزار و 890 
تومان و 14 هزار و 588 تومان بود كه نسبت به دوره مشابه 
س�ال 1397 دالر امريكا 50.2 درصد و يورو 44.7 درصد 

افزايش يافته است.

 الزامات فروش آنالين طال
رييس اتحاديه توليدكنن��دگان و صادركنندگان طال، 
جواهر، نقره و س��نگ هاي قيمتي ايران ب��ا بيان اينكه 
نمي توان برابر فروش آنالين طال مقاومت كرد، الزامات 
اين موضوع را ايجاد زيرساخت هاي الزم و فرهنگ سازي 
دانست. سيدحجت ش��فايي درگفت وگو با ايِبنا درباره 
الزامات فروش آنالين طال، گف��ت: اين موضوع نيازمند 
ايجاد س��اختارهاي الزم و فرهنگ س��ازي است و بايد 
در ابتدا زيرس��اخت هاي آن در كش��ور فراهم شود.وي 
خاطرنشان كرد: دنيا در حال رفتن به سمت استارتآپ ها 
و خريد و فروش هاي اينترنتي است. درباره فروش طالي 
آنالين نيز نمي توان مقاومت كرد ولي اين موضوع نيازمند 
فراهم ش��دن زيرساخت هاي الزم، س��اختار مناسب و 
فرهنگ س��ازي اس��ت.رييس اتحاديه توليدكنندگان 
و صادركنندگان ط��ال و جواهر همچني��ن از برگزاري 
نمايشگاه بين المللي طال و جواهر در روزهاي بيست و سوم 
تا بيست و ششم آبان ماه در تهران خبر داد و افزود: از همه 
همكاران و صنعتگران دعوت مي كنيم همچون سال هاي 
گذشته و فراتر از قبل با حضور خود ما را در راه رسيدن به 

اهداف متعالي اين صنعت ياري كنند.

 داليل كاهش نرخ ارز در ماه هاي اخير 
در حالي كه برخي كارشناسان، داليل 5 گانه اي را براي 
كاهش نرخ ارز در ماه ه��اي اخير و به خصوص نيمه اول 
سال 98 بر شمرده اند، اما برخي فعاالن بازار ارز معتقدند 
كه در نيمه دوم سال 98، احتمال رشد نرخ دالر نسبت 
به ماه هاي اخير وجود دارد و در روزهاي گذشته نيز نرخ 
دالر از محدوده 11 هزار و 150 تومان به 11 هزار و 350 
تومان رسيده است و سيگنال افزايش قيمت داشته است. 
بازار ارز پس از پشت سرگذاشتن تالطم ها و نوساناتي كه 
در سال 97 داشت و نرخ هر دالر امريكا حتي تا مرز 17 و 
18 هزار تومان هم رسيده بود، تبعات و نتايج ناخوشايندي 
را براي اقتصاد به ارمغان آورد و به تعبير برخي سال 97، 
س��الي بود كه اقتصاد اي��ران را تكان داد. ام��ا با اقدامات 
اصالحي بانك مركزي و مديريت صحي��ح در اين بازار، 
شاهد رفع اين موارد به مرور و ثبات و آرامش تدريجي در 
اين بازار بوديم به گون��ه اي كه نرخ دالر روندي نزولي در 
پيش گرفت و با وجود فشار حداكثري كه بر اقتصاد ايران 
و بازار ارز وجود دارد، شاهد ادامه روند كاهشي نرخ ارز در 
بازار هس��تيم.در همين راستا، دكتر عبدالناصر همتي، 
رييس كل بانك مركزي در فضاي مجازي، روند نرخ دالر 
در بازار ارز را طي 6 ماه گذشته به تصوير كشيده كه اوج 
قيمت دالر طي 6 ماه گذشته در خردادماه بوده كه نرخ 

هر دالر امريكا بيش از 14 هزار تومان معامله شده است.
اما پس از اين تاريخ، نرخ دالر در شيب سرازيري قرار گرفت 

و به تدريج اين نرخ كاهش يافت و مرداد ماه 98 ش��اهد 
معامله هر دالر امريكا در كان��ال قيمتي 12 هزار تومان 
بوديم و طي حدود دوماه، نرخ ارز همچنان روند كاهشي 
خود را ادامه داد. از اوايل شهريور ماه از تالطم هاي نرخ ارز 
كاسته شد و قيمت هر دالر امريكا به كانال 11 هزار تومان 
رس��يد و ديگر هيچ خبري از هيجانات كاذب مهر و آبان 
سال قبل وجود ندارد و آرامش در معامالت اين بازار حاكم 
شده است.همچنين با سر و س��امان يافتن اين بازار هم 
دست دالالن از اين بازار كوتاه شده و هم صرفان و فعاالن 
واقعي اين بازار مي توانند ب��ا آرامش در اين بازار فعاليت 
كنند. نرخ هر دالر امريكا از خردادماه تاكنون روندي نزولي 
داشته و اين روند همچنان نيز ادامه دارد و شيب قيمتي 
حاكي از ورود نرخ ارز به كانال ده هزار تومان است. حسن 
معتمدي در گفت وگو با ايِبنا، درباره تغييرات قيمتي نرخ 
ارز و روند كاهش��ي طي 6 ماه گذشته، اظهار داشت: نرخ 
ارز باالي 14 هزار تومان به دليل شرايطي بود كه اين نرخ 
واقعي و برآيندي از اطالعات پايه اي اقتصاد كشور نبود. 
هم شرايط تقاضا در اقتصاد با اين نرخ همخواني نداشت و 
بسياري از فعاليت ها با اين نرخ توجيه اقتصادي خود را از 
دست مي داد و اين نرخ واقعي نبود و در جاي درستي قرار 
نگرفته بود. وي افزود: موضوع دوم اين است كه اقتصادي 
ما دچار ركود شده و محدوديت هاي بسيار سنگين ناشي 
از تحريم ها هم باعث ش��ده تا در س��مت تقاضا فعاالن 
اقتصادي با محدوديت هاي جدي در زمينه هاي گشايش 
اعتبار، خريد و ... مواجه شوند.سومين موضوع در سمت 
عرضه است و ظرفيت هاي عرضه نيز در شرايطي محدود 
و براي بانك مركزي سخت شده بود، اما در دو سال اخير 
هم در طرف عرضه تناسب وجود دارد و نوسان هاي قبلي 
نيز نسبت به قبل متعادل تر شده است. به گفته معتمدي، 
چهارمين و مهم ترين عامل، نحوه مديريت بازار و رفتار 
معقول تر و منطقي ت��ر رگوالتور كه همان بانك مركزي 
اس��ت. هر چه رفتار منطقي تر باشد، بر تعدلي نرخ موثر 
است. وي ادامه داد: آخرين موضوع، لزوم توجه به ارزش 
ريال است. اگر ارزش ارزهاي خارجي نسبت به ريال خيلي 
كاهش يا خيلي افزايش يابد، اثرات نامطلوب بر اقتصاد 

خواهد داشت.
همچنين رييس كنفدراسيون صادرات با بيان اينكه ٧١ 
درصد ارز صادراتي به كش��ور بازگشته است، از تامين 8 
ميليارد و ٣٨١ ميليون يورو ارز در سامانه نيما از ابتداي 

سال جاري تا هشتم آبان ماه خبر داد.

بر اساس گزارش سامانه نيما، از اول فروردين ٩٨ تا هشتم 
آبان ٩٨ در مجموع 10 ميليارد و ٣٤٤ ميليون يورو عرضه 
ارز صادراتي انجام شده و بالغ بر ٨ ميليارد و ٣٨١ ميليون 
يورو تامين ارزي واردات از اين محل صورت گرفته است. 
ميانگين نرخ فروش يورو ١١ هزار و ٨٣١ تومان و ميانگين 
نرخ خريد يورو هم ١١٨٨٩ تومان بوده است. همچنين 
ميانگين نرخ خريد دالر در ب��ازار ثانويه ١٠ هزار و ٧٠٢ 
تومان و ميانگين نرخ فروش دالر نيز ١٠ هزار و ٥٩٤ تومان 
بوده است. با تعامل نزديك بانك مركزي با صادركنندگان 
و اتاق هاي بازرگاني، شرايط بازگشت ارز صادراتي تسهيل 
شده اس��ت و صادركنندگان تاكنون تا ميزان 71 درصد 
ارز صادراتي خود را بازگردانده اند. البته هنوز بخش��ي از 
زمان صادركنندگان براي بازگشت ارز حاصل از صادرات 
سررسيد نش��ده و بازگش��ت 71 درصدي ارز صادراتي، 
به معناي آن نيست كه 29 درصد باقي مانده بازنخواهد 
گشت.وي در خصوص تاثير راه اندازي بازار متشكل ارزي 
نيز اظهار داشت: بازار نيما، بازار حواله ارز است ولي بازار 
متشكل براي تنظيم بازار اسكناس و تامين نيازهاي ُخرد 
طراحي شده است. اين بازار مي تواند نيازهاي مسافري، 
دانش��جويي و بيماران را پاسخ دهد و ارتباط مستقيمي 
با س��امانه نيما ن��دارد. وي در خصوص ع��دم راه اندازي 
اينستكس نيز گفت: اتحاديه اروپا متعهد بود تا منافع ايران 
ناشي از خروج امريكا از برجام را تامين كند ولي متاسفانه 
اين اتفاق رخ نداده است. با اين حال صادرات سنتي ايران 
به اتحاديه اروپا در حال انجام اس��ت. انتظار اين بود كه با 
راه اندازي اينستكس، جامعه جهاني بتوانند از طريق اين 
كانال مالي تجارت خود ب��ا ايران را انجام دهند ولي تا به 
امروز اين كانال اجرايي نشده و شايد به مرحله اي رسيده 
كه بايد از آن قطع اميد كنيم. با وجود آنكه حجم صادرات 
ايران به كشورهاي عراق و افغانستان باالست ولي به دليل 
نبود كانال نقل و انتقال پول، با مشكالتي مواجه هستيم 
و بهتر است براي صادرات كاال و خدمات به سوريه، يك 
كانال مالي در نظر گرفته شود يا اينكه زمينه استفاده از 

ارزهاي ملي و تهاتر ديده شود.
وي درباره ارقام مختلف در زمينه بازگشت نرخ ارز حاصل 
از صادرات گفت: متولي اعالم اين رقم تنها بانك مركزي 
اس��ت و براساس اعالم رييس كل بانك مركزي نيز، 71 
درصد از ارز حاصل از صادرات از ابتداي امسال به كشور 
بازگشته است. س��ال گذش��ته نرخ هاي پايه صادراتي 
براساس ارز 4200 توماني محاسبه مي شد، ولي امسال 

با توجه به هماهنگي هايي كه با گمرك داشتيم، نرخ ها 
اصالح ش��د. در حال حاضر با وجود آنكه ارزش صادرات 
10 درصد كاهش يافته ولي از نظر وزني 22 درصد رشد 
در صادرات داشته ايم. امروز ديگر دغدغه اي براي بازگشت 
ارز حاصل از صادرات وجود ندارد و تعداد افرادي كه ارز 
خود را بازنگردانده اند نيز بسيار كم است. وي از معرفي 
متخلفاني كه ارز صادراتي خود را بازنگردانده اند به قوه 
قضايي��ه خبر داد و افزود: رويه بان��ك مركزي در زمينه 
معرفي متخلفان به اينگونه اس��ت كه ابتدا با اتاق هاي 
بازرگاني مكاتبه مي كند و بعد از ارايه مس��تندات عدم 
بازگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات، اگر ب��ه اين نتيجه 
رس��يدند كه هدف فرد بازنگرداندن ارز به كشور است، 
.در حال حاضر تعامل بسيار خوبي بين بانك مركزي و 
صادركنندگان وجود دارد و حتي اگر كسي 6 ماه ارز خود 
را بازنگردانده باشد، امكان بازگشت آن از روش هاي اعالم 
شده وجود دارد و مي بينيم كه امروز صف در سامانه نيما 
كمتر شده و صف تقاضا تنها مربوط به دريافت ارز 4200 
توماني است. در صورتي كه فردي براي واردات ارز دريافت 
كرده باشد ولي وارداتي انجام نداده باشد، ديگر ارز به وي 
داده نمي شود تا آنكه واردات خود را انجام دهد. وي درباره 
كف��اف دادن ارز صادرات غيرنفتي براي تامين نيازهاي 
كشور نيز گفت: امروز حجم صادرات كشور واقعي شده و 
با روش هاي اعالمي بانك مركزي بطور عملي ابهامي در 
زمينه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي 
كش��ور وجود ندارد.به نظر من ارز حاص��ل از صادرات 
غيرنفتي براي پوش��ش واردات كش��ور پاسخگوست و 
آمارهاي وارداتي نشان مي دهد كه تراز تجاري از ابتداي 

امسال با درصدي منفي، انجام شده است. 

 كاهش ارزش دالر در مقابل ساير ارزها
در خبري ديگر با ثبت سومين كاهش نرخ بهره متوالي 
در امريكا، ارزش دالر در برابر بس��ياري از همتايانش 
كاهش يافت.به گزارش رويترز، آخرين روز معامالت 
هفتگي بازاره��اي ارز بار ديگر كامال تحت تاثير اخبار 
مربوط به خروج انگليس از اتحاديه اروپا و كاهش نرخ 
به��ره در امريكا قرار گرفت. هر چند كه دالر در ابتداي 
معامالت با توجه به آمار اشتغال زايي نسبتا خوب ماه 
گذشته صعودي شد اما موضع گيري هاي مقامات بانك 
مرك��زي امريكا در خصوص احتم��ال كاهش نيافتن 

بيشتر نرخ بهره، اين روند را متوقف كرد.

عليرضا جاللي فراهاني|
مالك قراردادن قرارداد اوليه پيش از امهال با مش��تري، 
سبب مي شود كه س��هامداران قبلي بانك ها سود خود 
را دريافت كرده و زيان ايجاد ش��ده را سهام داران فعلي 
بپردازند. نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي در 
تابستان س��ال جاري، در جريان بررسي جزييات طرح 
تسهيل تسويه بدهي بدهكاران غيرجاري شبكه بانكي 
كش��ور، با ماده واحده اي موافقت كردن��د كه برمبناي 
آن، چنانچه تس��هيالت گيرندگاني كه تمام يا بخشي از 
بدهي سررسيدشده خود را تا پايان سال 1397 پرداخت 
نكرده اند، مانده بدهي خود را كه مطابق ضوابط اين ماده 
واحده محاسبه شده، حداكثر تا پايان بهمن سال 1398 
نقدأ تس��ويه نمايند، كليه بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي موظفند حسب تقاضاي تسهيالت گيرنده، در 

محاسبه مانده بدهي وي به ترتيب زير عمل كنند: 
 مالك محاسبه بدهي متقاضيان مش��مول اين قانون، 
»قرارداد اوليه« است. در صورتي كه قرارداد اوليه يك يا 
چند نوبت از طرقي مانند انعقاد توافق نامه، قرارداد جديد 
يا اعطاي تسهيالت جايگزين امهال شده باشد، آخرين 
قرارداد يا توافق نامه قبل از تاريخ 93/1/1، »قرارداد مالك 
محاسبه« تلقي و محاسبه مانده بدهي مشتري براساس 

آن انجام مي شود.
تبصره- در خصوص ديون مربوط به تسهيالت اعطايي بعد 
از تاريخ 1 فروردين 93، مالك محاسبه براساس اين قانون، 

اولين قرارداد بعد از تاريخ يادشده است.
در صورتي كه تس��هيالت گيرنده بدهي خود را تا پايان 
 بهمن ماه س��ال 1398 تس��ويه كند، مان��ده بدهي وي 

به ترتيب زير محاسبه مي شود: 
كل مبلغ بدهي )اصل و س��ود قبل و بعد از سررسيد( كه 
تسهيالت گيرنده به موجب »قرارداد مالك محاسبه« تا 

تاريخ تسويه بايد پرداخت نمايد، محاسبه مي شود. بانك 
يا موسس��ه اعتباري غيربانكي موظف است در محاسبه 
اين مبلغ از فرمول ابالغي بانك مركزي و نرخ سود مندرج 
در »قرارداد مالك محاسبه« بدون لحاظ جريمه استفاده 
نمايد و پرداخت هاي مش��تري و زمان آنها را لحاظ كند.

وجوه پرداختي مش��تري بعد از تاري��خ »قرارداد مالك 
محاسبه«، حسب مورد براس��اس ضوابط ابالغي بانك 
مرك��زي، از بدهي اين بند كس��ر مي ش��ود. باقي مانده، 
بدهي تسهيالت گيرنده است كه براي استفاده از مزاياي 
اين قانون بايد تا پايان بهمن ماه س��ال 1398 به بانك يا 
موسسه اعتباري غيربانكي پرداخت نمايد. در هر حال، 
هيچ گونه وجهي توس��ط بانك يا موسس��ه اعتباري به 

تسهيالت گيرنده مسترد نمي شود.
س��قف مجاز براي برخورداري از مزاياي اين ماده واحده 
براي هر شخص حقوقي و حقيقي در كل شبكه بانكي، 
به ترتيب، بيست ميليارد ريال و پنج ميليارد ريال )اصل 
مندرج در »قرارداد مالك محاس��به«( تعيين مي شود. 
قراردادهايي كه اصل آنها بيشتر از مبالغ ياد شده باشد، 

مشمول اين قانون نخواهد بود.
بر اساس اين ماده واحده، »تسهيالت گيرندگان مشمول 
استفاده از ضوابط اين قانون حداكثر تا پايان آبان ماه سال 
1398 مهلت ارايه درخواست استفاده از مزاياي اين قانون 
را دارند و بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي مكلف است 
حداكثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارايه درخواست كتبي 
مشتري، مانده بدهي وي را به شيوه مذكور در اجزاي )2-

1( و )2-2( بند )2( ماده واحده محاس��به نموده و به وي 
اعالم نمايد. تسهيالت گيرنده موظف است حداكثر تا پايان 

بهمن ماه سال 1398، مانده بدهي را نقدأ تسويه كند«.
همچنين »بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مجازند 
در صورتي كه در نتيجه اجراي اين بند متحمل زيان شوند، 

پس از تأييد بانك مركزي، زيان مزبور را از سال 1399 به 
بعد به تدريج حداكثر ظرف مدت پنج سال در صورت هاي 
مالي خود مس��تهلك نمايند«. و البت��ه »زيان مزبور به 
عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي شود« )كه 
شنيده  ها حاكي از آن است كه اين موضوع مورد پذيرش 
دولت نيست( و به عنوان ضمانت اجرايي نيز تصريح شده 
اس��ت كه »عدم اجراي حكم اين قانون توسط بانك ها و 
موسس��ات اعتباري غيربانكي، استنكاف از قانون تلقي 
شده و با متخلفين مطابق ماده )44( قانون پولي و بانكي 
كشور مصوب 51.04.18 با اصالحات و الحاقات بعدي 

برخورد خواهد شد«.
البته اين طرح از سوي شوراي محترم نگهبان، در موارد 
متعدد مورد ايراد واقع ش��ده و با توجه به اصرار مجلس 
به مف��اد آن، موض��وع جهت تعيين تكلي��ف به مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام ارجاع شده است. هرچند كه 
نيت پيش��نهاد دهندگان اين ط��رح در حمايت از رونق 
توليد و تسهيل تسويه بدهي غيرجاري دريافت كنندگان 
تسهيالت، قابل تقدير است، اما مفاد اين طرح متضمن 
ايرادات جدي اس��ت ك��ه بي توجهي به آنه��ا مي  تواند 
مش��كالت جدي را براي نظام بانكي ايجاد كند. در اين 
نوش��تار تالش خواهد ش��د تا به برخي از اي��ن ايرادات، 
اشاره ش��ود. مالك قراردادن قرارداد اوليه پيش از امهال 
با مشتري، سبب مي ش��ود كه سهامداران قبلي بانك ها 
س��ود خود را دريافت كرده و زيان ايجاد ش��ده را سهام 
داران فعل��ي بپردازند كه اين امر با اصول عدالت در تنافر 
جدي است. چرا كه بانك ها در سال هاي گذشته )دامنه 
شمول ماده واحده( نسبت به شناسايي سود و وجه التزام 
تسهيالت مشمول اين طرح اقدام كرده، سود حاصله را 
تسهيم و حتي ماليات آن را هم به خزانه پرداخت كرده اند! 
حال چگونه ممكن اس��ت كه صورت هاي مالي سنوات 

گذشته كه مجامع آن هم برگزار شده، مجدد دستخوش 
تغيير قرار گيرد؟ به نظر مي رسد تصويب اين طرح )قطع 
نظر از ني��ات خيرخواهانه حامي��ان آن( به مثابه تنبيه 
خوش  حسابي و تشويق بدحسابي بوده و انگيزه پرداخت 
به موقع اقساط تسهيالت را از بدهكاران خواهد گرفت. 
لذا اجرايي ش��دن اين طرح ممكن است در كوتاه مدت و 
به صورت فردي، تسهيل يا گشايش مختصري را ايجاد 
كند، ولي بطور قطع اثرات وضعي آن، تشويق بدحسابي 
و افزايش انگيزه عدم بازپرداخت تسهيالت، خواهد بود و 
حتي گروهي از تسهيالت گيرندگان جديد نيز به اين اميد 
كه روزي قانونگذار يا دولت، جريمه يا تنبيه ناشي از تأخير 
در پرداخت تس��هيالت را خواهد بخشيد، از بازپرداخت 
تسهيالت دريافتي خود امتناع كنند. از سوي ديگر بايد 
به اين موضوع انديشيد كه تسهيالت گيرندگاني كه در 
همين مقطع زماني و با وجود تمامي مشكالت، در رفتاري 
متعهدانه تسهيالت خود را بازپرداخت كرده اند، در صورت 
اجرايي شدن اين قانون چه حسي را تجربه خواهند كرد!؟ 
اين طرح فاقد هرگونه پيوست كارشناسي است كه ميزان 
بار مالي واقعي آن و اثرات و تبعات آن بر ترازنامه بانك  ها 
را تبيين كرده باشد؛ ترازنامه  هايي كه هم اكنون و بدون 
اين فشار هم در بسياري موارد از استحكام الزم برخوردار 
نيستند. به نظر مي رسد يكي از اين تبعات، كاهش توان 
تسهيالت  دهي بانك ها باشد كه اين عمل با غرض اوليه 
اين طرح كه حماي��ت از رونق توليد اس��ت، در تعارض 

خواهد بود.
نكته حايز اهميت ديگر در اين طرح، مس��تهلك كردن 
زيان ناش��ي از اجراي اين قانون طي پنج سال به عنوان 
هزينه ه��اي قابل قبول مالياتي، توس��ط بانك  هاس��ت 
كه باتوجه ب��ه نرخ 25 درصدي مالي��ات بر عملكرد، در 
صورت س��ودآور بودن بانك، 75 درصد از زيان ناشي از 

اين طرح بر سهامداران بانك ها و 25 درصد آن بر دولت 
تحميل مي شود كه اين موضوع منجر به اجحاف در حق 
س��هامداران بانك هايي اس��ت كه در قراردادهاي خود، 

هيچ گونه تخلفي نداشته و وفق قوانين عمل كرده اند.
هرچند كليات اين طرح در راستاي حمايت از رونق توليد و 
به ويژه كمك به بنگاه هايي است كه به دليل بروز مشكالت 
اقتصادي نتوانس��ته اند بدهي خ��ود را به موقع پرداخت 
كنند و در نتيجه بدهي آن ها بطور مضاعف افزايش يافته 
است؛ ولي در اين ميان برخي از تسهيالت گيرندگان نيز 
تسهيالت دريافتي از بانك ها را به جاي مصرف در محل 
واقعي، در فعاليت هاي سوداگرانه وارد كرده  و نه  تنها به 
رونق توليد كمك نكرده اند، بلكه موجب اخالل در نظام 
اقتصادي كشور نيز ش��ده اند. به اين ترتيب در اين طرح 
معيار مشخصي براي تشخيص اينگونه موارد كه شايد 
اندك هم نباشند و تشخيص سره از ناسره وجود ندارد. در 
چنين مواردي حذف سود و جريمه دور از عدالت است. 
در بخش��ي از اين طرح اشاره شده قراردادهايي كه اصل 
آن ها بيشتر از مبالغ ياد شده )سقف بيست ميليارد ريال 
براي اشخاص حقوقي و پنج ميليارد ريال براي اشخاص 
حقيقي( باشد، مشمول اين قانون نخواهند بود. آنچه در 
اين مورد مبهم است آن است كه مبناي تعيين اين سقف 
 ها چه بوده است؟ كالم آخر آنكه آنچه الزم است همواره 
در ارايه هر راهكاري مورد توجه قرار گيرد، تناسب راه حل 
و مساله است )مقوله  اي كه علما از آن تحت عنوان عقل 
عملي ياد مي  كنند(. بسياري كارشناسان بر اين باورند 
كه مشكالت ما در حوزه توليد به اندازه اي عميق است كه 
حذف اين سود عماًل تاثيري بر بخش عمده اي از واحدهاي 
توليدي نخواهد داشت و با توجه به مشمولين اين طرح، 
عماًل آن بخش از توليد كه به واقع نيازمند حمايت است، 

از دايره حمايت  هاي واقعي محروم خواهد ماند.
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 يك خودپرداز 
براي 1045 ايراني

گروه بان�ك و بيمه| جديدترين گ��زارش بانك 
مركزي حاكي از فعاليت 57 هزار دستگاه خودپرداز 
بانكي فعال در كش��ور اس��ت كه با در نظر گرفتن 
جمعيت باالي 18 سال، براي هر يك هزار و 45 ايراني 

يك دستگاه خودپرداز وجود دارد.
به گ��زارش تع��ادل، جديدتري��ن گ��زارش اداره 
نظام هاي پرداخت بانك مركزي جمهوري اسالمي 
 اي��ران از وضعيت ابزارهاي پرداخت ش��بكه بانكي 
در خرداد ماه س��ال جاري حاكي از فعاليت بالغ بر 
57 هزار و 52 دس��تگاه خودپرداز بانكي در سراسر 
كشور اس��ت كه با در نظر گرفتن آمار مرجع بانك 
مركزي و نهادهاي مرتبط از جمعيت باالي 18 سال 
)سرشماري سال 1395 توسط مركز آمار ايران( كه 
متقاضي دريافت خدمات پرداخت و بانكي هستند 
بايد گفت كه به ازاي هر يك ه��زار و 45 نفر ايراني 
يك دستگاه خودپرداز فعال وجود دارد؛ كارشناسان 
بانكي اعتقاد دارند بايد ظرفيت ناوگان خودپردازهاي 
بانكي از سوي شبكه بانكي با سرمايه گذاري توسعه 
داده شود چرا كه اين ابزار در ميان شهروندان ايراني 
براي دريافت خدمات بانكي به خصوص انتقال وجه 
از محبوبيت بااليي برخوردار اس��ت و تعداد زيادي 
تراكن��ش را به خود اختص��اص داده تا جايي كه در 
سه ماهه ابتدايي س��ال جاري با استفاده از 57 هزار 
خودپرداز فعال در كشور بيش از 1.4 ميليارد تراكنش 

به ثبت رسيده است.
توس��عه ن��اوگان خودپردازه��اي بانك��ي نيازمند 
سرمايه گذاري از سوي شبكه بانكي است كه اقدامي 
ض��روري در زمينه بانكداري الكترونيك به ش��مار 
مي رود اما به گفته مديران فناوري اطالعات شبكه 
بانك��ي و توليدكنندگان س��خت افزارهاي بانكي، 
ش��رايط واردات در تحريم ه��ا و هزينه هاي خريد، 
پرستاري و نگهداري باعث شده تا روند توسعه شبكه 
خودپردازهاي بانكي همچون س��اير ماشين آالت 
بانكي با مشكالتي مواجه باشد كه نيازمند اقدامي 
ضروري براي افزايش دسترس��ي مردم به خدمات 
بانكداري الكترونيكي است. سرانه تعداد خودپردازها 
در حالي اس��ت كه آمارهاي شاپرك در شهريور ماه 
نش��ان مي دهد كه 7 ميليون و 649 ه��زار و 414 
دس��تگاه كارتخوان فعال در كشور وجود دارد كه با 
در نظر گرفتن جمعيت باالي 18 س��ال در كشور 
يعني 59 ميليون و 645 هزار و 742 نفر كه متقاضي 
دريافت خدمات بانكي و پرداخت هستند، به ازاي هر 
7.7 ايراني )8 ايراني( يك دستگاه كارتخوان فعال و 

داراي تراكنش در كشور وجود داشته است.

 رتبه نخست بانك سپه
در پرداخت تسهيالت

مدير شعب منطقه فارس از كسب رتبه اول بانك 
سپه در رش��د پرداخت تس��هيالت به واحدهاي 
توليدي، كاهش مطالبات معوق و افزايش فروش 
امالك مازاد در استان طي شش ماهه نخست سال 

جاري خبر داد.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك سپه، سعيد 
منصوريان طبايي افزود: بانك سپه از شهريورماه 
سال گذشته تا پايان شش ماهه نخست سال جاري 
بيش از 30 هزار فقره تسهيالت به مبلغ 10 هزار و 
100 ميليارد ريال به فعاالن اقتصادي استان فارس 

پرداخت كرده است.
وي ضمن اش��اره به رش��د 40 درصدي پرداخت 
تسهيالت بانك سپه در استان فارس در شش ماهه 
نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذش��ته، تصريح كرد: بانك سپه درزمينه ميزان 
درصد تسهيالت پرداختي در نيمه نخست سال 
جاري در بين بانك هاي استان رتبه اول را به خود 
اختصاص داد و به منظور كمك به تحقق اهداف و 
سياس��ت هاي اقتصادي دولت در استان فارس از 
محل فروش امالك مازاد، جذب سپرده و وصول 
مطالبات، منابع خود را افزايش داد تا با تخصيص آن 
به واحدهاي توليدي به رونق توليد و اشتغال زايي 

در استان كمك كند.
مدير ش��عب منطقه فارس از كاهش 36 درصدي 
مطالبات معوق بانك سپه در استان طي شش ماهه 
امسال خبر داد و افزود: مجموعه كاركنان اين بانك 
در استان با تالش جمعي مستمر و تعامل صحيح با 
بدهكاران توانست در شش ماهه نخست سال جاري 
336 ميليارد ريال مطالبات معوق را وصول كند و در 
اين زمينه بين بانك هاي استان فارس رتبه اول را به 
خود اختصاص دهد.وي افزود: براي جلوگيري از 
تعطيلي احتمالي 34 شركت فعال استان در حوزه 
صنعت ه��زار و 700 ميليارد ريال بدهي آنها را در 
12 ماه گذشته تقسيط كرديم.در همين مدت در 
راستاي اجراي مفاد تبصره 35 و بند خ ماده 33 به 
ترتيب 2970 قرارداد به مبلغ 179 ميليارد ريال و 
1420 قرارداد به مبلغ 54 ميليارد ريال در استان 
فارس امهال شد.منصوريان طبايي رقم سپرده هاي 
كل بانك سپه در استان فارس را تا پايان شهريورماه 
س��ال جاري، حدود 45 هزار ميلي��ارد ريال اعالم 
كرد و افزود: در اين مدت س��پرده هاي موثر بانك 
سپه 22 و ميانگين سپرده نقدي ضمانتنامه ها 12 
درصد رشد داشته است.پرداخت تسهيالت بانك 
سپه در ش��ش ماهه نخست سال جاري نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته در بخش هاي صنعت و 
معدن، كش��اورزي و بازرگاني به ترتيب 84، 30 و 
23 درصد رشد داشته است.بانك سپه با پرداخت 
بيش از 4300 فقره تس��هيالت قرض الحس��نه 
ازدواج به مبلغ بيش از هزار ميليارد ريال در قالب 
طرح ضربتي پرداخت وام قرض الحس��نه ازدواج 
ياري كننده زوج هاي جوان اس��تان فارس در آغاز 
زندگي مش��ترك بوده است.وي افزود: بانك سپه 
طي 12 ماهه اخير 1435 فقره تسهيالت بهسازي 
و نوسازي مسكن روستايي به مبلغ 296 ميليارد 
ريال و 2344 فقره تسهيالت حوادث قهري به مبلغ 
257 ميليارد در استان فارس پرداخت كرده است.



روي خط خبر 5 بازار سرمايه

»تعادل« ورود تاريخي غول نفتي جهان به بازار سهام را بررسي مي كند 

عرضه اوليه »آرامكو« با هزار حاشيه 

رشد شاخص در انتظار افزايش تقاضاي بازار جهاني

وال استريت ركورد شكني كرد

گروه بورس|سميرا ابراهيمي| 
ق��رار اس��ت در روز س��وم نوامب��ر، بزرگ ترين عرضه 
اوليه تاريخ بازار سرمايه توس��ط آرامكو صورت بگيرد. 
بزرگ ترين ش��ركت حال حاضر جهان وقتي به صحنه 
بورس بيايد، طبيعتا بزرگ ترين عرضه اوليه تاريخ بازار 

سهام نيز خواهد بود. 
اين غول نفتي عربستان سعودي كه زمام شركت داري 
آن در دس��ت محمد بن سلمان، وليعهد سعودي است 
در دسامبر س��ال 2019 درآمد خود را 47 ميليارد دالر 
ارايه كرده است. هم اكنون ارزش اين شركت نيز 2 هزار 
ميليارد دالر است و قرار است به زودي 5 درصد از سهام 
شركت خود را در بورس رياض عرضه كند.  البته پيش 
از اين قرار بود كه آرامكو حدود يك تا 2 درصد از سهام 
خود را عرضه كند تا در ح��دود 20 تا 40 ميليون دالر 
سود كسب كند. اما در نهايت محمد بن سلمان به عرضه 

اوليه 5 درصدي از سهام اين شركت راضي شده است.

    ترس از خريده نشدن 
سوم نوامبر سال 2019، اولين تاريخي نيست كه آرامكو 
براي عرضه اوليه دربازار س��هام آماده مي شود. در واقع 
برخي از تحليلگران بدبين، اميدوارند كه آخرين تاريخ 
باش��د. پيش از اين بارها، زمان هاي مختلفي براي اين 
عرضه اوليه ارايه ش��ده بود،  اما هر بار به دليلي ترس از 
شكس��ت، به تعويق افتاده است.  ش��نيده ها حاكي از 
اين اس��ت كه امين ناصر،  مديرعامل آرامكو در نشست 
خبري اين عرضه اوليه حضور نداشته، زيرا براي ديدار با 
سرمايه گذاران خارجي در نيويورك و لندن به سر مي برد. 
اما در آن سو، چشم انداز نامناسب از افزايش قيمت نفت، 
در برابر يك تصوير تاريك جهاني اقتصادي باعث كاهش 
عالقه سرمايه گذاران به ويژه در جهان غرب شده است و 
همين موضوع كار را براي امين ناصر سخت تر مي كند. 

البته برخي از منابع خبري ب��ه رويترز خبر داده اند كه 
غرب، تنها زمين بازي سعودي نيست، بلكه سعودي ها 

به دولت هاي خليج فارس و آسيا از جمله چين نزديك 
ش��ده اند تا تالش كنند بخش عمده س��رمايه گذاري 

كشورها را به اين شركت جذب كنند. 
البته بانك هاي سرمايه گذاري امريكايي نظير مورگان 
استنلي نيز قول مساعد حمايت از سهام آرامكو را داده اند. 
گفتني است سهامداران حقوقي اين شركت با اعالميه اي 
رسمي به آن دسته از سهامداراني كه در اين عرضه اوليه 
ش��ركت مي كنند اعالم داشته اند كه عدم كاهش سود 

س��هام اين شركت را تا س��ال 2024 ميالدي تضمين 
مي كنند و اين ضمانت حت��ي با تغيير قيمت نفت نيز 
تغييري نخواهد ك��رد. اين موضوع، فرضيه يارانه دادن 
بن سلمان براي حفظ شأن غول نفتي جهان را توجيه 

مي كند. 

    غولي كه احتماال نمي ارزد! 
پس از اين عرضه 100 ميليارد دالري كه س��عودي ها 

را دست به دامن ش��رق و غرب كرده، قرار است تقسيم 
س��ود 75 ميليارد دالري از سوي آرامكو صورت بگيرد. 
اين رقم در كنار ارزش روز 2 ه��زار ميليارد دالري آن، 
به معناي تقس��يم س��ودي به اندازه 3.7 درصد از كل 
ارزش آرامكوست.  حال اگر با نگاه تحليلگري كه مدل 
ارزشگذاري خود را بر اساس مدل تنزيل سود تقسيمي 
گذاشته است، به اين رقم نگاه كنيم، چندان عايدي در 

پس تحليل آرامكو نخواهيم يافت. 

روش تنزيل س��ود تقيس��مي يك��ي از ابتدايي ترين 
روش هاي ارزش گذاري مستقل سهام است كه مورد 
استفاده تحليلگران قرار مي گيرد. در اين روش ارزش 
ذاتي يا واقعي سهام يك شركت بر اساس سود نقدي 
كه شركت به سهامداران خود طي دوره هاي مختلف 
پرداخت مي كند، محاسبه مي شود. يكي از مهم ترين 
عواملي كه در اس��تفاده از اين روش بايد مد نظر قرار 
گيرد اين نكته است كه ش��ركت سودآوري پايداري 
داشته باشد و توان پرداخت سود نقدي به سهامداران 
را طي دوره هاي مختلف دارا باش��د. با توجه به آينده 
نافرجامي كه از قيمت نفت طي س��ال هاي آينده در 
دس��ت است، به نظر نمي رس��د كه آرامكو به صورت 
مستمر بتواند س��ودي به اندازه اي كه اكنون تقسيم 
مي كند هم بسازد. از س��وي ديگر بايد توجه داشت 
كه براي ارزش��گذاري سهام يك ش��ركت، بايد روند 
سودآوري و پرداخت سود نقدي به سهامداران بررسي 
شود، زيرا ش��ركت هايي كه روند سوآوري مقطعي يا 
دوره اي دارند و نرخ رشد سودآوري آنها نرخ پايداري 
نيس��ت، قابليت محاسبه الگوي نس��بتا ثابتي براي 
پرداخت سود به سهامداران خود را ندارند و در دسته 

شركت هاي دوره اي قرار مي گيرند.
سود پرداختي به سهامداران، نشان دهنده جريان نقدي 
واقعي اي كه حاصل فعاليت شركت است و به سهامداران 
شركت اعطا مي گردد، بنابراين تنزيل ارزش جريانات 
نقدي پرداخت شده به سهامداران مي تواند ارزش واقعي 
سهام شركت را براي سرمايه گذاران مشخص مي كند. 
همچنين نكته مهم در اس��تفاده از روش تنزيل س��ود 
تقسيمي، رش��د پايدار و قابل اتكاي سود نقدي و قابل 

پيش بيني بودن آن است. 
بنابراين نه تنها شركت بايد سود آوري داشته باشد و توان 
پرداخت سود نقدي به سهامداران را دارا باشد، بلكه بايد 
از روند سودآوري پايدار و تقسيم سود قابل پيش بيني و 

قابل اتكايي برخوردار باشد. 

يك كارشناس بازار سرمايه، رشد اين بازار را در شرايط 
كنوني نيازمند محرك هاي مختلف از جمله اخبار بازار 
جهاني، تجديد ارزيابي دارايي ها و انتشار گزارش هاي 
صنايع بورس��ي ارزياب��ي كرد و اخبار سياس��ي را نيز 
فاكتوري اثرگذار بر روند بازارهاي منطقه دانس��ت. به 
گزارش س��نا، حميد ميرمعين��ي در ارزيابي آرايش و 
رفتار فعلي معامله گران بازار سرمايه گفت: بعد از دوره 
رشد پرشتاب شاخص كه در اكثر نماد ها اتفاق افتاد، 
بازار به استراحت نياز داش��ت؛ ضمن اينكه بازار براي 
ادامه روند رو به رشد خود به اخبار جديد و مثبت نياز 
دارد. اين كارشناس بازار س��رمايه، با اشاره به ناكافي 
بودن اخبار منتش��ره فعلي براي ايج��اد توان حركت 
بعدي شاخص گفت: در حال حاضر اغلب گزارش هاي 
شش ماهه منتشر شده، اما اين گزارش ها براي تامين 
نظر فعاالن بازار س��رمايه كافي نبوده است. بنابراين 
شايد بازار زمان بيشتري را به استراحت اختصاص دهد 
تا محرك هاي جديد رش��د پديدار شوند. در اين ميان 
پيش بيني مي شود كه بازار به اصالح قيمت معنادارتر 
و بيشتر خود ادامه دهد. وي واكنش سهامداران خرد را 

در اين شرايط محتاطانه خواند و افزود: خريداران قبلي 
و صاحبان نقدينگي هاي جديدالورود به بازار فعال دست 
نگه داشته اند و در حال كسب اطالعات و مشاوره درباره 
ورود با اطمينان تر به س��هام هستند، چراكه مي دانند 
بازار با ش��تابي كه در ماه هاي اخير ش��اهد آن بوديم 
حركت نخواهد كرد و روند آرام تري را در پيش گرفت، 
مگر اينكه اتفاقي مهم رخ دهد كه از آن جمله مي توان 
به اخبار خوب سياسي و امكان كاهش محدوديت هاي 

ناشي از تحريم اشاره كرد.

    ثبات خاورميانه، آرامش بازارهاي جهاني 
را به دنبال دارد

اين مدرس دانش��گاه در تشريح عوامل غير اقتصادي 
از جمله تاثير كشته ش��دن ابوبكر البغدادي بر امنيت 
س��رمايه گذاري در خاورميانه و كاهش ريس��ك هاي 
غير سيس��تماتيك بر بازارهاي س��رمايه اي منطقه از 
جمله بورس تهران گفت: اين اتفاق و مس��ائلي از اين 
دس��ت همواره بر بازارهاي منطقه و جهان تاثيرگذار 
اس��ت. اما در اولين ق��دم مي توان گفت ك��ه افزايش 

امنيت در منطقه خاورميانه، كاهش محدوديت هاي 
شركت هاي صادر كننده را به دنبال خواهد داشت و از 
اين نظر با اقبال بهتري از سوي سرمايه گذاران بورسي 
و غير بورس��ي مواجه خواهند شد. ميرمعيني با اشاره 
به احتمال افت دالر ب��ا افزايش ضريب امنيت و ثبات 
سياسي خاطرنشان كرد: البته اين افت قابل مالحظه و 
اثر گذار نيست و رشد بورس را تحت تاثير قرار نمي دهد. 
ضمن اينكه رفع محدوديت هاي ناشي از بهبود اوضاع 
سياسي مي تواند خبر خوبي براي بازار باشد.وي افزود: 
دومين عامل بحث بازار جهاني است كه مي تواند بسيار 
تاثيرگذار باشد و انتظار مي رود در نيمه دوم سال و سه 
ماه پاياني سال 2019 با توجه به احتمال امضاي توافق 
تجاري بين چين و امريكا، اوضاع بازار جهاني از آنچه 

امروز شاهد آن هستيم بهتر شود.

   تقاض�اي بازارهاي جهاني؛ محرك رش�د 
گروه هاي كاموديتي محور

اين فعال بورس��ي اثر فصلي افزاي��ش تقاضاي بازارها 
در پايان س��ال ميالدي را با وجود ركود فعلي حاكم بر 

اقتصاد جهان قابل توجه دانست و يادآور شد: معموال 
در سه ماه آخر سال ميالدي اين اثر فصلي وجود داشته 
و دارد و همواره به دليل افزايش تقاضاي كاموديتي ها، 
بازارهاي كااليي و سهام را تحت تاثير قرار مي دهد. بر 
اين اساس امسال نيز اين اثر همچون سال هاي گذشته 
وج��ود دارد و بايد به عنوان يك متغي��ر مورد توجه و 
بررسي سرمايه گذاران قرار گيرد. اين كارشناس بازار 
سرمايه گروه هاي با قابليت رشد را معدني ها و فلزات 
اساسي برش��مرد و گفت: اين گروه ها همواره در پايان 
س��ال ميالدي مورد اقبال س��رمايه گذاران در سراسر 
جهان هس��تند و بي شك بورس كش��ور ما نيز از اين 
مس��اله مس��تثني نخواهد بود. اين در حالي است كه 
امسال با توجه به حساس��يت بازارهاي جهاني نفت و 
توليد كنن��دگان و مصرف كنندگان اي��ن كاال به نظر 
نمي رسد روند صعودي چنداني پيش رو داشته باشد. 

    سياست گذاري هاي دولت روند بورس را 
جهت مي دهد

ميرمعيني با اشاره به سياست گذاري هاي دولت به عنوان 

فاكتور ديگر تاثيرگذار بر روند بازار سرمايه خاطرنشان 
كرد: اين فاكت��ور چه در قالب سياس��ت گذاري هاي 
سازمان بورس و چه در قالب سياست گذاري هاي پولي 
و مالي همواره در بازار س��رمايه و روندهاي آن بس��يار 
تاثيرگذار اس��ت. البته دولت ب��ا فعاليت هاي ديگري 
همچون اخذ ماليات و عوارض بيش��تر يا افزايش نرخ 
خوراك نيز مي تواند بر بازار س��رمايه تاثيرگذار باشد. 
وي در پيش بيني روند بازار سرمايه طي سه ماه آينده 
گفت: با توجه به آهنگ ورود نقدينگي و تقويت بازار با 
پول هاي جديد پيش بيني بر اين است كه اصالح فعلي، 
دوره كوتاه تري را طي كند. البته به ش��ركت هايي كه 
تجديد ارزيابي دارند نيز مي توان به عنوان يك مولفه 
برجسته كه امكان ايجاد تحرك در بازار را دارد نگاه كرد. 
در اين ميان برخي تك سهم ها نيز از رشد گروه هاي خود 
جامانده اند. ضمن اينكه برخي گزارش ها چشمگير بوده 
و فروش دارايي خاصي اتفاق افتاده است.بر اين اساس در 
ادامه حركت مي توان گفت كه شاخص آهنگ حركت 
ماليم تري خواهد داشت و مانند ماه هاي اخير حركت 

آن شارپي نخواهد بود.

اشتغال زايي نيرومند و نزديك شدن امريكا به توافق تجاري 
جديد با چين با استقبال گسترده معامله گران وال استريت 
مواجه شد. به گزارش آسوشيتد پرس، شاخص هاي بورسي 
در آخرين روز از معامالت هفتگي تحت تاثير اخبار مربوط 
به اقتصاد امريكا قرار گرفتند: با وجود اعتصابات گسترده 
در جنرال موتورز، اش��تغال زايي خوبي در بازار كار امريكا 
صورت گرفت و از طرف ديگر چين و امريكا نيز به رسيدن 
به توافق تجاري نزديك تر شده اند. استيون منوچين وزير 
خزانه داري و رابرت اليت هايرز وزير بازرگاني امريكا با ليو 

هه معاون نخس��ت وزير چين گفت وگو كردند تا مراحل 
امضاي فاز نخست توافق تجاري را نهايي كنند. جفري هالي 
استراتژيست ارش��د بازارهاي جهاني در موسسه »اواندا« 
گفت: توافق تجاري بين چي��ن و امريكا حتي اگر موقتي 
باشد مي تواند يك لحظه سرنوشت ساز براي اقتصاد كالن و 
بازارهاي جهاني باشد. مساله دوم مهم موافقت بانك مركزي 
امريكا با كاهش مجدد نرخ به��ره خواهد بود كه مي تواند 
نيروي محركه جديدي براي رش��د باشد. در وال استريت 
ش��اخص ها همگي صعودي بودند تا جايي كه ش��اخص 

»داوجونز ايدانستريال اوريج« 1.11 درصد پرش كرد و به 
27 هزار و 347.33 واحد رسيد، شاخص »اس اند پي 500« 
با 0.97 درصد صعود تا سطح 30۶۶.91 واحدي باال رفت 
و به باالترين سطح تاريخ خود رسيد و ديگر شاخص مهم 
بورسي يعني »نزدك كامپوزيت« با جهش 1.13 درصدي 
در سطح ۸3۸۶.40 واحدي بسته شد و ركورد قبلي خود را 
جابه جا كرد. در اروپا، مجلس انگليس كه پيش تر به كليات 
اليحه  خروج اين كش��ور از اتحاديه اروپ��ا راي مثبت داده 
بود با درخواس��ت دولت اين كشور براي انحالل پارلمان و 

گروه بورس|
معامالت نخس��تين روز از هفته جاري در ابتدا با رش��د 
قيمت ها آغاز شد با اين حال رشد ياد شده روي تابلوي 
معامالت دوام چنداني نياورد و قيمت بسياري از نمادها كه 
در ساعات اوليه داد و ستدها افزايش يافته بودند، با كاهش 
همراه ش��د. به موجب اين تغييرات شاخص كل بورس 
تهران كه ابتدا تا نزديكي س��طح 311 هزار و 500 واحد 
رش��د كرده بود، تا سطح 30۸ هزار و 730 واحد كاهش 
يافت. جريان عرضه و تقاضا در نهايت باعث شد تا نماگر 
اصلي بازار سهام با 931 واحد نزول )معادل 0.3 درصد( 
به كار خود خاتمه دهد. بر اساس آمارهاي معامالتي، روز 
شنبه اكثر ش��اخص هاي بورس با ريزش دسته جمعي 
مواجه شدند بطوري شاخص قيمت »وزني- ارزشي« با 
)249( واحد افت معادل 0.30( درصد به ۸2 هزار 715 
واحد، شاخص كل »هم وزن« با 534 واحد رشد معادل 
0.۶3 درصد به ۸5 هزار و 9۶ واحد، شاخص قيمت »هم 
وزن« با 357 واحد افزايش، معادل 0.۶3 درصد به 5۶ هزار 
و 903 واحد، شاخص آزاد شناور با )1014( واحد كاهش، 
معادل )0.29( درصد به 352 هزار و 747 واحد، شاخص 
بازار اول ب��ا )115۶( واحد افت معادل )0.51( درصد به 
224 هزار 33۶ واحد و ش��اخص بازار دوم با 2۶۸ واحد 

رشد معادل 0.04 درصد به ۶2۸ هزار و 49 واحد رسيد. 
از سويي ديگر جزييات داد و ستدهاي روز قبل مشخص 
مي كند كه ديروز 5 نماد »وبملت با )17۶( واحد، فوالد با 
)15۶( واحد، واميد با )13۶( واحد، تاپيكو با )11۶( واحد 
و شبندر با )۸۸( واحد« افت، بيشترين تاثير منفي را در 
كاهش ش��اخص كل بورس بر جاي گذاشتند. روز قبل 
اكثر شاخص صنايع تاالر شيشه اي با نوسان مواجه شدند 
بطوري كه شاخص صنايع »محصوالت چرمي با 432 
واحد رشد معادل 5 درصد به 9 هزار و 92 واحد، وسايل 
ارتباطي با 473 واحد افزايش معادل 4.53 درصد به 10 
هزار و 933 واحد، ذغال س��نگ زراعت 340 واحد رشد 
معادل 3.۸3 درصد به 9 هزار و 231 واحد، انتشار و چاپ 
37029 واحد افزايش مع��ادل 3.۶3 درصد به يك هزار 
و 5۸ واحد، س��اير مالي با 1۶5 واحد رشد، معادل 3.29 
درصد به 5 ه��زار و 191 واحد، اطالعات و ارتباطات )۸( 
واحد كاهش معادل )2.57( درصد به 319 واحد، ساير 
معادن با با )2۶00( واحد افت معادل )3.۸2( درصد به ۶5 
هزار و 427 واحد« رسيد. در عين حال، نگاهي به آمارهاي 
معامالتي بازار سهام كه در روز گذشته به ثبت رسيده اند 
حكايت از آن دارد كه قيمت س��هام نمادهاي »فباهنر، 
فالمي، وملي، كحافظ، وساخت، غبهنوش و بترانس« 

بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »سدشت، ختور، آسيا، 
خكمك، سبجنو، غشان و غاذر« بيشترين كاهش قيمت 
را در بازار س��هام رقم زدند. به اين ترتيب، در پايان اولين 
روز معامالتي بورس در هفته جاري، در 49۸ هزار و 93 
نوبت معامالتي، 3 ميليارد و ۶7 ميليون برگه اوراق بهادار 
به ارزش 14 هزار و 424 ميليارد تومان در بورس معامله 
ش��د. روز گذش��ته در پايان معامالت در فرابورس ايران 
شاخص كل 11 واحد كاهش يافته و به رقم 391۶ واحد 
رسيد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس به بيش از 224 هزار 
ميليارد تومان رسيد. معامله گران ديروز در فرابورس ايران 
بيش از 1.1 ميليارد سهام حق تقدم و ا وراق مالي در قالب 
292 هزار معامله و به ارزش 90۸ ميليارد تومان دادوستد 
كردند.  در روز شنبه نمادهاي دماوند و كرمان بيشترين 
اثر تقويتي در شاخص فرابورس ايران داشته و نمادهاي 
مارون، ميدكو، هرمز، نيروگاه جهرم و پتروشيمي زاگرس 

بيشترين اثر كاهشي در شاخص فرابورس را داشتند. 
نمادهاي پربيننده مربوط به ذوب آهن اصفهان، صنايع 
كاغذ پارس، سرمايه گذاري ميراث فرهنگي، پتروشيمي 
زاگرس، توس��عه و عمران اس��تان كرمان، توسعه مولد 
نيروگاهي جهرم، توليد و صادرات ريشمك و پتروشيمي 

قائد بصير بوده ا ند.

شاخص بورس بازهم افت كرد
مروري بر معامالت بورس و فرابورس
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 افزايش كارايي شدن بازار
 با انتشار گزارش هاي ماهانه 

يك تحليلگر بازار س��رمايه معتقد است كه انتشار 
گزارش هاي عملكرد ماهانه شركت ها و قرار گرفتن 
آن در دسترس عموم از طريق سايت كدال به تحليل 
دقيق تر صورت هاي مالي منجر مي شود. انتشار اين 
گزارش ها موج��ب افزايش كاراي��ي اطالعاتي بازار 

مي شود.
به گزارش سنا، مهدي كارنامه حقيقي، تحليلگر سهام 
و مش��اور مالي در خصوص روند بازارسرمايه اظهار 
داشت: رشد فزاينده و پرشتاب شاخص سهام مستلزم 

ورود نقدينگي جديد به بازار است.
اين مدرس دانشگاه فاكتورهايي چون كسري بودجه 
دولت، احتمال انتشار اوراق بدهي و به تبع آن جذابيت 
بازار بدهي، سياست هاي بانك مركزي، تصويب يا عدم 
تصويب لوايح مبارزه با پولشويي، وضعيت بازارهاي 
رقيب همچون بازار ارز و س��كه و مسكن را از جمله 

عوامل مرتبط بر وضعيت بازار سهام توصيف كرد.
كارنامه حقيقي با اشاره به اينكه با توجه به شرايط فعلي 
به نظر مي رسد كه بازار سهام به سوي آرامش بيشتر 
و كاهش التهاب پيش برود مي افزايد: كاهش هيجان 
و التهاب در ب��ازار را مي توان با رص��د ارزش و حجم 
معامالت دنبال كرد. در چند ماه اخير بازار به شدت 
تحت تأثير معامالت هيجاني بود به گونه اي كه ميزان 
نوسان روزانه قيمت سهام و حتي شاخص كل طي آن 
دوره بيشتر از دوره هاي گذشته محاسبه مي شد. در 
آن دوره هيجاني، ما با دو ويژگي مواجه بوديم: يكي 
افزايش ارزش معامالت به نس��بت ارزش بازار )ورود 
نقدينگي جديد( و ديگري كاهش متوسط ارزش هر 
معامله. اين دو ويژگي باهم رفتار ب��ازار را در آن دوره 
توضيح مي دهد. با افزايش ورود نقدينگي به بازار تقاضا 
افزايش پيدا مي كند و با فرض ثبات مقدار عرضه در 
كوتاه مدت، طبيعي است كه قيمت سهام افزايش پيدا 
مي كند و در نتيجه با افزايش ارزش بازار مواجه خواهيم 
شد. وي ورود نقدينگي جديد به بازار را از سوي افرادي 
با سرمايه خرد پيش بيني مي كند و بابيان نحوه آرايش 
و رفتار معامله گران بورسي مي افزايد: سرمايه گذاران 
خرد عموماً ديد كوتاه مدت دارند و بيشتر تحت تأثير 
جو عمومي بازار قرار مي گيرند. به همين علت شاهد 
نوسان بيشتر در بازار بوديم. اما اكنون با كاهش ارزش 
معامالت شاهد كاهش نوس��ان در بازار هستيم كه 
تداوم آن مي تواند به ثبات بيشتر بازار بينجامد. اين 
مدرس اقتصاد مالي در دانش��گاه معتقد اس��ت كه 
پيش بيني اينكه نقدينگي جديدي كه وارد بازار شده 
در آينده چه رفتاري از خود نشان مي دهد دشوار است 
اما مي توان گفت كه وضعيت بازارهاي رقيب از لحاظ 
ريسك و بازده مي تواند در رفتار آن موثر باشد. كارنامه 
حقيقي در اين خصوص اش��اره داشت: اگر دولت به 
دليل كس��ري بودجه بزرگ خواهان واگذاري اوراق 
با درآمد ثابت بيشتري در بازار بدهي باشد احتمااًل 
جذابيت بازار بدهي به عنوان رقيب جدي بازار سهام 
بيش��تر خواهد ش��د و در اين صورت شاهد حركت 
نقدينگي به سوي بازار بدهي خواهيم بود كه به معني 
كاهش نوسان و آرامش بيشتر در بازار سهام است. وي 
در ادامه در خصوص كسري بودجه اين طور بيان كرد: 
ازآنجايي  كه جزييات بودج��ه در ماه هاي آذر و دي 
شفاف مي شود احتمااًل سرمايه گذاران محتاطانه به 
تحوالت بازار سهام مي نگرند و تمركز آنها روي سهام 
با بنياد قوي و نسبت قيمت به سود مناسب خواهد بود 
كما اينكه در حال حاضر نيز سهام با بنياد قوي نسبت 
به كاهش ارزش بازار عملكرد بهتري داش��تند. اين 
تحليلگر سهام بابيان اينكه رفتار معامله گران بورسي 
و رشد شاخص كل، دو مولفه وابسته به هم هستند 
اين طور بيان داشت: رشد فزاينده و پرشتاب شاخص 
سهام مستلزم ورود نقدينگي جديد و فزاينده به بازار 
است. با توجه به وضعيت بازارهاي رقيب و پيش بيني 
نسبت قيمت به سود بازار سهام در شرايط فعلي به 
نظر نمي رسد جاي نگراني وجود داشته باشد. وي در 
ادامه تصريح كرد: بايد توجه كنيم كه رشد يكي دو 
سال اخير بازار سهام عمدتًا به دليل افزايش نرخ ارز و 
افزايش سطح عمومي قيمت ها در اقتصاد بوده كه از 
طريق ورود نقدينگي جديد به بازار سهام خود را نشان 
داده است. هم اكنون روند حركت شاخص كل نشان 
 مي دهد كه اثرات اسمي افزايش نرخ ارز در بازار سهام 
تخليه شده است و از اين محدوده شاخص، آينده بازار 
مبتني بر سودآوري و تحوالت واقعي شركت ها رقم 
خواهد خورد مگر اينكه مجدداً با شوك ارزي ديگري 
مانند گذشته مواجه ش��ويم. مدرس دانشگاه شيخ 
بهايي اصفهان تأثير ريسك ها و شرايط غيراقتصادي 
را اين طور ارزيابي مي كند: رفتار بازار نشان داده است 
كه نسبت به ريس��ك هاي غيراقتصادي و سياسي 
واكنشي بطور مستقيم نشان نمي دهد. معموالً اينگونه 
ريسك ها اگر اثرات واقعي داشته باشند ابتدا بازار ارز را 
متحول مي كنند و سپس بر بازار سهام اثر مي گذارند. 
شايد نحوه تعامالت ما با كشورهاي همسايه، تصويب 
يا عدم تصويب لوايح مبارزه با پولشويي و تأمين مالي 
تروريسم، بودجه دولت و سياست هاي بانك مركزي 
در ماه هاي پيش رو تحوالت ب��ازار ارز را رقم بزنند و 
سپس آثار آنها بر بازار سهام بنشيند. اين تحليلگر مالي 
در خصوص چرايي عدم واكنش جدي سرمايه گذاران 
به عالئم مثبت انتشار گزارش هاي ۶ ماهه شركت ها 
اين طور بيان داشت كه: اين اتفاق به معناي آن است 
كه بازيگران بورس��ي پيش از انتشار گزارش هاي ۶ 
ماهه با پيش بيني خود توانسته اند برآورد معقولي از 
قيمت سهام داشته باش��ند و با آن معامالت را انجام 
دهند. در كل از بازار سهام هم همين انتظار مي رود 
كه آينده را در زمان ح��ال مدنظر قرار دهد. كارنامه 
حقيقي در پايان با اش��اره به اث��رات تحوالت اخير 
بازارهاي جهاني در پي افت قيمت متانول، پليمرها و 
ورق فوالدي بر سودآوري شركت هاي وابسته به اين 
صنايع خاطرنش��ان كرد: با توجه به ثبات نرخ ارز در 
چند ماه اخير مي توان گفت كه در مورد شركت هاي 
صادركننده اين محصوالت و ش��ركت هايي كه اين 
محصوالت را در داخل به فروش مي رسانند تصميمات 
دولت اعم از تعرفه هاي گمرك��ي و مجوز صادرات و 

واردات و... حائز اهميت مي شود.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، زمزمه هاي 
مطرح ش��ده در فضاي مجازي در خصوص وضع 
ماليات جديد بر سود سهام شركت هاي بورسي و 

فرابورسي را تكذيب كرد.
به گزارش س��نا، ش��اپور محمدي گف��ت: بنا بر 
مذاكرات صورت گرفته ب��ا وزير امور اقتصادي و 
دارايي، هيچ گونه تغييري در ماليات سود سهام 
شركت هاي بورسي و فرابورسي صورت نخواهد 
گرف��ت؛ در صورت��ي هم ك��ه مق��ررات مالياتي 
جديدي وضع شود، بنا به اعالم وزير، اين ماليات 
بايد در راس��تاي حمايت از شركت هاي بورسي 
كاهش يابد تا شفافيت مورد تشويق قرار گرفته و 

توليد و صادرات كشور تقويت شود.
سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار، همچنين 
در خص��وص ش��ايعاتي مبني بر وض��ع ماليات 
عايدي س��رمايه تصريح كرد: همان گونه كه در 
مصاحبه هاي قبلي هم اعالم شده بود، مخالفت 
س��ازمان بورس با وضع چنين ماليات��ي بر بازار 
س��رمايه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعالم 
شد و وزير محترم نيز بر عدم وضع چنين مالياتي 

تاكيد داشته اند.

محمدي اطمينان داد: ج��اي هيچ گونه نگراني 
درخصوص تغيير مقررات مالياتي مرتبط با بازار 
س��رمايه نيس��ت و در صورت تغيير، به گونه اي 
خواهد بود كه بازار س��رمايه بيش از پيش مورد 

حمايت قرار گيرد .
خاطرنشان مي شود: فرهاد دژپسند وزير اقتصاد 
اخيرا در حاشيه نشس��ت هيات دولت در جمع 
خبرنگاران در خصوص معافيت مالياتي تجديد 
بر ارزيابي ها هم اعالم كرد: درصدد هس��تيم كه 
دولت آيين نامه مربوط به معافيت مالياتي تجديد 
بر ارزيابي ها را هر چه سريع تر تصويب كند تا به 

رونق بيشتر بورس كمك شود.

قوانين مالياتي در بازار سرمايه تغيير نمي كند
رييس سازمان بورس مطرح كرد

ديدگاه

بين الملل
برگزاري انتخابات زودهنگام در ماه دسامبر موافقت كرد. از 
سوي ديگر اتحاديه اروپا با درخواست انگليس براي تمديد 
مجدد برگزيت موافق��ت و اعالم كرد كه تاريخ برگزيت به 
ژانويه سال 2020 موكول شده است. در معامالت بازارهاي 
بورس در اروپا، شاخص ها عملكرد مشابهي داشتند تا جايي 
كه شاخص »فوتسي 100« بورس لندن با افزايش 0.75 
درصدي تا 7302.42 واحد باال رفت، شاخص »كك 40« 
بورس پاريس با افزايش 0.5۶ درصدي در سطح 57۶1.۸9 
واحد بسته شد و شاخص »دكس 30« بورس فرانكفورت 
در آلمان با افزايش 0.73 درصدي و ايستادن در سطح 12 
ه��زار و 9۶1.05 واحدي به كار خود خاتمه داد. در مادريد 
ش��اخص »ايبكس 35« حدود 0.7۶ درصد باال رفت و به 

932۸ واحد رسيد. از سوي ديگر در معامالت بورس هاي 
آسيا، شاخص »نيك كي 225« بورس توكيو ژاپن با ريزش 
0.33 درصدي تا سطح 22 هزار و ۸50.77 واحدي پايين 
رفت، شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ با افزايش 
0.72 درصدي به 27 هزار و 100.7۶ واحد رسيد. در چين 
شاخص »شانگهاي كامپوزيت« با جهش 1.33 درصدي در 
سطح 3952.34 واحد بسته شد. در استراليا شاخص بورس 
س��يدني و در كره جنوبي شاخص  بورس سئول صعودي 
بودند. در بازار طالي س��ياه، هر بشكه نفت »وست تگزاس 
اينتر مديت« با 3.73 درصد افزايش به 5۶.20 دالر رسيد و 
نفت خام برنت درياي شمال با افزايش 3.47 درصدي به ازاي 

۶1.۶9 دالر در هر بشكه مبادله شد.



تشكلها6اخبار

براساس يك گزارش پژوهشي پيشنهاد شد

راهكار حركت به سمت نظام توزيع مدرن
تعادل |

نظ�ام توزي�ع كاال در اي�ران همچنان ب�ر پايه 
خرده فروشي اس�ت و بنابرآمارها، تنها درصد 
كمي از بازار سهم فروشگاه هاي زنجيره اي است. 
بر همين اساس، اين پرسش قابل طرح است كه 
براي حركت سريع تر نظام توزيع كاال در كشور به 
سمت شكل گيري فروشگاه هاي زنجيره اي بدون 
اينكه فروشگاه هاي سنتي )بقالي ها( با آسيب 
چنداني مواجه نشوند، چه بايد و راهكار چيست؟ 
موسس�ه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در 
تحليلي، شكل گيري زنجيره هاي خرده فروشي 
را مورد اش�اره قرار داده اس�ت. براس�اس اين 
پژوهش در كنار فروشگاه هاي زنجيره اي مي توان 
ضمن ساماندهي واحدهاي صنفي با راه اندازي 
»زنجيره هاي خرده فروش�ي« باع�ث افزايش 
كارايي نظام توزيع فعلي كشور شد. البته منظور 
از زنجير ه فروشگاهي، مجموعه اي از واحدهاي 
صنفي خرده فروشي است كه تحت يك نشان 
تجاري و با مديريتي يكپارچه اداره مي ش�وند. 
از اين رو، يكي از اقدامات مثبت انجام ش�ده در 
همسويي با نظام نوين توزيع در سطح جهان در 
ايران طي يكي، دو دهه اخير، را مي توان توسعه 
فروشگاه هاي زنجيره اي در ايران عنوان كرد، اما 
كماكان فروشگاه هاي زنجيره اي سهمي اندك 
و حدود 5 درص�دي را از بخش خرده فروش�ي 
دارند و خرده فروش�ان جزء، س�هم اصلي را در 
اختياردارند. بر همين اساس، موسسه مطالعات 
و پژوهش هاي بازرگاني پيش�نهاد داده، كه در 
كنار فروش�گاه هاي زنجي�ره اي مي توان ضمن 
س�اماندهي واحده�اي صنف�ي »زنجيره هاي 
خرده فروشي« با در پيش گرفتن رويكرد ايجاد 
و توسعه خرده فروشي باعث افزايش كارايي نظام 

توزيع فعلي كشور شد. 

 ضرورت تحول در نظام توزيع
در شرايطي كه در ش��هرهاي بزرگ و كوچك كشور 
هرروز شاهد باال رفتن يك مال هستيم و از سوي ديگر 
مي بينيم كه فروشگاه هاي زنجيره اي بخش مهمي از 
تبليغات محيطي را به خود اختصاص داده اند و تقريبًا 
هميشه با انبوهي از جمعيت خريداران روبه رو هستند؛ 
پژوهش موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني نشان 
مي دهد، همچنان سهم اين فروشگاه هاي زنجيره اي از 

توزيع كاال بسيار پايين است. 
در گزارش اين مركز با اشاره به تحول نظام توزيع كاال 
و خدمات در س��طح جهان و ايران آمده است: يكي از 
اقدامات مثبت انجام ش��ده در همسويي با نظام نوين 

توزيع در سطح جهان در كش��ور ما طي يكي دو دهه 
اخير، توسعه فروش��گاه هاي زنجيره اي در ايران بوده 
اس��ت، اما كماكان فروش��گاه هاي زنجيره اي سهمي 
اندك و حدود 5 درصدي را از بخش خرده فروشي دارند 

و خرده فروشان جزء، سهم اصلي را در اختياردارند. 
در ادامه اين گزارش با اشاره به اينكه نظام توزيع كاال در 
ايران هم بايد با سرعت بيشتري به سمت فروشگاه هاي 
زنجيره اي برود كه بهره وري در آنها بيش��تر است، اين 
موضوع مورد اشاره قرار گرفته است كه در اقتصاد رقابتي 
كنوني در جهان تنها كسب وكارهايي توانايي حضور و 
حيات دارند كه به صورت زنجيره اي )در مقابل انفرادي( 

به كسب وكار بپردازند.
 از س��ويي با توجه به اينكه بخش غال��ب نظام توزيع 
خرده فروش��ي كشور به صورت س��نتي بوده و توسط 
واحدهاي صنف��ي كوچك ص��ورت مي پذيرد؛ قطعا 
حذف اين مجموعه بزرگ كه اشتغال زيادي را در خود 
ايجاد كرده اس��ت از نظام توزيع كش��ور به مصلحت و 
حتي امكان پذير نيست. واحدهاي خرده فروشي جزء 
)س��وپرماركتي ها و بقالي ها( در بخش توزيع كشور، 
امكان تحول و ارتقاي سيستم توزيع كشور و افزايش 
بهره وري اين بخش حياتي در معاش شهروندان را دچار 

چالش جدي كرده است. 
اما براي حركت سريع تر نظام توزيع كاال در كشور ما به 
سمت شكل گيري فروشگاه هاي زنجيره اي بدون اينكه 
فروشگاه هاي سنتي )بقالي ها( با آسيب چنداني مواجه 
نشوند، راهكار چيست؟ در گزارش موسسه مطالعات 
و پژوهش هاي بازرگاني به ش��كل گيري زنجيره هاي 

خرده فروشي اشاره شده است. 
براساس اين پژوهش در كنار فروشگاه هاي زنجيره اي 
مي توان ضمن ساماندهي واحدهاي صنفي و راه اندازي 
»زنجيره هاي خرده فروشي« باعث افزايش كارايي نظام 
توزيع فعلي كشور شد. منظور ا ز زنجيره فروشگاهي، 
مجموعه اي از واحدهاي صنفي خرده فروشي است كه 
تحت يك نش��ان تجاري و با مديريتي يكپارچه اداره 
مي شوند.« درواقع اين پيشنهاد به اين مفهوم است كه 
چند خرده فروشي كه معمواًل هم فاصله بسيار كمي 
باهم دارند دس��ت به يكپارچگي و مش��اركت بزنند و 

فروشگاهي بزرگ تر را با يكديگر تأسيس كنند.

 تفاوت دو مدل فروشگاه 
در ادامه اين گزارش به تفاوت زنجيره هاي خرده فروشي 
با فروشگاه هاي زنجيره اي و مزيت هاي آن اشاره شده 
اس��ت. براس��اس اين گزارش، زنجيره فروش��گاهي 
مشتمل بر تعداد زيادي فروشگاه با مساحت كوچك 
)نظير س��وپرماركت ها و فروشگاه هاي در دسترس( و 
گستردگي باال است. اما فروشگاه زنجيره اي مشتمل بر 

تعداد محدودي فروشگاه با مساحت باال )هايپرماركت( 
هستند. جامعه هدف فروشگاه هاي زنجيره اي، بخشي 
از نيازمندي هاي ش��هروندان اس��ت ك��ه در فواصل 
زماني زياد )هفتگي ي��ا ماهيانه( و به مقدار زياد خريد 
مي كنند؛ اما جامعه هدف زنجيره هاي خرده فروشي، 
آن قسمت از نيازمندي هاي ش��هروندان است كه در 
فواصل زماني كوتاه )روزانه( و به مقدار مايحتاج روزانه 

خريد مي كنند.«
در ادامه اين گزارش به نمونه هاي موفق ش��كل گيري 
زنجيره هاي خرده فروشي در جهان و فروشگاه هايي كه 
شكل گرفته شده اشاره شده و آمده است: »فروشگاهي 
زنجيره Circle K نمونه باسابقه و موفق ايجاد چنين 
شبكه هاي خرده فروش��ي در دنيا هس��تند. زنجيره 
فروش��گاهي Circle K در تگزاس امريكا و از س��ال 
1951 ش��روع به كاركرد. اين فروش��گاه ها كه عمومًا 
به اندازه سوپرماركتي هاي ايران هستند اكنون بيش 
از 10 هزار فروشگاه در دسترس در بيش از 13 كشور 
)تمركز اصلي: امريكا، كانادا، آس��ياي شرق و جنوب 
ش��رق( دارد كه فروشگاه هاي آن هم از نوع مالكيتي و 
هم از نوع فرانچايزي )اجاره برند( هس��تند.  اما مزيت 
زنجيره هاي خرده فروشي چيس��ت؟ اين گزارش در 

پاسخ به اين پرسش موارد زير را از مزاياي خرده فروشي 
مي داند، كه ش��امل »ساختارمند ش��دن واحدهاي 
خرده فروشي جزء و امكان كنترل و نظارت بهتر دولت 
بر فعاليت ه��اي آنها، امكان بهره من��دي از »مقياس 
اقتصادي« كسب وكار و افزايش سودآوري كل؛ ناشي 
از صرفه مقياس، امكان به كارگيري رويكردهاي نوين 
توزي��ع )مثل: كراس داك، ف��روش الكترونيكي، ...( و 
كاهش قابل توجه هزينه هاي توزيع، امكان به كارگيري 
فناوري هاي نوين در نظام توزيع، مقرون به صرفه شدن 
سرمايه گذاري در حوزه زيرساخت هاي سخت افزاري 
و نرم اف��زاري بخ��ش توزيع، امكان مديري��ت واحد و 
يكپارچه چندين واحد خرده فروشي، افزايش حقوق 
مصرف كنندگان و مشتري مداري در بين خرده فروشان 
)به دليل حفظ و ارتقاي نشان تجاري(، يكپارچه شدن 
اجزاي مختلف نظام توزيع خرده فروشي )اعم از انبارها، 
پخش و حمل ونقل، خرده فروشي( و در نتيجه امكان 
مديريت يكپارچه بر كل ش��بكه توزيع، شكل گيري 
زنجيره هاي خرده فروشي قدرتمند در كشور كه امكان 
حضور و فعاليت در ساير كشورهاي منطقه را نيز دارا 
هستند، افزايش قدرت بخش خرده فروشي در چانه زني 
با تامين كنن��دگان كه كمكي به دولت در كنترل بازار 

و جلوگيري از گرانفروش��ي خواهد بود،« است.  البته 
هرچند كه اي��ن افزايش قدرت به دليل افزايش درجه 
تمركز در مواجهه با مصرف كنندگان نيز وجود خواهد 
داش��ت اما به دليل رقابت فش��رده بين زنجيره هاي 
خرده فروشي براي كسب س��هم بيشتر بازار و فروش 
بيشتر تاحدي كنترل خواهد شد. اما با اين وجود الزم 
اس��ت دولت تدابيري در راس��تاي حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان بينديشد. بايد توجه داشت كه رويكرد 
زنجيره هاي فروشگاهي نه تنها در رسته خرده فروشي 
خوار وبار بلكه در س��اير رس��ته ها )مثل رستوران ها، 
نانوايي ها، پوش��اك و...( نيز قابل پياده س��ازي است. 
بنابراين دامنه فعاليت يك زنجيره فروشگاهي نه الزاما 
فقط در يك صنعت بلكه ممكن است در چندين صنعت 
باشد. اما توجه شود كه ماهيت كار زنجيره فروشگاهي 
حتما خرده فروشي است.  همچنين موسسه مطالعات 
و پژوهش هاي بازرگاني در پايان گزارش خود پيشنهاد 
داده است كه در كنار فروشگاه هاي زنجيره اي مي توان 
ضمن س��اماندهي واحدهاي صنف��ي »زنجيره هاي 
خرده فروش��ي« با در پيش گرفتن رويك��رد ايجاد و 
توسعه خرده فروشي باعث افزايش كارايي نظام توزيع 

فعلي كشور شد.«

در نشست هم انديشي بازرگانان و فعاالن حوزه حمل و نقل دريايي تشريح شد

ذي نفعان حمل و نقل دريايي با چه مشكالتي مواجه هستند؟
نمايندگان بخش خصوصي در ات��اق بازرگاني تهران 
با حضور فعاالن ح��وزه حمل ونقل دريايي وبازرگانان 
و واردكنندگان، به مش��كالت موجود در بخش حمل 
دريايي كاال پرداختن��د؛ جايي ك��ه واردكنندگان از 
عدم ثبات قيمت ها، نرخ ب��االي دموراژ، بي اطالعي و 
كم اطالعي از روند ارس��ال و رس��يدن محموله گاليه 
داشتند و نمايندگان ش��ركت هاي حمل و نقل نيز از 
تالش هاي خود براي بهبود وضعيت سخت تحريمي 
و ض��رورت آگاهي واردكننده از مقررات حمل و نقل و 

تخليه براي كم شدن هزينه ها گفتند.

 رايزني براي كاهش تعرفه حق توقف
دبيركل انجمن كش��تيراني نيز با اش��اره به تاريخچه 
تش��كيل اين نهاد دريايي گفت: انجمن كشتيراني و 
خدمات وابس��ته ايران با قدمتي 66 س��اله، هم اينك 
95 درصد خدمات دريايي و بندري كش��ور در بخش 
خصوصي را مديريت  مي كند كه در شرايط كنوني حاكم 
بر اقتصاد ايران با وجود مقابله 100 درصدي اين انجمن 
با مش��كالت خارجي؛ موانع و معضالت داخلي كسب 
وكار به مثابه گلوگاهي، در حال زمين گير كردن بخش 
خصوصي است. مسعود پل مه افزود: يكي از مشكالت 
اساس��ي ما در تجارت بين الملل، ع��دم اطالع تجار و 
بازرگانان از حقوق خود است. به عنوان مثال، شخصي 
كه فرستنده كاال از مبدأ است، طرف اصلي بازرگان و 
صاحب كاال در ايران اس��ت و عمال تا زماني كه كاال در 
ايران تحويل نشود، واردكننده با خط كشتيراني هيچ 
مراوده اي ندارد؛ زيرا عملي��ات بوكينگ را واردكننده 
انجام نمي دهد مگر در موارد استثنا. در اين خصوص 
طبيعتا واردكننده حق اكيد به عنوان ذينفع اصلي را 
داراس��ت كه در قبال پذيرش مسووليت نهايي هنگام 

تسويه نهايي در ايران پيش از آنكه بي ال )B\L( صادر 
ش��ود از مفاد و مندرجات بارنامه اصلي و نهايي مطلع 
شود و اگر اين اتفاق نيفتد شيپر )Shipper( در مقام 
صاح��ب كاال در مبدا به طريق جبري تمام تعهدات را 
عهده دار است. او گفت: پيش از آنكه هرگونه قراردادي 
بين شيپر و واردكننده منعقد ش��ود، واردكننده بايد 
از پيش نويس تهيه ش��ده از سوي شيپر كه ممهور به 
درج تعرفه هاي گوناگون از جمل��ه ميزان حق توقف 
است، اطالع كامل داشته باشد تا واردكننده به عنوان 
صاحب اصلي كاال در مقصد به چالش كشيده نشود و 
اگر مندرجات پيش نويس ارايه شده از سوي شيپر به 
صاحب كاال در ايران با قرارداد نهايي يكس��ان نباشد، 
آن بارنامه هيچ اعتب��اري ندارد. به همين منظور الزم 
است كه بازرگان از شيپر خود بخواهد به محض اينكه 

Shipping Order را دريافت كرد، از صاحب كاال 
تقاضاي تاييد كن��د و در صورت عدم تاييد از س��وي 
بازرگان ايراني به عنوان صاحب اصلي كاال به هيچ عنوان 

براي صدور بي ال اقدام نكند.
به گفته پل مه، با اين اق��دام و رعايت اصول حقوقي از 
سوي بازرگانان ايراني، در زمان رسيدن كانتينر و كاال 
به بنادر ايران، قدرت تشخيص در تطبيق مندرجات بين 
پيش نويس و قرارداد نهايي از سوي تجار ايراني به عنوان 
صاحبان اصلي كاال در مقصد وجود خواهد داشت كه اين 
نخستين حقوق مسلم بازرگانان است و تجار و صاحبان 
اصل��ي كاال براي رعايت حق خود باي��د آن را با دقت و 
وسواس دنبال كنند. او بيان كرد: متاسفانه در شرايط 
كنوني به علت وجود تحريم هاي بين المللي براي مثال 
شركت هاي چيني به دليل ممنوعيت همكاري با ايران، 

از وضعيت حاكم نهايت استفاده را  مي برند. اما اقدام آنها 
در مورد تعرفه ها در بعد بين المللي كامال قانوني است. 
پل مه براي جلوگيري از سوءاستفاده شركت هاي حمل 
و نقل از وضعيت بحراني كنوني گفت: مهم ترين عامل 
براي جلوگيري از سوءاس��تفاده هاي احتمالي آگاهي 
كامل بازرگانان به حقوق خود و استيفاي آن است. او 
با اشاره به تمهيدات به كارگرفته شده، در برخي بنادر 
كشور عنوان كرد: براي جلوگيري از تحميل حق توقف 
و دموراژ به كاال، چنانچه كاال امكان استريپ شدن وجود 
داشته باشد، بازرگانان مي توانند در بنادر شهيد رجايي، 
بوشهر و بندرعباس پيش از رسيدن كاال در بنادر مذكور 
با درخواس��ت از نمايندگي ها، از امكانات موجود بهره 
ببرند. در اين حالت در همان پروسه زماني كه زمان آزاد 
تلقي  مي شود، كانتينر در انبار تخليه شده و هيچ هزينه 
انبارداري از صاحب كاال )واردكننده( دريافت نخواهد 
شد و همچنين از تحميل شدن هزينه دموراژ به صاحب 

كاال نيز جلوگيري  مي شود.
در ادامه اين نشست هم انديشي، سيدحسن ميرباقري، 
رييس هيات مديره انجمن واردكنندگان كاغذ و مقوا، 
به ذكر مش��كالت اعضاي انجمن متبوع از قبيل عدم 
وجود نرخ ثابت و يكسان براي دموراژ، بي قانوني حاكم 
در حوزه حم��ل و نقل همچنين برخورد س��ليقه اي 
شركت هاي كش��تيراني در جهت دريافت تضامين از 
واردكنندگان و نيز وجود نرخ هاي نامشخص در تمامي 
بخش هاي مرتبط پرداخت و تاكيد كرد: در ش��رايط 
كنوني، تحريم هاي داخلي بيش از تحريم هاي خارجي، 
فعاالن اقتصادي اين حوزه را تحت فشار قرار داده است.

 او در ادامه با اعتراض به نحوه عملكرد سوء شركت هاي 
كشتيراني، درخواست پيگيري و رسيدگي به تخلفات 
موجود را مطرح ك��رد.  عدم اطالع از زمان رس��يدن 

كشتي به بنادر از ديگر مشكالتي بود كه از سوي اعضاي 
فدراس��يون واردات در اين جلسه مطرح شد. به گفته 
آنها، از آنجا كه به محض رسيدن كشتي در بندر، حق 
توقف منظور  مي شود، عدم اعالم برگه ترخيص و به تبع 
آن عدم آگاهي صاحبان كاال از رسيدن كشتي به بندر 
ضرر و زيان بسيار زيادي به واردكننده تحميل  مي شود. 
همچنين تفاوت هاي فاحش ميان سپرده هاي نقدي، 
تضامين و همچنين تعرفه هاي مختلف با نوسان هاي 
زياد براي دموراژ كه از سوي شركت هاي حمل و نقل 
داخلي اعالم  مي ش��ود،  از عمده مشكالت اعضاي اين 

فدراسيون بود. 
از س��وي ديگر، تطاب��ق اعالم تعرفه ه��اي حق توقف 
با مصوبه هاي اعالمي از س��ازمان بنادر و كش��تيراني 
موضوعي بود كه از سمت نمايندگان شركت هاي حمل 

و نقل عنوان شد. 
معاون بازرگاني يكي از شركت هاي حمل و نقل دريايي 
در اين باره گفت: چنانچه مصوبه اي در اين مورد وجود 
نداشته باشد، شركت هاي حمل و نقل موظف به رعايت 
تعرفه هاي اعالمي انجمن كش��تيراني هس��تند و در 
صورت وجود مغاي��رت در اصل بارنامه و پيش نويس، 
صاحبان كاال  مي توانند ضمن عدم پذيرش مفاد اعالم 
شده مشكل را به مراجع ذي ربط جهت بررسي و رفع، 
منعكس كنند تا با مذاكره با خطوط كشتيراني مشكل 

رفع شود.
 افزون بر اين، مغايرت مفاد اعالمي در پيش نويس كه 
در مرحله آغاز انجام عملي��ات حمل و نقل در اختيار 
صاحبان كاال در ايران قرار  مي گيرد با اصل بارنامه كه 
در مقصد به دست ايشان  مي رسد از عمده مشكالتي 
بود كه از سوي نماينده استانداردهاي سازمان بنادر و 

دريانوردي مطرح شد.
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تحريم ۴ محصول فوالدي 
توسط امريكا بي تاثير است

تسنيم| دبير انجمن توليدكنندگان فوالد ايران 
با اعالم اينكه در دهه گذشته واردات فوالد 10 تا 
11 ميليون تن بوده كه اين رقم اكنون به يك تا دو 
ميليون تن كاهش يافته، گفت: ۴ ماده فوالدي در 
تحريم هاي جديد ادعايي امريكا اهميت خاصي 
در بخش عمراني ندارند. خليفه س��لطان درباره 
تحريم ه��اي جديد ادعاي��ي امريكا عليه بخش 
عمراني كشور كه در آن به تحريم ۴ ماده فوالدي 
اش��اره شده اس��ت، اظهار كرد: اين مواد به هيچ 
عنوان فلزات اصلي در بخش عمراني كشور نبوده 
و تأثيرات خاصي را در اين حوزه نخواهد داشت. او 
با اعالم اينكه در دهه گذشته واردات فوالد 10 تا 
11 ميليون تن بود، افزود: اكنون اين رقم به يك 
تا دو ميليون تن رسيده است البته درصدديم با 
افزايش داخلي سازي اين ميزان وابستگي را نيز 
كاهش دهي��م. اين مقام مس��وول تصريح كرد: 
ما از صادرات 500 هزار تن��ي فوالد به صادرات 
8 ميليون تن رسيده ايم كه اين موضوع نشان از 
توانمندي توليدكننده ايران��ي براي تأمين بازار 

داخلي و خارجي دارد.

صادرات 100 ميليون دالري 
كفش چرم دست دوز

فارس| رييس اتحاديه توليد كنندگان كفش 
چرم دست دوز تهران با اشاره به ركود بازار گفت: 
تنه��ا راه رونق تولي��د و خروج از ركود، توس��عه 
بازارهاي صادراتي است. رسول شجري در مورد 
وضعي��ت توليد كف��ش چرم دس��ت دوز گفت: 
شرايط نسبت به سال گذشته و اوايل امسال بهتر 
شده اما هنوز مشكل تامين نقدينگي و ركود بر 
بازار حاكم اس��ت. او افزود: تنها راه رونق توليد و 
خروج از ركود، توسعه صادرات است بنابراين بايد 
اقدامات الزم براي توس��عه صادرات محصوالت 
توليدي در اين بخش انجام شود. شجري با بيان 
اينكه اكنون س��االنه 100 ميلي��ون دالر كفش 
چرم دس��ت دوز صادر مي ش��ود، افزود: اما اين 
مقدار كافي نيس��ت و بايد بيشتر ش��ود. او بيان 
كرد: اكنون محصوالت كفش چرم دست دوز به 
كشورهاي عراق، افغانستان، آذربايجان و روسيه 
صادر مي شود اما قطعا در راستاي رونق توليد بايد 
بازارهاي هدف صادراتي هم افزايش يابد. شجري 
با اشاره به سياست دولت در جلوگيري از واردات 
محصول نهايي بيان داشت: در راستاي حمايت از 
توليد بايد دولت اين سياست را ادامه دهد. او افزود: 
وضعيت واردات مواد اوليه توليد بهبود يافته اما 
هنوز هم مشكالتي وجود دارد كه وزير صنعت، 

معدن و تجارت قول رفع آنها را داده است.

 دريافت مابه التفاوت 
خريد فوالد خالف مقررات

ايلنا| دبير س��نديكاي توليدكنن��دگان لوله و 
پروفيل فوالدي گف��ت: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت همگام با توليد كنن��دگان به دنبال رفع 
موانع توليد بوده و هست. اگر احيانا دستورالعمل 
يا نامه اي خالف مقررات صادر ش��ده است، بايد 
جرات اصالح آن را هم داشته باشيم. اميرحسين 
كاوه عنوان كرد: در موضوع دريافت مابه التفاوت 
فروش محصوالت ف��والدي، هم اكنون با توجه 
به پيگيري هاي انجام ش��ده، براي همه از جمله 
وزير صمت، محرز شده كه آن نامه ماهيت عطف 
به ماسبق داش��ته و خالف مقررات بوده است و 
طبق موازين ش��رع نيز دريافت مابه التفاوت از 
معامالت قطعي، حرام است؛ بنابراين وزير صمت 
دستور س��ريع اصالح نامه را به معاونت معدني 
داده و خوشبختانه هم اكنون نيز مديركل صنايع 
معدني وزارت صمت اعالم كرده است ظرف چند 
روز آينده، نامه ابطال آن دس��تور صادر خواهد 
ش��د كه جاي تش��كر و قدر داني دارد. او با بيان 
اينكه در س��ال رونق توليد همه بايد ش��بانه روز 
مدد كننده توليد كنندگان كشور باشيم و موانع 
را  برداري��م، افزود: درياف��ت مابه التفاوت خريد 
محصوالت ف��والدي خالف مقررات و ش��رع و 
تحميل هزينه هاي گزاف به توليدكنندگان در 

سال رونق توليد است. 

خودروسازان عامل 
گراني هاي اخير هستند

ايس�نا| ريي��س اتحادي��ه نمايش��گاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران با اشاره به اينكه سايپا 
و ايران خ��ودرو عامل گراني هاي اخي��ر در بازار 
خودرو هستند، از سازمان هاي نظارتي خواست 
به موضوع ورود كنند. سعيد موتمني با بيان اينكه 
افزايش قيمت ها تنها در خودروهاي پرتيراژ دو 
ش��ركت خودروسازي س��ايپا و ايران خودرو رخ 
داده و براي خودروهاي باالي 100 ميليون تومان 
افزايش قيمتي وجود نداشته است، افزود: عرضه 
اين خودروها در بازار به درستي انجام نمي شود، 
اگر عرضه به اندازه كافي انجام ش��ود، گراني در 
بازار خودرو ايجاد نمي ش��ود. او عنوان كرد: اين 
گراني ها در حالي است كه نوسان نرخ ارز در بازار 
وجود نداشته است، بنابراين نبايد افزايش قيمتي 
در بازار خودرو وجود داشته باشد. گراني هاي اخير 
به اين دليل است كه شركت هاي خودروسازي 
نتوانسته اند نياز بازار را تامين كنند و عرضه كم 
بوده است. اين مقام مسوول ادامه داد: الزم است 
كه سازمان هاي نظارتي همچون سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان ورود كرده و 
پاسخگو باشند كه چه اتفاقي افتاده كه افزايش 
قيمت  داشته ايم. طي دو، سه هفته اخير بيشتر 
افزايش قيمت ها در پژو ۲06 و پرايد بوده كه عرضه 
آن به بازار كم بوده و به طور مثال پرايد 131 و 111 

كم فاكتور شده اند.

دولت و اصناف مدعي ارزاني ۸۳  قلم كاال شدند
دولت و اصناف مدعي كاهش قيمت 83 قلم كاال شدند 
و هر يك نقش خودشان را در اين ارزاني پررنگ جلوه 
دادند. به گزارش تسنيم، نايب رييس اتاق اصناف تهران 
گفت: در روند كاهش قيمت ها، آمار و رقم جايگاه خاص 
خود را دارد كه در اين بررسي 83 قلم كاال از تيرماه روند 
كاهشي داشته و جلوي افزايش قيمت نيز گرفته شده 
است. خسرو ابراهيمي نيا با بيان اينكه عناصر مختلفي 
در كاهش قيمت ها نقش دارند، افزود: يك از عنصر هاي 
اساسي اتاق اصناف اتاق تهران، اتحاديه هاي زير پوشش 
اتاق و اعضاي واحد هاي صنفي اس��ت كه در تهران و 
كش��ور حضور دارند. او افزود: با توج��ه به 8 هزار واحد 
صنفي در كشور، يك واحد صنفي مثل بازار مي تواند با 
توازن عرضه و تقاضا قيمت ها را كنترل كند همچنين 

حضور مستمر اتاق اصناف، بخش بازرسي اتاق اصناف 
در س��طح ش��هر تهران و هماهنگي با وزارت صمت و 
سازمان صمت استان تهران و سازمان مصرف كننده، 
اراده قوه قضاييه و اراده حاكميت بر اساس شفاف سازي 
و تعامل با اتاق اصناف و تفويض بخشي از فعاليت بخش 
كشاورزي به وزارت صمت موجب آرامش واحد صنفي 
و اصناف ش��ده است. نايب رييس اتاق اصناف تهران با 
تاكيد بر اينكه اصنافي كه داراي پروانه كسب و زيرنظر 
اتحاديه هستند تخلف نمي كنند، افزود: تخلفات بيشتر 
مربوط به واحد هاي صنفي است كه فاقد پروانه هستند.

همچنين مديركل دفتر مطالعات و برنامه ريزي سازمان 
حمايت نيز گفت: سازمان حمايت در بانك قيمتي با 
حضور كارشناس��ان قيمت 130 قلم كاال را هر روز به 

صورت مس��تمر پيگيري و در س��امانه ثبت مي كند. 
همچنين گزارش 100 قلم كاال داريم كه براي مراجع 
ذي ربط ارسال مي ش��ود كه اين اطالعات قيمتي به 
بانك مركزي و مركز آمار به بررسي قيمت ها در سطح 
كشور كمك مي كند. مهرداد ايزدي افزود: در سال 7۴ 
به دليل خأل در وزارت بازرگاني، نياز به رصد مستمر بود 
كه امروزه نيز سامانه https: //1۲۴.ir را داريم كه در 
اين س��امانه قيمت كاال هاي مورد نياز مردم به صورت 
مس��تمر و روزانه رصد مي ش��ود. در بررسي قيمت ها 
گزارش روزانه ارايه مي ش��ود. همچنين تغييرات يك 
روز به نسبت ميانگين روز قبل از آن را داريم و مقايسه 

تغييرات در يك هفته را نيز بررسي مي كنيم. 
او گفت: طيف وس��يع كاال هاي ديگر متناسب با نياز 

كشور نيز در س��امانه رصد مي شود. در مقطع بررسي 
ش��ده 53 كاال از 100 قلم كاال كاهشي بوده و 18 قلم 
كاال تغييري نداشته است. اين گزارش قيمت روز ۲۴ 
مهرماه به نسبت متوس��ط ماه قبل بوده، كه تغييرات 
اعالم ش��ده اس��ت. به گفته ايزدي، بيشترين ميزان 
افزايش مربوط به جوجه يك روزه و خيار و چند مدل 
تيرآهن بوده و بيش��ترين كاهش نيز به سيب زميني 
اختصاص داشته است كه در آن روز 3۴ درصد كاهش 

قيمت داشته است.
 مديركل دفتر مطالعات و برنامه ريزي سازمان حمايت 
گفت: اگر ش��اهد آرام��ش در بازار هس��تيم ماحصل 
هم��كاري همه عوام��ل از جمله دول��ت، اصناف و به 
خصوص مردم است. مردم مي توانند با ورود به سامانه 

اعالم شده قيمت مصوب كاال ها را مشاهده كنند و در 
صورت تخلف در قسمت ش��كواييه تخلفات را اعالم 
كنند كه بعد از بررسي و تاييد شكواييه براي متخلفان 
پرونده تشكيل مي شود، بررسي شكواييه ها در همان 
روز انجام مي شوند. او افزود: در شش ماهه اول امسال 
حدود ۲ ميليون بازرسي از واحد هاي صنفي داشته ايم 
كه با همكاري اصناف، بازرس��ين س��ازمان حمايت و 
كمك مردم انجام شده است. ايزدي تصريح كرد: حدود 
159 ه��زار تخلف در زمينه عدم درج قيمت در زمينه 
گرانفروشي، عدم صدور فاكتور گزارش شده است كه 
بر اساس اس��ناد پرونده تشكيل مي شود؛ شكواييه ها 
نيز به دقت بررس��ي و به س��ازمان تعزيرات حكومتي 

ارسال مي شود.
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در پي گزارش هاي مثبت درباره اقتصاد چين و امريكا، قيمت طالي سياه رشد 3.5 درصدي كرد

مدير اكتشاف شركت نفت خزر روند پيشرفت ايران را تشريح كرد

اثرگذاري اميدواري به صلح تجاري بر تقاضاي نفت 

عمليات بهره برداري از حوضه نفتي خزر را آغاز مي كنيم 

گروه انرژي|
مجموعه عوامل دست به دست هم دادند تا در روز پاياني 
هفته بازار جهاني نفت، شاخص ها رشد 3.5 درصدي را 
تجربه كنند. تقويت احتمال توافق تجاري ميان چين 
و امريكا كه در نتيجه اعالم حصول توافقات اوليه در فاز 
نخست اين توافق صورت گرفت، مهم ترين عامل موثر بر 
قيمت نفت بود و آمارهاي اقتصادي مثبت از هر دو كشور 
باعث تقويت قيمت ها شد. آمار اشتغالزايي در اياالت 
متحده فراتر از حد انتظار بود و شاخص مديران خريد 
بخش توليد در چين نيز آمار اميدواركننده اي را ارايه 
دادند. رونق بازار سهام در اروپا و امريكا، كاهش توليد 
نفت روسيه و تقويت گمانه زني ها درباره شدت بخشيدن 
اوپك به كاهش توليد نفت نيز از عواملي بودند كه قيمت 
نفت را در پايان روز جمعه باال بردند. با وجود همه اين 
موارد، طالي سياه نتوانست كاهش هفتگي قيمت هاي 
خود را جبران كند و سايه ضعف اقتصاد جهاني و ضعف 

در تقاضاي نفت همچنان بر بازار سنگيني مي كند.
نفت آخرين روز معامالت هفته گذشته را تحت تاثير 
رشد مطلوب مشاغل و كاهش شمار دكل هاي حفاري 
نفت امريكا با افزايش قيمت به پايان برد اما موفق نشد از 
كاهش هفتگي اجتناب كند. بهاي معامالت آتي نفت 
برنت 2 دالر و 7 سنت يا 3.5 درصد افزايش يافت و در ۶۱ 
دالر و ۶۹ سنت در هر بشكه بسته شد. بهاي معامالت 
آتي وس��ت تگزاس اينترمديت امريكا نيز با 2 دالر و 2 
سنت يا 3.7 درصد افزايش، در 5۶ دالر و 2۰ سنت در 

هر بشكه بسته شد.
افزايش قيمت معامالت جمع��ه، افت هفتگي نفت را 
محدود كرد و در نتيجه وست تگزاس اينترمديت ۰.۸ 
درصد و نفت برنت ۰.۱ درصد كاهش هفتگي را ثبت 
كردند.شركت خدمات انرژي بيكرهيوز اعالم كرد شمار 
دكل هاي حفاري نفت خام در هفته گذشته پنج حلقه 
كاهش يافته و به ۶۹۱ حلقه رسيد و اكنون ۱۸3 حلقه 
كمتر از مدت مشابه سال گذشته است. با اين حال توليد 
نفت امريكا در يك سال گذش��ته حدود يك ميليون 

بشكه در روز افزايش پيدا كرده است.
طبق آمار رسمي، توليد نفت امريكا در اوت ۶۰۰ هزار 
بشكه در روز رش��د كرده و به ۱2 ميليون و 4۰۰ هزار 
بشكه در روز رسيده كه اين افزايش به دليل رشد 3۰ 

درصدي توليد در خليج مكزيك بوده است.
به گفت��ه تحليلگران، عامل ديگري كه از رش��د بهاي 

معامالت نفت پشتيباني كرد، اخباري بود كه بر اساس 
آن مقامات چيني اعالم كردند به توافق كلي در زمينه 

تجارت با امريكا نزديك شده اند.
فيليپ فالين، تحليلگر ارشد شركت پرايس فيوچرز با 
اشاره به گزارش هاي روز پنجشنبه كه به نقل از مقامات 
چيني نوشته بودند كه آنها نسبت به توافق بلندمدت با 
امريكا بدبين هستند، گفت: لحن مقامات چيني درباره 

توافق با امريكا نسبت به روز قبل فرق كرده بود.
مقامات امريكايي گفته اند مذاكره كنندگان گفت وگوي 
تجاري سازنده اي داش��تند و اين مذاكرات ادامه پيدا 
خواهد كرد. ارايه اطمينان به بازار درباره توافق تجاري 
ميان دو غول اقتصادي جهان در حالي رخ مي دهد كه 
۱۶ ماه از بالتكليفي و اعمال تعرفه هاي تجاري ميان اين 
دو كشور مي گذرد. ويلبور راس، وزير بازرگاني اياالت 
متحده در رابطه با توافق تجاري ميان چين و امريكا بيان 
كرد كه فاز اول اين توافق در ظاهر خوب به نظر مي رسد.

خبرگ��زاري دولتي ش��ينهوا پكن اعالم ك��رد كه دو 
كش��ور چين و امريكا طي يك تماس تلفني جدي و 
سازنده ميان مذاكره كنندگان اصلي در روز جمعه، به 
اجماع در اصول اين توافق دست يافته اند. لري كودلو، 
مشاور اقتصادي كاخ س��فيد نيز به خبرنگاران گفت 
كه »مذاكره كنندگان امريكايي و چيني به پيشرفت 
عظيمي براي فاز نخس��ت توافق دس��ت يافته اند، هر 
چند اين توافق هنوز ۱۰۰ درصد حاصل نشده است.«

جان كيلداف، همكار موسسه مديريت مجدد سرمايه در 
نيويورك بيان كرد كه توافق تجاري ميان چين و امريكا 
»به طور چشمگيري چشم انداز اقتصادي جهان را بهبود 
مي بخشد؛ به ويژه در آسيا كه بيشترين آسيب ناشي از 

جنگ تجاري را متحمل شده است.«
رشد بهاي نفت در اوايل معامالت جمعه پس از انتشار 
گزارش وزارت كار امريكا روي داد كه نشان داد اقتصاد 
اين كشور در اكتبر ۱2۸ هزار شغل ايجاد كرده كه باالتر 
از برآورد 75 هزار شغل جديد از سوي اقتصاددانان بود، 
اما نرخ بيكاري همان طور كه پيش بيني شده بود، به 3.۶ 
درصد رشد كرد. آمار اقتصادي مطلوب تر كمك كرد كه 
نگراني ها نسبت به چشم انداز تقاضا براي نفت رفع شود.

مايكل آرون، رييس بخش استراتژي سرمايه گذاري در 
موسسه مشاوره جهاني »استريت استيت« در بوستون 
بيان كرد كه با وجود اين آمارهاي اميدواركننده »اما بازار 
مشاغل هنوز هم به اندازه كافي قوي نيست كه نشان 

دهد صندوق هاي فدرال يا ساير بانك هاي مركزي بايد 
نرخ بهره را كاهش دهند يا خير. سرمايه گذاران چنين 

پويايي را مي پسندند.«
يوسف عباسي، استراتژيست بازار جهاني در موسسه 
سرمايه گذاري »INTL FCStone« در نيويورك بيان 
كرد: »اين داده ها بايد نگراني ها درباره وضع س��المت 
بخش مصرف كنندگان در امريكا در سه ماهه چهارم 

سال 2۰۱۹ را تسكين بدهد.«
تحليلگران همچنين رش��د قيمت نفت را تا حدودي 
تحت تاثير آماري دانستند كه نشان داد شاخص مديران 
خريد بخش توليد كايش��ين چي��ن، در ماه ميالدي 
گذشته به 5۱.7 واحد صعود كرده كه باالترين حد در 
32 ماه گذشته بود. به گزارش ايسنا، اين آمار برخالف 
شاخص مديران خريد بخش توليد بود كه از سوي دولت 
چين منتشر شد و در اكتبر به 4۹.3 واحد كاهش پيدا 

كرده بود كه پايين ترين حد در هشت ماه اخير بود.
آمار توليد نفت روسيه نيز بيانگر كاهش آن در ماه اكتبر 
بوده است. اين كش��ور توليد نفت خود در ماه اكتبر را 
كاهش داد و پايبندي خود به توافق كاهش عرضه نفت 

اوپك و غيراوپك را به 73 درصد رساند.
به گزارش رويترز به نقل از خبرگزاري آيفكس، برخي 
منابع اعالم كردند روس��يه در ماه اكتبر امسال توليد 
نفت خود را به ۱۱ ميليون و 23۰ هزار بش��كه در روز 
كاهش داد.عامل ديگري كه بر افزايش قيمت هاي نفت 
موثر بود، انتشار گزارش هايي درباره رونق بازار سهام در 
اروپا و امريكا بود كه اميدواري به رشد تقاضاي نفت را 

افزايش داد.
بر اساس گزارش ماركت واچ، انتظار مي رود نگراني ها 
پيرامون وضعيت عرضه همچنان رشد قيمت هاي نفت 
را محدود نگه دارد. نظرسنجي رويترز نشان داد اوپك 

كه متشكل از ۱4 عضو است، تحت تاثير بهبود سريع 
توليد نفت عربستان سعودي، در اكتبر 2۹ ميليون و 
5۹۰ هزار بشكه در روز نفت توليد كرده كه ۶۹۰ هزار 
بش��كه در روز باالتر از آمار بازبيني شده سپتامبر بوده 
است. توليد اين گروه در سپتامبر به پايين ترين حد از 

سال 2۰۱۱ سقوط كرده بود.
كارس��تن فريتچ، تحليلگر كاالي كوم��رس بانك در 
يادداش��تي نوش��ت: اگر چه بهبود توليد نفت اوپك 
تعجب برانگيز نبود زيرا عربس��تان سعودي موفق شد 
سطح توليد خود را پس از اختالالت به وجود آمده در 
سپتامبر به وضعيت عادي برگرداند اما توليد نفت اوپك 
حدود ۱ ميليون و 4۰۰ هزار بشكه در روز باالتر از برآورد 
آژانس بين المللي انرژي درباره توليد اوپك در نيمه اول 
سال 2۰2۰ قرار گرفت كه ضرورت كاهش بيشتر توليد 

اين گروه را نشان مي دهد.

تا نيمه اول قرن 2۰، اهميت خاص درياي خزر منحصر 
به عمليات صيد، ماهيگيري، امور شيالتي و نيز حمل 
و نقل دريايي و كشتيراني بود كه به تدريج با شناخته 
شدن حوضه ها و پتانسيل هاي هيدروكربني درياي خزر 
و در پي آن اكتشاف و استخراج نفت، اهميت اقتصادي و 
تجاري اين دريا از لحاظ وجود ذخاير نفت و گاز زير بستر 
دريا افزايش يافت.درياي خزر بعد از منطقه خليج فارس 
و سيبري، سومين منبع انرژي جهان است كه بر اساس 
اعالم سازمان انرژي جهاني، مجموع ذخاير تاييد شده 
نفت خام و گاز طبيعي درياي خزر بالغ بر ۱۰۰ ميليارد 
بش��كه نفت و ۱2 تريليون مترمكعب گاز تخمين زده 
شده است؛ ارقامي كه به وضوح نشان مي دهد، درياي 
خزر عالوه بر موقعيت ژئوپليتيك، از لحاظ ذخاير نفت و 
گاز نيز اهميت زيادي براي كشورهاي حاشيه خزر دارد 
و سهم عمده اين ذخاير به حوضه خزر جنوبي مربوط 

است كه سهم ايران از اين منابع را شامل مي شود.
به گزارش ايسنا، مدير اكتشاف شركت نفت خزر جزييات 
برنامه ريزي براي اجراي دو طرح كالن در اين ش��ركت 
را تش��ريح كرد و گفت: طرح نخس��ت، توسعه و توليد 
ميدان نفتي س��ردار جنگل و طرح دوم، تداوم عمليات 
اكتشافي ساختارهاي اولويت دار در بخش مياني حوضه 
خزر جنوبي اس��ت كه در طرح نخست، با فراهم كردن 
تمهيدات مورد ني��از، آزمايش طوالن��ي مدت ميدان 
نفتي سردار جنگل را آغاز خواهيم كرد.احمد شيرزادي 

يادآوري مي كند: با توجه به ضرورت استفاده از تجهيزات 
خاص با فناوري باال براي آزمايش طوالني مدت و توليد 
در آب عميق خزر، همزمان بررس��ي و امكان س��نجي 
تامين تجهيزات مربوطه نيز از سوي كارشناسان شركت 
نفت خزر در حال انجام است و در مجموع پس از تاييديه 
هيات مديره شركت ملي نفت ايران، وارد مراحل عملياتي 
و اجرايي خواهيم شد.سابقه اكتشاف در خزر به ۶۰ سال 
قبل باز مي گردد و در مديريت اكتشاف شركت ملي نفت 

ايران، از حدود 3۰ سال پيش سه حلقه چاه به نام هاي 
مقداد، ميثم و خزر در بخش كم عمق دريا حفاري شده 
است. حفاري اين س��ه حلقه چاه با وجود فراهم آوردن 
اطالعات ارزشمند زمين شناسي از سازند ها و اليه هاي 
عميق زير بستر دريا، با حصول هيدروكربن اقتصادي 
همراه نبود و متعاقب آن فعاليت در بخش شمالي براي 
مدتي به صورت معلق باقي ماند تا اينكه تحليل كامل و 
جامعي انجام و مسير اكتشاف و توسعه منابع محتمل در 

مناطق شمالي كشور به  طور استراتژيك برنامه ريزي شد.
از اين رو در س��ال ۱37۹ كنسرسيومي از سه شركت 
شناخته ش��ده بين المللي و نيز كارشناس��ان ايراني 
تشكيل شد. اين كنسرس��يوم با هدايت شركت نفت 
خزر طي بيش از دو س��ال مطالعه سيس��تماتيك در 
محدوده مطالعاتي حوضه خزرجنوبي، ساختارهاي 
ژئوفيزيكي و پتانس��يل هاي محتمل هيدروكربني و 
نحوه توسعه آنها را مش��خص و ارزيابي كردند.نتيجه 
اين مطالعات نش��ان مي دهد كه بيشتر ساختارهاي 
هيدروكربوري اولويت دار در بخش مياني حوضه خزر 
جنوبي و در قسمت هاي عميق دريا )حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ 
متر( قراردارند. ساختار ۶.2 )كه پس از حفاري موفق 
و رسيدن به نفت به ميدان س��ردار جنگل نام گذاري 
شد(، ساختار N۱ )چالوس(، س��اختار ۸.۱، ساختار 
7.۱ و بلوك ه��اي 2۶ و 24 به عنوان پتانس��يل هاي 
بالق��وه و اولويت دار براي اقدام هاي توس��عه اي نفت و 
گاز درياي خزر دس��ته بندي شده اند.شيرزادي ادامه 
مي دهد: در سال ۱3۸3، براي ترسيم دقيق و واضح تر 
هندسه ساختار هاي اولويت دار، لرزه نگاري 3 بعدي 
بلوك هاي ۶، 7، ۸ و 2۹ انجام گرفت و طي بررسي هاي 
زمين شناس��ي و ژئوفيزيك، موقعيت هاي مناس��ب 
حفاري اكتشافي در آنها با تحليل نقشه هاي تهيه شده 
از تفسير اطالعات 3 بعدي و بررسي هاي زمين شناسي 
تعيين شد.به گفته مدير اكتشاف شركت نفت خزر، با 

مشخص شدن اين مطلب كه ساختارهاي اصلي بخش 
ايراني خزر جنوب��ي در آب عميق ق��رار دارند، فراهم 
آوردن تجهيزات خاص حفاري و اكتشاف در آب هاي 
عميق اجتناب ناپذير بوده اس��ت، از اين رو س��اخت 
سكوي نيمه شناور اميركبير و شناورهاي پشتيبان با 
نام هاي كاسپين 2، ۱و3 در سال ۱3۸۱ در دستور كار 
قرار گرفت.پس از پايان مراحل ساخت سكو در بهمن 
سال ۱3۸۸، حفاري چاه شماره )يك( ساختار ۶.2 آغاز 
شد كه در ارديبهشت سال ۱3۹۱ اين عمليات به ثمر 
نشست و اولين اكتشاف نفتي تاريخ در بخش عميق 
حوضه خزر جنوبي به دست متخصصان توانمند ايراني 
به وقوع پيوست و ميدان سردار جنگل، به عنوان سردار 

ساختارهاي درياي خزر متولد شد.

  حفاري چاه دوم در سردار جنگل
مدير اكتش��اف ش��ركت نفت خزر در ادامه با اشاره به 
حفاري چاه دوم در ميدان نفتي سردار جنگل مي گويد: 
عمليات حفاري چاه شماره 2 نيز سال ۱3۹3 با موفقيت 
انجام و امتداد و گسترش اليه مخزني در فاصله ۱4۰۰ 
متري مش��اهده ش��د. انجام عملي��ات نمودارگيري 
پتروفيزيكي و نيز عمليات آزمايش سازند و فشار سنجي 
نقطه اي با تجهيزات خاص )تجهيزات MDT(، وجود 
نفت س��بك در محل واقعي حضور نفت در مخزن را 

تاييد كرده است. 
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كاهش مصرف سي ان جي
در حمل ونقل

ايرنا| رييس انجمن صنفي جايگاه داران سي.ان.جي 
با اشاره به افزايش قيمت سي.ان.جي از ابتداي خرداد 
امسال گفت: افزايش قيمت باعث كاهش ۱۰ تا ۱5 
درصدي مصرف س��ي.ان.جي در كشور شده است. 
اردش��ير دادرس با بيان اينكه ساالنه شاهد مصرف 
سي.ان.جي با رشد ۱5 درصدي بوديم، افزود: اين روند 
امسال معكوس شد و به جاي رشد به همين ميزان 
افت ثبت ش��د و در مجموع 2۰ تا 3۰ درصد در روند 
ساالنه، مصرف سي.ان.جي كاهش پيدا كرد كه اين امر 
باعث افزايش مصرف بنزين تا پايان سال خواهد شد. 
به گفته دادرس،  افزايش قيمت سي.ان.جي و ثابت 
ماندن قيمت بنزين مي تواند مصرف روزانه را تا بيش 
از ۱۰۰ ميليون ليتر در روز برس��اند.  وي اضافه كرد: 
افزايش قيمت مناسب و سهميه بندي بنزين و تناسب 
قيمت حامل هاي انرژي به نسبت يكديگر مي تواند در 
اين زمينه كمك كننده باشد.  به گفته دادرس اكنون 
پمپ هاي گاز سي.ان.جي با 5۰ درصد ظرفيت خود 
كار مي كنند و با وجود ظرفيت 4۰ ميليون متر مكعبي 
اين جايگاه ها،  اكنون روزانه 2۰ ميليون متر مكعب گاز 

در اين پمپ ها به فروش مي رسد.

آموزش مهندسان برق ايراني 
به سوريه

تسنيم| محمد زهير خربوطلي، وزير برق سوريه در 
نشست امضاي يادداشت تفاهم همكاري همه جانبه 
ميان وزارتخانه هاي نيرو و برق ايران و سوريه گفت: اين 
سفر به دنبال دعوت وزير نيروي ايران براي حضور در 
نوزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق در تهران 
و پيشنهاد ايشان براي تدوين يادداشت تفاهم نامه اي 
به منظور  راه اندازي كميته هاي مشترك بين وزارت 
نيروي ايران و وزارت برق سوريه انجام شده است.وي 
با اشاره به اينكه از طريق اين تفاهم نامه به دنبال تقويت 
صنعت برق در سوريه هستيم، افزود: هدف اصلي اين 
تفاهم نامه بومي سازي تكنولوژي و توانمندي توليد 
تجهيزات صنعت برق در سوريه است.وزير برق سوريه 
ادامه داد: همچنين توافق شده زمينه انتقال تجربيات و 
آموزش نيروهاي فعال در صنعت برق سوريه از طرف 
ايراني فراهم ش��ود.خربوطلي افزود: توافق كرده ايم 
مركز هماهنگي و مديريت اصلي در وزارت برق سوريه 
نيز كه فعاليت آن از حدود ۱۰ سال پيش متوقف شده 

بود، دوباره راه اندازي شود.

عرضه بورسي نفت سفيد
ايسنا| روز دوشنبه دو محموله ۱۰ هزار تني نفت 
سفيد در رينگ بين الملل بورس انرژي عرضه مي شود. 
دوشنبه )۱3 آبان سال جاري( دو محموله ۱۰ هزار 
تني نفت سفيد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
اي��ران در رينگ بين الملل بورس انرژي ايران عرضه 
مي شود. محموله اول ساعت ۱2 عرضه خواهد شد 
كه قيمت پايه هر تن از اين محموله 5۰5 دالر است. 
همچنين محموله دوم نيز ساعت ۱3 عرضه خواهد 
شد كه براي هر تن از اين محموله 5۱۰ دالر قيمت 
پايه گذاشته شده است. هر دو محموله از نوع نقدي 
است و تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و 
امكان تسويه نقدي وجود ندارد. مبناي واريز مبلغ ۱۰ 
درصد پيش پرداخت نرخ تسعير ارز براساس ميانگين 
نرخ هاي خريد و فروش نقدي دالر در سامانه نظارت 

ارز )سنا( متعلق به بانك مركزي است.

تحريم هاي امريكا
عليه قوانين آيمو

تسنيم| تحريم كشتي هاي شركت كاسكوي چين 
در بيست و چهارم سپتامبر به اتهام حمل عامدانه نفت 
تحريم شده ايران تقاضا براي سوخت سنتي كشتي ها 
را كاهش داده اس��ت. سازمان بين المللي دريانوردي 
متعلق به سازمان ملل از ژانويه 2۰2۰ كشتي هايي را 
كه از سوخت داراي سولفور باالتر از ۰.5 درصد استفاده 
مي كنند ممنوع مي كند. محتواي سولفور سوخت هاي 
فعلي 3.5 درصد است. به گزارش رويترز، به كشتي ها 
اجازه داده خواهد شد كه از يك وسيله تصفيه سوخت 
اس��تفاده كنند. اكثر مالكان كش��تي ها ب��ا توجه به 
س��وددهي باالي اين وسيله براي ناوگان كشتيراني، 
سال هاست از آن استفاده مي كنند. موسسه رفينيتيو 
اكون گزارش داد به تعويق انداختن نصب اين دستگاه 
تصفيه سوخت به خاطر افزايش نرخ كشتيراني در ماه 
اكتبر تنها باعث تاخير در پايين آوردن سطح سولفور 
سوخت كشتي ها در سال آينده مي شود و تقاضا براي 
نفت سوخت سولفور باال را مخصوصا در نيمه اول 2۰2۰ 
بيشتر كاهش مي دهد. آالينده هاي هوايي سولفور و 
نيترات كه بس��يار براي سالمت انسان مضر هستند، 

از اهداف قوانين سازمان بين المللي دريانوردي بودند.

رايزني امريكا
براي فروش LNG به هند

ايسنا| استيون منوچين، وزير خزانه داري امريكا در 
سفر منطقه اي كه با هدف پيگيري اقدامات خصمانه 
عليه ايران انجام گرفته است، به هند سفر كرد كه يكي 
از بزرگ ترين خريداران نفت خام ايران بوده اس��ت.

وي گفت: ما نسبت به اين حقيقت كه هند نيازهاي 
انرژي فراواني دارد حساس هستيم و بنابراين با هند 
در زمينه گاز طبيعي مايع )LNG( مذاكره مي كنيم و 
مذاكرات سازنده اي داشته ايم. شركت هاي امريكايي 
پس از اينكه صادرات LNG به چين به دليل تشديد 
جنگ تجاري امريكا ب��ه مانع خورد، هند را خريدار 
بزرگ و مهمي براي LNG مي بينند.هند كه سابق 
بر اين بزرگ ترين مشتري نفت ايران پس از چين بود 
در ماه مه تحت فشارهاي واشنگتن ناچار شد واردات 
نفت ايران را متوقف كند. بر اساس گزارش رويترز، 
هند كه س��ومين مصرف كننده بزرگ نفت جهان 
است، ناچار شده اس��ت براي جبران اين خأل نفت 

بيشتري از امريكا وارد كند.

بي رغبتي سرمايه گذاران به بخش انرژي امريكاپايان عمليات گازرساني تا 1400
ايس�نا| در حالي كه هنوز در بخش هاي مختلف 
اي��ران همچ��ون سيس��تان و بلوچس��تان، جنوب 
كرم��ان، ف��ارس، آذربايجان غرب��ي، بخش هايي از 
خراسان، كرمانشاه و برخي نقاط ديگر، با مشكالتي 
در ح��وزه گازرس��اني مواجهي��م ام��ا وزي��ر نفت 
 وع��ده اتمام گازرس��اني ت��ا پايان س��ال ۱3۹۹ را 

داده است.
آخرين آمار جمعيت ش��هري برخ��وردار از گاز در 
كشور ۹7.2 درصد اعالم شده و اكنون ۱۱4۸ شهر 
در سراسر كشور به شبكه گاز طبيعي متصل شده اند 
و آن طور كه پيش بيني شده تا پايان امسال به 3۰۶2 
روستا گازرساني خواهد شد. در اين بين ضريب نفوذ 
گازرساني به جمعيت روس��تايي حدود 7۹ درصد 
است.اكنون بيش از ۱۰2 هزار مشترك صنعتي در 
كش��ور داريم كه بر اين اساس مي توان گفت بيشتر 
صنايع عمده كش��ور از نعمت گاز طبيعي بهره مند 
ش��ده اند و صنايع باقيمانده، صنايع جزء هس��تند 
كه مص��رف گاز آنها كمت��ر از 5۰۰۰ مترمكعب در 

ساعت است. 
حس��ن منتظر تربتي، معاون وزير نفت در امور گاز 
با اشاره به تاثيرگذاري مثبت مصوبه شوراي اقتصاد 
مبني بر ارايه تسهيالت تا سقف 24۰ ميليون تومان 
ب��ه صنايع ب��راي بهره من��دي از گاز طبيعي اظهار 

كرد: اين مصوبه سبب تسريع در روند گازرساني به 
 صنايع شد و اكنون نيز در پي تمديد آن تا سال ۹۹ 

هستيم.
وي ب��ا بيان اينكه با تكيه بر اي��ن مصوبه، اقدام هاي 
بس��يار خوب��ي در ش��ركت هاي گاز اس��تاني براي 
گازرس��اني به صنايع در سراسر كش��ور انجام شده 
است، گفت: همه اس��تان ها خوشه بندي شده اند تا 
مطابق برنامه، ميزان مصرف سوخت مايع در صنايع 
كاهش و تعداد واحدهاي صنعت��ي بهره مند از گاز 
طبيعي افزايش يابد. وي تاكيد كرد: بر اساس مصوبه 
شوراي اقتصاد، هدف ما در گازرساني به 4۰ درصد 
از صنايع محقق شده و اكنون بر اساس آخرين آمار، 
2۱ هزار صنعت باقي مانده است كه بايد به شبكه گاز 
طبيعي متصل ش��وند و اميدواريم گازرساني به اين 

صنايع تا پايان سال ۱3۹۹ به پايان برسد.
همچنين محمود آستانه، مشاور وزير نفت نيز با بيان 
اينكه اكنون بخش بزرگي از طرح گازرساني شهري 
و روستايي كشور به پايان رس��يده و ما در مرز سبز 
شدن استان هاي كشور هستيم، اظهار كرد: با توجه 
به فرارسيدن زمان تقديم اليحه بودجه سال ۹۹ از 
سوي دولت به مجلس شوراي اسالمي، بايد گفت كه 
در اين اليحه يك رديف بودجه براي طرح هاي بيع 
متقابل گازرساني در نظر گرفته مي شود، در صورتي 

كه اين رقم، قابل توجه باش��د مي توانيم بخش هاي 
باقي مانده طرح هاي گازرساني را با سرعت بيشتري 
پيش ببريم.به گفت��ه وي پيش بيني مي كنيم بين 
هف��ت تا ۱۰ هزار ميليارد توم��ان براي اين موضوع 
اختصاص داده شود، اين در حالي است كه پنج طرح 
اساسي اس��تان سيستان و بلوچستان مانند احداث 
خط انتقال گاز ايرانش��هر - چابهار و خط انتقال گاز 
زاهدان - زابل نيازمند حدود 4 هزار ميليارد تومان 
هزينه هس��تند. هدف م��ا اتمام طرح هاي اس��تان 
سيستان و بلوچستان تا پايان سال ۱3۹۹ است، زيرا 
انتقال سوخت مايع به اين استان هزينه گزافي دارد، 
به گونه اي كه در سال بيش از 3۰ ميليارد تومان براي 

حمل نفت سفيد به زاهدان هزينه مي شود.
وي با بيان اينكه ب��ا توجه به همه جوانب اقتصادي و 
اجتماعي منطقه بايد هرچه سريع تر بيش از ۱۱۰ هزار 
تا ۱2۰ هزار انشعاب در زاهدان راه اندازي شودو اين 
اقدام صدها هزار ميليارد تومان صرفه جويي در هزينه 
سوخت مايع به همراه خواهد داشت، اظهار كرد: تاكيد 
و سياست وزير نفت اين است كه تا پايان سال آينده 
موضوع گازرساني به سيستان و بلوچستان، جنوب 
كرمان و ديگر مناطق حتما تمام شده باشد تا جشن 
ايران سبز بر اساس خدماتي كه شركت ملي گاز ايران 

به مردم ارايه كرده است، برپا شود.

تسنيم| سرمايه گذاران در سال هاي اخير از بخش انرژي 
فرار كرده اند كه دليل آن سوددهي بسيار پايين بازار بوده 
است. سود دهي شركت اكسون تقريبا نصف شده و به 3.۱7 
ميليارد دالر معادل 75 س��نت در هر سهم رسيده است. 

درآمد شركت چورون هم 3۶ درصد كاهش يافته است.
به گزارش رويترز، ش��ركت هاي اكسون موبيل و چورون 
با وجود افزايش توليد نفت و گاز، در روز جمعه نتايج سه 
ماهه بس��يار پاييني را گزارش دادند. قيمت پايين انرژي 

درآمد اكثر شركت هاي بزرگ نفتي را كاهش داده است.
درآمد شركت هاي بريتيش پتروليوم و رويال داچ شل هم 
در سه ماهه سوم سال جاري ميالدي كاهش يافته است. 
اگر قيمت پايين انرژي ادامه داش��ته باشد اين شركت ها 
احتمااًل مجبور مي شوند افزايش سود و برنامه خريد سهام 
خود را به تاخير بيندازند. قيمت برنت در س��ه ماهه سوم 
سال ميالدي جاري ۸.7 درصد كاهش يافت كه بدترين 
كاهش از س��ه ماهه چهارم 2۰۱۸ بود، نفت خام امريكا 
هم 7.5% در بحبوحه نگراني در مورد جنگ تجاري بين 
امريكا و چين پايين آمد. اين جنگ رشد اقتصاد جهان را 
تا پايين ترين حد در يك دهه گذش��ته كند كرده است.

س��رمايه گذاران در س��ال هاي اخير از بخش انرژي فرار 
كرده اند كه دليل آن سوددهي بسيار پايين بازار بوده است. 
عملكرد سهام اكسون طي 3 سال گذشته ۶.۹ درصد پايين 
آمده در حالي كه عملك��رد چورون 2۰.4 درصد افزايش 

يافته است ولي هر دوي آنها كمتر از 44.۶ درصد شاخص 
S&P 5۰۰ قرار دارند.

سود دهي شركت اكس��ون تقريبا نصف شده و به 3.۱7 
ميليارد دالر معادل 75 س��نت در هر سهم رسيده است. 
سود عملياتي در تمام كسب و كارهاي اصلي اكسون در 
مقايسه با همين دوره در سال گذشته كاهش يافته است.

درآمد شركت چورون 3۶ درصد كاهش يافت و به 2.5۸ 
ميليارد دالر معادل ۱.3۶ دالر در هر س��هم در سه ماهه 
سوم سال جاري رسيد.اين دو ش��ركت در ميدان نفتي 
تنگيز قزاقستان با هم شريك هس��تند. چورون، اپراتور 
اين پ��روژه اعالم كرد كه هزينه هاي اين پروژه 25 درصد 
افزايش مي يابد و به 45.2 ميليارد دالر خواهد رسيد. اين 
شركت مقصر اين افزايش هزينه ها را تاخير يك ساله در 
پروژه توس��عه اي و باال رفتن هزينه هاي ساخت و ساز و 
تجهيزات مي داند.سهام اكسون در روز جمعه 2.5 درصد 
باال رفت و به ۶۹.24 دالر رسيد در حالي كه سهام چورون 
روي ۱۱۶.۱4 دالر ثابت ماند. اكسون و چورون در ميادين 
نفتي ش��يل امريكا با هم رقابت دارند تا طي چند سال به 
توليد يك ميليون بشكه در روز دست يابند.توليد حوزه 
پرمين چورون 35 درصد نسبت به سال گذشته در همين 
دوره افزايش يافت و به 455 هزار بشكه نفت و گاز در روز 
رس��يد در حالي كه توليد روزانه اكس��ون به 2۹3۰۰۰۰ 
بشكه رسيد و 7۰ درصد نسبت به سال قبل افزايش داشت.
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نبرد  بر  سر داده  هاي رقومي

واكاوي اعتراضات اخير در چهار گوشه جهان

 هر كارب��ر اينترنت، غالب��ا بدون آنكه خ��ود بداند، 
واردكنن��ده و صادركنن��ده داده ها اس��ت. اما، اين 
اطالعات ارزشمند برمبناي چه مقرراتي از فراسوي 
مرزها گذر مي كنند؟ قدرت هاي غربي، كه اطالعات 
شخصي را درحكم كاالهاي عادي مي دانند، مايلند 
كه مساله را به صورت محرمانه در »سازمان تجارت 

جهاني« حل و فصل كنند.
٢٥ ژانويه ٢٠١٩، در داوس ]س��وييس[ به مناسبت 
برگ��زاري »همايش اقتصادي جهاني«، ٧٦ كش��ور 
بيانيه مشتركي را امضاء كردند كه در آن بر اشتراك 
نظر درمورد »آغاز گفت وگو در چهارچوب »سازمان 
تجارت جهاني« درباره بازرگاني الكترونيك« تاكيد 
كرده بودند. در دس��امبر ٢٠١٧، درجريان برگزاري 
يازدهمين كنفران��س وزيران در س��ازمان تجارت 
جهاني در بوئنوس آيرس، ٧٠ كشور گرد آمده بودند. 
ازجمله امضا كنن��دگان توافق مي توان از قدرت هاي 
اصلي دنيا )اياالت متحده، ژاپن، اتحاديه اروپا، روسيه 
و چين( نام برد. اما، كش��ورهاي مهمي چون هند و 
تقريبا تمام كش��ورهاي قاره آفريقا غايب بودند. اين 
نشان مي دهد كه با توافق عمومي فاصله بسيار است.

پروفسور جين كلس��ي از دانش��گاه اوكلند توضيح 
مي دهد كه: »بازرگان��ي الكترونيك يا رقومي تازه و 
گسترده ترين موضوع قرن بيس��ت و يكم در زمينه 
گفت وگوهاي بازرگاني بين المللي اس��ت. مقررات 
»انضباطي« طرح شده جاري بسيار فراتر از هرگونه 
برداشت مشروع از بازرگاني است. هدف اين مقررات 
وضع قواعدي جهاني درباره تجارت رقومي است كه 
شايد پيچيده ترين، چندين ُبعدي ترين و لذا مناقشه 
برانگيزترين موضوعي است كه دولت ها و موسسات 
درطول قرن حاضر با آن رودررو هس��تند و همتراز با 

تغييرات اقليمي است«.

  بخت توسعه براي »جنوب«
عب��ارت »بازرگان��ي الكترونيك« به خ��ودي خود 
اش��تباه برانگيز اس��ت. از س��ال ١٩٩٨، »س��ازمان 
تجارت جهاني« آن را »توليد، تبليغ، فروش و توزيع 
فرآورده ه��ا ازطريق ش��بكه هاي مخابراتي« تعريف 
كرده اس��ت. اين تعريف مبهم، كه در آغاز مربوط به 
فروش كاال و خدمات در اينترنت بود، اكنون درمورد 
گردش جهاني داده ها، اين طالي جديد قرن بيست 
و يك��م، به كار برده مي ش��ود. به عقيده بس��ياري از 
ناظران، اهميت اين گفت وگوها در همين جا است. 
آلبرتو خوزه روبلس، از »انس��تيتو دني��اي كار« در 
بوئنوس آيرس توضيح مي دهد كه: »داخل اين اسب 
ترواي بازرگاني الكترونيك موضوع مالكيت داده ها 
پنهان اس��ت كه هيچ ربطي به آن ندارد. آنها درباره 
بازرگاني الكترونيك صحب��ت مي كنند، مي گويند 
كه بايد وارد عصر مدرن شد، همه كشورها از آن بهره 
مند مي ش��وند و غيره. ولي مس��اله اين است كه چه 
كسي داده ها را كنترل مي كند؟ و درحال حاضر، تنها 

موسسه هاي بزرگ اين كنترل را دردست دارند«.
درواقع، گوگل، آمازون، فيس��بوك، مايكروس��افت 
و ديگ��ر غول هاي رقومي ب��ه مقداري زي��اد از خأل 
مقررات بهره برده و براي خود بازاري داغ و كم رقيب 
ساخته اند. براي تداوم اين وضعيت، آنها از سال هاي 
آغ��از دهه ٢٠١٠ ب��ه س��رمايه گذاري در البي گري 
نزد معماران سياس��ت اقتص��ادي و بازرگاني اياالت 
متحده پرداخته اند. ه��دف آنها دفاع از اصولي مانند 

گردش آزاد اطالعات يا نفي اجبار براي تعيين محل 
نگهداري اطالعات ش��خصي )به عنوان نمونه، نصب 
ذخيره كننده هاي��ي در اروپا ب��راي حفظ اطالعات 
اروپايي ها(، ب��راي محدود كردن دخالت دولت ها در 
فعاليت هاي خودشان اس��ت. دبورا جيمز، از شبكه 
جهاني »دنياي ما براي فروش نيس��ت« به درستي 
توضيح مي دهد كه: »آنها مي خواهند آزاد باشند كه 
بتوانند ميلياردها اطالعات مربوط به ما، انسان هاي 
متصل به شبكه هاي مجازي، كه هرروز توليد مي كنيم 
را به هركجا مي خواهند انتقال داده و در مخزن هاي 
ذخيره اطالعتي كه دلشان مي خواهد، يعني عمدتا 

اياالت متحده نگهداري كنند«.
به نظ��ر كلس��ي، »دس��تاوردهاي اصل��ي تاكنون 
توافق هاي بازرگاني و س��رمايه گذاري فرا منطقه اي 
نسل جديد بوده است«، توافق هايي كه اياالت متحده 
از آغاز دهه ٢٠١٠ كوشيده، براي محدود نگهداشتن 
انسدادها در »سازمان تجارت جهاني« يا براي ايجاد 
چهارچوبي جهاني درجهت منافع راهبردي در قالب 

»اقتصاد نوين« شمار آنها را چند برابر كند.
ازجمله اين توافق ها، »مش��اركت دوسوي اقيانوس 
آرام« )TPP( اس��ت كه در فوريه ٢٠١٦ امضا شده و 
نخس��تين پيروزي قاطع براي صنعت رقومي است. 
فصل مربوط به بازرگاني الكترونيك اين توافق درواقع 
كلمه به كلمه همان مطالبات اصلي فرمول بندي شده 
البي گرهايي مانن��د »انجمن اينترنتي« يا »انجمن 
صنعت رايانه يا مخابرات« اس��ت كه گردهم آورنده 
سنگين وزن هاي اين بخش هستند. در اين جريان، 
دفتر نمايندگي بازرگاني امريكا، كه آن زمان توسط 
آقاي روبرت هولي من، يك مسوول پيشين يك البي 
رقومي ديگر »اتحاد تجارت نرم افزار« در س��ندي با 
عنوان »ديجيتال ٢ دوجين« محتواي آن، كه مرجعي 
براي گفت وگوهاي آينده خوانده شده، مي توان خواند: 
»دادن امكان گردش فرام��رزي داده ها« )اصل ٤(، 
»پيشگيري مانع هاي مربوط به تعيين محل« )اصل 
٥(، »ممنوعيت انتقال اجباري فناوري« )اصل ٦( يا 

»حفاظت از رمز هاي منابع« )اصل ٧( .
درسال ٢٠١٧، پاپس كشيدن اياالت متحده از توافق، 
حتي پيش از آنك��ه قدرت اجرايي ياب��د، صنعت را 
لرزاند. اما، ازسال ٢٠١٨، ديگر كشورهاي امضا كننده 
توافق هاي جديدي انجام دادند كه همه مفاد »توافق 
مش��اركت دوس��وي اقيانوس آرام« )TPP( را دربر 
داشت. به موازات آن، تجديد كفتگوها درباره »توافق 
مبادله آزاد امريكاي شمالي« )Alena( بين اياالت 
متحده، مكزيك و كانادا به امضاي متني منتج شد كه 
به ويژه در عرصه حفاظت از رمزهاي منابع و طرح هاي 

فني همان گرايش را تشديد مي كند.
با اي��ن حال، ازدياد اين ش��رط ها در اكث��ر توافق ها 
به راهبردي كم حاصل منجر ش��د. درواقع، بيش��تر 
برنامه هاي عهدنام��ه اي نيمه كاره ماند يا رها ش��د 
)مش��اركت دوس��وي اتالنتي��ك ب��راي بازرگاني و 
س��رمايه گذاري، توافق عمومي درب��اره بازرگاني و 
خدمات( . تجديد جهت دهي سياست بازرگاني پي 
گرفته ش��ده توس��ط آقاي دونالد ترامپ چشم انداز 
پيش��رفت هاي جديد را دور كرد. از آن پس، گزينه 

رجوع به »سازمان تجارت جهاني« ازنو جذاب شد.
از نيمه سال ٢٠١٦، ائتالفي مركب از اياالت متحده، 
ژاپ��ن و اتحاديه اروپا كوش��يد موض��وع را روي ميز 
يازدهمين كنفرانس وزيران بوئنوس آيرس بگذارد. 

درآن زمان، س��ه اردوي متمايز مشخص شد. آقاي 
پارميدر جيت سينگ، از انجمن هندي »آي تي براي 
تغيير« مي گويد: »بنابر منطق شمال- جنوب، چنان 
كه بطور سنتي در س��ازمان تجارت جهاني مرسوم 
است، و نيز به شكلي جالب، بنابر يك منطق جنوب- 
جنوب« منطق اول كشورهاي هوادار اقتصاد رقومي 
تقريبا بطور كامل مقررات زدايي شده، مانند اياالت 
متحده، ژاپن و اتحاديه اروپا )با چند تفاوت كوچك( 
را گرد مي آورد. منطق دوم گردآورنده هند و ش��مار 
زيادي از كشورهاي آفريقايي است كه خواستار اين 
هستند كه سازمان تجارت جهاني پيش از پرداختن 
به بازرگاني الكترونيك  بايد مش��كل هاي ديگري را 
حل كند )مانند شكست همايش دوحه درباره توسعه 
يا انسداد نهاد فراخوان كه در زمان رياست جمهوري 
باراك اوباما در اياالت متحده به آن پايان داده ش��د( 
. آنها برآورد مي كنند كه، ب��ه هرحال، اكنون چنان 
كه آقاي لئوپولد اسماعيل س��امبا، سفير جمهوري 
آفريقاي مركزي و هماهنگ كننده كشورهاي كمتر 
پيشرفته در سازمان تجارت جهاني بطور موجز بيان 
مي كند، براي »متعهد ش��دن به قواعد بين المللي، 
درمورد بخش��ي كه در كش��ور خود نيز براي تنظيم 
مقررات براي آن دچار زحمت هس��تند« بسيار زود 
است. سرانجام، سومين گروه متشكل از كشورهاي 
درح��ال توس��عه مانند مال��زي، تايلن��د، نيجريه يا 
بن��گالدش به بازرگان��ي الكتروني��ك عالقه مند و با 
ديدگاه مقررات زدايي مورد دفاع »شمال« مخالفند.

ب��راي متقاعد ك��ردن مخالف��ان، مبلغ��ان اين كار 
وعده هاي توسعه منتسب به بازرگاني الكترونيك، به 
ويژه براي موسسه هاي كوچك و متوسط »جنوب« 
را بازتاب مي دهند. آقاي سينگ اين را »جذاب ولي 
غيرعملي« ارزيابي مي كند: »صنعت رقومي نوپاي 
اين كشورها از گفت وگو يا توافق ها درسطح جهاني 
قوي تر بي��رون نخواهد آمد. بيم از يك پيش��داوري 

قابل مالحظه خيلي واقع بينانه تر اس��ت«. اين فعال 
هندي مداف��ع ش��كلي از حاكميت رقومي اس��ت 
كه ب��ه حكومت ها امكان دهد پي��ش از پرداختن به 
گفت وگوهاي چندجانبه، بخش ملي خود را داشته 
باش��ند. او همچنين از ايجاد فضاي انديش��ه ورزي 
در »جن��وب« دفاع مي كن��د: »مرجع هاي مديريت 
بازرگاني مانند »سازمان تجارت جهاني« محل هاي 
گفت وگوهايي دش��وار هستند. كش��ورهاي درحال 
توس��عه  بايد در درجه اول با دقت بيشتر درك خود 
از بازرگاني رقومي و جغرافياي اقتصادي و قالب هاي 
ممكن اداره در همايش هاي ديگر را تقويت كنند تا با 
آمادگي بيشتر به »سازمان تجارت جهاني« برسند «.

قطب هاي مقاومت ديگري ني��ز ظهور مي كنند. در 
اول آوريل ٢٠١٩، به ابتكار ش��بكه »دنياي ما براي 
فروش نيست«، ٣١٥ سازمان از بيش از ٩٠ كشور نامه 
سرگشاده اي منتشر كردند كه »عليه وضع مقررات 
 درباره بازرگاني الكترونيك در سازمان تجارت جهاني« 
بود. به نظر اينها، اين مقررات »تهديدي شديد براي 
توس��عه، حقوق بش��ر، نيروي انس��اني و توزيع رفاه 
در جهان« اس��ت. بنابراين، اينها از كشورهاي عضو 
س��ازمان تجارت جهاني مي خواهند كه »فشار خود 
براي انجام گفت وگوها درباره بازرگاني الكترونيك و 
تمركز فوري بر تغيير مقررات بازرگاني بين المللي« 

را قطع كند.

  رقابت چين- اياالت متحده
اما در پش��ت پرده مذاكرات هراسي وجود دارد: تنها 
كشوري كه مقر غول هايي است كه قادرند درسطح 
بين المللي با غول هاي س��يليكون ولي رقابت كنند 
چين است كه در بس��ياري از بخش هاي كليدي، از 
جمله فناوري نس��ل پنجم اينترنت )G٥( از امريكا 
پيش��ي گرفته اس��ت. ولي چين اين دس��تاوردها را 
مديون سياست هايي است كه مستقيما خالف اصول 

»اينترنت آزاد و باز« )از جمله هواداران مبادله آزاد( 
است كه رس��ما خود را صنعت رقومي غرب مي نامد. 
اخيرا نيويورك تايمز ابراز تاسف مي كرد كه »در طول 
دو دهه اخير، چين ديوار رقومي اي ساخته و تقويت 
كرده كه مانع از آن مي ش��ود كه س��ايت هايي مانند 
يوتيوب، فيسبوك، گوگل و نيويورك تايمز به بيش 
از ٧٠٠ ميليون كاربر اينترنتي چيني دسترسي داشته 
باشند. درپس اين مانع ها، موسسه هاي چيني مانند 
علي بابا، بايدو و تنس��نت با توسعه خدماتي بديع در 
بيشتر زمينه ها گسترش يافته و از رقيب هاي غربي 

خود پيش افتاده اند«.
به عالوه، موسس��ه هاي خارجي اي كه در چين كار 
مي كنند، ناگزيرند ذخيره داده هاي خود را با مشاركت 
موسس��ه هاي چيني انجام دهند. نيويورك تايمز در 
ادامه مي نويسد: »چين اِعمال محدوديت ها در زمينه 
داده ها را ب��ه عنوان يك موض��وع امنيت ملي تلقي 
مي كند« اما ش��ماري از كنشگران ارزيابي مي كنند 
كه »هدف اين مقررات بيشتر كمك به پكن در سلطه 
براين صنعت متراكم است«. يك مقام رسمي چين 
دراين مورد مي گوي��د: »حتي در مذاكرات دوجانبه 
جاري، چين به روشني اعالم كرده كه در عرصه هايي 
مانند جريان فرامل��ي داده ها، لغو ممنوعيت ذخيره 
كردن در مخزن هاي محلي )در كشور موسسه ها( و 

اطالعات ابري، قابل گفت وگو نخواهد بود«.
در ژوئن گذش��ته، هنگام برگزاري نشست گروه ٢٠ 
در اوزاكا، مذاكره كنندگان ژاپني ايده »گردش آزاد 
داده ها با اعتماد كامل« را براي پاسخگويي به انتقادها 
درمورد مذاكرات جاري در سازمان تجارت جهاني، 
مطرح كردند. هند و به ويژه آفريقاي جنوبي اين ايده 
را رد كردند. چانه زني هاي مدنظر در كنفرانس وزيران 
سازمان تجارت جهاني در آس��تانه، در ژوئن ٢٠٢٠ 

قاطع خواهد بود.
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بسياري از رسانه هاي خارجي نگاه خاصي به اعتراضات 
اخير در دو كشور عراق و لبنان نشان داده اند اما بررسي 
تحوالت جهاني در دو ماه اخير نشان مي دهد اعتراض 
به اوضاع معيشتي، مس��اله اي جهاني است. در واقع، 
سياس��ت هاي ليبرالي، بي عدالتي، شكاف اجتماعي 
دركن��ار فس��اد و بي تحركي دولت ه��ا موجب فوران 
نارضايتي شهروندان كشورهاي مختلف جهان و اقدام 

براي تغيير وضع موجود شده است.
چند ماهي اس��ت كه اعتراض��ات مردمي و تجمعات 
خياباني در كشورهاي مختلف جهان از اروپا تا آفريقا و 
از خاورميانه تا امريكاي التين به خبر نخست رسانه ها 
تبديل شده است. جالب اينجا است كه جرقه بسياري از 
اين اعتراضات در ابتدا بر سر مسائلي به ظاهر كم اهميت 
همچون استفاده از اينترنت، وضع ماليات بر سوخت 
يا افزايش قيمت حمل و نقل و... روش��ن مي شود اما 
پ��س از زماني اندك به يك پويش گس��ترده مردمي 
با خواس��ته هاي بزرگ اصالحي تبديل مي ش��ود. در 
واقع تقريبا همه اين اعتراضات ريش��ه هاي معيشتي 

داشته اند.

  اعتراضات معيشتي از غرب تا شرق جهان
اگرچه مردم كش��ورمان به تحوالت در كش��ورهاي 
همسايه به ويژه اعتراضات در عراق و لبنان توجه ويژه اي 
نشان داده اند اما در چند ماه اخير اعتراضاتي مشابه در 
ده ها كشور جهان رخ داده است. در بيشتر اين كشورها 
سخت تر شدن اوضاع اقتصادي و افزايش هزينه هاي 
زندگي شهروندان به عاملي براي اعتراضات گسترده 

مردمي تبديل شده است.
البته اين نكته اهميت دارد كه شكل اين اعتراضات و 
ميزان خشونت ها، در هر كشوري با توجه به ويژگي هاي 
فرهنگي جوامع و ميزان ريش��ه دار بودن دموكراسي 
متفاوت است. ش��يلي نيز به مدت چند هفته درگير 
تظاهرات ميليوني مردم بوده اس��ت. نوع اروپايي اين 
اعتراض ها هم در شهرهاي كش��ور فرانسه از مدت ها 
قبل آغاز شد كه محرك اوليه آن طرح يك سال قبل 

كاخ اليزه براي افزايش قيمت سوخت بود. اگرچه شدت 
جنبش »ش��نبه هاي اعتراض« ك��ه در ابتدا با عنوان 
»جليقه زردها« شناخته مي شد كاهش داشته است 
اما اكنون براي نزديك به ۵۰ هفته است كه اعتراض ها 

در اين كشور تكرار مي شود.
در ع��راق اين اعتراضات ش��كل هاي خش��ونت بار به 
خود گرفت ام��ا در لبنان تظاهرات مردم متفاوت بود. 
وضع ماليات بر سوخت و افزايش نرخ برخي خدمات 
اينترنتي موجب ش��د تا مردم در ش��هرهاي مختلف 
لبنان به خيابان ها بيايند و نارضايتي خود را با بستن 
خيابان ها و تعطيل��ي مدارس، دانش��گاه ها، ادارات و 

بانك ها نشان دادند.
در اكوادور و هاييتي اعتراض به افزايش قيمت سوخت 
موجب بازگرداندن يارانه هاي سوخت شد. در هاييتي 
و اوگاندا هم علت آغاز اعتراض ها تقريبا مانند لبنان به 
فضاي مجازي مربوط بود. در سودان و شيلي افزايش 
هزينه هاي حمل و نقل، قطع يارانه غذا و سوخت عامل 

اصلي نارضايتي شد.

  ناخرسندي از نتايج ليبراليسم اقتصادي
چند ماه اخير عالوه بر شهرهاي لبنان، عراق و شيلي 
كشورهاي فرانسه، اسپانيا، هاييتي، سودان، روسيه، 
مصر، اوگان��دا، اندونزي، اوكراين، پ��رو، هنگ كنگ، 
كلمبيا، تركيه، ونزوئال، برزيل، الجزيره، اكوادور و ديگر 
كشورهاي جهان در سطوح مختلف شاهد اعتراضات 
مش��ابهي بودند كه ش��دت آن در دوره هاي گوناگون 

متغير بوده است.
تقريبا در همه اين كشورها اين ويژگي مهم به چشم 
مي خ��ورد كه تجمعات ب��ا يك توق��ع كوچك كليد 
مي خورد و سپس خواسته هاي بسيار بزرگ و در سطوح 
عالي اجتماعي و سياس��ي مطرح مي شوند. به اعتقاد 
كارشناسان تندتر ش��دن شيب اجراي سياست هاي 
اقتصادي ليبرالي موجب افزايش هزينه هاي زندگي 
بر مردم عادي و طبقه متوس��ط مي شود و همين امر 

اعتراضات را خاص و مشابه يكديگر كرده است.
نگراني از حذف سوبسيدهاي دولتي در كنار افزايش 
هزينه هاي زندگي و بي اعتمادي به سياست دولت ها 

تقريبا نقطه مش��ترك همه اين تحوالت بوده است. 
در بيش��تر اين اعتراضات نخس��ت يك محرك ساده 
اقتص��ادي همچ��ون قانون��ي در مورد گران ش��دن 
ي��ك كاالي پرمصرف در كنار كاه��ش عمومي توان 
مصرف كنندگان باعث مي ش��ود كه ش��هروندان به 
علت دسترس��ي به فضاي مجازي به ويژه شبكه هاي 
اجتماعي جنبشي را راه اندازي كنند. البته به تدريج بر 
ميزان شركت كنندگان در اعتراضات و حتي خشونت 
آن نيز افزوده مي ش��ود. در يكي از آخري��ن موارد در 
روزهاي گذش��ته بيش از يك ميليون نفر از مردم در 
سانتياگو پايتخت شيلي در اعتراض به نابرابري هاي 
اقتصادي و اجتماعي به خيابان ها آمدند.سازمان عفو 
بين المللي اعتقاد دارد نگراني به حق مردم در كشورها، 
افزايش هزينه هاي زندگي اس��ت كه در بس��ياري از 
موارد، سياس��ت هاي رياضتي دولت ها اوضاع را بدتر 

هم مي كند. 
جالب اينجا است چند هفته قبل، اين پويش به علت 
افزاي��ش ناچيز قيمت بليت مترو آغاز ش��د و با وجود 
عقب نشيني دولت، اما دامنه خواسته ها افزايش يافت 
و انتقاد از ش��رايط آموزش و مدارس، بهبود وضعيت 
بهداشت و درمان در كنار افزايش سطح دستمزدها و 
كاهش اختالف طبقاتي به هدف شهروندان تبديل شد.

در لبن��ان نيز وضع مالي��ات بر خدم��ات اينترنت به 
ويژه استفاده از واتس��اپ نقطه آغاز اعتراض ها بود اما 
سپس توقع مردم به سرنگوني دولت و اصالح ساختار 
اقتصادي و بانكي كشور تغيير كرد. اعتراض هايي كه 
اكنون در برخي ش��هرهاي عراق ه��م رخ مي دهد در 
ابتدا تنها با اعالم نارضايتي شهروندان به نبود خدمات 
ش��هري همچون كمبود آب و برق و افزايش س��طح 

بيكاري جوانان رخ داد.
تارنماي س��ازمان عف��و بين المللي در گزارش��ي به 
گس��تردگي اعتراضات مردمي از آس��يا ت��ا امريكاي 
التين پرداخ��ت و با نام بردن از ده ها كش��وري كه در 
ماه هاي گذشته گرفتار اعتراضات مردمي شدند، آورده 
است بس��ياري از اين اعتراض ها به سرعت با سركوب 
پليس روبرو و به خشونت كشيده شدند. در بسياري از 
كشورها دستگيري گسترده معترضان باعث خاموش 

ش��دن مقطعي اعتراض ها ش��د اما پس از مدتي اين 
جريان بار ديگر به راه افتاد. به باور اين سازمان حقوق 
بشري، اعتراض مس��المت آميز حق مردم است اما در 
بسياري از كشورها راهكاري كه از سوي دولت ها براي 
آن انديش��يده مي شود نامناس��ب، غيرقابل توجيه و 

غيرقانوني بوده است.

  تبعات فس�اد، بي عدالتي و سياست رياضتي 
دولت ها

به گزارش نهاد حقوق بش��ري مزبور، در بس��ياري از 
كش��ورهايي كه درگير اعتراضات شده اند دولت ها از 
سوي ش��هروندان در ابتدا به فس��اد متهم مي شوند و 
سپس خواسته هاي سياسي و اصالح زيرساخت هاي 
اجتماعي و اقتص��ادي هم مورد نظر ق��رار مي گيرد. 
همچنين افزايش هزينه هاي زندگي و كاهش يارانه هاي 
دولت به مردم طبقات متوسط و پايين از ديگر داليل 
اعتراضات اس��ت. طبق تحليل ف��وق، نگراني به حق 
مردم در كشورها، افزايش هزينه هاي زندگي است كه 
در بسياري از موارد، سياس��ت هاي رياضتي دولت ها 
اوضاع را بدتر هم مي كند. به واسطه چند دهه نابرابري 
و فس��اد، اميد بس��ياري از جوامع در سراسر جهان به 
احتمال تغييرات مطلوب كاهش يافته و به همين دليل 

خيزش هاي خياباني در پيش گرفته مي شود.
البت��ه نگراني ه��اي زيس��ت محيطي در كن��ار نبود 
آزادي هاي سياس��ي هم از ديگر دغدغه هايي عنوان 
مي ش��وند ك��ه در برخي كش��ورها موج��ب تقويت 

اعتراض ها مي شود.
روزنامه »نيويورك تايمز« در گزارش��ي آورده اس��ت: 
اعتراضات گسترده اي كه بسياري از كشورهاي جهان 
را درگير كرده است به ش��رايط جيب مردم و توانايي 
اقتصادي آنه��ا ارتباط دارد. با اين حال كارشناس��ان 
الگوي خاصي را ب��راي اعتراض ها تعري��ف كرده اند؛ 
اين تحوالت اعتراِض جمع��ي فريادگونه مردم عليه 
نخبگان كش��ورهايي است كه دموكراس��ي در آن به 
نارضايتي دامن مي زند. درحالي كه فس��اد يك طبقه 
سياسي در اين كشورها مشاهده مي شود، نسل جوان 
آنها براي زندگي كردن بايد تالش سختي را متحمل 

شود. در خالل چند دهه نابرابري و فساد، اميد جوامع 
در سراسر جهان به احتمال تغييرات سياسي كاهش 
يافته و به همين دليل خيزش هاي خياباني در پيش 

گرفته مي شود.
درواقع اكنون ده ها سال نارضايتي از نابرابري، ركود و 
فساد در يك فضاي آزاد رواج پيدا كرده است و به همين 
دليل واژه »انقالب« به شعار اصلي تظاهرات كنندگان در 
يك چهارم اين كشورها تبديل شده است. در اين دوره 
طوالني )چند دهه اي( اميد جوامع در سراسر جهان به 
احتمال تغييرات سياسي كاهش يافته و به همين دليل 

خيزش هاي خياباني در پيش گرفته مي شود.
طبق تحليل روزنامه نيويورك تايمز، عوامل متعددي 
در رشد سريع اين اعتراضات دخيل بوده اند؛ مسائلي 
همچون كاهش رش��د اقتصاد جهان، عميق تر شدن 
ش��كاف ميان طبق��ه فقير و غن��ي در كن��ار افزايش 
چشمگير جمعيت جوان كشورها، نسلي پرتحرك با 
آرزوهاي عقيم را ايجاد كرده است. همچنين متوقف 
شدن گسترش دموكراسي در سطح جهان، شهروندان 
را با دولت هايي غيرپاس��خگو روبرو كرده و همين امر 
موجب نااميدي افكارعمومي ش��ده است. شهروندان 
ريختن به خيابان ها را تنها راه براي تحميل تغييرات 

تصور مي كند.
به نوشته شبكه خبري »بلومبرگ«، افزايش هزينه هاي 
زندگي زمينه را براي نارضايتي ايجاد كرده اس��ت. در 
واقع در تنگنا قرار گرفت��ن مصرف كنندگان موجب 
گس��ترش س��ريع اعتراض ها به ويژه با اب��زار فضاي 
مجازي مي ش��ود. بس��ياري از اين اعتراض ها جنبه 
ايدئولوژيك يا سياسي )تقابل چپ و راست( را ندارند 
اما يك دلمشغولي عميق در زمينه افزايش هزينه هاي 

معترضان را در كنار هم قرار مي دهد.
در اين چارچ��وب مبارزه ب��ا بي عدالتي محور اصلي 
بس��ياري از اي��ن اعتراض ها در اقص��ي نقاط جهان 
اس��ت كه خصوصي س��ازي ها را يكي از داليل اصلي 
آن مي داند؛ اين هدف مش��ترك موجب ش��ده است 
تا ش��هروندان در طيف گوناگوني از كشورها با سطح 
درآم��دي متفاوت تنها با هدف جن��گ با بي عدالتي 

اعتراض خود را بيان كنند.
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فرصت طرح صلح هرمز
نخست وزير پيشين قطر خطاب به سران كشورهاي 
عربي حوزه خليج فارس تاكيد كرد، پيام هاي ايران 
براي گفت وگو با نظارت سازمان ملل بايد بطور جدي 
در شوراي همكاري بررسي شود، چرا كه اين فرصت 

ممكن است، در آينده تكرار نشود.
وي در همين ارتباط با انتش��ار توئيتي افزود، اگر در 
آينده توافقي ميان ايران و امريكا صورت بگيرد، در آن 
صورت ديگر اين مساله- گفت وگوي ايران و كشورهاي 
عربي- براي تهران ضروري نخواهد بود و چه بسا ديگر 

در آن زمان فرصت گفت وگو فراهم نشود.
به گزارش ايرنا اظهارنظر اخير آل ثاني ۶۰ ساله با ۲۱ 
سال سابقه فعاليت سياس��ي به عنوان وزير خارجه 
و نخس��ت وزير قطر به دنبال س��فر هفته گذش��ته 
»محمدجواد ظريف« وزير خارج��ه ايران به دوحه 
براي شركت در »كنفرانس امنيتي« و دعوت دوباره 
كشورهاي منطقه خليج فارس به ابتكار اعتماد سازي 
ميان يكديگر و »طرح صل��ح هرمز« در مصاحبه با 

شبكه »الجزيره« صورت مي گيرد.
ارايه طرح صلح هرمز از سوي جمهوري اسالمي ايران 
به شش كشور حاشيه جنوبي خليج فارس به دنبال 
افزايش تنش ها در اين منطقه مهم و راهبردي در 
ماه هاي اخير صورت گرفت. حضور نظامي و دخالت 
كشورهاي بيگانه و خارج از منطقه به خصوص امريكا 
عامل اصلي برهم خوردن نظم و امنيت خليج فارس 
و تنگه هرمز شده است. طرح صلح رييس جمهوري 
اسالمي ايران با هدف تامين امنيت و ثبات منطقه 
از سوي كش��ورهاي حوزه خليج فارس با همكاري 
مهم ترين كشور شمالي آن يعني ايران، ارايه شده 
است. وجود ذخاير عظيم نفت و گاز در منطقه خليج 
فارس و كش��ورهاي پيرامون آنك��ه از آن به عنوان 
»هارتلند« انرژي جهان نام برده مي ش��ود، موجب 
شده تا ايران با توجه به موقعيت و جايگاه خود در اين 
منطقه، چنين طرحي را براي حل مسائل و مشكالت 
موجود در آن ارايه دهد. كوتاهي و ناپختگي برخي 
كش��ورهاي منطقه نيز از عوامل حضور و دخالت 
قدرت هاي بيگانه در منطقه راهبردي و مهم خليج 

فارس و تنگه هرمز بوده است .
اصوال يك��ي از علت ه��اي اصلي بروز مش��كالت و 
اختالفات در منطقه خليج ف��ارس به خاطر حضور 
و سياس��ت هاي تفرقه افكنانه برخ��ي قدرت هاي 
فرامنطقه اي اس��ت كه تنها راه تامين و ادامه منافع، 
فروش س��الح هاي خود و بازگردان��دن درآمدهاي 
نفتي منطقه را در چنين اختالفاتي دنبال مي كنند 
و اجازه نمي دهند تا كشورهاي منطقه خود راسا در 
كنار يكديگر مشكالت را حل كرده و به دور از برخي 

تنش ها به حيات عادي خود ادامه دهند.
در ماه هاي اخير به دنبال افزايش تنش ها در منطقه 
يكي از اصولي كه براي كش��ورهاي مختلف جهان 
به خصوص كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس 
ثابت ش��د، ورود نكردن قدرت هاي فرامنطقه اي در 
اين تنش ها به خاطر مالحظات خاص آنها و بر خالف 
موضع گيري هاي رسمي و لفظي اين قدرت ها است و 
در هنگام بروز مشكل به بهانه هايي چون بررسي بيشتر 

يا انجام تحقيقات الزم از هر اقدامي سرباز مي زنند.
درست در همين ارتباط اكنون يكي از نگراني هاي 
كشورهاي حاشيه خليج فارس فراهم شدن زمينه 
براي هرگونه توافق بين اي��ران و قدرت هاي بزرگ 
است كه بهترين مصداق براي آن را مي توان در نگراني 
و وحشت برخي از كشورهاي منطقه از برنامه جامع 
اقدام مشترك )برجام( بين ايران و شش كشور بزرگ 
جهان ذكر كرد. نخس��ت وزير پيشين قطر پيرامون 
همين نگراني روز جمعه نيز در توئيت خاطرنشان كرد، 
كشورهاي عربي حوزه خليج فارس بايد در اين برهه 
مسووليت حساس را درك كرده و روابط خود با ايران 

را بر اساس روبط كنوني تهران و واشنگتن بنا نكنند.
معني و مفهوم موضع گيري اخير اين مقام س��ابق 
قطري پس از ۲۱ سال سابقه ديپلماتيك به برخي 
جوانان تازه كار در بعضي از كش��ورهاي منطقه اين 
است كه در صورت بروز هرگونه تحولي در ارتباط با 
اوضاع منطقه و چرخش از سوي قدرت هاي بزرگ در 
ارتباط با ايران و انجام توافقي ديگر زمان و فرصتي براي 
گفت وگو آنان با ايران باقي نخواهد ماند و همان گونه 
كه قدرت هاي بزرگ همواره به دنبال منافع حداكثري 
خود هستند، در صورت توافق آنان با ايران كشورهاي 
عرب حاشيه خليج فارس هيچ جايگاه و محلي از اعراب 
در ارتباط با آن نخواهند داشت و حتي شايد سرنوشت 

و آينده آنها بندي از توافق هاي احتمالي باشد.
»رضا ميرابيان« از تحليلگر و كارش��ناس مس��ائل 
كش��ورهاي حوزه خليج فارس در همين پيرامون 
معتقد اس��ت، اگر توافقي بين ايران و امريكا صورت 
گيرد، س��ر كش��ورهاي عرب خليج فارس بي كاله 
مي ماند و اين كشورها بايد به صورت مستقل و بدون 

فشار امريكا مذاكره كنند.
وي در ادامه در پاس��خ به اينكه چه طرف هايي از 
ناآرامي هاي منطقه سود مي برند، گفت: نابساماني 
منطقه براي هيچ كس س��ودي نخواهد داشت و 
موجب ايجاد آشوب در ميان ملت ها خواهد شد. 
تنها امريكا و رژيم صهيونيستي از اين تحوالت 
در منطقه سود مي برند. سخن آخر اينكه تا دير 
نشده كش��ورهاي عرب حاشيه جنوبي منطقه 
بايد با توجه به تاريخ، منافع و جغرافياي مشترك 
به عن��وان بهترين محور ب��راي هرگونه توافق تا 
دير نشده دست به كار شده و به صورت مستقل 
و ب��ه دور از برخي فش��ارها و موضع گيري هاي 
قدرت هاي فرامنطقه اي كه هيچگاه به وعده هاي 
خود عمل نكرده اند با يكديگر نس��بت به تامين 
امنيت و ثبات منطقه مهم و حساس خليج فارس 
اقدام كنند. در اين ميان هستند كشورهايي در 
منطقه كه تمايل به چنين توافقي دارند ولي برخي 
مالحظات و سياست ها نسبت به ديگر كشورهاي 
مانع از آن ش��ده اس��ت كه قدم پيش گذاشته و 
موضوع را مطرح تا بتوانند به توافق دست يابند. 
بايد گفت كه شايد موضع گيري اخير يك مقام 
سابق قطري بتواند س��د موجود را براي چنين 
قدمي شكسته و مقدمات اين توافق و مذاكره بين 

كشورهاي منطقه با ايران را فراهم كند.



يادداشت 9 بانك و بيمه

وصول 8۱۳ هزار فقره چك رمزدار در شهريور 98

62 درصد مبلغ و 10 درصد مبلغ چك ها رمزدار بوده است

ساختار متشكل و فراگير براي معامالت ارزي

افزايش فروش سفته و برات و كاهش واخواستي ها

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
در ش��هريور 98، در كل كشور 9.2 درصد از كل تعداد 
چك هاي مبادله اي و ١٣ درص�د از كل مبلغ چك هاي 
مبادله اي برگشت داده شده است و 90.8 درصد تعداد 
و 87 درصد مبلغ چك هاي عادي وصول ش��ده است. 
همچنين سهم چك هاي رمزدار از وصولي چك ها نيز 
همچنان باالست و 10 درصد چك هاي وصولي با 62 

درصد مبلغ وصولي ها رمزدار بوده است. 
به گزارش »تعادل«، براساس آمار بانك مركزي 81۳ 
هزار فقره چك رمزدار در شهريور ماه 98 در كل كشور 
وصول شد. در شهريورماه ١٣٩٨، دركل كشور بالغ بر 
7.6 ميليون فقره چك وصول شد كه از اين تعداد حدود 
6.8ميليون فقره عادي و بالغ بر 0.8 ميليون فقره رمزدار 
بوده است. بر اين اساس دركل كشور ٨٩ درصد از كل 
تعداد چك هاي وصولي، عادي و 10 درصد رمزدار بوده 
اس��ت. همچنين حدود ١٩٢٤ ه�زار ميلي�ارد ري�ال 
چ�ك وص�ول شد ك�ه حدود ٧٢٦ هزار ميليارد ريال 
چك عادي و ح��دود ١١٩٨ هزار ميليارد ريال چ�ك 
رم�زدار اس��ت. به عبارتي در كل كشور٣٧ درص�د از 
ك�ل ارزش چ�ك ه�اي وص�ولي، ع�ادي و ٦٢ درص�د 

رم�زداربوده است.
براساس تازه ترين آمار بانك مركزي معادل ٨١٣ هزار 
فقره چك رمزدار به ارزشي حدود ١١٩٨ هزار ميليارد 
ريال در ش��هريورماه ١٣٩٨ در كل كشور وصول شد 
كه نس��بت به ماه قبل از نظر تع��داد و مبلغ به ترتيب 
9.7 درصد و ۳9.1 درصد كاهش داش��ته است. در ماه 
مورد بررسي در اس��تان تهران حدود ٢٥٤ هزار فقره 
چك رمزدار به ارزش��ي حدود ٦٨٩ هزار ميليارد ريال 

وصول شد.
در ماه مذكور ۴6.8 درص��د از تعداد چك هاي رمزدار 
وصولي در س��ه اس��تان تهران ۳1.2 درصد، خراسان 
رضوي 7.9 درصد و اصفهان 7.7 درصد وصول ش��ده 
است كه بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استان ها 
دارا بوده اند. همچنين 69.7 درصد از ارزش چك هاي 
فوق در استان هاي تهران ۵7.۵ درصد، خراسان رضوي 

6.9 درصد و اصفهان ۵.۳ درصد وصول شده است.
بالغ بر ٧ ميليون و 600 فقره چك در شهريورماه ١٣٩٨ 
در كل كشور وصول شد كه از اين تعداد حدود ٦ ميليون 
و 800 فقره عادي و بالغ بر 800 هزار فقره رمزدار بوده 
است. بر اين اساس در كل كش��ور 89.۳ درصد از كل 
تعداد چك هاي وصول��ي، عادي و 10.7 درصد رمزدار 

بوده است.
در ماه مورد بررس��ي، در كل كشور حدود ١٩٢٤ هزار 
ميليارد ريال چك وصول ش��د كه ح��دود ٧٢٦ هزار 
ميليارد ريال چك عادي و حدود ١١٩٨ هزار ميليارد 
ريال چك رمزدار است. به عبارتي در كل كشور ۳7.7 
درصد از كل ارزش چك ه��اي وصولي، عادي و 62.۳ 

درصد رمزدار بوده است.
در شهريورماه ١٣٩٨، در كل كشور حدود 7.۵ ميليون 
فقره چك به ارزشي ح�دود ٨٣٤ ه�زار ميليارد ريال 
مبادله شد كه نس��بت به ماه قبل از نظ�ر تع�داد2.7 
درص�د اف�زايش و از نظ�ر مبل���غ۳.7 درصد كاهش 

نشان مي دهد در ماه مورد گ�زارش در اس�تان ته�ران 
ب�الغ ب�ر 2.۴ميلي�ون فق�ره چ�ك ب�ه ارزش�ي ح�دود 

٤٢٧هزار ميليارد ريال مبادله شد.
۵0.۴ درصد از تعداد چك هاي مبادله اي كل كشور در 
سه استان تهران، اصفهان و خراس�ان رض�وي مبادل�ه 
شده اس�ت ك�ه ب�ه ترتي�ب ب�ا ۳2 درص�د، 10 درص�د 
و 8 درصد بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استان ها 

دارا بوده اند.
همچن��ين 6۴ درص��د از ارزش چ��ك ه��اي ف��وق 
در س��ه اس��تان ته��ران ۵1 درص��د، خراسان رضوي 
و اصفهان هر يك باالي 6 درصد مبادله ش��ده اس�ت 
ك�ه بيش�ترين س�هم را درمقايس��ه با ساير استان ها 

دارا بوده اند.

  چك هاي وصولي
در ش����هريورم��اه ١٣٩٨، درك����ل كش����ور 
ح��دود6.8 ميلي��ون فق��ره چ��ك ب��ه ارزش��ي 
ح��دود ٧٢٦ هزار ميليارد ريال وصول شد كه نسبت 
به ماه قبل از نظر تعداد2.۴ درصد افزايش و از نظر مبلغ 
۴.2درصد كاهش نش��ان مي دهد. 90.8درصد از كل 
تعداد چك هاي مبادل��ه اي و ٨٧ درص�د از كل مبلغ 

چك هاي مبادله اي وصول شد 
در ش��هريورماه ١٣٩٨، در استان تهران ب�الغ ب�ر ٢/٢ 
ميلي�ون فق�ره چ�ك ب�ه ارزش�ي ب�الغ ب�ر ٣٧٨ هزار 
ميليارد ريال وصول شد. در ماه مورد بررسي در استان 
ته��ران از نظر تعداد 91.6 درصد و از نظ�ر ارزش88.6 
درص�د از كل مبلغ چك هاي مبادله اي وصول ش��ده 

است.
در م��اه مذكور در بين س��اير اس��تان هاي كش��ور 
بيش��ترين نس��بت تعداد چك ه��اي وص�ولي ب�ه 
ك�ل چك ه��اي مبادله اي در اس��تان، به ترتيب به 
استان هاي گ�يالن 9۳ درص�د، الب�رز ٩٢ درص�د و 
خراسان رضوي و يزد هركدام 91درصد اختصاص 
يافته اس��ت و اس��تان هاي كهگيلويه و بويراحم�د 
8۴درصد، چهارمحال و بختياري 87درصد و كرمان 
87 درصد پايين ترين نسبت تعداد چك هاي وصولي 
به كل چك هاي مبادله ش��ده در اس��تان را به خود 

اختصاص داده اند.
در ماه مورد بررسي، در بين س��اير استان هاي كشور 
بيشترين نس��بت ارزش چ�ك ه�اي وص�ولي ب���ه 
ك���ل ارزش چ���ك ه���اي مبادله اي در اس���تان 
به ترتيب ب���ه استان هاي بوش���هر و گيالن هر كدام 
90 درصد، الب��رز ٨٩ درصد و خوزس��تان ٨٩ درصد 
اختصاص يافته است و استان هاي هرمزگان٧٤ درصد، 
آذربايجان شرقي ٧٨ درصد و كرمان ٨٢ درصد كمترين 
نسبت ارزش چك هاي وصولي به كل ارزش چك هاي 
مبادله ش�ده در اس�تان را ب�ه خ�ود اختص�اص داده اند 
در شهريورماه ١٣٩٨، در كل كشور معادل ٦٨٨ هزار 
فقره چك به ارزش�ي ب�الغ ب�ر ١٠٨ ه�زار ميليارد ريال 
برگشت داده شده اس��ت كه نسبت به ماه قبل از نظر 
تعداد 6.۴ درص��د افزايش و از نظ�ر مبل�غ 0.۳ درصد 

كاهش نشان مي دهد.

در ماه مورد گ�زارش، در اس�تان ته�ران ب�الغ ب�ر ٢٠٣ 
ه�زار فق�ره چ�ك ب�ه ارزش�ي ب�الغ ب�ر ٤٨ هزار ميليارد 
ريال برگشت داده شد در ماه مورد بررسي، در كل كشور 
9.2 درصد از كل تعداد چك هاي مبادله اي و ١٣ درص�د 
از كل مبلغ چك هاي مبادله اي برگشت داده شده است. 
در ماه مورد بررسي، در استان تهران 8.۴ درصد از كل 
تعداد چك هاي مبادل هاي و 11.۴درصد ازكل مبلغ 

چك هاي مبادله اي برگشت داده شده است.
در ماه مذكور در بين ساير استان هاي كشور بيشترين 
نسبت تعداد چك هاي برگش��تي ب�ه ك�ل چكه�اي 
مبادل��ه اي در اس���تان، ب��ه ترتيب ب�ه اس��تان هاي 
كهگيلوي���ه و بويراحم�د 1۵درص���د، چهارمحال و 
بختياري ١٣ درص��د و كرمان ١٢ درص�د اختص�اص 
يافت�ه اس���ت و اس��تان هاي گيالن 6 درصد، البرز ٨ 
درصد و خراس��ان رض�وي و ي�زد هرك�دام ٨ درص�د 
پ�ايين ت�رين نسبت تع�داد چ�ك ه�اي برگش�تي ب�ه 
ك�ل تع�داد چ�ك ه�اي مبادل�ه ش�ده در اس�تان را ب�ه 

خ�ود اختصاص داده اند.
در ماه مورد بررس��ي در بين س��اير استان هاي كشور 
بيشترين نسبت ارزش چك هاي برگشتي به كل ارزش 
چك ه�اي مبادل�ه ش���ده در اس�تان ب�ه ترتي�ب ب�ه 
استان هاي هرمزگ�ان ٢٥ درص�د، آذربايجان شرقي 
٢١ درصد و كرمان 17 درصد اختصاص يافته اس��ت 
و اس��تان هاي بوش���هر و گيالن هركدام 9.۳ درصد، 
البرز 10.6 درصد و خوزستان 10.7درص�د كمت�رين 
نس���بت ارزش چك هاي برگش��تي به ك���ل ارزش 
چ�ك ه�اي مبادل�ه ش���ده در اس���تان را ب�ه خ�ود 

اختص���اص داده ان�د  در ش��هريورماه ١٣٩٨، در كل 
كشور حدود ٦٦٢ هزار فقره چ�ك ب�ه ارزش�ي ح�دود 
١٠٣ ه���زار ميليارد ريال به داليل كس��ري يا فقدان 
موجودي برگش��ت داده شده اس��ت. در واقع دركل 
كشور از نظ�ر تعداد ٩٦ درصد و از نظر ارزش ٩٥ درصد 
از كل چك هاي برگشتي به داليل كس�ري ي�ا فق�دان 

موجودي بوده است.
در م�اه م�ورد بررس�ي، در اس���تان ته�ران ب�الغ ب�ر 
١٩٢ ه�زار فق�ره چ�ك ب�ه ارزش�ي ح�دود ٤٥ هزار 
ميليارد ريال به داليل كس��ري يا فق��دان موجودي 
برگش��ت داده شده اس��ت. در واقع در استان تهران از 
نظر تعداد 9۴ درص��د و از نظر مبلغ 92 درصد از ك�ل 
چ�ك ه�اي برگش���تي ب�ه دالي�ل كسري يا فقدان 

موجودي بوده است. 
در ماه مورد بررسي در بين س��اير استان هاي كشور، 
بيشترين نسبت تعداد چك ه�اي برگش�تي به داليل 
كس��ري يا فقدان موجودي به كل تع��داد چك هاي 
برگشتي در استان، به ترتيب به استان هاي خراس��ان 
جن��وبي ٩٨/٤ درص��د، كهگيلوي��ه و بويراحم��د 
٩٧ درص��د و اردبي��ل ٩٧ درص��د اختصاص يافته 
اس��ت و اس��تان هاي البرز ٩٤/٥ درصد، بوشهر ٩٥/٦ 
درص�د و مازن�دران ٩٦ درص�د كمترين نسبت تعداد 
چك هاي برگشتي به داليل كسري يا فقدان موجودي 
به كل تعداد چ�ك ه�اي برگشتي در استان را به خود 

اختصاص داده است.
در ماه مذكور در بين ساير استان هاي كشور، بيشترين 
نس�بت ارزش چ�ك ه�اي برگش�تي ب�ه داليل كسري 

يا فقدان موجودي به كل ارزش چك هاي برگشتي در 
استان، به ترتيب ب�ه استان هاي كهگيلويه و بويراحمد 
و لرس��تان ه�ر ك�دام ٩٨ درص�د، خراس�ان جن�وبي 
و چه�ارمح�ال وبختي���اري ه��ر ك��دام 98 درصد و 
اردبيل ٩٨ درصد اختصاص يافته اس��ت و استان هاي 
بوش���هر ٩٢ درص�د، البرز٩٤ درصد و خوزستان ٩٥ 
درصد كمترين نس�بت ارزش چ�ك ه�اي برگش�تي 
ب�ه دالي�ل كس��ري يا فقدان موجودي به كل ارزش 
چك هاي برگش��تي در اس��تان را به خود اختص�اص 

داده اس�ت.

  چك هاي رمزدار وصولي
در شهريورماه ١٣٩٨، دركل كشور مع�ادل ٨١٣ ه�زار 
فق�ره چ�ك رم�زدار ب�ه ارزش�ي ح�دود ١١٩٨هزار 
ميليارد ريال وصول ش��د كه نسبت به ماه قبل از نظر 
تعداد و مبلغ به ترتيب 9.7 درصد و ٣٩ درصد كاهش 

داشته است.
در ماه مورد بررسي در استان تهران حدود ٢٥٤ ه�زار 
فق�ره چ�ك رم�زدار ب�ه ارزش���ي ح�دود ٦٨٩ هزار 
ميليارد ريال وصول شد.در ماه مذكور ٤٦/٨ درصد از 
تعداد چك هاي رمزدار وصولي در س��ه استان ته�ران 
۳1 درص�د، خراسان رضوي 7.9درصد و اصفهان ٧/٧ 
درصد وصول شده اس��ت ك�ه بيش�ترين س�هم را در 
مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. همچنين ٦٩/٧ 
درص��د از ارزش چكهاي فوق در اس��تان هاي ته�ران 
۵7.۵ درص�د، خراس�ان رضوي 6.9 درصد و اصفهان 

۵.۳ درصد وصول شده است. 

حميد آذرمند|
با تشكيل بازار متشكل فراگير، بانك مركزي مي تواند 
در چارچوب سياست پولي و از طريق تشكيل كريدور 
نرخ ارز، به پيش بيني پذيري و ثبات بخش��ي به بازار 
كمك كن��د و از بروز حمالت س��وداگرانه ب��ه بازار 

ممانعت نمايد.
ساختار بازار ارز در كشورهاي مختلف، انواع متفاوتي 
دارد. در برخي كشورها، س��اختار بازار ارز مبتني بر 
بازار بين بانكي اس��ت و در برخي نيز بازار ارز توس��ط 
بانك هاي مركزي مديريت  مي ش��ود. نحوه مديريت 
ب��ازار ارز توس��ط بانك هاي مركزي نيز ش��يوه هاي 
مختلفي را شامل مي شود از جمله اعطاي تسهيالت 
كوتاه مدت، حراج، تخصيص ارز و ش��يوه هاي ديگر. 
با اين حال بين كش��ورهاي مختلف، بازار ارز مبتني 
بر بازار بين بانكي رواج بيش��تري دارد. در آن دسته از 
كشورها كه بانك هاي مركزي نقش مديريت بازار ارز 
را برعهده دارند، نقش بانك مركزي از طريق تسهيالت 
كوتاه مدت ارزي يا در موارد كمتري از طريق س��از و 
كار حراج صورت مي گيرد. نمونه هاي بسيار كمي در 
دنيا وجود دارد كه بانك هاي مركزي نقش تخصيص 

ارز را برعهده داشته باشند.
در ايران، س��اختار ب��ازار ارز در دوره ه��اي مختلف 
تغييرات عمده اي داشته است. همواره بانك مركزي 
نقش اصل��ي را در ب��ازار ارز به لحاظ تعيي��ن نرخ و 
تخصيص ارز برعهده داشته است؛ ولي در عين حال 
در برخي دوره ها، محدوديت هاي بيشتر و در برخي 
دوره ها محدوديت هاي كمتري در خصوص نرخ ارز و 
امكان حضور ساير بازيگران نظير بانك ها و صرافي ها 
وجود داشته است. يكي از اصلي ترين ويژگي هاي بازار 
ارز در ايران اين است كه دولت به عنوان بزرگ ترين 
فروشنده ارز، بانك مركزي را ملزم به خريد ارز نفتي به 
نرخ معين مي نمايد. در مقابل، در برخي ادوار نيز بانك 

مركزي موظف به فروش ارز به نرخ مورد نظر دولت و 
طبق سياست هاي تجاري دولت بوده است. طي ادوار 
گذشته، متعهد شدن بانك مركزي به حمايت از يك 
نرخ ارز تثبيت شده و همچنين الزام بانك مركزي به 
خريد ارز نفتي و تخصيص آن بر اساس نرخ مورد نظر 
دولت، جايگاه بانك مركزي را از يك نهاد سياست گذار 
و مسوول ثبات اقتصاد كالن به يك كارگزار مسوول 
سهميه بندي و تخصيص  ارز و فروش ارز به مشتريان 
تقليل داده است. چنين نگاهي به نقش بانك مركزي 
در بازار ارز، مانع از  شكل گيري يك بازار كارآ و متشكل 

ارزي در كشور شده است.
اخيراً بانك مركزي تصميماتي را در خصوص تشكيل 
بازار متش��كل ارزي اتخاذ كرده اس��ت. تشكيل بازار 
متشكل ارزي براي معامالت اسكناس، گام مهمي در 
جهت ثبات بخشي به بازار ارز محسوب مي شود. ضمن 
اس��تقبال از اين گام مفيد، مي توان به سياست گذار 

توصيه كرد گام هاي بع��دي را در آينده نزديك براي 
تشكيل يك بازار متشكل ارزي فراگير طي كند.

در يك افق وس��يع تر، بازار ارز كشور بايد ساختاري 
چنداليه داش��ته باشد. بر اين اس��اس، مي توان يك 
ساختار چنداليه به شرح زير براي بازار ارز پيشنهاد 

داد: 
اليه اول بازار متش��كل فراگير، بازاري است كه بين 
بانك مركزي و بانك هاي كشور شكل مي گيرد. كنترل 
نوسانات كوتاه مدت و مديريت  شوك هاي ارزي و ساير 
عمليات بان��ك مركزي در چارچوب سياس��ت هاي 
پولي، از طريق اين اليه انجام مي شود و بانك مركزي 
مي تواند از طريق اين بازار سياس��ت هاي مداخله اي 
خود را در چارچوب سياست  پولي و از طريق عمليات 
بازار به اجرا درآورد. بانك مركزي در اين بازار، نقشي در 
تخصيص ارز براي واردات يا خريد ارز از صادركنندگان 

يا خريد ارز نفتي از دولت برعهده نخواهد داشت.

اليه دوم بازار متشكل فراگير، يك بازار عمده فروشي 
ارز اس��ت كه بين مشتريان اصلي ش��كل مي گيرد. 
تمامي صادركنندگان، واردكنن��دگان، صرافي ها و 
بانك هاي كش��ور، در اين بازار معامالت عمده ارزي 
را انجام مي دهند. بطور خاص، ش��ركت هاي دولتي 
نظير شركت نفت و ساير شركت هاي ارزآور دولتي، 
ارز خود را در اين بازار به فروش مي رس��انند. تمامي 
واردكنندگان، صادركنندگان، صرافي ها و بانك ها، در 
اين بازار اقدام به خريد و فروش ارز از طريق ساز و كار 
حراج مي كنند. در واقع اين اليه از بازار ارز، بازار اصلي 
عمده فروشي ارز كشور محسوب مي شود. اين نكته 
را نيز بايد توجه داشت كه چنين سازوكاري نيازمند 
برخي مقدمات است. يكي از مسائلي كه از پيش بايد 
تعيين تكليف شود، رابطه مالي نفت و بودجه عمومي و 
ارتباط آن با بانك مركزي است. در اين خصوص، مدل 
مناسب تري از يك قاعده مالي به اين شكل است كه 
تمامي عوايد ارزي حاص��ل از صادرات نفت و گاز، در 
اختيار صندوق توسعه ملي قرار گيرد و صندوق توسعه 
ملي ساالنه از طريق فروش ارز در بازار بين بانكي )اليه 
دوم بازار ارز(، مبلغ ثابت ريالي تعيين شده در قانون 
را به حساب خزانه واريز كند. در اين صورت، صندوق 
توس��عه ملي به جاي دولت، فروش��نده عمده ارز در 
بازار بين بانكي خواهد بود. اگر چنين مدلي مورد نظر 
دولت نباشد، حداقل انتظار مي رود كه الزام خريد ارز 
نفتي توس��ط بانك مركزي لغو شود و شركت نفت و 
ساير شركت هاي دولتي بتوانند ارز خود را مستقيمًا 

در بازار بين بانكي به فروش برسانند.
از آن جا كه همواره برخي تقاضاهاي ارزي خرد براي 
مصارف غيرتجاري در اقتصاد وج��ود دارد، لذا الزم 
است اليه سومي هم به عنوان بازار خرده فروشي ارز 
تشكيل شود. اين بازار، بين صرافي ها و مشتريان خرد 
شكل مي گيرد و محل عرضه و تقاضاي ارز مورد نياز 

براي مسافرت، خدمات و ساير مصارف غيرتجاري خرد 
است. ساختاري كه در اين جا تشريح شد، يك ساختار 
متشكل و فراگير براي معامالت ارزي است و توصيه 
مي شود بانك مركزي به تدريج و طي يك زمان بندي، 

به سوي استقرار چنين بازاري حركت كند.
اين نكته نيز در خصوص توسعه بازار ارز قابل ذكر است 
كه الزم اس��ت بانك مركزي زمينه هاي الزم را براي 
خريد و فروش ارز در بازارهاي نقدي و مشتقات ارزي 
توسعه دهد. در اين زمينه بطور خاص، راه اندازي بازار 

آتي ارز حائز اهميت است.
 نكته بسيار مهم و حائز اهميت آن است كه ثبات بخشي 
به بازار ارز كشور، به مجموعه اي از اقدامات و برنامه ها 
نياز دارد كه فقط يكي از آن برنامه ها، تش��كيل بازار 
متشكل ارزي اس��ت و تشكيل بازار متشكل ارزي به 
تنهايي براي ثبات بخش��ي به بازار كافي نيست. يكي 
از اصلي تري��ن الزامات پايداري ب��ازار ارز و ثبات نرخ 
ارز، كنترل عوام��ل بنيادين موثر بر ن��رخ ارز، بطور 
خاص رشد نقدينگي و تورم مزمن اقتصاد ايران است. 
بدون مديريت رش��د نقدينگي و كاهش تورم، امكان 
ثبات و پايداري نرخ ارز وجود نخواهد داشت. بنابراين 
اصلي ترين و مهم ترين عامل ثبات بخشي به بازار ارز، 

كنترل رشد نقدينگي است.
مس��اله مهم ديگر، اجتناب از هرگونه اخالل در بازار 
ارز از طريق تخصيص ارز با نرخ ترجيحي، تعيين نرخ 
ارز توس��ط دولت، تعيين نرخ تسعير در بودجه هاي 

سنواتي، سهميه بندي ارز و نظاير آن است.
با تشكيل بازار متشكل فراگير، بانك مركزي مي تواند 
در چارچوب سياست پولي خود و به منظور مديريت 
تكانه هاي خارجي و نوس��انات كوتاه مدت نرخ ارز، از 
طريق تشكيل كريدور نرخ ارز، به پيش بيني پذيري 
نرخ ارز و ثبات بخش��ي به بازار كم��ك كند و زمينه 

حمله هاي سوداگرانه به بازار ارز را كاهش دهد.

براس��اس آمار بانك مركزي بالغ بر ۳0 ميليارد و ۴0 
ميليون تومان س��فته و برات در 6 ماه ابتداي سال در 
شهر تهران فروخته ش��د كه در مقايسه با دوره مشابه 
سال قبل ۳۵.7 درصد افزايش نشان مي دهد. به گزارش 
»تعادل«، بر اساس آمار بانك مركزي بالغ بر ۵ ميليارد 
و 2۳0 ميليون تومان س��فته و برات در ش��هريورماه 
١٣٩٨ در شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با ماه 

قبل 7 درصد كاهش و نس��بت به ماه مشابه سال قبل 
۳7 درصد افزايش داش��ته اس��ت. همچنين در شش 
ماه اول س��ال ١٣٩٨ بالغ بر ۳0 ميليارد و ۴0 ميليون 
تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد كه در 
مقايس��ه با دوره مشابه سال قبل ۳۵.7 درصد افزايش 
نشان مي دهد. طبق آمار شعبه واخواست دادگستري 
استان تهران در شهريورماه ١٣٩٨ معادل ۴00 برگ 

سفته و برات به مبلغي معادل 9 ميليارد و 70 ميليون 
تومان در شهر تهران واخواست شد. 

در اين ماه ش��اخص هاي تعداد و مبلغ س��فته و برات 
واخواست شده به ترتيب به اعداد ۴8 و ۴9.2 رسيد كه 
در مقايس��ه با ماه قبل از لحاظ تعداد و مبلغ به ترتيب 
۵0.1 درصد و ۳2.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل به ترتيب ۳۳.۳ درصد و 7.2 درصد كاهش داشته 

است. شاخص متوس��ط مبلغ يك برگ سفته و برات 
واخواست ش��ده در شهريورماه ١٣٩٨ به عدد 102.۴ 
رسيد. عدد ش��اخص مذكور در ش��هريورماه ١٣٩٧ 
معادل 7۳.6 بوده است. در شش ماه اول سال ١٣٩٨ 
معادل ۳ هزار و ۴00 برگ س��فته و ب��رات ب�ه مبلغي 
معادل 71 ميليارد و ۵70 ميليون تومان در شهر تهران 
واخواست شد. در اين دوره متوسط شاخص هاي تعداد 

و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب به اعداد 
71.2 و 6۴.7 رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 
ب��ه ترتيب 1۳.2 درصد و ۴1.1 درصد كاهش نش��ان 
مي دهد. شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و برات 
واخواست شده در ش��ش ماه اول سال ١٣٩٨ به عدد 
9۳.2 رسيد. عدد شاخص مذكور در شش ماه اول سال 

١٣٩٧ معادل 12۴.1 بوده است.
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گذر نرخ ارز و نااطميناني
زهرا كاوياني |

در حالي  ك��ه با كاهش ن��رخ ارز انتظار مي رفت 
كه نرخ تورم و به خصوص نرخ تورم توليدكننده 
كاهش يابد، اما اين اتفاق به دليل وجود نااطميناني 

موجود در محيط اقتصاد كالن رخ نداده است.
نرخ ارز در س��ال 1۳98 روند كاهش��ي در پيش 
گرفته است. در حالي كه نرخ ارز در مهرماه سال 
1۳97 مقادير كم سابقه اي را تجربه كرد و به ارقام 
17 هزار تومان در سامانه سنا نزديك شد و با وجود 
كاهش در پاييز، مجددا در اسفند روند افزايشي 
در پيش گرفت، اما از ابتداي سال روند كم و بيش 
كاهشي را ادامه داده و هم اكنون در آبان 1۳98، 
هر دالر در سامانه نيما در حدود 10 هزار و 600 
تومان و در سامانه سنا در حدود 11 هزار تومان 
معامله مي شود. در اين شرايط ممكن است اين 
سوال مطرح شود كه چرا با وجود نرخ رشد منفي 
قيمت ارز، نرخ رشد شاخص قيمت مصرف كننده 
همچنان مثبت بوده و در آبان 1۳98 نس��بت به 
اسفند 1۳97، شاخص قيمت مصرف كننده در 
حدود 10 درصد رشد را نش��ان مي دهد؟ براي 
پاسخ به اين سوال، الزم است به چند نكته توجه 

داشته باشيم.

  عدم كاهش نرخ ارز نيما
اولين پاسخ به اين سوال اين است كه هر چند نرخ 
ارز در بازار آزاد كاهش يافته، اما واردات رس��مي 
كشور با نرخ سامانه نيما صورت مي گيرد و اتفاقا 
در بازه زماني فروردين تا آبان 1۳98، نرخ ارز در 
سامانه نيما افزايش داش��ته است. بطوري كه از 
8۴00 تومان در پنجم فروردين ماه به 10600 
تومان در چهارم آبان ماه رسيده كه در حدود 26 
درصد رشد را نش��ان مي دهد و حتي نرخ ارز در 
مرداد ماه 1۳98 به 11۵00 تومان نيز رس��يده 
بود. بنابراين واردات رسمي كشور كه با نرخ ارز در 
سامانه نيما صورت مي گيرد در اين بازه زماني با 

افزايش ريالي بهاي ارز مواجه بوده است.

 كاه�ش در برخ�ي زيرگروه ه�اي 
مصرف كننده

با وجود تداوم روند افزايش��ي ش��اخص قيمت 
مصرف كننده، برخي زيرگروه هاي كااليي كه تاثير 
بيشتري از نرخ ارز مي گيرند، در اين بازه زماني در 
برخي ماه ها رشد منفي را تجربه كرده اند. به عنوان 
مثال گروه كاالهاي بادوام كه در زمره گروه هايي 
است كه بيشترين تاثير از نرخ ارز را مي پذيرند، 
پس از رش��دهاي قابل توجه در سال 1۳97، در 
مهرماه براي سومين ماه پياپي، نرخ تورم منفي را 
به ثبت رسانده اند. شاخص كاالهاي بادوام نسبت 
به ش��اخص كل كاال، رابطه بيش��تري با نرخ ارز 
داشته و با افزايش نرخ ارز در شهريور ماه 1۳97 
بيشترين نرخ تورم ماهانه را ثبت كرده به گونه اي 
كه اين شاخص تنها در اين ماه 21.7 درصد رشد 
داشته است. در ادامه با كاهش نرخ ارز، شاخص 
اين گروه نيز روند كاهش��ي گرفته و در سه ماهه 
اخير همواره با نرخ رشد منفي مواجه بوده است. 
همانطور كه در نمودار 1 مشخص است، نرخ رشد 
ش��اخص قيمت مصرف كننده در سال 1۳97، 
بيش��تر از ناحيه ش��اخص كاال بوده و ش��اخص 
خدمت متناس��ب با آن رش��د پيدا نكرده است. 
بنابراين در سال 1۳98 در حالي كه كاهش نرخ ارز 
موجب كاهش شاخص كاال و به خصوص كاالهاي 
بادوام شده اما شاخص خدمت در حال تعديل با 
شاخص كاال بوده و موجب افزايش شاخص كل 
شده است. بنابراين اثر كاهش نرخ ارز بر شاخص 

كاال به خوبي نمايان است.

  تورم يك پديده پولي
هرچند نرخ ارز يكي از عوامل مهم توضيح دهنده 
نرخ تورم بوده و تأثير زيادي بر ش��اخص قيمت 
مصرف كننده چه از جنبه انتظ��ارات تورمي و 
چه از جنبه ش��اخص قيمت توليد كننده دارد، 
اما بايد توجه داشت كه افزايش شديد شاخص 
قيمت مصرف كننده در سال 1۳97، تنها متأثر 
از افزايش نرخ ارز نبوده و در حقيقت عكس العمل 
قيمت ها به رشد چندين س��اله نقدينگي بوده 
اس��ت. بطوريكه نقدينگي انباش��ت شده طي 
سال هاي 1۳9۴ تا 1۳97 از طريق افزايش سهم 
شبه پول از نقدينگي بطور متناسب بر روي تورم 
تخليه نش��ده بود و بنابراين فارغ از موضوع اثر 
افزايش نرخ ارز بر روي شاخص قيمت ها، انتظار 
افزايش قابل توجه شاخص قيمت مصرف كننده 

در سال 1۳97 وجود داشت.
گذر نرخ ارز بر روي شاخص قيمت توليد كننده با 
گذشت زمان رخ مي دهد. زماني كه نرخ ارز تغيير 
مي كند، تا زماني كه اين تغيير قيمت بر شاخص 
قيمت توليدكننده و پس از آن بر شاخص قيمت 
مصرف كننده منعكس شود نيازمند گذر زمان 
است كه اين مدت بسته به شرايط اقتصاد كالن 
مي تواند متفاوت باشد. زماني كه نوسانات نرخ 
ارز باالس��ت، افزايش نرخ ارز س��ريع تر بر روي 
ش��اخص قيمت توليدكنن��ده و مصرف كننده 
منعكس مي ش��ود. در حالي ك��ه با كاهش نرخ 
ارز انتظ��ار مي رفت كه نرخ ت��ورم و به خصوص 
نرخ تورم توليد كننده كاهش يابد، اما اين اتفاق 
ب��ه دليل وجود نااطمينان��ي موجود در محيط 
اقتصاد كالن رخ نداده اس��ت. بررسي ها نشان 
مي دهد با وجود آنكه ن��رخ تورم مصرف كننده 
روند كاهشي در پيش گرفته اما چنين روندي 
براي نرخ تورم توليدكننده مشاهده نمي شود. 
از مهم ترين داليل اين امر، همانطور كه اش��اره 
شد، مي توان به افزايش نرخ ارز در سامانه نيما و 
وجود نااطميناني در اقتصاد اشاره كرد. محيط 
اقتصاد كالن ايران همچنان در شرايطي نيست 
كه به توليدكنندگان اين اطمينان را بدهد كه 

نرخ هاي تورم باال مجددا تجربه نخواهند شد.



دانش و فن10اخبار

تحريم به شركت هاي ايراني، انگيزه اي براي بومي سازي اپليكيشن هاي محبوب داد

استارت  آپ هاي  ايراني  در  تحريم ها  درخشيدند
گروه دانش و فن   

شايد برخي از ش��ركت هاي بزرگ صنايع مخابرات 
مانن��د زيمنس و آلكاتل و نوكي��ا در بره هاي از زمان 
در ايران حضور داشتند، اما فناوري اطالعات ايران از 
همان ابتداي انقالب تحت تاثير تحريم ها قرار داشت؛ 
هيچ يك از ش��ركت هاي بزرگ فن��اوري امريكايي و 
اروپايي در هيچ شرايطي قبل و بعد از برجام به ايران 
وارد نشدند؛ مايكروسافت، اپل و گوگل هيچ وقت در 
ايران نبودند و سرويس هايي مانند آمازون، يوتيوب، 
اوب��ر و گوگل پلي به ايران خدمات��ي را ارايه نكردند؛ 
همين موضوع موجب ش��ده ش��ركت هاي فعال در 
حوزه فناوري اطالعات دست به زانوي خود بگذارند و 
بايستند و با وجود سختي هايي كه در مسيرشان وجود 
داشته، خودشان نمونه هاي وطني را بسازند. نمي توان 
اين موضوع را انكار كرد كه تحريم ها در بس��ياري از 
موارد عرصه را به بس��ياري از افراد تنگ كرده است؛ 
چه افراد عادي كه گاهي گرفتار حذف اپليكيشن هاي 
ايراني محبوبش��ان از فروشگاه هاي آنالين اپ استور 
و گوگل پلي ش��ده است يا توس��عه دهندگاني كه در 
بسياري از موارد با دور زدن تحريم ها، اپليكيشن خود 
را در اين فروش��گاه هاي آنالين قرار دادند و با حذف 
پلتفرمي كه كسب وكارش��ان روي آن قرار داش��ت، 
اعتماد كاربر خود را از دست دادند و به تعطيلي منجر 
شدند؛ اما تحريم ها از مواردي است كه نه كسب وكارها 
و نه مردم عادي، نقشي در اعمال يا حذفشان نداشتند 
و به همين دليل، اس��تارت آپ ها كه شايد به واسطه 
نوپا بودنش��ان، روحيه جنگجويي و انگيزه بيشتري 
دارند، تسليم تحريم ها نش��دند و اين موانع را به ديد 
محدوديتي نگاه كردند كه شايد بتواند از آنها ستاره 
بسازد، ستارگاني كه همين حاال هم در آسمان فضاي 
مجازي كش��ور مي درخشند و البته هنوز هم آينده و 

چشم انداز آنها روشن به نظر مي رسد.
تحريم ها سبب شده دسترسي ش��هروندان ايراني به 
فناوري هاي جهاني محدود ش��ود، اما همين موضوع 
به انگيزه اي تبديل شده تا بسياري از اپليكيشن هاي 
پرطرفدار در س��طح بين المللي در ايران بومي سازي 
ش��وند. اين موض��وع به س��وژه گزارش وب س��ايت 
بيزينس اينسايدر تبديل شده تا مقايسه اپليكيشن ها 
و برنامه هاي غربي و ايراني بپ��ردازد. همانطور در اين 
گزارش آمده اس��ت، طي دو دهه گذشته تحريم هاي 

بين المللي عليه ايران دسترسي شهروندان ايراني به 
فناوري هاي نوين را محدود كرده است، اما دسترسي 
محدود به بازار اپليكيشن ها و پلتفرم هاي مختلف به 
انگيزه اي براي توس��عه دهندگان داخلي تبديل شده 
تا خالقيت خود را نش��ان دهند و ب��ا توجه به تقاضاي 

روزافزون براي فناوري هاي نوين دست به كار شوند.

  نمونه هاي ايراني از سرويس هاي خارجي 
درحال حاضر اپليكيشن هاي متعددي داخل ايران براي 
سفارش غذا، تماشاي فيلم در رايانه و تاكسي اينترنتي 
ارايه ش��ده اس��ت. به عنوان مثال ب��ه دليل تحريم ها 
ش��هروندان ايراني نمي توانند به تمام اپليكيشن هاي 
اپ استور دسترسي يابند اما آنها از طريق يك اپ استور 
ايراني مي توانند به اپليكيشن هاي مورد نياز خود براي 
آيفون دسترسي داشته باشند. همچنين در ايران چند 

نمونه از اپليكيشن هاي پيام رسان در بازار ايران وجود 
دارد. عملكرد آنها نيز ش��باهت زي��ادي به نمونه هاي 
 BBC Monitoring خارجي دارد و طب��ق گزارش
برخي نمونه هاي ايراني بسيار محبوب هستند. از سوي 
ديگر وب سايت ها و اپليكيش��ن هاي اشتراك گذاري 
ويدئو نيز در بازار اپليكيش��ن هاي ايراني ارايه شده اند. 
طبق اطالعات يكي از وب سايت هاي اشتراك گذاري 
ويدئو در اي��ران، در اين پلتف��رم روزانه ۱۰.۵ ميليون 
ويدئو به نمايش گذاش��ته مي ش��ود. محت��واي اين 
وب سايت ها نيز مختلف و گسترده است. اپليكيشن ها 
و وب سايت هاي تجارت الكترونيك متعددي در ايران 
پا گرفته اند. بطور مشابه وب سايت هايي در ايران ابداع 
شده اند كه مردم با عضويت در آنها براي دريافت خدمات 
مختلف از بليت س��ينما و كنسرت گرفته تا رستوران 

تخفيف دريافت مي كنند.

يكي ديگر از نمونه هاي بومي سازي شده در ايران، مربوط 
به اپليكيشن دوچرخه هاي اشتراكي است كه با هدف 
ايجاد حمل ونقل حافظ محيط زيست در تهران ارايه 
شده است. بازار اپليكيش��ن هاي تاكسي اينترنتي در 
ايران نيز بس��يار داغ است. يكي از اين اپليكيشن ها در 
۳۴ شهر ايران فعال است و ۱.۵ ميليون راننده دارد. در 
ايران حتي اپليكيشني از يك مخزن اطالعاتي از امالك 
نيز ايجاد شده اس��ت كه سرويس هاي مختلفي براي 
شهروندان ارايه مي كند. در كنار اين موارد وب سايت 
و اپليكيشن هاي مختلفي براي خريد و فروش اجناس 
دست دوم در ايران راه اندازي شده است كه در آنها انواع 
و اقسام كاالهاي دس��ت دوم خريد و فروش مي شوند. 
اپليكيشن هاي مسيريابي نيز در ايران بسيار محبوبيت 
دارند. در همين راستا نسخه بومي سازي شده اين نوع 

اپليكيشن نيز ساخته شده است.

اما بومي سازي اپليكيشن ها در ايران بسيار گسترده تر 
از چند نمونه گفته ش��ده اس��ت. ايران نيز مانند بقيه 
كش��ورها از قافله فناوري هاي پيشرفته عقب نمانده 
و براي س��ليقه ها و نيازهاي مختلف، اپليكيشن هاي 
مخصوص ارايه كرده است. يكي از اين موارد نمونه هايي 
از اپليكيشن ها و وب سايت هاي پخش فيلم بطور آنالين 
است كه در ايران بومي س��ازي شده اند. در ايران حتي 
نمونه بومي سازي ش��ده اي براي موتور جست وجوي 
اينترنتي ابداع ش��ده كه به زبان فارس��ي فعال است. 
همچنين براي ش��هروندان ايراني كه عالقه زيادي به 
كارهاي دستي دارند، اپليكيشني ايجاد شده است و در 
اين اپليكيشن بومي سازي شده، دست سازه هاي مختلف 

به فروش مي رسد.
در ح��وزه پرداخت الكترونيك نيز ايران عقب نمانده 
و اپليكيشن هايي براي انجام خريد آنالين ايمن ارايه 
شده اس��ت. همچنين اپليكيشن مشخصي در ايران 
نيز براي نمايش آنالين رزومه افراد و ش��غل يابي نيز 
وجود دارد. در كنار اين موارد پلتفرمي براي تسهيل 
همكاري مي��ان متخصصان مس��تقل و كارفرمايان 
احتمالي نيز در ايران ايجاد شده است. اين اپليكيشن 
ميان اين دو گ��روه ارتباط برقرار مي كن��د. در كنار 
اين موارد اپليكيش��ني در ايران بومي سازي شده كه 
توصيه هايي براي تفريح به افراد ارايه مي كند. مي توان 
در اين اپليكيش��ن اماكن تفريحي پيشنهادي مانند 

رستوران ها و كافه ها را رصد كرد.
اگرچه نداش��تن شناخت و آگاهي س��رمايه گذاران، 
تامين نشدن زيرساخت هاي صحيح و سياست هاي 
بازدارنده دولت براي كس��ب و كارهاي نوپا، نوس��ان 
ارزي، درك نادرس��ت برخي مس��ووالن و مديران و 
همچنين به روز نبودن قوانين و مقررات متناس��ب با 
سرعت رشد فناوري از مهم ترين مشكالت استارتاپ ها 
محسوب مي شود؛ اينكه هنوز نگاهي مناسب، جدي 
و حمايتي در جامعه نسبت به اين نوع كسب وكارها 
شكل نگرفته و نوپا بودن آنها مشكالت بسياري را در 
مسير رشد و توسعه آنها در كشور ايجاد كرده است، 
اما صاحبان استارتاپ ها با وجود اين مشكالت داخلي 
و البته تحريم هاي خارجي، توانسته اند در ارايه برخي 
خدمات به جامعه موفق عمل كنند و همين موضوع 
زمينه اميدواري زيادي براي گس��ترش ساير فعاالن 

اين حوزه فراهم كرده است.

كارشناسان و تحليل گران فعال در موسسه تحقيقاتي 
كانترپوينت اعالم كرده اند كه بازار جهاني فروش موبايل 
به لطف مشتريان چيني و هندي هم چنان پابرجا مانده 
است. به گزارش ايسنا، آمار و گزارش هاي منتشرشده در 
سال هاي اخير نشان مي دهد كه بازارهاي جهاني فروش 
موبايل به شدت دچار ركود شده اند به گونه اي كه رشد آنها 
در بسياري از مناطق و كشورهاي جهان منفي گزارش 
و اعالم شده اس��ت. به عقيده كارشناسان و تحليلگران 
فعال در موسس��ه تحقيقاتي و آماري كانترپوينت، اين 
وضعيت در طول يك س��ال اخير تح��ت تاثير تحريم و 
محدوديت هاي وضع ش��ده توس��ط دولت امريكا عليه 
هواوي و همچنين تشديد جنگ تجاري امريكا و چين، 
با شدت بسيار بيشتري روبرو ش��د. حاال آنها با تحليل 
داده هاي آماري به اين نتيجه رس��يدند كه بازار جهاني 
فروش موبايل تنها به لطف تقاضاي مشتريان و كاربران 
چيني و هندي همچنان زنده و پابرجا باقي مانده است.  
بدون شك مشكالت و كش��مكش هاي دولت امريكا با 
هواوي از جنجال برانگيزترين و خبرس��ازترين اتفاقات 
سال ۲۰۱۸ ميالدي بود كه به نظر مي رسد به اين زودي 
تمام نخواهد ش��د. هواوي كه بزرگ ترين توليدكننده 
و توس��عه دهنده تجهيزات مخابراتي و دومين سازنده 
و عرضه كننده موبايل در جهان محس��وب مي شود، در 
طول يك سال اخير از سوي دولت ترامپ تحت فشارهاي 
سياسي و تجاري زيادي قرار گرفته است كه نگراني هاي 
امنيتي خود را به ساير كشورهاي هم پيمان امريكا نظير 

استراليا، نيوزلند، كانادا، ژاپن و بريتانيا منتقل كرده بود 
تا آنها نيز به همكاري با اين شركت چيني خاتمه بخشند 
تا بدين ترتي��ب بتواند در ادامه جن��گ تجاري با چين، 
ضربه مهلكي بر اقتصاد اين كش��ور پهناور وارد كند و به 
عقيده بسياري از تحليل گران، جلوي رشد سرسام آور 
و شكوفايي سريع اقتصادي غول هاي تكنولوژي چيني 
را بگيرد. با اينكه دولت چين و شركت هواوي همه اين 
اتهامات و نگراني هاي امنيتي را بارها رد و تكذيب كردند، 
به نظر مي رس��د نگراني در مورد جاسوسي از اطالعات 
كاربران در كش��ورهاي مختلف عليه اي��ن اپراتورهاي 
مخابراتي همچنان وجود دارد. اما به نظر مي رس��د كه 
روند رشد و سودآوري صنعت توليد موبايل همه مرهون 
رشد باالي خريد و تقاضاي گوشي هاي هوشمند توسط 
مشتريان چيني و هندي بوده است. بازار چين و هند با 
توجه به جمعيت باال و تنوع در ساليق كاربران، همواره 
از اهميت خاص و بسزايي براي توليدكنندگان موبايل 

برخوردار بوده اند. 

چين و هند، فرشتگان بازار موبايل
ش��ركت هاي مخابراتي چين از برقراري و راه اندازي 
رسمي شبكه نسل پنجم اينترنت همراه 5G  در اين 
كشور خبر دادند. به گزارش ايسنا، با توجه به آنكه در 
س��ال هاي اخير محبوبيت و استقبال از شبكه نسل 
پنجم اينترنت 5G در جهان به ميزان قابل توجهي 
افزايش يافته است، كش��ورهاي مختلف با همكاري 
و عقد قرارداد با ش��ركت هاي مخابراتي و اپراتورهاي 
معروف سعي دارند كه به توسعه و برقراري زودهنگام 
زيرس��اخت هاي الزم ب��راي اي��ن ش��بكه اينترنتي 
بپردازند. س��ه ش��ركت مخابراتي چاينا تلكام، چاينا 
يوني��كام و چاينا موبايل كه در طول يك س��ال اخير 
فعاليت هاي بس��ياري در خصوص توسعه و برقراري 
شبكه نسل پنجم اينترنت همراه 5G كرده اند، اعالم 
كرده اند كه كاربران و مشتركان چيني از اكنون قادر 
خواهند بود از خدمات اينترنت پرسرعت 5G بهره مند 
ش��وند. اين ش��ركت هاي مخابراتي چيني به همراه 
هواوي، در چند ماه اخير به شدت در تالش بودند تا از 
برقراري و راه اندازي رسمي شبكه نسل پنجم اينترنت 

5G در اين كشور پهناور خبر بدهند.
چند ماه پيش بود كه در برخي از كشورهاي اروپايي 
 5Gو ايالت هاي امريكا اعالم شد كه شبكه اينترنت
در دسترس و اختيار كاربران و مشتركان قرار گرفته 
است ولي چين تاكنون راه اندازي رسمي اين شبكه 
را خبررساني نكرده بود. بر اساس گزارش وب سايت

gsmarena، اي��ن س��ه اپرات��ور مخابراتي چيني 

بس��ته هاي مقرون به صرف��ه و ارزان قيمت��ي را براي 
بهره مندي از اينترنت پرسرعت شبكه 5G به كاربران 
و مش��تركان خود پيش��نهاد داده اند ك��ه قيمت آن 
شباهت زيادي به بسته هاي اينترنت نسل قبل )شبكه 
4G( دارد كه با اين اوصاف، به عقيده كارشناس��ان و 
تحليل گران فعال در حوزه فن��اوري همين موضوع 
موجب خواهد شد خيل عظيمي از افراد به خريداري و 
استفاده از بسته هاي اينترنت شبكه 5G روي بياورند.

 5G با اعالم خبر برقراري رسمي شبكه اينترنت همراه
در چين، اين كشور عنوان بزرگ ترين ميزبان شبكه 
نسل پنجم اينترنت همراه را به خود اختصاص خواهد 
داد. مقامات چيني پيش ت��ر از برنامه هاي خود براي 
راه اندازي و اس��تقرار بالغ بر ۵۰ هزار ايستگاه اصلي و 
محوري براي شبكه 5G در شهرهاي بزرگ اين كشور 
خبر داده بودند كه از جمله مهم ترين آنها مي توان به 

پكن، شانگهاي و گوانگ ژو اشاره كرد.
اوايل سال ۲۰۱۲ ميالدي بود كه اتحاديه بين المللي 

مخابرات )ITU( تحت نظر سازمان ملل برنامه اي را 
 )IMT( براي توسعه تيم ارتباطات بين المللي موبايلي
براي افق ۲۰۲۰ و فراي آن آغاز كرد. در نتيجه رسمًا 
يك مس��ابقه جهاني براي تعيين نسل پنجم شبكه 
موبايل شروع شد و از آن پس، شاهد رقابت تنگاتنگي 
ميان اپراتورهاي اينترنت و تلفن همراه در سراس��ر 
جهان هستيم كه هر يك به دنبال برقراري و راه اندازي 
نسل جديد و پرس��رعت اينترنت 5G در كشورهاي 
مختلفي همچون كره جنوبي، ژاپ��ن، چين، اياالت 
متحده امريكا، استراليا و غيره هستند و از توانايي ها 

و برنامه هاي خود در اين زمينه رونمايي مي كنند.
كشورهاي بسياري در سراسر جهان از جمله اياالت 
متحده امريكا، كانادا، اس��تراليا، چين، كره جنوبي، 
ژاپن و بسياري از كشورهاي اروپايي و غيره با همكاري 
بزرگ ترين اپراتورهاي جهان در حال برقراري نسل 
پنج��م اينترنت همراه 5G هس��تند و در اين زمينه 
فعاليت هاي گس��ترده اي را انجام داده اند. بس��ياري 
از بزرگ ترين ش��ركت هاي مخابرات��ي و اپراتورهاي 
فع��ال در جه��ان نظير نوكي��ا، اريكس��ون، هواوي، 
ال جي، اسپرينت و غيره به شدت در حال رقابت براي 
راه اندازي نخستين ش��بكه اتصال به اينترنت نسل 
 ،5G 5 هستند. نسل پنجم شبكه تلفن همراهG پنجم
استانداردهاي پيشنهادي براي نسل جديد ارتباطات 
سيار است كه پس از نسل چهارم شبكه تلفن همراه 

فعلي ارايه مي شود.

شبكه 5G رسما وارد چين شد

ژانگ پنگ ژائو مديرعامل بايننس با اين ادعا كه به راحتي 
مي توان قيمت بيت كوين را پيش بيني كرد، اعالم كرده كه 
ارزش بيت كوين بزودي به مرز ۱۶ هزار دالر خواهد رسيد. 
به گزارش زوميت، ژانگ پنگ ژائو، مديرعامل بايننس كه 
يكي از تاثيرگذارترين صرافي هاي بيت كوين در جهان است، 
اعالم كرده كه قيمت بيت كوين در آينده نزديك از مرز ۱۶ 
هزار دالر عبور خواهد كرد. وي همچنين به اين نكته اشاره 
كرد كه پيش بيني قيمت بيت كوين چندان سخت نيست. 
ژانگ پنگ ژائو در حالي پيش بيني قيمت بيت كوين را امري 
ساده خوانده كه بسياري از صاحب نظران نظر مخالفي دارند. 
ژائو در توييت خود اعالم كرده، پيش بيني اينكه بيت كوين 
در چه بازه زماني به قيمت مشخصي مي رسد، امري دشوار 
اس��ت. چندي پيش، ادوارد اسنودن با انتشار يك توييت 
حاوي تصويري از حساب كاربري يك كاربر ناشناخته در 
شبكه  ۴Chan، از احتمال افزايش قيمت تا ۱۶ هزاردالر 
طي ماه اكتبر خبر داده بود. براساس پيش بيني هاي اين كاربر 

ناشناخته، ارزش بيت كوين در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ به ۸۷ 
هزار دالر خواهد رسيد. حال مديرعامل بايننس به اين نكته 
اشاره كرده كه دست يافتن به قيمت ۱۶ هزاردالري در آينده 
نزديك محقق خواهد شد. ارزش بيت كوين پس از سقوط 
تا مرز ۴۰۰۰ دالر، از ماه آوريل ۲۰۱۹ شروع به صعود كرد و 
پس از دست يافتن به ارزش ۱۳ هزار دالر طي تابستان سال 
جاري دوباره روند نزول��ي را در پيش گرفت تا اينكه اخيرا 

دوباره ارزش اين رمزارز رشد كرد.

بيت كوين تا 16 هزار دالر هم باال مي رود
با وجود مخالفت سازمان بورس و اوراق بهادار امريكا 
با رمزارز گرم، تلگرام نسخه آزمايشي كيف پول آن 
را منتشر كرد. به گزارش ديجياتو، تلگرام كه از يك 
پيام  رسان به استارت آپي در حوزه بالكچين تبديل 
ش��ده، مصمم اس��ت رمزارز گرم را ب��ه راهي براي 
تبادالت مالي بين كاربران تبديل كند. هرچند ماه 
گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار امريكا هرگونه 
فعاليت رمزارز گ��رم در بازار اين كش��ور را ممنوع 
كرد، اما تلگ��رام كيف پول ويژه اي��ن توكن را ارايه 

كرده است.
كاربران با مراجعه به سايت رسمي TON مي توانند 
نسخه هاي ويندوز، لينوكس و MacOS كيف پول 
گرم را دانل��ود كرده و كليدهايش��ان را هم از طريق 
پلتفرم آزمايشي )testnet( شبكه باز تلگرام دريافت 
كنن��د. پس از نص��ب، ۲۴ كلمه وي��ژه بازيابي كليد 
خصوصي و دسترس��ي به كيف نمايش داده مي شود 

كه Seed نام دارد و كاربر بايد آنها را بر اساس ترتيبي 
كه دارند ذخيره كند. بعد از اين انتخاب رمز عبور، كيف 
پول گرم آماده استفاده است و پيامي با اين مضمون 
به كاربر نمايش داده مي شود: »حاال كيف پولي داريد 
كه بدون دخالت واسطه يا بانك و تنها توسط خودتان 

كنترل مي شود.«
اين شركت قبال تاكيد كرده بود كه مسووليت مديريت 
و حفظ امنيت اطالع��ات هويتي بر عهده خود كاربر 

ق��رار دارد و در صورت مفقودي آنه��ا امكان بازيابي 
اين اطالعات توس��ط تلگرام وجود ندارد، در نتيجه 
دسترسي فرد به كيف پول براي هميشه از بين مي رود. 
كاربران براي آزمايش كيف مي توانند آدرس والت را در 
بات ويژه  TestTonBot وارد كرده و تقاضاي خود 
براي دريافت پنج تا ۲۰ واحد رمزارز گرم را ثبت كنند. 
اين تراكنش آزمايشي تنها يك دقيقه طول كشيده 
و سپس رمزارزها به كيف متقاضي ارسال مي شوند. 
تراكنش هاي آزمايش��ي را مي توان در جست وجوگر 
پلتفرم آزمايشي با جزيياتي نظير زمان، مقدار، آدرس 
كيف TestTonBot و آخرين تراكنش ثبت ش��ده 

مشاهده كرد.
تلگرام دو ماه قبل بستر تست شبكه TON و نرم افزار 
مديريت نود آن را راه اندازي كرد. آن طور كه تسترهاي 
اين سيس��تم گفته اند، س��رعت تراكنش در شبكه 

بالكچين تلگرام فوق العاده باالست.

تلگرام كيف پول رمزارز گرم را منتشر كرد

دولت انگليس شكافي در قانون استفاده از موبايل هنگام 
رانندگي را برطرف كرده اس��ت. براين اساس رانندگان 
حتي به دليل لمس موبايل هايش��ان پش��ت فرمان با 
جريم��ه اي تا س��قف ۲۰۰ پوندي روبرو مي ش��وند. به 
گزارش مهر به نقل از ياهونيوز، رانندگان انگليسي پشت 
فرمان خودرو حتي اگر موبايل هايش��ان را لمس كنند 
با جريمه اي ۲۰۰ پوندي روبرو خواهند ش��د. در قانون 
فعلي انگليس شكافي وجود دارد كه طبق آن رانندگان 

بي احتياط تنها در صورتي با پيگرد قانوني روبرو مي شوند 
كه هنگام رانندگي با موبايل صحبت يا پيامك ارس��ال 
كنند. اما افرادي كه هنگام رانندگي عكس مي گيرند يا 
فهرست موس��يقي خود را بررسي مي كنند، از پيگيري 
قضاي��ي مبري هس��تند. دولت به تازگي اين ش��كاف 
قانوني را برطرف كرده و از اين پس رانندگان حتي براي 
دست گرفتن موبايل خود به هر دليلي جريمه مي شوند. 
رانندگاني كه هنگام تردد با وس��يله نقليه ش��بكه هاي 

اجتماعي شان را بررسي مي كنند يا موقعيت مكاني شان 
را تنظيم مي كنند احتماال با جريمه اي تا سقف ۲۰۰ پوند 
روبرو مي شوند. در سال ۲۰۱۷ براي كاهش مرگ و مير 
به دليل بي احتياطي رانندگاني كه هنگام تردد با موبايل 
خود صحبت مي كنند يا پيامك مي فرستند، قانون فعلي 
وضع شد. هرچند قانون مذكور تا حدي شرايط رانندگي 
را بهبود بخشيد اما بسياري از رانندگان با سوءاستفاده از 

شكاف گفته شده، از مجازات فرار مي كردند. 

جريمه براي لمس موبايل در رانندگي
ش��ركت امريكايي اپل در بيانيه اي اع��الم كرد، اگر 
كاربران سيستم عامل آي او اس تا سوم نوامبر گوشي 
خود را به روزرس��اني نكنند، اين ش��ركت دسترسي 
آنان به اينترنت را قط��ع خواهد كرد. به گزارش ايرنا 
به نقل از ش��بكه سي بي اس، ش��ركت اپل در اقدامي 
عجيب از مالكان گوش��ي هاي آيف��ون و آيپد توليد 
سال ۲۰۱۲ ميالدي و برخي از مدل هاي آن خواست 
تا هر چه زودتر گوش��ي خود را به روزرساني كنند در 

غير اين صورت گوشي آنان از نيمه شب يكشنبه سوم 
نوامبر )۱۲ آبان( قادر به وصل ش��دن به هيچ شبكه 

اينترنتي نيست.
شركت اپل در توجيه رفتار عجيب خود تاكيد مي كند 
كه اصرار بر به روزرس��اني به دليل دسترسي شركت 
به جي پي اس و لوكيشن )موقعيت( دقيق كاربران و 
استفاده آنان از برنامه هاي اپل استور، آي كلود، ايميل 

و مرورگر وب  است. 

»اپل« كاربران »آيفون« را تهديد به قطع اينترنت كرد
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بررسي »وي پي ان« قانوني 
براي گروه هاي خاص

معاون وزير ارتباطات با بي��ان اينكه طرح وي پي ان 
قانوني در دست بررسي كميته فيلترينگ است، گفت: 
»دسترسي به اينترنت بدون فيلتر بنابر مقتضيات 
شغلي و اجتماعي كاربران از داليل اجراي اين طرح 
اس��ت.« حميد فتاحي در گفت وگو ب��ا مهر، با بيان 
اينكه طرح VPN قانوني پيش از اين از سوي شركت 
ارتباطات زيرساخت مطرح شده بود و هم اكنون اين 
شركت مسووليتي در اين باره ندارد، گفت: »هم اكنون 
كارگروه تعيين مصاديق محت��واي مجرمانه طبق 
تقسيم كاري كه مركز ملي فضاي مجازي انجام داده، 
متولي و مسوول اين موضوع است. هدف از اجراي اين 
طرح آن است كه به نحوي برنامه ريزي صورت بگيرد 
تا اقش��ار مختلف مردم كه با توجه به شرايط شغلي 
و اجتماعي شان، نيازمندي هايي براي دسترسي به 
اينترنت بدون فيلتر دارند بتوانند از اين دسترس��ي 
استفاده كنند. مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت 
توضي��ح داد: »ب��راي مثال طبق اين طرح اس��اتيد 
دانشگاهي، پزش��كان، خبرنگاران و اقشار مختلف 
جامعه مي توانند دسترسي هاي خاص خودشان را 
به اينترنت داشته باشند. هم اكنون كارگروه تعيين 
مصاديق محت��واي محرمانه در ح��ال كار روي اين 
موضوع است و شركت ارتباطات زيرساخت مسوول 
و متولي VPN قانوني نيست.« معاون وزير ارتباطات 
 VPN درباره ضرورت اجراي اين طرح گفت: »شايد
قانوني عبارت درستي نباشد و عبارت درست تر آن 
اس��ت كه بگوييم ايجاد دسترسي به اينترنت بدون 
فيلتر بنا بر مقتضيات شغلي. به عنوان مثال يك استاد 
دانشگاه نياز به دسترسي به يك سري از سايت هاي 
علمي دارد كه به دليل آنكه ما را تحريم كردند يا بنابر 
هر دليلي فيلتر شده است و نمي تواند از سايت هاي 
مورد نظر استفاده كند يا يك پزشك، نياز دارد به خاطر 
مطالب مدنظر پزشكي به سايت يوتيوب دسترسي 
داشته باشد. اينكه بخواهيم براي كل اينترنت كشور 
يك قاعده يكسان بگذاريم و دسترسي يك كودك 
۸ساله را با يك استاد دانشگاه يكسان كنيم اين اصول 
منطقي نيست. براين اس��اس نياز است ساماندهي 
دسترس��ي به اينترنت به نحوي انجام شود تا افراد 
براساس مقتضيات و نيازشان بتوانند دسترسي هاي 

متفاوتي به اينترنت داشته باشند.«

توسعه زيست بوم بالك چين 
زيس��ت بوم زنجيره بلوكي )بالك چي��ن( در ايران 
با حمايت ستاد توس��عه فناوري هاي حوزه اقتصاد 
ديجيت��ال و هوشمندس��ازي معاون��ت علم��ي 
رياست جمهوري، توسعه مي يابد. به گزارش معاونت 
علمي فناوري رياس��ت جمهوري، زنجيره بلوكي 
از جمله فناوري هاي اس��ت كه روز به روز اهميت 
بيش��تري در جهان پيدا مي كند. س��تاد توس��عه 
فناوري هاي حوزه اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازي 
معاونت علمي و فناري رياس��ت جمهوري در نظر 
دارد تا برنامه هايي را در جهت حمايت و فعال سازي، 
زيست بوم اين فناوري در ايران اجرا كند. اين ستاد 
كارگروهي در حوزه زنجي��ره بلوكي )بالك چين( 
تش��كيل داده اس��ت. اين كارگروه كه متشكل از 
اس��اتيد و متخصصان اي��ن حوزه اس��ت، از ميان 
طرح هاي پيشنهادي، در نهايت شش طرح را انتخاب 
مي كند. شركت ها و فعاالن عالقه مند مي توانند در 
صورت دارا بودن شرايط با ارايه يك طرح، در فرايند 
انتخاب مجريان قرار گيرند. س��وابق شركت هاي 
پيشنهاد دهنده، قيمت پيشنهادي و بازخوردهاي 
احتمالي در جلس��ات بررس��ي، در اولويت بندي و 
پذيرش طرح ها موثر است. طرح ها در چهار زمينه 

مختلف پذيرش مي شوند.
بستر زنجيره بلوكي محاسبات توزيع شده يكي 
از اي��ن زمينه هاس��ت. در برخي س��رويس ها و 
خدمات مورد اس��تفاده، الزم است تا محاسبات 
و پردازش ه��اي س��نگين و پيچي��ده اي روي 
داده ه��ا و اطالعات حجيم صورت گيرد. س��تاد 
توس��عه فناوري هاي حوزه اقتص��اد ديجيتال و 
هوشمندسازي در نظر دارد با اجراي اين پروژه، 
به گونه اي بستر زنجيره بلوكي را براي محاسبات 
توزيع شده فراهم كند كه توان هاي كم پردازشي 
تجميع شود و بتوان آنها را در قالب يك زنجيره 
تعريف ك��رد. همچنين زنجي��ره تامين مبتني 
بر زنجي��ره بلوكي كاالهاي اساس��ي و مبادالت 
چندجانبه مالي، از جمله ديگر حوزه هايي است 
كه پروژه هاي منتخب در آنها اجرايي خواهد شد. 

 شرايط اعزام استارت آپ ها
 به نمايشگاه آذربايجان

س��ازمان فن��اوري اطالعات اي��ران ش��رايط اعزام 
اس��تارت آپ ها و ش��ركت هاي فعال فن��اوري را به 
نمايش��گاه »باكوتل« اعالم كرد. به گزارش سازمان 
فناوري اطالعات ايران، استارت آپ ها و شركت هاي 
فعال در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات مي توانند 
با حمايت اين سازمان و با همكاري صندوق نوآوري و 
شكوفايي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، 
در نمايشگاه »باكوتل« كشور آذربايجان حاضر شوند. 
سازمان فناوري اطالعات ايران اعالم كرد: »با هدف 
كمك به توس�عه كسب و كار استارت آپ هاي حوزه 
فناوري اطالعات و ارتباطات در س��طح بين المللي، 
در نظر دارد زمينه حضور گروهي از استارت آپ ها و 
شركت هاي فعال را در نمايشگاه »باكوتل« آذربايجان 
فراهم كند. اس��تارت آپ هاي واجد شرايط تا تاريخ 
۱۴ آبان ماه جاري مي توانند با ارسال نامه به سازمان 
فناوري اطالعات ايران، براي حضور در اين نمايشگاه 
اعالم آمادگي كنند. شرايط حضور استارت آپ ها در 
هيات ايراني اعزامي به نمايش��گاه فناوري اطالعات 
باك��و، دارا بودن بيش از ۱۰ هزار نصب اپليكيش��ن 
 )UI( اس��تارت آپ  مربوطه و دارا بودن رابط كاربري
به زبان آذري و پرداخت هزينه هاي مربوطه اس��ت. 
ش��ركت هاي دانش بنيان مي توانند از تس��هيالت 

صندوق نوآوري و شكوفايي استفاده كنند.



ويژه

اخبارشهرستانها

11 .Sun  بنگاهها Nov 3. 11  يك شنبه    12 آبان 1398   5 ربيع االول 1441  سال ششم    شماره   1513  2019  بنگاهها

بررسي تحليلي تالش ايرانسل براي ديجيتاليزه شدن

طرحي نوين يا ايده اي قديمي
گروهبنگاهها|

اخيراً ايرانس��ل اعالم كرده اس��ت كه عزمش را براي 
ديجيتاليزه شدن جزم كرده است. حال سوال اينجاست 
كه اين طرح تا چه حد نوين و ابتكاري است. با ما همراه 

شويد تا پاسخ اين سوال را بيابيد.
همزمان با 13 ساله شدن ايرانسل، بيژن عباسي آرند، 
مديرعامل اين اپراتور اعالم كرد كه ايرانس��ل در حال 

تبديل از اپراتور ديتا به يك اپراتور ديجيتال است.
گفتني است، مراسم سيزدهمين سالگرد آغاز به كار 
اپراتور ايرانس��ل در تاريخ 29 مهر ماه برگزار ش��د. در 
اين مراسم خبرنگاران و نمايندگان و مديران رسانه ها 

حضور داشتند.

   اقدامات ايرانسل در زمينه ديجيتاليزه شدن
عباسي آرند در مراسم سيزدهمين سالگرد آغاز به كار 
ايرانسل در مهر ماه امسال در خصوص سرمايه گذاري 
و كارآفريني ايرانسل سخن گفت. وي به اقدامات اين 
اپراتور در جهت رفع مش��كل اش��تغال و مهيا كردن 
بستر و زيرساخت هاي مورد نياز براي ظهور ايده هاي 

كارآفريني اشاره كرد.
همچنين مديرعامل اپراتور مورد بحث گفت: ايرانسل به 
رشد شركت هاي دانش بنيان كمك كرده و سعي داشته 
توسعه كسب و كارهاي ديجيتال را در اولويت خود قرار 
دهد. گفتني است، به گفته عباسي آرند، در اين راستا 

ايرانسل به حمايت از نخبگان پرداخته است.
ايرانسل در راس��تاي ديجيتاليزه ش��دن با مجموعه 
اسنپ، برنامه كاربردي چارخونه، برنامه كاربردي دانا، 
پيام رسان گپ، برنامه كاربردي روبيكا و ايرانيان تاورز را 

در دستور كارش قرار داده است.

   برنامه هاي آتي ايرانسل براي ديجيتاليزه شدن
عباس��ي آرند به طرح هاي زير به عن��وان برنامه هاي 
آتي ايرانسل اش��اره كرده است: حمايت و عضويت در 
صندوق هاي جسورانه و شتاب دهنده هاي استارتاپي، 
حمايت و سرمايه گذاري بر توليدات داخلي با راهكار 
تحقيق و توس��عه، حمايت از ش��ركت هاي داخلي با 
سرمايه گذاري، انتقال و بومي سازي دانش و فناوري و 
حمايت و سرمايه گذاري در پروژه هاي ملي و زيرساختي 

مخابراتي كشور. مديرعامل ايرانسل همچنين اشاره 
كرده كه اين اپراتور برنامه ه��اي متنوعي را در زمينه 

ديجيتاليزه شدن در نظر دارد.
 در مهر ماه 97 از برنامه راهبردي ۵ س��اله همراه اول 
رونمايي شد در اين مراسم افرادي همچون محمدجواد 
آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، حميد 
فرهنگ مديرعامل همراه اول، مهدي اخوان بهابادي 
رييس هيات مديره همراه اول و جمعي از مديران ارشد 
اين ش��ركت حضور داشتند. گفتني است، رونمايي از 
برنامه راهبردي همراه اول همزمان با روز اول نمايشگاه 

تلكام برگزار شد.
جالب است بدانيد كه »تحقق روياي ديجيتال« به عنوان 

ماموريت برنامه راهبردي همراه اول اعالم شده است.
برنامه راهبردي همراه اول در تالش است تا به عنوان 
يك��ي از رهبران بازار ICT منطقه ب��ه ارايه خدمات و 
راهكارهاي هوشمند براي توانمندسازي اكوسيستم 

ديجيتال بپردازد.
گفتني است، همراه اول در بيست و پنجمين نمايشگاه 
بين الملل��ي الكامپ 98 نيز با با ش��عار »تحقق روياي 

ديجيتال« حضور يافت.

   ديجيتاليزه شدن همراه اول
و تقدير وزير ارتباطات از اين اپراتور

محمدجواد آذري جهرمي، وزي��ر ارتباطات و فناوري 
اطالعات در مراسم رونمايي از برنامه راهبردي ۵ ساله 
همراه اول تصريح كرد: ش��واهد جواني در همراه اول 
مشخص است. مسير حركتي اقتصاد ديجيتال و ساخت 
ايران ديجيتال نياز به نيروي ج��وان دارد. مديرعامل 
جوان، رييس هيات مدي��ره جوان، هيات مديره جوان 
و تيم جوان همراه اول پرق��درت پاي كار آمده اند و در 
سال گذشته توانسته اند نقش مهمي در توسعه فناوري 

اطالعات و ارتباطات داشته باشند.
جهرمي به تنظيم برنامه ۵ ساله همراه اول با عنايت به 
توسعه ايران ديجيتال اشاره و از اين بابت از اين اپراتور 

تشكر كرد.
گفتني اس��ت، هم��راه اول اتصال مدارس كش��ور به 
شبكه پرس��رعت پهن باند را تا پايان سال جاري جزو 
ماموريت هايش قرار داده اس��ت. اين طرح با همراهي 

دولت پيگيري خواهد شد. بحث هوشمندسازي مصرف 
انرژي و فعاليت در حوزه كشاورزي هوشمند نيز جزو 
پروژه هايي است كه همراه اول در آنها فعال خواهد شد.

   ديجيتاليزه شدن ايرانسل
طرحي جديد يا قديمي

با توجه به تمامي آنچه در باال گفتيم مي توان اين طور 
نتيجه گرفت كه همراه اول در زمينه ديجيتاليزه شدن 
پيشرو است و طرح ايرانسل در اين زمينه نوين و ابتكاري 
نيس��ت. به طور كلي نگاهي به عملكرد همراه اول در 
زمينه حركت به سمت دنياي ديجيتال نشان مي دهد 
كه اپراتور مورد بح��ث در اين زمينه حضور فراگيري 
داشته اس��ت. در همين راستا مي توان به حضور فعال 

همراه اول در نمايشگاه هاي ملي رسانه هاي ديجيتال 
كش��ور اش��اره كرد. با توجه به اقدامات همراه اول در 
زمينه ديجيتاليزه شدن طي سال هاي گذشته مي توان 
اين طور برداش��ت كرد كه طرح ايرانسل براي حركت 

به سمت ديجيتاليزه شدن چندان جذاب و نو نيست.
البته بايد منتظر شد و ديد كه ايرانسل در عمل چگونه 
در عرصه ديجيتاليزه شدن عمل مي كند. بايد منتظر 
بمانيم و ببينيم كه آيا اين اپراتور مي تواند چالشي جدي 
براي همراه اول ايجاد كند يا اينكه همراه اول همچنان 

در اين عرصه پيشتاز خواهد بود.
در پايان مي توان گفت كه ديجيتاليزه ش��دن يكي از 
عرصه هايي است كه امروز اپراتورها در آن وارد شده اند 
و به سوي يك رقابت جدي پيش مي روند. البته شواهد 

نشان مي دهد كه همراه اول طي سال هاي اخير به اين 
حوزه ورود كرده اس��ت. اما اپراتور دوم يعني ايرانسل 
به تازگي در اين زمينه وارد شده و رقيب تازه واردي براي 

همراه اول محسوب مي شود.
به هر حال، شواهد نشان مي دهد كه همراه اول همچنان 

پيشتاز است. 
ايرانسل نيز به عنوان اپراتور دوم ايران متوجه شده كه 
بايد در زمينه ديجيتاليزه شدن گام بردارد. اما اين طرح 
قباًل توسط همراه اول مطرح شده و اين اپراتور گام هاي 

عملي در اين راستا برداشته است.
بايد منتظر بمانيم و ببينيم كه رقابت اپراتورهاي كشور 
در زمينه ديجيتاليزه شدن به چه سمت و سويي حركت 

خواهد كرد.

سرمايه گذاري ۶۵۰۰ ميليارد 
ريالي در موقوفه ها 

كاشان| معاون بهره وري 
موقوف��ات  اقتص��ادي 
و بقاع متبركه س��ازمان 
اوق��اف و ام��ور خيريه از 
س��رمايه گذاري ۶ هزار و 
۵۰۰ ميلي��ارد ريالي در 
277 موقوف��ه كش��ور به 
ميزان يك ميليون و 3۰۰ هزار مترمربع خبر داد كه 
تا پايان سال جاري به بهره برداري مي رسند. مهدي 
پندار دي��روز در آيين بهره ب��رداري از يك موقوفه 
تج��اري اداري كاش��ان گفت: همچنين س��اخت 
٩٧٥ بقعه متبركه با زيربناي 133 هزار مترمربع و 
سرمايه گذاري 19۰ ميليارد ريالي در حال اجرا است 

كه تا پايان امسال مورد بهره برداري قرار مي گيرند.
وي بيان ك��رد: ٣٥٣ موقوفه نيز ب��ا اعتبار افزون بر 
3۵۰ميليارد ريال و زيربن��اي 2۰3 هزار متربع در 
كشور در حال مرمت و بازسازي است. معاون سازمان 
اوقاف و امور خيريه با اشاره به پيام 19 گانه مقام معظم 
رهبري به اين سازمان يادآور شد: ايشان با ابالغ اين 
پيام، نقشه راه را تعيين فرموده اند كه كارهاي جدي 
در سراسر كش��ور به ويژه در حوزه  دانش بنيان آغاز 
شده است. وي نياز كنوني كشور را اشتغال جوانان 
و دور زدن تحريم هاي ناجوانمردانه امريكا برشمرد 
و اضافه كرد: اين موضوع ها براي سرمايه گذاري در 
اولويت و مورد توجه س��ازمان اوقاف و امور خيريه 
كشور قرار دارد. به گفته پندار، در زمان حاضر نزديك 

به 8 هزار و ۴۰۰ موقوفه در كشور وجود دارد.

 برق مازاد كشور 
به عراق صادر مي شود

كرمانش�اه| در شرايطي 
كه اي��ران ت��الش مي كند 
ظرفيت ه��اي ت��ازه اي در 
منطق��ه در ح��وزه تامين 
انرژي مورد نياز ايجاد كند، 
مديرعام��ل ش��ركت برق 
منطقه اي غرب كشورمان 
مي گويد: در زماني كه نياز به برق كمتري داريم، برق مازاد 
در مدار شبكه قرار مي گيرد و به كشور عراق صادر مي شود. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، علي اسدي مديرعامل 
شركت برق منطقه اي غرب از توليد بيش از هزار و 9۰۰ 
مگاوات برق در استان كرمانشاه خبر داد و گفت: اتصال 
شبكه برق ايران و عراق مي تواند مزاياي فراواني در راستاي 
صادرات برق به كشور عراق داشته باشد. اسدي با اشاره به 
مزاياي اتصال براي 2 كشور، گفت: اين پروژه مي تواند در 

راستاي پايداري شبكه برق بسيار تاثيرگذار باشد.
او افزود: زماني كه نياز به برق كمتري داريم و نيروگاه ها در 
مدار توليد قرار دارند، برق مازاد در مدار شبكه قرار مي گيرد 

و به كشور عراق صادر مي شود. 
اس��دي برطرف كردن نياز هاي برقي 2 كشور را از ديگر 
مزايايي اين سنكرون سازي دانست و گفت: اين اتصال 
در اختالف افق زماني حدود يك س��اعتي كه با كش��ور 
عراق داريم در زمان پيك مصرف به پايداري شبكه كمك 
مي كند. او به مزيت درآمدي ارزي اين صادرات براي كشور 
ايران در شرايط كنوني اشاره كرد و افزود: استان كرمانشاه 
در غرب كشور يك گلوگاه انرژي بسيار قوي است و هاب 

انرژي منطقه محسوب مي شود.

تخليه بيش از 1۰ ميليون تن 
كاالي اساسي در بندرامام )ره(

خوزس�تان| تخليه انواع 
كاالي اساس��ي در 7 ماهه 
س��ال ج��اري در مجتمع 
بندري ام��ام خميني )ره( 
با ۴2 درصد رش��د به بيش 
از 1۰ميليون تن رسيد. به 
گ��زارش اداره كل بن��ادر و 
دريانوردي خوزس��تان، عادل دريس مديركل بنادر و 
دريانوردي استان خوزستان و مدير منطقه ويژه اقتصادي 
بندرامام خميني )ره( با اش��اره به تخليه 1۰ميليون و 
۴۰۰هزار تن انواع كاالهاي اساس��ي در 7 ماهه س��ال 
جاري، بيان كرد: از مجموع 27 ميليون و ۵۰۰ هزار تن 
تخليه و بارگيري ان��واع كاالي نفتي و غيرنفتي در اين 
مجتمع بزرگ بندري، نزديك به 12 ميليون تن از آن را 
كاالي غيرنفتي تشكيل مي دهد. او، ذرت، جو، كنجاله، 
سويا، دانه روغني، شكر، روغن خوراكي و برنج را از جمله 
كاالهاي اساسي برشمرد كه در اين بازه زماني تخليه شده 
است. وي در ادامه افزود: ذرت با ۵ ميليون تن بيشترين 
حجم كاالهاي اساسي را در بين كاالهاي تخليه شده به 
خود اختصاص مي دهد كه رشد 32 درصدي نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته را نشان مي دهد. دريس با اشاره 
به ورود 93۶ فروند كشتي  به مجتمع بندري امام خميني 
)ره( اظهار كرد: با اتخاذ تمهيدات مناسب و بهره گيري 
از توان نيروهاي عملياتي و آم��اده به كاري تجهيزات 
اس��تراتژيك تخليه و بارگيري و  به طور ش��بانه روزي 
كشتي هاي حامل كاالهاي اساسي در كوتاه ترين زمان 

ممكن تخليه مي شوند.

جذب سرمايه گذار صنعتي 
اولويت اصلي استان قم است

قم| معاون اس��تاندار قم با 
تأكيد بر اينكه بايد امسال 
اق��دام موثر و مفي��دي در 
حوزه جذب س��رمايه گذار 
در استان قم داشته باشيم، 
گفت: جذب س��رمايه گذار 
نياز اول و نيز تنها راه توسعه 
استان اس��ت. به گزارش مهر، مهرداد غضنفري ديروز 
در جلسه كارگروه ويژه درياچه نمك كه در استانداري 
قم برگزار شد، با انتقاد از اينكه در گزارش هاي اعالمي 
دستگاه هاي اجرايي درباره پروژه درياچه نمك ترديد و 
اما و اگر ديده مي شود، اظهار داشت: مسلما درياچه نمك 
ظرفيتي است براي قم، ما به دنبال به فعليت رساندن 
قابليت ها و ظرفيت هاي استان هستيم كه چاره اي نداريم 
جز اينكه به دنبال سرمايه گذاران و فعاالن اين حوزه برويم. 
وي افزود: به دليل منابع محدود دولت نمي توانيم راسا 
در پروژه درياچه نم��ك ورود كنيم جز در موارد تأمين 
زيرساخت ها، در بيانات مقامات استان اما بارها گفته شده 
كه امسال محور كارها در حوزه سرمايه گذاري است و يكي 
از مهم ترين طرح ها و در رأس پيشنهادات حوزه صنعت 
موضوع درياچه نمك است از همين رو نبايد در همين 
ابتداي كار صنفي و بخش��ي برخورد شود. او با تأكيد بر 
اينكه نگاه به اين پروژه فرابخشي است كه همه استان از 
آن منتفع مي شود، ادامه داد: همه دستگاه هاي اجرايي 
مكلف هستند در اين زمينه با نگاه مثبت به موضوع توجه 
كنند و اگر مانعي در اين مسير وجود داشته باشد تالش 

ما بر رفع اين موانع است.

تعلق درآمد حذف يارانه ۳ دهك 
باال به مددجويان بهزيستي

ش�مالي|  خراس�ان
مديركل بهزيستي خراسان 
ش��مالي گفت: بنا بر اعالم 
دولت ق��رار اس��ت درآمد 
حاص��ل از ح��ذف ياران��ه 
3دهك باالي جامعه براي 
افزايش ياران��ه مددجويان 
بهزيستي تعلق گيرد. اسماعيل قرباني در گفت وگو با 
تسنيم با اش��اره به فعاليت هاي اورژانس اجتماعي در 
مناطق مختلف استان،  اظهار داش��ت: واحد اورژانس 
اجتماعي به تازگي در شهرس��تان هاي ف��اروج و راز و 
جرگالن نيز راه اندازي ش��ده اس��ت. وي افزود: 3 مركز 
نگهداري كودكان كار در استان فعاليت مي كنند كه دو 
مركز از اين مراكز به صورت روزانه در بجنورد داير بوده 
و مس��ائل آموزش خانواده و فرزندان و بررسي مسائل و 
مشكالت كودكان كار در اولويت هاي اين مراكز است. 
همچنين يك مركز نگهداري شبانه كودكان كار نيز در 
بجنورد راه اندازي شده است. مديركل بهزيستي خراسان 
ش��مالي از تخصيص اعتبار حذف يارانه 3 دهك باالي 
جامعه به مددجويان بهزيستي خبر داد و افزود: بنابر اعالم 
دولت قرار است يارانه مددجويان بهزيستي از محل حذف 
يارانه 3 دهك باالي جامعه افزايش يابد. منتظر اين اقدام 
از سوي دولت هستيم و بديهي است مراحل قانوني اين 
تخصيص اعتبار كمي طوالني خواهد بود. وي با اشاره به 
اعتبارات اشتغالزايي بهزيستي استان اظهار داشت: در 
سال جديد مبلغ 22 ميليارد و 7۰۰ ميليون تومان براي 
اعتبارات اشتغالزايي به مددجويان اختصاص يافته  است.

چهرههاياستاني

فعاليت هاي همراه اول نمونه   
ارتقاي رفاه اجتماعي است

رييس كمس��يون اجتماعي مجلس ش��وراي 
اس��المي و نماين��ده م��ردم ش��يروان در آيين 
بهره ب��رداري از پروژه هاي ارتباطات س��يار در 
مناطق روستايي گفت: فعاليت هاي همراه اول 
در ارايه خدمات تلفن همراه به مناطق محروم و 
روستايي، نمونه عيني از ارتقاي رفاه اجتماعي و 

افزايش خدمات الكترونيك در كشور است.
به گزارش »تعادل« از باديجي، عبد الرضا عزيزي 
در مراسم بهره برداري از پروژه هاي ارتقاء سرعت 
اينترنت همراه اول و ارايه خدمات نسل ۴ تلفن 
همراه در مناطق روس��تايي از توابع شهرستان 
شيروان، ضمن قدرداني از تالش صورت گرفته 
در اي��ن زمينه از مهن��دس دهقاني مقدم، مدير 
ارتباطات سيار منطقه خراسان شمالي به عنوان 

مدير جهادي و پرتالش ياد كرد.

تخصيص اعتبار   در جهت 
راه اندازي نيروگاه خورشيدي

خرمآباد| اس��تاندار لرس��تان از تخصيص اعتبار 
براي برخي دس��تگاه ها در جهت نصب وراه اندازي 
نيروگاه خورشيدي خبر داد و گفت: چنانچه شرايط 
بحراني شود، دس��تگاه ها از اين ذخيره خورشيدي 
استفاده خواهند كرد. سيد موس��ي خادمي ديروز 
در حاشيه جلسه شوراي پدافند غيرعامل لرستان 
با اش��اره به انجام اقدامات انجام شده براي حفاظت 
از زيرساخت هاي فيزيكي و سايبري استان، افزود: 
در همين راس��تا مركز پايش سايبري را در دانشگاه 
لرستان راه اندازي كرده ايم. خادمي بيان داشت: تست 
نفوذ در اكثر دس��تگاه هاي اجرايي براي شبكه هاي 
اينترنتي و رايانه اي انجام شده است، ضمن اينكه در 
خصوص مولدهاي جايگزين برق نيز اغلب دستگاه ها 
مولدها را خريداري و نصب كرده اند. وي از تخصيص 
اعتبار براي برخي دستگاه ها در جهت نصب نيروگاه 
خورشيدي خبر داد و گفت: چنانچه شرايط بحراني 
شود، دس��تگاه ها از اين ذخيره خورشيدي استفاده 

خواهند كرد.

 روز اراك نقطه عطفي 
براي همگرايي است

اراك|ش��هردار اراك گفت: ب��ا وجود نظر مثبت 
شهرداري بر جمع آوري سرعت كاه هاي غيراستاندارد، 
برخي دستگاه ها اجازه اينكار را ندادند، در واقع افراد 
فاقد دانش ترافيك صاحب اختيار شده اند.  محمد 
كريم شفيعي در نشست مطبوعاتي به مناسبت 28 
مهر ماه روز اراك بيان كرد: توسعه فرهنگي و اجتماعي 
مي تواند توسعه زيرساختي و روساختي شهر را محقق 
كند و در واقع فكر و انديش��ه افراد است كه شهرها را 
مي سازد. وي  گفت: شهر موجودي زنده است و بايد 
به دنبال رشد و توسعه آن بود. نامگذاري يك روز در 
تقويم به نام اراك در واقع برشي از اقدامات فرهنگي 
است تا با ايجاد حس تعلق و آشتي، توسعه رقم بخورد.

مرز مهران براي خروج 
مسافران و صادرات باز است؟

ايالم|مدي��ركل گمركات اس��تان اي��الم گفت: 
ممنوعيتي براي تحويل بار ب��ه كاميون هاي طرف 
عراق��ي در پايانه مرزي مهران وجود ن��دارد. روح اهلل 
غالمي گفت: هرچند خروج كاميون و ماشين هاي 
ترانزيتي به خاك عراق ممنوع است، اما ممنوعيتي 
براي تحويل بار به كاميون هاي طرف عراقي در پايانه 
مرزي مهران وجود ن��دارد. او با بيان اينكه صادرات 
در مرز مهران ب��دون وقفه انجام مي گي��رد، اضافه 
كرد: مجموع خودرو هاي خارج ش��ده از مرز حدود 
۶۰۰۰دستگاه بوده كه تش��ريفات گمركي خروج 
موقت و ورود مجدد آن در اين گمرك كنترل و ثبت 
شده است و مجموعا براي حدود 12۰۰۰ وسيله نقليه 
در مرز مهران كنترل و ثبت خروج موقت و ورود مجدد 

به داخل كشور انجام شده است.

بارش هاي پاييزي و خسارت    
به كشاورزان

كرمان|بارش شديد باران و تگرگ خسارت هايي 
به بخش كشاورزي و راه ها در جنوب استان كرمان 
وارد كرد و موجب آبگرفتگي برخي معابر شهري شد. 
علي ساالري مديرجهاد كشاورزي جيرفت با اشاره 
به بارش شديد تگرگ در روستا هاي بخش مركزي 
به ويژه روستاي دهنو گفت: حجم خسارت وارده به 
خصوص به گلخانه ها باالست و گروه هاي كارشناسي 
براي برآورد دقيق خسارات به منطقه اعزام شده اند. 
طاهري مدير جهادكشاورزي شهرستان عنبر آباد 
هم گف��ت: توفان و تگرگ به 21۰ هكت��ار از باغات، 
1۰۰هكتار مزرعه و ۴ هكتار گلخانه در اين شهرستان 

بين 3۰ تا 3۵ درصد خسارت وارد كرده است.

ارزيابي 77 ميلياردتومان از 
اعتبارات پروژه هاي روستايي

ش�هركرد|مديركل توس��عه امور زيربنايي و 
توسعه روستايي مناطق محروم كشور، گفت: با 
راه اندازي سامانه نظارت بر پروژه هاي روستايي 
طي 2 س��ال گذش��ته 77 هزار ميليارد تومان از 
اعتبارات پروژه هاي روستايي كشور مورد ارزيابي 
قرار گرفت. عليرضا نخعي ديروز در جلسه شبكه 
نظارت عاليه استان ها بر پروژه هاي روستايي از 
تشكيل شبكه نظارت بر پروژه هاي روستايي در 
استان ها خبر داد و گفت: ثبت نتايج نظارت هاي 
اين ش��بكه در س��امانه مي تواند كمك بزرگي 
به سياس��ت گذاري در حوزه اجراي پروژه هاي 

عمراني در مناطق محروم كند. 

آمار اشتغالزايي تعاوني ها در مهرماه نشان داد

دورنماي اشتغالزايي بخش تعاون
يكي از مهم ترين موانع توسعه اقتصادي در كشورهاي در 
حال توس��عه كمبود سرمايه است. همين سرمايه كم نيز 
به دليل نبود فرهنگ سرمايه گذاري، صرف فعاليت هاي 
غيراقتصادي مي شود. شركت هاي تعاوني از طريق آموزش 
اعضا و ايجاد زمينه هاي سالم اقتصادي قادرند در كاهش 
ميزان مصرف افراد و در نتيجه افزايش پس انداز دخالت كرده 
و اين سرمايه ها را در جهت سرمايه گذاري در توليد هدايت 
كنند. تعاوني ها مي توانند اين وجوه متمركز شده را در يك 
صندوق تجميع كرده و با انجام عمليات بانكي موجب به كار 

افتادن آن در جريان سرمايه گذاري شوند.
تعاوني ها مي توانند رابطه س��المي بين اعضا و موسسات 
اعتباري و مالي از جمله بانك ها ايجاد كرده و نيازمندي هاي 

تسهيالتي اعضا را مرتفع كنند. 
گزارش سامانه جامع آمارهاي ثبتي وزارت كار نشان مي دهد 
كه ثبت 2۶1 شركت تعاوني در ماه گذشته براي 3۵۵3 نفر 

اشتغالزايي به دنبال داشته است.
بر اساس گزارش به دست آمده از سامانه جامع آمارهاي ثبتي 
تعاون، در مهر ماه امسال 2۶1 شركت تعاوني و 2 اتحاديه 
تشكيل و ثبت شده اند كه فعاليت آنها در حال بهره برداري 
يا در دست اجرا بوده است. كل تعداد اعضاي اين تعاوني ها 
۶11۵ نفر بوده و فعاليت آنها براي 3۵۵3 نفر اشتغال ايجاد 

كرده است. بررسي توزيع جغرافيايي اين تعاوني ها نشان 
مي دهد كه استان هاي خراسان رضوي، فارس، خوزستان 
و لرستان بيش��ترين تعداد تعاوني تشكيل شده را به خود 
اختصاص داده اند و بيشترين تعداد تعاوني ثبت شده نيز به 

فعاليت هاي »كشاورزي« و »صنعت« تعلق دارد.
بيش��ترين تعداد اعض��ا ب��ه تعاوني ه��اي داراي فعاليت 
»مستغالت اجاره و فعاليت هاي كس��ب و كار« با 1۴۰8 
نفر عضو و تعاوني هاي »عمده فروشي و خرده فروشي« با 
13۵9 نفر عضو اختصاص دارد اما بيشترين تعداد شاغالن 
متعلق به تعاوني هاي داراي فعاليت »ساختمان« با 7۰3 نفر 
و تعاوني هاي »مستغالت اجاره و فعاليت هاي كسب و كار« 

با ۶93 نفر اشتغال مربوط است.
مقايسه عملكرد مهرماه جاري نسبت به شهريور ماه نشان 
مي دهد كه تعداد تعاوني هاي ثبت شده در مهرماه افزايشي 
معادل 1۴ درصد داش��ته است چرا كه تعداد تعاوني ها در 
شهريور ماه 228 واحد بوده و در مهرماه امسال به 2۶1واحد 
رسيده است. ميزان اشتغالزايي تعاوني هاي ثبت شده در 
ش��هريور ماه نيز 39۵۶ نفر بوده ولي آمار مهرماه از ايجاد 
3۵۵3 فرصت شغلي خبر مي دهد بر همين اساس تعداد 
اعض��ا با افزايش 7 درصدي و تعداد فرصت هاي ش��غلي با 

كاهشي معادل 1۰ درصد روبه رو بوده است.

جمع درآمد هاي تجميعي 1۰۰ هزار ميليارد ريال شد

مخابره رشد ۲۰ درصدي سودآوري از همراه اول
هم��راه اول از ابتداي س��ال جاري تاكن��ون بازدهي 

۵2درصدي را نصيب سهامداران خود كرده است.
ب��ه گزارش »تع��ادل« از گ��روه تحقي��ق و مطالعات 
بورس نيوز، شركت همراه اول بر اساس گزارش عملكرد 
مهرماه شركت موفق به كسب درآمد عملياتي 1۵هزار 
و ۵38 ميليارد ريالي شده كه اين درآمد در مقايسه با 

شهريورماه افزايش ۵.8درصدي را نشان مي دهد.
جمع درآمد هاي عملياتي تجميعي شركت طي 7ماه 
گذشته به 1۰۰هزار و 3۶8 ميليارد ريال رسيده و اين 
درآمد در مقايس��ه با مدت مشابه س��ال قبل بيش از 
2۶درصد افزايش را نشان مي دهد. اين موضوع نشان از 
ادامه روند رو به رشد كسب درآمد هاي عملياتي شركت 

در اين بازه زماني است. 
در جدول روب��ه رو روند كس��ب درآمد هاي عملياتي 
شركت در 7 ماه گذش��ته و مقايسه آن با مدت مشابه 

سال قبل ارايه شده است: 
همان گونه كه مش��اهده مي ش��ود درآمد هاي اصلي 
شركت كه ش��امل درآمد كاركرد مشتركين دايمي و 
اعتباري بوده كه با رشد خوبي نسبت به سال گذشته 
همراه ش��ده و اين بخش از درآمد هاي شركت عمدتا 
ش��امل دو بخش مكالمات و استفاده از اينترنت و ديتا 

بوده است. با توجه به روند كسب درآمد شركت انتظار 
مي رود كه درآمد هاي عملياتي شركت در سال جاري 
با بيش از 2۰درصد رش��د نس��بت به سال گذشته به 
بيش از 17۰هزار ميليارد ريال رسد. همچنين انتظار 
رشد حداقل 2۰درصدي سودآوري شركت را خواهيم 

داشت.
الزم به ذكر اس��ت كه س��ود هر س��هم محقق ش��ده 
ش��ركت در س��ال مال��ي منتهي ب��ه پايان اس��فند 

 1397 مع��ادل 1.782 ري��ال ب��وده اس��ت.
به عنوان آخرين نكته در خصوص اين شركت بايد به 
اين نكته اشاره داشته باشيم كه از ابتداي سال جاري 
تاكنون سهام اين شركت بازدهي ۵2درصدي را نصيب 

سهامداران خود كرده است.
اين بازدهي شامل رشد قيمت سهام شركت و همچنين 
تقسيم س��ود در مجمع عمومي عادي ساالنه شركت 

بوده است.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از اما و اگرهاي كارشناسان براي سرنوشت مدارس سمپاد بعد از تصويب »حذف تنوع مدارس«

سمپادبهنفعمدارسپوليحذفميشود؟
حذف تنوع مدارس كشور كه چندي پيش از سوي مجلس 
شوراي اسالمي به تصويب رسيد، گرچه به نظر مي رسيد 
گره كور فهرس��ت پرتنوع مدارس را باز كرده و در راستاي 
عدالت آموزشي و همچنين اجراي اصل 30 قانون اساسي 
مبني بر آموزش و پرورش رايگان براي همه گام بردارد، به 
محل تعارضات تازه اي در اين حوزه تبديل شده، تا جايي كه 
كارشناسان آموزش بر اين موضوع تاكيد دارند كه اجراي اين 
مصوبه به معناي قدرتمند شدن مدارس غيردولتي بوده و 
گام بزرگ در راستاي آموزش و پرورش خصوصي است. اين 
ميان اما و اگرها بر سر حذف مدارس سمپاد )سازمان ملي 
پرورش استعدادهاي درخشان( هم به دنبال تصويب اين 
مصوبه باال گرفته است. مدارسي كه از زمان حضور محمد 
بطحايي در مسند وزارت آموزش و پرورش مورد هجمه قرار 
گرفتند و حاال بودن و نبودنشان با تصويب مصوبه جديد محل 
سوال است. در حالي كه برخي نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي بر اين موضوع تاكيد دارند كه مدارس سمپاد هم به 
دنبال اجراي مصوبه حذف تنوع مدارس، از چرخه آموزش 
خارج مي شوند اما رييس سازمان ملي پرورش استعدادهاي 
درخشان )سمپاد( معتقد است اين مدارس زيرمجموعه 
مدرس��ه هاي دولتي بوده و حذف نمي شود. اين وضعيت 
در حالي اس��ت كه بر اساس گزارش رسمي منتشرشده از 
سوي مركز مطالعات استراتژيك رياست جمهوري در سال 
1394، مدارس خاص دولتي به ويژه مدارس سمپاد به عنوان 
بزرگ ترين مانع برسر توس��عه مدارس غيردولتي و رونق 
گرفتن خصوصي سازي در آموزش و پرورش ايران، مطرح 
شدند و حاال كارشناسان آموزش و پرورش معتقدند با توجه 
به نداشتن كارايي و كيفيت مطلوب در مدارس دولتي در 
صورت حذف مدارس خاص مانند سمپاد، گروه وسيعي از 
دانش آموزان به مدارس غيردولتي سرريز شده و بازار مدارس 

پولي بيش از پيش گرم مي شود. 

   تعارض مصوبه با اسناد باالدستي
به دنبال تصويب مصوبه حذف تنوع مدارس كشور، جبار 
كوچكي نژاد، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
اعالم كرد با مصوبه روز گذش��ته مجلس تنوع مدارس در 
كش��ور كاهش پيدا مي كند و براين اساس مدارس نمونه 
دولتي، هيات امنايي و اس��تعدادهاي درخشان )سمپاد( 
منحل ش��ده و دو نوع مدرسه دولتي و غيردولتي خواهيم 
داشت و فعاليت هر نوع مدرسه  جز آن غيرقانوني است اما اين 
اظهارنظر در حالي مطرح شده است كه فاطمه مهاجراني، 
رييس مركز ملي پرورش اس��تعدادهاي درخشان معتقد 
اس��ت مصوبه قانوني حذف تنوع مدارس اسناد باالدستي 
تعارض دارد و نمي توان نهالي چون سمپاد را كه بيش از ۵0 
سال ريشه دارد يك باره از جا بكنيم. او روز گذشته درباره اين 
موضوع بيان كرد: اگر انرژي كه در اين دوسال صرف حذف 
سمپاد شد صرف تقويت مدارس عادي ابتدايي مي شد شاهد 
اتفاقات بهتري بوديم. اين مصوبه قانوني تعارضاتي با اسناد 

باالدستي دارد كه سند ملي راهبردي نخبگان از اين جمله 
است. اگر بتوانيم روزي به سمت تلفيق كامل حركت كنيم 
حتما نبايد مدرس��ه مجزا داشته باشيم و اگر آن روز برسد 
خرسند خواهيم بود اما سياس��ت گذاري بايد متناسب با 
شرايط روز باشد. او با بيان اينكه دو درصد جامعه مخاطب ما 
هستند و معتقدم معاونت ابتدايي بايد براي ما تعيين كند كه 
چه دانش آموزاني مي توانند وارد مدارس سمپاد شوند، گفت: 
امسال آزمون ورودي، آزمون هوش بود. روز شنبه دوهفته 
گذشته اساسنامه سازمان سمپاد ابالغ شد و روز يك شنبه 

مصوبه مجلس براي حذف تنوع تصويب شد.
مهاجراني در پاسخ به اينكه اگر اين مصوبه در شوراي نگهبان 
تصويب شد چه بايد كرد؟ گفت: ما مطيع قانون هستيم و 
بايد آن وقت راهكاري پيدا كنيم كه چه طور مي توان موضوع 
را مديريت كرد. وي درباره ش��هريه مدارس سمپاد گفت: 
بخشي از مدارس سمپاد در مناطق محروم است و بسياري 
از دانش آموزان هيچ گونه ش��هريه اي پرداخت نمي كنند. 
امسال در مدرسه شماره يك تيزهوش��ان در ورودي پايه 
هفتم 10دانش آموز رايگان ثبت نام شدند. شهريه سمپاد 
يك دوم شهريه مصوب مدرسه غيردولتي است. اظهارات 
روز گذشته مهاجراني پيش از اين درباره سرنوشت مدارس 
سمپاد بعد از تصويب مصوبه حذف تنوع مدارس گفته بود: 
مدارس سمپاد امروز به عنوان يك ضرورت مطرح هستند 
از طرفي ديگ��ر اين مدارس در گروه م��دارس دولتي قرار 
مي گيرن��د و از نظر تنوع مدارس طي مصوبه همان دو نوع 

مدارس دولتي و غيردولتي را داريم.

   داليل مخالفت مركز پژوهش هاي مجلس 
استدالل مهاجراني درباره قرار گرفتن مدارس سمپاد در 
زيرمجموعه مدارس دولتي و استناد به اين موضوع براي رد 
حذف اين مدارس بعد از اجراي مصوبه حدف تنوع مدارس 
در حالي است كه هفته گذشته، مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي در گزارشي كه پيرامون اين مصوبه منتشر 
كرد به اين موضوع اش��اره كرد. در بخشي از اين گزارش با 
عنوان مغايرت با سياست هاي كالن شوراي عالي انقالب 
فرهنگي درخصوص حمايت از نخبگان نوش��ته ش��ده: 
»طبق ماده 2 اساسنامه سازمان ملي پرورش استعدادهاي 
درخش��ان مصوب ش��وراي عالي انقالب فرهنگي، هدف 
از تأس��يس س��ازمان عبارت اس��ت از تعيين خط مشي، 
برنامه ريزي، پش��تيباني و نظارت بر شناسايي، هدايت و 
تربيت استعدادهاي برتر كش��ور در دوره تربيت رسمي و 
عمومي.افزون بر اين، ممانعت شوراي عالي انقالب فرهنگي 
از اجراي مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش درخصوص 
حذف مدارس تيزهوشان و نمونه دولتي نيز دال بر سياست و 
رويكرد مثبت اين شورا نسبت به مدارس تيزهوشان است.«

همچنين در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس اين مصوبه در مغايرت با مطالبات رهبري درخصوص 
مدارس سمپاد و جريان نخبه پروري عنوان و آمده است: مقام 

معظم رهبري بارها بر حمايت از -نخبگان تأكيد داشته اند و 
تقويت مدارس تيزهوشان را مورد تأكيد قرار داده اند و از اين 
حيث عالوه بر اينكه مغاير اصل پنجاه وهفتم قانون اساسي 
است با اولويت هاي قانون گذار مقرر در بند 1۵سياست هاي 

نظام قانونگ ذاري در تضاد است.«

   حذف مدارس سمپاد؛ سرريز دانش آموزان 
به مدارس غيردولتي

مصوبه حذف تنوع مدارس در حالي است كه كارشناسان 
آموزش بر اين موضوع تاكيد دارند كه مش��كل آموزش و 
پرورش ايران تنوع مدارس نيست بلكه در اين موضوع است 
كه براي افراد بر اس��اس نيازهاي آموزشي ويژه تدبير ويژه 
ديده نشده است و بايد طرحي براي ارتقاي كيفيت مدارس 
خاص دولتي داشته باشيم، نه براي مدارس اقليتي، علي اصغر 
كاكوجويباري، استاد دانشگاه وكارشناس آموزش درباره 
حذف مدارس س��مپاد به »تعادل« گفت: مدارس شاهد، 
تيزهوشان، مدارس افاغنه و اتباع، مدارس ماندگار، مدارس 
عشايري، شبانه روزي و... را مگر مي شود جمع كرد، آن هم تا 
شهريور 99؟ معتقدم اين مصوبه مبهم است. مدارس سمپاد 
را نمي توان حذف كرد، اما با اين شكلي كه دارد اداره مي شود 
مشكالتي ايجاد كرده است كه راه حل آن هم حذف نيست. 
وي ادامه داد: اين مصوبه باعث سرريزشدن دانش آموزان 

مدارس خاص به سمت مدارس غيردولتي مي شود. اميد 
است اين طرح به علت مشكالت از شوراي نگهبان عودت 
داده شود. پيشنهادم اين اس��ت كه طرح ارتقاي مدارس 
دولت��ي را تدوين كنند. م��دارس دولتي ما كانون س��تم 
اجتماعي هستند. دانش آموزان اين مدارس احساس تبعيض 
مي كنند كه در آينده زمينه ساز آسيب اجتماعي مي شود. 
اظهارات كاكوجويباري در حالي است كه محمدتقي رجبي 
كارشناس مس��ائل آموزش هم در تشريح حذف مدارس 
سمپاد با طرح اين سوال كه شوراي عالي آموزش و پرورش 
بر چه اساسي ادعا مي كند كه تنوع مدارس دولتي به ضرر 
آموزش و پرورش است به تعادل گفت: اين شورا اساسنامه 
مدارس استعدادهاي درخشان را در سال 9۶ مصوبه كرد 
و در اين مصوبه مدارس استعدادهاي درخشان در مقاطع 
متوسطه اول و متوسطه دوم را به رسميت شناخت اما با اين 
وجود اين ش��ورا پس از روي كار آمدن آقاي بطحايي وزير 
وقت آموزش و پرورش و پس از گذشت ۶ ماه مصوبه حذف 

مدارس استعداد هاي درخشان را مصوب كرد. 
با اين وجود سوال اين است كه چرا بايد پس از ۶ ماه چنين 
چرخشي داشته باشند. معتقدم عملكرد زيكزاگي شوراي 
عالي آموزش و پرورش باعث مي شود كسي روي اين شورا 
حساب باز نكند و اين شورا اعتبار خود را از دست دهد. او با 
بيان اينكه طبق مصوبه حذف تنوع مدارس دولتي، دولت 

موظف است كه حداكثر تا سال تحصيلي 99 - 98 تمامي 
مدارس را به ص��ورت دولتي و غيردولتي اداره كند كه اين 
بخش از مصوبه نكته جديدي ندارد چرا كه نوع س��ومي از 
مدارس در كش��ور نداريم، افزود: طب��ق اين مصوبه غير از 
مدارس استثنايي نبايد تنوع مدارس در كشور وجود داشته 
باشد با اين وجود سوال اين است كه آيا مدارس غير دولتي 
وابسته به سازمان ها مانند مدارس سازمان انرژي اتمي كه 
جزو مدارس غير دولتي برند محسوب مي شوند نيز حذف 

خواهند شد؟
اين كارش��ناس مسائل آموزش��ي بيان كرد: 14 درصد از 
رتبه هاي برتر كنك��ور در مدارس نيمه دولتي و ۷3 درصد 
در مدارس استعدادهاي درخشان تحصيل كرده اند و سهم 
م��دارس دولتي در بين نفرات برتر صفر اس��ت و اين اصال 
موضوع عجيب و غريبي نيست چون بايد از ابتدا جداسازي 
از طريق مدارس استعدادهاي درخشان صورت نمي گرفت، 
مدارس غير دولتي راندماني بيش از حد موجود ندارند اما 

تبليغات عجيب و غريبي دارند كه جاي سوال است.
وي با اشاره به اينكه در تهران بخش غيردولتي موفق تر از 
مدارس سمپاد و مدارس دولتي بوده كه اين نيز نگران كننده 
است، افزود: در صورت حذف مدارس نمونه دولتي و سمپاد 
احتماال 40 تا ۵0 درصد دانش آموزان به مدارس غيردولتي 

و مابقي به مدارس دولتي بروند.

انتقاد قمي، نماينده مجلس از حذف رباعيات خيام از كتب درسي

نيت نامعلوم مسووالن در حذف آثاِر شعرا و نويسندگان نامي كشور
از چن��د روز پي��ش خبرهايي مبني بر ح��ذف آثار خيام، 
نيما يوش��يج و... و جايگزيني اش��عاري از فاضل نظري در 
كتاب هاي درس��ي، در فضاي مجازي منتشر شده است؛ 
خبرهاي��ي كه بر خالف تص��ور صحت دارن��د. دليل اين 
اقدام مسووالن آموزش و پرورش مشخص نيست و هنوز 
واكنشي به اين خبرها نداشته اند. محمد پارسانسب كه از 
مولفان كتاب هاي درسي است با بيان اينكه در جريان كامل 
حذف متون كتاب هاي درسي نيست، مي گويد: هر باليي 
مي خواهند سر كتاب هاي درسي مي آورند و براي شان مهم 
نيست.  اين استاد دانشگاه و مولف كتاب هاي درسي زبان 
و ادبيات فارسي در پي انتشار فهرستي با عنوان »حذفيات 
كتاب هاي درسي ادبيات فارس��ي« كه در فضاي مجازي 
دست  به دست مي ش��ود و از حذف شعر و داستان هايي از 
ادبيات كالسيك و معاصر و جايگزيني متن ها و نام هايي ديگر 
حكايت دارد، با بيان اينكه به صورت كامل در جريان نيست و 
با مطالبي كه در فضاي مجازي منتشر شده مطلع شده است، 
اظهار كرد: ما آن زمان فقط كتاب را تأليف كرده ايم و ديگر 
ارتباطي با سازمان پژوهش  و برنامه ريزي آموزشي نداريم. 
به تعبير خودشان كتاب را خريده اند و هر باليي كه دل شان 
مي خواهد سر آن مي آورند. آنها به صورت صفحه اي براي 
تأليف كتاب قرارداد مي بستند و بعد رابطه مولف با سازمان 
پژوهش قطع مي شد. خودمان چندين بار به آنها گفته ايم 
اين شيوه غلط اس��ت. او در ادامه متذكر شد: درست است 
كه كتاب ها به اصالح و بازنگري نياز دارند، اما بهترين كسي 
كه مي تواند كتاب ها را اصالح كند، مولف آن است كه اين 
اتفاق نيفتاده است. كتاب ها را دست يك سري افراد كه به 
عنوان كارشناس هستند، داده اند و آنها هم هركاري دل شان 
خواسته با كتاب ها كرده اند. اخيرا حتي عنوان كتاب ها را هم 
عوض كرده  و كتاب ديگري ساخته اند. ما مولفان در جريانش 

نيستيم؛ البته من به سهم خودم در جريانش نيستم، زيرا هيچ 
ارتباطي با سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ندارم، نه از 
ما مي پرسند و نه نظرخواهي مي كنند و نه اطالع مي دهند. 
پارسانس��ب درباره آس��يب هاي ح��ذف اين ش��عرها و 
داستان هاي ادبيات كالسيك و معاصر به ايسنا گفت: كتاب 
درسي مجموعه اي منسجم است كه با هدف خاصي نوشته 
مي شود؛ ابتدا اهداف تعريف و جهت ها مشخص مي شود 
و بر اس��اس اين اه��داف، متون انتخ��اب و درس ها چيده 
مي ش��ود. تنظيم متون كتاب درسي از يك نظم صوري و 
دروني پيروي مي كند. طبيعتا زماني كه درس ها را جابه جا 
يا حذف مي كنند قائل به اين نظم و نظام نيستند و هر اتفاقي 
بيفتد فرقي نمي كند و باالخره وقت دانش آموز به نحوي ُپر 
مي شود. او اظهار كرد: زماني كه كتاب درسي را مي نوشتيم 

براي تنظيم فصل ها قاعدتا به مجموعه تاريخ ادبيات و سير 
تاريخ ادبيات توجه داش��تيم. زماني كه اين موضوع حذف 
مي شود معلوم نيست چه باليي سر كتاب مي آيد. اگر خود 
مولفان حذف كنند باز اين نظم را درنظر دارند و جايگزيني 
براي آن مي يابند، اما زماني كه اين نباش��د مي شود شير 
بي يال و دم و اش��كم. حذف ادبيات كالسيكش يك جور 
است و حذف ادبيات معاصر هم جور ديگري است. اين همه 
متن زيبا را به يك بهانه سست حذف كرده اند؛ اينكه اسم اين 
آدم نباشد يا فالن متن شايسته نيست. اينها استدالل هاي 
قوي اي نيست. اين استاد دانشگاه و مولف كتاب درسي در 
پايان تأكيد كرد: متن هايي را برايم ارسال كرده بودند كه چه 
چيزهايي حذف شده است. واقعا دقيق در جريان نيستم و 
نمي دانم. بايد كتاب هاي مان به روز شود، اما اين به روز بودن 

به معناي بي نظمي، شلختگي و پريشاني نيست. به روز بودن 
يعني اقتضائات زمانه را درنظر گرفتن، اما مثال شعر و ادبيات 
كالسيك را نمي توان كنار گذاشت. بايد متن هايي توليد 
ش��ود. وقتي متن هاي جايگزين را ديدم متوجه ش��دم به 
كساني متعلق است كه هنوز تمرين نوشتن مي كنند و كتابي 
ننوشته اند و متن هاي شان در كتاب ها آمده كه اين متن ها 
جالب نيست. ما بايد فرهنگ و پيشينه فرهنگي خودمان را 
به بچه ها منتقل كنيم. اما نمي دانم راهش كجاست و بچه ها 

كجا بايد سراغش بروند و با آن آشنا شوند. 

    نويسندگان و شعرا  از كتب درسي حذف نشوند 
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي 
نيز درباره حذف اشعار و داستان هاي غني از ادبيات فارسي 
گفت: اگر برخي افراد نظرشان اين است كه دانش آموزان بايد 
با اشعار جديد يا برخي شعراي امروزي آشنا شوند ايرادي 
ندارد، ولي اين به آن معنا نباشد كه نويسندگان و شعراي 
فاخر از كتاب درسي ادبيات فارسي حذف شود. محمد قمي 
در واكنش به حذف برخي مباحث درسي از جمله رباعيات 
خيام، داستان حالج تذكره االوليا، اشعار مهتاب و داروگ 
نيما يوشيج و جايگزيني آنها با اشعار فاضل نظري و اميري 
اسفندقه به ايلنا گفت: بعضي از شعرا و افراد سرشناس مانند 
سعدي، حافظ، خيام و... در ادبيات ما يك برند ادبي محسوب 
مي شوند و مطرح هستند. اشعار و سروده هاي اين دست از 
شعرا هميشه نو بوده و همواره حاوي پيام ها و مطالب عميقي 
اس��ت. او ادامه داد: به نظر من تا به امروز كسي نتوانسته به 
لحاظ شعر و ادبيات فارسي به سطح اشعار سعدي و حافظ 
يا فردوسي برسد، حاال اينكه به چه نيتي مي خواهند اشعار 
و داستان هاي شعرا و نويسندگان سرشناس ادبيات فارسي 
را حذف كنند و اشعار ديگري را جايگزين كنند، مشخص 

نيست. البته براي آشنايي دانش آموزان با شعراي امروزي 
اش��كالي ندارد كه يك يا دو مورد از اش��عار شاعران جديد 
در كتب درسي باشد، اما لزومي ندارد اشعار قبلي را حذف 
كنند. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه اصل ادبيات فارسي ما در ايران همان 
اشعار سعدي، حافظ، فردوسي و خيام است، گفت: اين شعرا 
هميشه بايد زنده باشند و آثار آنها مورد توجه قرار بگيرد، 
زيرا اصل ادبيات فارسي در كشور ما اين اشخاص برجسته 
هستند. مقام معظم رهبري نيز همواره بر ادبيات فارسي و 
توجه به آن تاكيد داشته اند. ما اشعاري قوي تر، عميق تر، 
سليس  تر و با محتواتر از اين اشعار نداريم و بچه هاي ما براي 
اينكه با ادبيات و اُدباي ايران آشنا شوند، بايد آثار اين شاعران 
برجسته را مطالعه كنند. قمي تاكيد كرد: در اين ميان اگر 
برخي افراد نظرشان اين است كه دانش آموزان بايد با اشعار 
جديد يا برخي شعراي امروزي آشنا شوند ايرادي ندارد، ولي 
اين به آن معنا نباشد كه نويسندگان و شعراي فاخر از كتاب 
درسي ادبيات فارسي حذف شود. زيرا اُمهات ادبيات فارسي 
ايران در اشعار شعراي برجس��ته اي چون خيام، سعدي، 
حافظ خالصه مي شود، پس بايد اين شعراي بزرگ هميشه 
زنده بمانند تا در گرو آن ادبيات فارسي و زبان فارسي زنده 
بماند. وي توضيح داد: حتي افرادي كه در كشورهاي ديگر 
مي خواهند با ادبيات ايران آشنا شوند، حتما دنبال اشعار 
خيام، سعدي، حافظ و... هستند و در كشورشان اشعار آنها 
را به روش هاي مختلف آموزش مي دهند. ما بايد در راستاي 
جهت ترويج اين ادبيات با تمام قوا بكوشيم، از طرفي به جهت 
اينكه مدارس و دبيرستان ها پايه فكري دانش آموزان در آنجا 
شكل مي گيرد، بايد در اين مساله كوشا باشند و دانش آموزان 
ما بايد به اين ادبيات مس��لط ش��وند و اس��تخوان بندي و 

چارچوب ادبيات فارسي را از اين طريق بياموزند. 
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آغاز بيمه اجباري درمان
مديركل بيمه سالمت اس��تان تهران با اشاره به 
طرح دولت براي بيمه اجباري درمان و آغاز اين 
طرح از 13 آبان ماه گفت: در همين راس��تا نيز، 
تاكنون امكان بيمه ش��دن يا تمديد بيمه روي 
تخت بيمارس��تان وجود داش��ت، اما از اين پس 
ديگر اين مورد حذف ش��ده و پس از بيمه شدن 
فرد و در صورت نياز به تمديد بيمه، مدت انتظار 

10 روزه قائل شده ايم.
محمد حسيني در نشست خبري گفت: امروزه 
ديگر نمي توان بيمه درم��ان را از اولويت خارج 
كرد. درمان و س��المت به گونه اي اس��ت كه به 
عنوان مثال براي درمان س��رطان ريه مردم بايد 
يك ميلي��ارد و 200ميليون تومان هزينه كنند 
كه اگر پوش��ش بيمه اي نباش��د مردم در تنگنا 
قرار خواهند گرفت. يكي از كارهاي ما به عنوان 
بيمه گر تبديل نياز مردم به تقاضايشان است. در 
حال حاضر بيماري ه��اي قلبي- عروقي يكي از 
عوامل بيماري زا و هزينه بر حوزه درمان است كه 
مي توان با افزايش آگاهي و سواد سالمت جلوي 

روند افزايشي آن را گرفت.
حسيني با اشاره به اينكه بيمه سالمت ابزاري در 
اختيار مردم اس��ت براي كنترل هزينه ها اظهار 
كرد: در شرايط كنوني اقتصادي كشور ضرورت در 
دسترس قرار گرفتن بيمه سالمت بيش از هميشه 
اس��ت؛ بنابراين نياز به پوش��ش بيم��ه اجباري 
همگاني بيش از هميش��ه احساس مي شود. در 
همين راستا با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي فرآيند ارزيابي وسع افراد انجام مي شود 
و پس از كسب اطالعات الزم، در صورتي كه فردي 
در دهك يك، دو و س��ه قرار گيرد تحت پوشش 
بيمه رايگان قرار مي گيرد؛ يعني دولت حق بيمه 
اين افراد را پرداخت مي كند. همچنين افراد در 
دهك درآمدي چهار تنها ۵0 درصد حق بيمه و 
ساير دهك هاي درآمدي، خودشان حق بيمه خود 
را پرداخت مي كنند. حق بيمه در بيمه سالمت 
ساالنه براي هر نفر ۵80 هزار و 800 تومان است.

وي با اش��اره به اينكه تخمين زده مي ش��ود در 
استان تهران 10 درصد افراد فاقد هرگونه پوشش 
بيمه اي باشند، تصريح كرد: كساني كه تاكنون 
بيمه رايگان بوده اند تا تاريخ 31 فروردين س��ال 
آين��ده همچنان بيمه راي��گان خواهند بود و در 
ش��ش ماه آتي تا تاريخ مذكور اين افراد دفترچه 
بيمه ش��ش ماهه با 12 برگ دريافت مي كنند، 
پس از موعد مقرر اگر در ارزيابي وسع مشخص  
شود مي توانند حق بيمه خود را به شكل كامل يا 
بخشي از آن را پرداخت كنند از 31 فروردين 99 

به بعد حق بيمه پرداخت خواهند كرد.
وي در خص��وص پرداخت بدهي هاي س��ازمان 
بيمه س��المت به مراكز طرف ق��رارداد خود در 
استان تهران گفت: بدهي ما به داروخانه ها از سال 
9۷ حدود س��ه ماه باقي مانده است؛ البته بدهي 
خود در سال 98 را تا مرداد ماه پرداخت كرده ايم. 
همچنين بدهي خود در دانشگاه هاي علوم پزشكي 
در سال گذش��ته تا پايان آذرماه و در سال جاري 
تا تي��ر ماه 98 پرداخت ش��ده اس��ت. در بخش 
خصوصي و پاراكلينيك نيز تا دي ماه 9۷ و امسال 
تا خرداد 98 پرداخت شده است. وضعيت مان را 
در پرداخت بدهي چندان مطلوب نمي دانم اما، 
بايد اقرار كرد نسبت به سال هاي گذشته اوضاع 

بهتري داريم.

 پول ماليات بر دخانيات 
كجا خرج مي شود؟

معاون حقوقي و پارلماني وزارت بهداشت با اشاره 
به نحوه هزينه كرد ماليات بر مواد دخاني گفت: 
طبق قانون كل س��هم دولت از محل ماليات بر 
دخانيات باي��د در جهت كنترل، پيش��گيري و 
كاهش مصرف دخاني��ات و درمان بيماري هاي 
ناش��ي از آن هزينه شود. كريم همتي با اشاره به 
وضعيت ماليات بر سيگار در بودجه هاي ساالنه، 
گفت: قانون گذار در بند سه ماده 28 آيين نامه و 
اليحه اي كه وزارت بهداشت در حوزه ماليات بر 
دخانيات به مجلس تقديم كرد و به تصويب رسيد، 
اعالم كرده است كه كل سهم دولت از مالياتي كه 
بر س��يگار و مواد دخاني مترتب است، از طريق 
رديف هاي بودجه اي كه در بودجه سنواتي آمده، 
در جهت كنترل، پيش��گيري و كاهش مصرف 
دخانيات و درمان بيماري هاي ناش��ي از مصرف 
دخاني��ات كه به عن��وان عوارض آن ش��ناخته 
مي ش��ود، هزينه ش��ود. وي افزود: بر اين اساس 
از 100 درصد كل س��هم دولت از محل ماليات 
بر دخانيات، 40 درصد به وزارت بهداش��ت، 40 
درصد به وزارت ورزش و جوانان و 20 درصد هم 
به آموزش و پرورش اختصاص مي يابد. طبق قانون 
هزينه كرد اين اعتبار در بخش هايي جز كنترل، 
پيش��گيري، كاهش مصرف دخانيات و درمان 
بيماري ها و عوارض ناش��ي از آن ممنوع اس��ت. 
بنابراين هر وزارتخانه اي بايد مصاديق مرتبط با اين 
موضوع را در حوزه خودش درآورده و برنامه هايش 
را اعالم كند. همتي به ايس��نا گف��ت: در بودجه 
سنواتي امسال ماليات بر مصرف مواد دخاني را 
به اين س��ه وزارتخانه اختصاص داده اند.  در حال 
حاضر عوارض توتون خ��ام و وارداتي 10 درصد، 
توتون فرآوري شده وارداتي 3۵ درصد، سيگار، 
توتون پيپ و تنباكوي وارداتي ۶۵ درصد، سيگار، 
توتون پيپ و تنباكوي توليد داخلي 2۵ درصد، 
سيگار، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخلي با نشان 
بين المللي كه هر سال از سوي وزارت صمت تهيه 
و با تصويب هيات وزيران ابالغ مي شود 40 درصد 
است كه در هريك از اين موارد ميزان سهم دولت 
محاسبه شده و به نس��بت 40، 40، 20 بين سه 
وزارتخانه بهداشت، ورزش و جوانان و آموزش و 
پرورش تقسيم مي شود. بايد توجه كرد كه ميزان 
سهم دولت از محل ماليات بر دخانيات بر اساس 

نوع فرآورده و ميزان ماليات آن متفاوت است.

وزير بهداشت:   نقش بانك ها در اقتصاد سالمت مغفول مانده است
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در نشست مشترك 
مسووالن بانكي كشور با بيان اينكه نقش بانك ها در اقتصاد 
س��المت مغفول مانده است، گفت: نظام سالمت ما از اين 
پس جزو نظام هاي پرهزينه بوده و دوم اينكه، از اين به بعد، 
مديريت نظام سالمت نه تنها در بعد اقتصادي، بلكه در همه 
ابعاد، به تنهايي در توان وزارت بهداش��ت نبوده و نيازمند 

مشاركت هاي بين بخشي وسيع است. 
نمكي با اشاره به مش��كالت و فشارهايي كه به بانك ها در 
سال هاي اخير تحميل شده است، گفت: مشكالت اقتصاد 
مملكت خارج از حيطه اقتصاد بوده و ناشي از كاستي هاي 
درون اين حوزه نيست، بلكه ناشي از مشكالت سياسي و 
مديريتي است. كاس��تي هاي اقتصاد سالمت هم ناشي از 
مشكالت مديريتي در مملكت است. براي مثال، در حال 
حاضر، ۵ هزار تخت بيمارس��تاني با ضريب اشغال زير 20 

درصد در كشور داريم، يعني در زمينه نيازسنجي مشكل 
داشتيم و تخت هاي بيمارستاني با فشار برخي مسووالن، 
در برخي ش��هرها و مناطق اضافه شده است كه مقرون به 
صرفه و اقتصادي و حتي هزينه- اثربخش نيست. يعني، به 
جاي اينكه با اولويت و محوريت پيشگيري، سرمايه گذاري 
كنيم، در مقوله درمان س��رمايه گذاري كرده ايم و به جاي 
اينكه درمان سرپايي را توسعه دهيم، بيشتر درمان بستري 
را رونق بخشيديم. لذا، در اين دوره، تقدم پيشگيري بر درمان 
و درمان سرپايي بر درمان بستري را جزو اولويت هاي خود 
قرار داديم. در اين راستا نيز تصميم گرفتيم بخش خصوصي 
را بيشتر درگير كرده و چنانچه بخواهيم نظام بانكي را درگير 
كنيم، بنا نداريم كه فشارهاي اقتصاد سالمت را در نظام بانكي 
توزيع كرده و با زورگويي به بانك ها مشكالتمان را حل كنيم. 
نظام بانكي به عنوان بنگاه اقتصادي، بايد كار برايش مقرون 

به صرفه تمام شده و دوم اينكه، نظام بانكي احساس كند كه 
در اين راستا، كار خير و عام المنفعه اي نيز انجام مي دهد.

وي ادامه داد: بسياري از بانك هاي جهان با سود ساالنه شان 
كارهاي خيريه نيز انجام مي دهند. س��رمايه گذاري براي 
بانك بايد دو جنبه داشته باشد، يكي اينكه بدانند پولي كه به 
ميدان مي آورد، سودآور خواهد بود و دوم اينكه در جنبه هاي 
عام المنفعه همكاري كنند و م��ا نيز در مورد اين دو جنبه 

مي توانيم با يكديگر تبادل نظر و همراهي كنيم. 
وزير بهداشت بيان كرد: براي همكاري مشترك در بخش 
بهداشت مي توانيم از ظرفيت تبصره هاي قانون بودجه 99 
استفاده كنيم و در بخش پيشگيري، بيشتر كار كنيم. درحال 
حاضر، در حال راه اندازي 400 خانه بهداشت سيار عشايري 
براي يك ميليون و 200 هزار نفر عشاير كوچ روي مملكت 
كه از هيچ امكاني برخوردار نبودند، هستيم و بانك ها در اين 

زمينه مي توانند به عنوان نوعي از مشاركت PPP يا از باب 
مسووليت اجتماعي به صحنه بيايند.

نمكي يادآور شد: همچنين، بانك ها مي توانند در پيشبرد 
طرح هاي ملي همچون بسيج ملي كنترل فشارخون نيز 
همكاري كنند. در طرح اخير بسيج ملي فشارخون، افزون 
بر 30 ميليون نفر مورد سنجش قرار گرفته و 2 ميليون و 
۷00 هزار نفر مورد جديد شناسايي شدند. مي توان در اين 
راس��تا با همكاري بانك ها پكيجي تعريف كرد كه با ايجاد 
كمپين، از چه تعداد مورد پيش��گيري شده و اين موارد در 
آينده چه ميزان هزينه براي نظام سالمت داشته اند، درواقع 
ما با مشاركت نظام بانكي، هزينه هاي نظام سالمت در آينده 
را كاهش خواهيم داد. يعني سرمايه گذاري مشترك انجام 
دهيم و نوع خدمت را كّمي كنيم، در اين راستا، مي توان ضلع 

سوم مانند بيمه هاي مكمل را نيز وارد كرد.

 وزير بهداشت اظهار كرد: وزارت بهداشت ساالنه حدود ۷0 
هزار ميليارد تومان منابع دارد كه 3۵ هزار ميليارد تومان آن 
درآمد دولتي بوده و 3۵ هزار ميليارد تومان آن از درآمدهاي 
اختصاصي حاصل مي شود. يعني شما شريك حدود ۷0 
هزار ميليارد توماني داريد و چنانچه دركنار هم به اين نتيجه 
برس��يم كه اين منابع را چگونه در نظ��ام بانكي به گردش 
درآوريم كه بت��وان اقدامات بزرگي انجام داد، قدرت و هنر 
شما را نشان مي دهد تا از ظرفيت منابع دولتي و درآمدهاي 
اختصاصي دانشگاه هاي علوم پزشكي براي انجام امور عام 
المنفعه استفاده كنيد. در حال حاضر فصل بودجه است و 
اطمينان دارم با قابليت هايي كه در نظام بانكي و نظام سالمت 
كشور وجود دارد، موفق به تعريف مدل همكاري مشترك 
خواهيم بود تا به اقتصاد س��المت و به بانك ها براي انجام 

اقدامات عام المنفعه، كمك شود.



ايرانشهر 13 راهوشهرسازي

در مراسم جايزه بين المللي خشت طاليي عنوان شد

»تعادل« روند 20 ساله بازار مسكن در منطقه 3 را مرور مي كند

هوشمندسازي شهرها معطل يكپارچه سازي اطالعات

مظنه قيمت آپارتمان در منطقه 3  تهران

گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه وزير ارتباطات و فناوري اطالعات به مديران 
شهري توصيه مي كند از »كالن داده ها« در برنامه ريزي 
و مديريت شهري استفاده كنند، رييس كميته شفافيت 
شوراي شهر تهران با انتقاد از نبود يكپارچگي اطالعات 
و داده در كشور، »داده هاي اشتراكي« را عنصر سازنده 
شهر هوش��مند مي داند. به گفته او، وزارت ارتباطات 
متولي به اشتراك گذاري داده هاي نهادها و سازمان ها 
است، اما تاكنون در اين زمينه اقدامي صورت نگرفته 

است.
چند سالي اس��ت كه »شهر هوش��مند« وارد ادبيات 
مسووالن ش��هري شده اس��ت. واقعيت اين است كه 
با گس��ترش چالش ها و مشكالت ش��هري كه هر روز 
بيش از پيش خود را نش��ان مي دهند، توجه به مقوله 
هوشمندسازي شهري بيشتر از گذشته اهميت يافته 
است و بدون آن نمي توان مديريت شهري را در ذهن 
تجسم كرد. مديريت كنوني شهر تهران نيز از ابتداي 
روي كار آمدن هوشمندس��ازي را در دستور كار خود 
ق��رار داد و فعاليت هايي نيز در اي��ن زمينه انجام داده 
اس��ت. براي مث��ال، در حوزه معماري و شهرس��ازي 
مراجعه حضوري در بسياري از خدمات حذف شده و 
ثبت درخواست شامل ثبت درخواست پروانه تخريب، 
نوس��ازي، پايان كار ساختمان، ورود اطالعات مالك و 
متقاضي، انتخاب مهندس همراه و تعيين زمان بازديد 
به شكل غير حضوري و با مراجعه به سامانه شهرداري 

تهران انجام مي شود.
به گزارش »تعادل«، تعاريف مختلفي از شهر هوشمند 
وجود دارد، اما س��اده ترين تعريف اين اس��ت؛ ش��هر 
هوشمند شهري است شهروند محور كه در آن از فناوري 
اطالعات و ارتباطات براي بهره وري بيش��تر از منابع و 
امكانات موجود، باال بردن كيفيت زندگي شهروندان و 
حركت به سمت توسعه پايدار شهري استفاده مي شود. 
قابليت هاي كار از راه دور، خريد از راه دور، بانكداري از 
راه دور و آموزش و درمان از راه دور نمونه هاي مشخصي 
هستند كه به داش��تن زندگي بهتر براي شهروندان و 

صرفه جويي در وقت آنها منجر مي شود.
با توجه به اهميت اين موضوع، روز گذشته شهرداري 
تهران چهارمين دوره مراسم جايزه بين المللي خشت 
طاليي را با محوريت شهر هوشمند در برج ميالد برگزار 
كرد. اين مراسم از سال 2014 در تهران برگزار مي شود و 
به گفته برگزاركنندگان به مديران شهري و كارشناسان 
شهرها كمك مي كند تا از تجارب يكديگر استفاده و آن 
را با يكديگر تبادل كنند . در اين مراسم مسووالن شهري 
درباره شهر هوشمند، پيش نيازها و مشكالت موجود بر 
سر راه هوشمند شدن شهرها بحث و تبادل نظر كردند.

مهم��ت دومان، دبيركل س��ازمان ش��هرهاي متحد 
و حكومت ه��اي محل��ي غ��رب آس��يا و خاورميانه 
)UCLG MEWA( در مراس��م جهان��ي خش��ت 
طاليي گفت: براي ايجاد شهرهاي هوشمند در مقابل 
مشكالتي كه با آن مواجه هستيم نياز به يك سري اصول 
است كه بايد با توجه به آن حركت كرد. بايد شفافيت، 
حساب پس دهي و نوآوري در ايجاد شهرها رعايت شود. 
اگر بخواهيم به هوشمندسازي شهرها بپردازيم بايد به 
مس��ائلي همچون بخش هاي مهندسي، برنامه ريزي 
در دانشگاه، شركت هاي تكنولوژي، شركت هايي كه 
درحال توليد محصوالت خالقانه هستند، اپراتورهايي 
ك��ه خدمات تكنولوژيك��ي ارايه مي دهند و س��طوح 
بين الملل��ي همچنين س��ازمان هاي عمومي، ملي و 

منطقه اي توجه كرد.
در ادامه مراسم، مريم جوان شهركي، نماينده سازمان 

توسعه صنعتي ملل متحد با بيان اينكه درك و دريافت 
و استفاده از مفهوم ش��هر هوشمند در نقاط مختلف 
متفاوت است، گفت: اين مفهوم در حال شكل گيري 
اس��ت و از اين رو، مورد اجماع همه نخبگان نيست و 
همه جا در درجه اول اقدام به بومي سازي آن مي كنند. 
همان گون��ه كه پي��اده كردن مدل هاي اقتباس��ي و 
يكسان توسعه در كشورهاي امريكاي التين با شكست 
مواجه شد، هوشمندسازي شهرها نيز اگر بدون توجه 
به اقتضائات و چارچوب ها باش��د با شكس��ت روبه رو 

خواهد شد.

    استفاده از كالن داده ها 
محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات نيز كه در اين مراس��م حضور داش��ت، با 
بيان اينكه هوشمندس��ازي ش��هرها براي يك عده 
از مسووالن به يك دكور و ش��عار تبديل شده است، 
اظهار كرد: دو روز قبل در همايش ش��هر هوش��مند 
دوبي حضور داش��تم و صحبت هاي��م را با يك جمله 
از شكس��پير با اين مفهوم كه ش��هر چيزي جز مردم 
نيس��ت، آغاز كردم و اين نكته اي است كه بايد به آن 
توجه كنيم و تمام اساس تغييرات و برنامه ريزي هاي 
خود را ب��ر اين مبنا قرار دهيم. در اين صورت اس��ت 
كه بسياري از موضوعات قابل حل خواهد بود. مردم 
ماليات مي پردازند تا خدمات خ��وب دريافت كنند 
نه براي اينكه براي آنها پ��روژه اجرا كنيم. اگر قرار بر 
اجراي پروژه اي باش��د بايد هدفمان را بهبود زندگي 

مردم قرار دهيم. 
وزير ارتباطات با بيان اينكه تا سال 2050، 85 درصد 
از جمعيت مردم كش��ور شهرنش��ين خواهند شد، 
تصريح ك��رد: به دنب��ال اين موض��وع، به طور حتم 
مشكالت شهرنشيني از جمله حمل ونقل، ترافيك، 
آلودگي هوا، دفع پسماند و مشكالت زيست محيطي 
بيش��تر خواهد ش��د و م��ردم كالن ش��هرها با اين 
موضوعات دس��ت و پنجه نرم خواهن��د كرد. وقتي 
به مش��كالت بر مي خوريم ع��ده اي مي گويند اين 

معضالت با ITC حل مي شود. 
جهرمي ادامه داد: عده اي از مسووالن گمان مي كنند 
بايد در حالي كه شهرش��ان هيچ مش��كلي هم ندارد 
حتمًا هوشمند شود و اين موضوع به شعار تبديل شده 
است. اگرچه بدون هوشمندسازي برخي از شهرها از 
جمله تبريز، تهران، شيراز و مشهد امكان اداره كردن 
آنها وجود ندارد. ش��هرداري تهران بايد با استفاده از 
كالن داده ها، شهر را مديريت كند. اگر اين اتفاق نيفتد 

نمي تواند برنامه ريزي هاي الزم را انجام دهد. 
او ب��ا بيان اينكه ش��هرداري ب��ا اس��تفاده از داده ها 
مي تواند در بحث هاي ترافيكي از جمله اصالح، ايجاد 
محدوديت ها يا بهبود وضعيت اس��تفاده كند، گفت: 
اگر شهرداري داده اي درباره ميزان آلودگي توليدشده 
نداشته باشد اين موضوع شهرداري را در مديريت با 
مشكل مواجه مي كند. در حال حاضر، ابزارهاي الزم 
وجود دارد تا بتوان اين اطالعات را پياده سازي كرد. 

وزي��ر ارتباطات ادامه داد: ش��هرهاي ما هم اكنون به 
4G )نسل 4 اينترنت( متصل هستند و اين ظرفيت 
خوبي براي آنها محسوب مي شود و هم اكنون در تالش 
هس��تيم تا براي احقاق 5G برنامه ريزي كنيم و اين 
گامي براي ايجاد توسعه است. آذري جهرمي با تأكيد 
بر اينكه در نهايت خروج��ي تمام تصميم گيري ها و 
اجراي پروژه ها بايد براي بهبود زندگي مردم باش��د، 
تصريح ك��رد: وقتي پروژه اي را اج��را مي كنيم نبايد 
ماليات مردم، وقت خودمان و انرژي شهرها هدر شود. 

    انحصارزدايي از داده هاي شهرداري 
او با تأكيد بر اينكه هوشمندس��ازي شهرها مي تواند 
زمينه مناسبي براي حضور شركت هاي خالق و فن آور 
باشد، اضافه كرد: اين رويكرد هم اكنون در شهرداري 
تهران مورد توجه قرار گرفته است و ساير شهرداري ها 
نيز بايد به اين س��مت حركت كنن��د. البته اين اتفاق 
نبايد همانند وجود شركت هاي ارزش افزوده باشد كه 
به نوعي ابزار سرمايه داري محسوب مي شود. اقدامات 
اين شركت ها بايد در راستاي بهبود زندگي مردم باشد 
نه اينكه دستش��ان را در جيب مردم كنند. وجود اين 
ش��ركت ها باعث ايجاد انحصار مي شود و بعضًا برخي 
از آنها به واسطه نزديكي به بعضي از اپراتورها انحصار 
ايجاد مي كنند. داده هاي شهري نبايد در اختيار گروهي 
خاص باشد زيرا اين امر موجب ايجاد انحصار اقتصادي 
و فساد مي شود و به طور حتم رضايت مردم را در پيش 
ندارد. نماد كامل اين فعاليت ها را هم اكنون مي توانيم 

در شركت هاي ارزش افزوده ببينيم. 
او اضافه كرد: در بازار 2۶00 ميليارد توماني مدعي ايجاد 
شغل مي شوند اما نمونه اي از آن را مطرح نمي كنند. اگر 
خالقيت ها در حوزه شهري به اشتراك گذاشته نشود 

نتيجه ملموس آن براي مردم قابل ديدن نيست. 
آذري جهرم��ي ب��ا اش��اره به ل��زوم توجه ب��ه نقش 
هوشمندسازي و خدمات دهي به مردم عنوان كرد: در 
اين نوع خدمات دهي بايد مدل رقابت، آزادسازي داده ها 
و شركت دادن شركت هاي خالق مشخص باشد. اگر 
قرار باشد كارتل هاي اقتصادي اين موارد را در اختيار 

داشته باشند كه وضعيت مشخص است. 
وزير ارتباطات با تأكي��د بر اين نكته كه جايزه جهاني 
خش��ت طاليي تهران به اين س��مت حركت مي كند 
و مس��ابقه اي اس��ت تا ب��ه ب��روز خالقيت ه��ا و ارايه 
مهارت ها بپردازد، عنوان كرد: در راس��تاي اجراي اين 
برنامه خدمات دهي بهتر به مردم تقويت مي ش��ود و 
كالن شهرها مي توانند متناسب با فرهنگ، ظرفيت و 
مشكالت خود از شيوه هاي هوشمندسازي براي ارايه 

خدمات بهتر به شهروندان استفاده كنند.

    كاهش هزينه ها و افزايش عدالت 
بهاره آروين، رييس كميته شفافيت شوراي شهر تهران 
با اشاره به اينكه هوشمندسازي در افزايش عدالت مفيد 
است، گفت: هوشمندسازي، كاهش موثر هزينه هاي 
مديريت شهري را به دنبال دارد. هوشمندسازي شهرها 
بسيار گسترده است و نسبت به ضرورت هوشمندسازي 

در شهرها توافق وجود دارد. 
او با بيان اينكه هوشمندسازي 3 اصل مهم را به همراه 
دارد، اف��زود: يكي از اين اصول رونق در كس��ب وكار و 
خلق ثروت در شهرهاس��ت. هوشمندسازي شهرها 
بستري براي شكل گيري كسب وكارها ايجاد مي كند 
كه شهرهاي غيرهوشمند فاقد اين پتانسيل هستند. 
افزايش كارايي ب��راي ارايه خدمات و توزيع عدالت در 
شهرها از ديگر مصاديق شهر هوشمند است. نهادهاي 
عمومي وظيفه كاهش نابرابري را دارند. در بس��ياري 
از امور همه ش��هروندان را در پرداخت هزينه هايي كه 
براي شهر متقبل مي شوند يكسان مي بينيم و اين كار 

عادالنه نيست. 
رييس كميته شفافيت و شهر هوشمند شوراي اسالمي 
ش��هر تهران تصريح كرد: با هوشمندسازي خدمات 
شهري بسياري از هزينه هاي مديريت شهري به طور 
چشمگيري كاهش پيدا مي كند. اما چرا هوشمندسازي 
در كشور ما محقق نمي شود؟ زيرا در ايران حكمروايي 
شهري نداريم. شهرداري ها بر خالف زماني كه تأسيس 
ش��دند، قدرت گذشته را ندارند و بس��ياري از وظايف 
شهرداري ها در سال هاي بعد به ارگان هاي ديگر واگذار 
شد. در واقع چالش اصلي در حوزه مديريت شهري عدم 
يكپارچگي مديريت شهري است. يكپارچگي داده كه 

در تمام كشورها وجود دارد، در ايران نيست. 
او تصريح كرد: شهر هوشمند نمي تواند در عمل اجرا 
ش��ود مگر اينكه يكپارچگي داده در مديريت شهري 
محقق شود. شوراي اسالمي شهر تهران در دوره قبل 
مصوبه اي دارد كه طبق آن داده ها بين ارگان ها بايد به 
اشتراك گذاشته ش��ود. در اين خصوص نقش وزارت 
ارتباطات بسيار پررنگ است اما تاكنون اين اتفاق رخ 

نداده اس��ت. رييس كميته شفافيت و شهر هوشمند 
شوراي اس��المي ش��هر تهران تصريح كرد: در كشور 
سازوكارهايي داريم كه بتوانيم يكپارچه سازي داده ها 
را محقق كنيم. اگر شهر هوشمند مي خواهيم بايد اين 
داده ها به اشتراك گذاشته شود. چرا كه بدون اين كار 
هوشمندسازي امكان پذير نيس��ت. وزارت ارتباطات 
بايد در حوزه شهرهاي هوشمند براي يكپارچه سازي 
داده ها نشست هايي را برگزار كند. رويكرد امروز جهان 
حكمروايي مبتني بر داده هاست. بسياري از ارگان ها 
داده هاي ارزش��مندي دارند ولي اين داده ها براي آنها 

ايجاد ارزش افزوده نمي كند.
همچنين در اين  مراسم، ايرج شهين باهر، شهردار تبريز 
با اشاره به افزايش باالتر از استاندارد جمعيت شهري 
كشور گفت: افزايش سريع جمعيت شهري چالش هاي 
سختي را براي دولت در برنامه ريزي ايجاد كرده است . 
در ۶0 س��ال گذش��ته جابه جايي جمعيت شهري و 

روستايي رخ داده است.
شهردار تبريز ادامه داد: در كشورهاي در حال توسعه، 
80 درصد رش��د اقتصادي مورد انتظ��ار در آينده در 
شهرها خواهد بود. همچنين روشنايي شهرها به تنهايي 

1۹ درصد برق دنيا را مصرف مي كند.
او افزود: فقدان مديريت يكپارچه ش��هري، اش��تغال، 
بزهكاري، فق��ر، آلودگي هوا، ترافيك، مديريت انرژي 
و كمب��ود منابع از مهم ترين مش��كالت و چالش هاي 
پيش روي ش��هرهاي جهان هستند. تكنولوژي شهر 
هوشمند اجازه مي دهد تا مقامات يك شهر با جامعه در 
زيرساخت هاي شهري و نظارت بر آنچه اتفاق مي افتد 

و آنچه در حال تحول است، تعامل مستقيم پيدا كند.
ش��هين باهر با بيان اينكه هدف يك ش��هر هوشمند 
افزايش كيفيت زندگي شهري با رويكرد توسعه پايدار 
است، اظهار كرد: مديريت هوش��مند شهري، انرژي 
هوشمند، ساختمان هوشمند، حمل و نقل هوشمند، 
زيرساخت هوشمند، سالمت و مراقبت هاي بهداشتي 
هوشمند و شهروند هوشمند از مهم ترين مولفه هاي 

يك شهر هوشمند هستند.

گروه راه و شهرسازي|زهره عالمي|
منطقه 3 تهران در زمره مناطق لوكس و گران قيمت 
پايتخت به ش��مار مي رود و طي س��ال هاي اخير هم 
هم��واره جزو 10 منطقه پرفروش تهران بوده اس��ت، 
يعني با وجود باالبودن قيمت ملك در منطقه 3 شاهد 
اس��تقبال خوب خريداران از واحدهاي مسكوني اين 

منطقه هستيم.
تحليل تحوالت قيمت و حجم معامالت مس��كن در 
منطقه 3 بين س��ال هاي 8۹ تا ۹7 حكايت از آن دارد 
كه سال ۹0 و پيش از نخستين جهش قيمتي در سال 
۹1 بيش��ترين حجم از معامالت مسكن در منطقه 3 
يعني 10 هزار و 82۹ فقره انجام شده است، همچنين 
باالترين قيمت مسكن در اين منطقه مربوط به سال 
۹7 با 15 ميليون و 800 هزار تومان و كمترين قيمت 

به سال 8۹ و 2 ميليون و 700 هزار تومان بوده است.
 ناگفته نماند كه بيشترين و كمترين حجم معامالت 

مسكن در منطقه يك و دو پايتخت هم طي اين سال ها 
مثل منطقه3 مربوط به س��ال هاي 8۹ و ۹0 مي شود، 
 ضمن اينكه باالترين و پايين ترين قيمت مسكن هم به 

سال 8۹ و ۹7 مربوط مي شود.

    سال 90 ركورددار حجم معامالت 
بررس��ي حجم معامالت انجام شده  همچنين قيمت 
هرمترمربع واحد مسكوني فروش رفته در اين منطقه 
طي۹ سال گذش��ته حكايت از آن دارد كه بيشترين 
تعداد قراردادهاي خريد و فروش امضا شده در منطقه3 
پايتخت مربوط به س��ال ۹0 با 10 ه��زار و 82۹ فقره 
قرارداد و كمترين حجم از معامالت انجام شده به سال 

8۹ با 4 هزار و 72۶ معامله باز مي گردد.
در سال ۹0 ش��اهد جهش در حجم معامالت مسكن 
بوديم به گونه اي كه تع��داد قراردادها از 4 هزار و 72۶ 
فقره به 10 هزار و 82۹ معامله رسيد، يعني 5۶ درصد 

رشد داشت. اما در سال ۹1 تعداد قراردادهاي خريد و 
فروش كاهش يافت. اما اين افت قابل مالحظه نبود.

در سال ۹2 حجم معامالت مسكن در منطقه 3 نسبت 
به سال ۹1 كاهش پيدا كرد و از 10 هزار و 18۹ معامله 

به 4 هزارو 73۶ فقره رسيد.
در سال ۹3 اما تعداد قراردادها رشد كرد. اين افزايش 
دوباره درس��ال ۹4 با افت روبه رو ش��د اما در سال ۹5 
دوباره رشد كرد و درس��ال ۹۶ به باالترين حجم طي 
س��ال هاي ۹2 تا ۹7 رس��يد و 8 هزار و 3۶4 معامله به 

ثبت رسيد.
در س��ال ۹7 هم حجم معامالت نسبت به ۹۶ كاهش 

يافت و به 5هزار و 808 معامله رسيد.

    ثبات قيمت مسكن در سال 97
قيمت هرمترمربع واحد مسكوني طي سال هاي 8۹ تا 
۹7 نش��ان مي دهد كه قيمت ها در اين ۹ سال همواره 

سير صعودي داشته اس��ت. بنابراين كمترين قيمت 
مربوط به سال 8۹ با متري 2 ميليون و 700 هزار تومان 
و باالترين قيمت به سال ۹7 با 15 ميليون و 800 هزار 
تومان باز مي گردد.در سال ۹0 قيمت ها رشد چنداني 
را نسبت به س��ال 8۹ نداشت اما در سال ۹1 قيمت ها 
حدود 2 ميليون تومان رش��د كرد، قيمت ها در سال 
۹2 هم رشد محسوسي نس��بت به ۹1 داشت، اما در 
سال هاي ۹3 و ۹4 رشد قيمت حدود 1.3 درصد بود، 
درسال ۹5 هم قيمت ها نسبت به سال ۹4، 500هزار 
تومان رشد كرد.درس��ال ۹۶ هم رشد 15 درصدي را 
تجرب��ه كرد، اما جهش واقعي در س��ال ۹7 رخ داد كه 

قيمت ها 40 درصد افزايش يافت.
بررسي ها نشان مي دهد كه اگرچه دو جهش قيمتي را 
طي سال ۹1-۹2 و ۹7-۹8 در 10 ساله گذشته تجربه 
كرده ايم اما افزايش قيمت سال ۹1 نسبت به ۹0 بسيار 

محسوس تر از ۹7 به ۹۶ بوده است.

    بررسي قيمت آپارتمان در منطقه 3
تازه ترين گزارش بانك مركزي از وضعيت بازار مسكن 
نشان مي دهد كه قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 
معامله ش��ده در منطقه 3 پايتخت در مهرماه ۹8، 23 
ميليون و 83۶ هزار تومان بوده و 13۹ فقره معامله هم 

در اين ماه انجام شده است.
گزارش ميداني روزنامه تعادل از وضعيت بازار مسكن 
منطقه 3 تهران نشان مي دهد كه قيمت هرمترمربع 
واحد مسكوني در اين منطقه باالي 24 ميليون تومان 
اس��ت، در حالي كه براس��اس گزارش بانك مركزي 
متوسط قيمت در منطقه 3 حدود 24 ميليون تومان 

است.
بررس��ي ها حكايت از آن دارد كه متوسط هرمترمربع 
واحد مس��كوني در منطقه 3، 2۹ ميليون و ۶۶۶ هزار 
تومان است و فاصله 7 ميليون توماني با رقم اعالم شده 

از سوي بانك مركزي دارد.
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نقاط حادثه خيز سيالبي تهران 
بيش از ۶7 مورد است

صفا صبوري ديلمي، معاون فني و عمراني شهرداري 
تهران در خصوص مشكالت فني بارندگي هاي اخير 
در سطح معابر شهر اظهاركرد: بررسي ها نشان داد 
آبگرفتگي چند نقطه منشأ عمراني دارد. يك موضوع 
بس��يار مهم درباره بارندگي هاي اخير اين است كه  
نهرها، رودخانه ها و مس��يل هاي ش��هر با توجه به 
استاندارد مشخصي طراحي شده اند، اگر از اين ظرفيت 
بيشتر آب جريان يابد، از كانال ها بيرون مي زند و اين 
به معني داشتن مشكل عمراني نيست، بلكه مقدار 
آب ورودي از استاندارد پيش بيني شده بيشتر بوده 
است.او با اشاره به اليروبي نهرها و كانال ها گفت: در 
بارندگي هاي اخير تقريبا هيچ ي��ك از رودخانه ها، 
 مسيل ها، كانال هاي روبسته و روباز كه حدود 530 
كيلومتر طول دارند، دچار بيرون زدگي نش��دند كه 
نشان مي دهد، اليروبي به درستي انجام شده است، 
اما نهرهاي كوچك موجود در خيابان ها براي ظرفيت 
محدودي طراحي شدند و با توجه به حجم بارش ها اين 
ميزان بيرون زدگي آب طبيعي بوده است.صبوري با 
بيان اينكه ساخت نهرها باالتر از حد استاندارد به لحاظ 
اقتصادي مقرون به صرفه نيست، ادامه داد: اگر نهرها 
باالتر از حد اس��تاندارد نيز ساخته مي شد، به لحاظ 
اقتصادي به صرفه نيس��ت و به عالوه فضاي زيادي 
از خيابان را نيز اشغال مي كند. معاون شهردار تهران 
ادامه داد: شبكه جمع آوري آب هاي سطحي تهران 
نزديك به 700 كيلومتر است كه تاكنون530 كيلومتر 
آن ساخته شده، همچنين تهران نيازمند نزديك به 
12 هزار كيلومتر انهار فرعي است كه حدود 10 هزار 
كيلومتر آن ساخته شده و باقي آن در حال اجراست. 
تكميل شبكه جمع آوري آب هاي سطحي شهر تهران 
خيال ما را راحت خواهد كرد كه اگر س��يلي با دوره 
بازگشت 25 ساله يا حتي 50 ساله در شهر رخ دهد، 
مطمئن هستيم كه آبگرفتگي رخ نخواهد داد.صبوري 
در پاسخ به اين سوال كه برنامه هدايت آب هاي شهر 
تهران به مناط��ق جنوبي كه مديرعامل آب منطقه 
تهران آن را مطرح كردند، چگونه خواهد بود؟ اظهار 
داشت: آب هاي جمع آوري شده به رودخانه هاي كرج، 
كن و وردآور در غرب و جن��وب تهران وارد خواهند 
شد.او درخصوص وجود ۶7 نقطه حادثه خيز سيالبي 
در شهر تهران كه به گفته مديرعامل آب منطقه اي 
تهران تنها حادثه خيزي 10 درصد آن برطرف شده، 
گفت: نواقص شبكه آب هاي سطحي شناسايي شده 
و در حال اجراس��ت،  اما به يك دوره زماني نياز دارد و 
كار يك روز و دو روز نيست و با تكميل اين شبكه طي 
5 سال آينده اين نقاط مشكل دار برطرف مي شود. در 
نورورز ۹8 حدود 30 نقطه برطرف شده و باقي نقاط 

نيز در حال برطرف شدن است. 

ظرفيت احداث ۲ ميليون 
مسكن در بافت  فرسوده كشور 

محمد آيين��ي، مس��وول دبيرخانه س��تاد ملي 
بازآفريني شهري كشور گفت: طبق ارزيابي هاي 
صورت گرفته بافت هاي فرس��وده شهري كشور 
ظرفيت احداث 2 ميليون واحد مسكوني را دارد.

براساس مطالعات شركت بازآفريني شهري ايران، 
2 هزار و 700 محله در 543 ش��هر كشور با 141 
هزار هكتار در بافت هاي تاريخي، ناكارآمد شهري 
و حاشيه اي وجود دارد.  آييني در ستاد بازآفريني 
اصفهان در اس��تانداري اين شهر افزود: توليد اين 
بافت ها در شهرهاي كشور در حالي صورت خواهد 
گرفت كه حتي يك متر هم به محدوده ش��هري 
اضافه نشود. وي اظهار كرد: ستاد بازآفريني شهري 
به حوزه بازس��ازي و ساخت و ساز در بافت مياني 
و فرسوده شهرها مي پردازد و اين مهم در راستاي 
اقدام ملي امسال با جديت پيگيري مي شود. عضو 
هيات مديره شركت بازآفريني شهري ايران ادامه 
داد: براي اين منظور بايد در حوزه ش��هرداري ها، 
سياس��ت تش��ويقي همچنين در ح��وزه مالي و 

تسهيالتي حمايت هاي ويژه صورت گيرد.

آزادراه باكو به رشت و 
اردبيل احداث مي شود

محمد اسالمي، وزير راه و شهرس��ازي گفت: قرار 
است اتوبان باكو-آس��تارا به رشت و اردبيل متصل 
شود.اسالمي درخصوص دس��تاوردهاي اجالس 
كشورهاي غيرمتعهد در كش��ور آذربايجان اظهار 
داشت: در حاش��يه اجالس كشورهاي غيرمتعهد 
كه رييس جمهوري ايران نيز در آن حضور داشت، 
مذاكراتي با همتايان خود در آن كشورها داشته ايم.

به گزارش مهر، وي افزود: به نظر مي رس��د س��طح 
ارتباطات ايران با كشور آذربايجان به بهترين سطح 
خود رس��يده و اين جزو پيشرفت هاي ديپلماسي 
كشور است. سطح تعامالت ارتقا يافته و تفاهمات 
و توافقات دو كشور در حيطه همكاري هاي فضايي 
بهتر و صميمي تر شده است.وزير راه و شهرسازي 
تصريح كرد: جمهوري اسالمي ايران در 3 فصل با 
كش��ور آذربايجان گفت وگو كرد كه يكي از موارد 
موضوع تعامالت ريلي اس��ت كه آس��تارا ايران به 
كشور آذربايجان متصل ش��ود. اين مسير تا رشت 
ادام��ه يافته و در ح��ال حاضر آنه��ا خواهان تداوم 
اين خط ريلي از رش��ت به آس��تارا هستند و اينكه 
س��ريع تر انجام گيرد.وي ادام��ه داد: در اين زمينه 
روي ترمينالي به نام آس��تارا – آستارا كار شده بود 
كه بار تا آستارا ايران رس��انده شود و از آنجا توسط 
قطارهاي كشور آذربايجان حمل شود. در حاشيه اي 
اجالس بر گسترش اين ترمينال توافق شد كه يكي 
از پروژه هاي مشترك ما با كشور آذربايجان به شمار 
مي آيد.محمد اسالمي در خصوص ديگر پروژه هاي 
مشترك اظهار كرد: كشور آذربايجان يك اتوبان از 
باكو به آستارا احداث كرده كه به وسيله آن مسيري 
5 ساعته به 2.5 ساعت كاهش يافت. قرار است اين 
اتوبان به جاده اردبيل و رشت متصل شود و در مسير 
آن براي ساخت يك پل روي رودخانه توافق شده و 
يكي از اقدامات مشترك دو كشور ساخت پل است.

قيمت واحدهاي مسكوني متوسط متراژ در منطقه 3 تهران )ميليون تومان( 
قيمت كلقيمت هر مترمربع متراژمحله

91232093مالصدرا
115273105ظفر

155335115نوبنياد
120293480اختياريه
8032.52600جردن
7526.662000ونك
162406480دولت

107242568شيخ بهايي
13528.53847سئول

حجم معامالت در منطقه 3
طي سال هاي 89 تا 97

روند متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني
در منطقه 3)به ميليون تومان(
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عضو اتاق بازرگاني ايران: 

مسير ارسال كاال به عراق ُكند شده است
عضو اتاق بازرگاني ايران گفت: اگر ناآرامي ها در عراق 
ادامه داشته باشد تمام كسب وكارها را تحت الشعاع 
خود قرار خواهد داد و حتي امكان دارد كه باز همزمان 
برگزاري نمايشگاه بغداد به تعويق بيافتد زيرا به غير از 

ايران 40 كشور در اين نمايشگاه پاويون دارند. 
عل��ي ش��ريعتي در گفت وگو ب��ا ايلنا درب��اره تاثير 
ناآرامي هاي عراق و تاثير آن بر روي صادرات كش��ور 
و برگزاري نمايش��گاه بين الملل��ي در بغداد گفت: با 
توجه به ش��رايط پيش آمده قابل پيش بيني بود كه 
زمان برگزاري نمايشگاه بغداد به تاخير خواهد افتاد. 

او درباره عل��ل ناآرامي هاي عراق گفت: ريش��ه اين 
درگيري ها مربوط به مس��ائل اقتصاد سياسي است. 
اكن��ون معترضين عراق��ي از گروه هايي كه خواهان 
استعفا تا ابقاي دولت هستند در خيابان ها حضور دارند 
و گمانه زني درخصوص اينكه نتيجه اين ناآرامي ها چه 
خواهد شد سخت است. عراق يك كشور نفت خيز با 
موقعيت استراتژيك است و براي اكثر كشورها آينده 
سياسي آن مهم اس��ت و هر كدام به نوعي اثرگذاري 
خود را در اين تحوالت دارند. صادركننده برتر سال 97 
تصريح كرد: البته اين درگيري ها جنس خاص خود 

را دارد و حتي امكان دارد كه روند آ ن طوالني ش��ود 
مگر اينكه قدرتي مانند مرجعيت وارد ميدان شود و 
به نوعي به اوضاع سروسامان بدهد. در روزهاي اخير 
درگيري ها گسترش پيدا كرده و براي افرادي كه كار 
اقتصادي مي كنند شرايط اصال مناسب نيست. براي 
يك فعال اقتصادي آرامش و امنيت مهم ترين مولفه 
است.  شريعتي ادامه داد: در عراق پس از صدام همواره 
فساد به صورت گسترده وجود داشته و تمام فعاالن 
اقتصادي ايراني اين موض��وع را در حوزه خود اعم از 
مراكز ص��دور مجوز، گمركات و حت��ي وزارتخانه ها 

حس كرده اند. اما اتفاق جديدي رخ نداده كه به خاطر 
آن تظاهرات شود يا در خصوص بيكاري اكنون كارگر 
ساده در بخش هايي از عراق به سختي پيدا مي شود 
و به نظر مي رس��د معترضان به بيكاري بيش��تر قشر 
متوسط يا تحصيل كرده هستند كه انتظار شغل هايي 
فراتر از كارگري ساده دارند. بطور كلي با توجه به اينكه 
اين ناآرامي ها در مناطق شيعه نشين بيشتر متمركز 
است و مشخص نيس��ت خواسته مخالفان چيست و 
آلترناتيوي ندارند نقش دولت هاي خارجي بس��يار 
پر رنگ اس��ت به همين جهت تنها راه حل نا آرامي ها 

ورود مرجعيت به اين موضوع است. او درباره كاهش 
صادرات و ام��كان ممنوعيت ورود كاالهاي ايراني به 
اين كش��ور در روزهاي آينده گفت: با توجه به بافت 
اقتصادي و ضريب مص��رف بحث ممنوعيت واردات 
از ايران اصال مطرح نيست اما جاده ها و مسير ارسال 
مهم است و اكنون باعث شده كه روند ارسال بار كمي 
كند شود اما در صورت ادامه وضع موجود امكان بدتر 
شدن اوضاع دور از تصور نيست فعال ناآرامي ها مانند 
افغانستان نشده است و به سمت تخريب اموال بخش 

خصوصي نرفته است.
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متوليان بخش معدن تشريح كردند 

امتيازات دولتمردان به معدنكاران
تعادل|

معادن از جمله مواردي اس��ت كه در ش��رايط سخت 
اقتص��ادي مورد توجه مس��ووالن قرار گرفته اس��ت؛ 
چراكه عالوه بر درآمدزايي براي كشور مي تواند بخش 
اشتغال را نيز فعال كند. در اين راستا، دولت در تالش 
است تا شرايط فعاليت معادن را تسهيل كند اما به گفته 
معاون طرح و برنام��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
وضعيت تس��هيالت نظام بانكي ب��ه بخش صنعت و 
معدن مطلوب نيس��ت. از اين رو، مديرعامل صندوق 
بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني در پي تسهيل 
شرايط پرداخت تس��هيالت به بخش معدن برآمده و 
اعالم كرده؛ با توجه به اينكه بانك ها پروانه بهره برداري 
را به  عنوان وثيقه براي دريافت وام نمي پذيرند، صندوق 
بيمه س��رمايه گذاري فعاليت هاي معدن��ي، معدن و 
محل اجراي طرح را به عن��وان وثيقه پذيرفته و بيمه 
را تحويل مي دهد تا معدنكاران بتوانند تسهيالت اخذ 
كنند. استفاده از پروانه هاي بهره برداري براي دريافت 
تسهيالت در حالي مورد تاييد قرار گرفته، كه مديركل 
دفتر اكتش��افات وزارت صنعت، مع��دن و تجارت از 
درخواست ساالنه حدود ٢٠ هزار درخواست براي صدور 
پروانه اكتشافي خبر داد. همچنين متولي بخش معدن 
وزارت صمت اعالم كرده است كه امسال به ميزان يك 
ميليون و 700 هزار تن سنگ آهن مورد نياز ذوب آهن را 
تامين مي كند و انتظار مي رود بخشي از نياز اين شركت 
نيز توس��ط سنگ آهن مركزي كه وابس��ته به وزارت 

تعاون، كار و رفاه اجتماعي است، تامين شود.

   عدم تسهيالت دهي به معدن
مع��اون ط��رح و برنام��ه وزارت صمت گف��ت: توليد 
محصوالت مهم صنعتي و معدني رو به بهبود اس��ت 
و اميدواريم اين روند تا پايان س��ال به شرايط بهتري 
برس��د. س��عيد زرندي اظهار كرد: از بي��ن كاالهاي 
توليدي كه در كل كشور توليد مي شود 42 محصول 
به عنوان منتخب بطور دقيق رصد و پايش مي شود كه 
اين محص��والت مهم ترين توليدات صنعتي و معدني 
كشور بوده و بيشترين تاثير را در اين بخش دارا است. 
او وضعيت تس��هيالت نظام بانكي به بخش صنعت و 
معدن را مطلوب ندانس��ت و گفت: يكي از مهم ترين 
منابع در اختيار وزارتخانه در قالب تس��هيالت برنامه 
توليد و اشتغال )تبصره 18( است كه تا پايان شهريور 
1398 تع��داد 1016 واحد به بانك هاي عامل معرفي 
كه از اين تعداد 27 واحد تس��هيالت خود را به ارزش 
239.4 ميليارد تومان دريافت كرده اند. زرندي تاكيد 
كرد: اين روند وضعيت مطلوبي را نشان نمي دهد و بايد 
سرعت پرداخت تسهيالت به توليد با سرعت بيشتري 

انجام پذيرد.
در اين راس��تا، طبق اعالم مديرعام��ل صندوق بيمه 
س��رمايه گذاري فعاليت هاي معدني، با توجه به اينكه 
بانك ها پروانه بهره ب��رداري را به  عن��وان وثيقه براي 
دريافت وام نمي پذيرند، صندوق بيمه سرمايه گذاري 
فعاليت هاي معدن��ي، معدن و محل اج��راي طرح را 
به عنوان وثيق��ه پذيرفته و بيم��ه را تحويل مي دهد 
تا معدن كاران بتوانند تس��هيالت اخ��ذ كنند. فريد 
دهقان��ي در رابطه با گاليه مع��دن كاران از نپذيرفتن 

پروانه بهره برداري توسط بانك ها به عنوان وثيقه براي 
دريافت وام، به »ايسنا« گفت: بر اساس ماده 31 قانون 
معادن، صن��دوق بيمه س��رمايه گذاري فعاليت هاي 
معدني به  منظ��ور حمايت از مع��ادن كوچك بخش 
خصوصي تشكيل شده كه كاركرد آن پوشش ريسك 
سرمايه گذاري در بخش اكتشاف است. بنابراين ما سعي 
كرده ايم دسترسي معدن كاران و فرآوري  كنندگان را 
به منابع بانكي تسهيل كنيم. او افزود: با توجه به اينكه 
تمام دارايي هاي معدني شامل ماشين آالت مشغول به 
كار در سايت و پروانه بهره برداري معدن است، لذا تمام 
سرمايه معدن كار در بخش خصوصي همين دو مورد 
اس��ت، كه البته اين دارايي ها از نظر بانكي قابل  قبول 
نيستند؛ بنابراين صندوق بيمه سرمايه گذاري در اينجا 
ورود كرده و براي حل مشكل، طرح توسعه يا فرآوري را 
بررسي كرده و سپس بيمه  نامه اعتباري يا ضمانتنامه 

بانكي به بانك ارايه مي دهد. 
بنابه اظه��ارات دهقاني، در اين رون��د، گزارش فني، 
اقتصادي و پيش فاكتورهايي كه توسط صندوق بيمه 
سرمايه گذاري معدني تهيه و تاييد مي شود، قابل قبول 
براي بانك ها خواهد بود. به عبارتي ما تمام اموري كه 
در زمينه اخذ منابع از بانك انجام مي ش��ود را بر عهده 
مي گيريم و معدنكار ديگر طرف بانك نيس��ت. البته 
از معدن كار مي خواهيم م��وارد اعتباري، مالي و چك 
برگشتي را كه بر اساس عرف بانك و مصوبه شوراي پول 
و اعتبار و بانك مركزي است، لحاظ كند. با اين كاركرد، 
صندوق دسترسي معدن كاران به منابع مالي بانك را 
تسهيل مي كند.  او ادامه داد: البته كار بانك واسطه گري 
مالي است و به اين دليل كه منابع آن براي ديگران بوده 
و فقط واس��طه اي بين سپرده گذاران و دريافت كننده 

تس��هيالت است، س��ودآوري و كاهش ريسك آن در 
اولويت قرار دارد. به دليل اين مش��كل، صندوق براي 
ارايه تسهيالت، واسط بين بانك و معدن كار شده است. 
در اين  بين ش��وراي  عالي معادن نيز به ما اين اختيار 
را داده اس��ت كه به عنوان يك بخش حاكميتي، اين 
مسووليت را قبول و نقش واسط را ايفا كنيم. دهقاني 
همچنين درباره عدم پذيرش پروانه بهره برداري معدن 
به عنوان وثيقه از سوي بان ها نيز عنوان كرد: قانون به 
صراحت بانك ها را موظف كرده اس��ت كه پروانه هاي 
بهره برداري را به عنوان وثيقه قبول كنند، اما بانك ها به 
داليل حقوقي اين موضوع را نمي پذيرند. از نظر حقوقي 
بانك ها استدالل هايي دارند كه براي معدن كاران قابل 

قبول نيست.

 20 ه�زار درخواس�ت براي ص�دور پروانه 
اكتشافي

اس��تفاده از پروانه ه��اي بهره برداري ب��راي دريافت 
تسهيالت در حالي مورد تاييد قرار گرفته، كه مديركل 
دفتر اكتشافات وزارت صمت در پانزدهمين نمايشگاه 
بين الملل��ي مع��دن، صنايع معدني، ماش��ين آالت و 
تجهيزات معدني، از درخواست ساالنه حدود ٢٠ هزار 
درخواست براي صدور پروانه اكتشافي خبر داد. اسداهلل 
كشاورز با بيان اينكه امسال، سال انقالب معدني است، 
افزود: يكي از اقدامات در راستاي تحقق اين موضوع، 
واگذاري پهنه هاي اكتشافي به كنسرسيومي بوده كه 

به تازگي تشكيل شده است. 
او عنوان كرد: اوايل سال ٩٢، بحث پهنه هاي اكتشافي 
مطرح و تا ب��ه امروز ادامه پيدا كرده اس��ت كه در اين 
زمينه، ١٧٠ پهنه تعريف ش��د ك��ه مطالعات نهايي 

٨٠مورد آن، به اتمام رسيده است؛ ضمن اينكه عالوه 
بر سياست ذكر شده و در راستاي شفاف سازي اقدامي 
ديگر در حوزه كاداس��تر انجام گرف��ت؛ به نحوي كه 
سيستم كاداستر از ١٦ اسفند ٩٣ نهايي شده و امروز 
كل كشور تحت پوشش اين سامانه قرار گرفته است. 
كش��اورز، از اقدامات ديگري كه توس��ط وزارت خانه 
صورت گرفته اس��ت را همگن كردن كليه اطالعاتي 
كه توسط سازمان هاي دولتي و خصوصي جمع آوري 
شده بود، دانس��ت و اظهار كرد: بر اين اساس، مي توان 
جمع آوري اطالعات را يكي از دستاوردهاي سال ٩٨ 

ذكر كرد. 
 اما وحيد صائب فر، عضو كميته اكتشاف خانه معدن 
ايران معتقد است كه در ارتباط با پهنه ها سال ها است 
درباره آنها بحث مي ش��ود و در واقع، اطالعات موجود 
كافي نيست؛ بر همين اساس، دليل اينكه نتوانستيم 
معادن بزرگ تري داش��ته باشيم، نش��ان دهنده اين 
موضوع است كه مشكلي در روند كارها وجود دارد. امروز 
كنسرسيوم دولتي با منابع مالي نامحدود تشكيل شده 
است؛ اما اگر بخواهد مسيري را كه ديگر شركت ها طي 
كرده اند برود، به نتيجه اي نخواهد رسيد؛ چراكه بخش 
خصوصي كارهاي خ��ود را بدون منابع مالي نامحدود 
انجام مي دهد. صائب فر از وزارت صنعت درخواس��ت 
كرد تا در اكتش��افات، استانداردي را تعريف كرده و به 

آن پايبند باشد. 
همچنين منصور قرباني، عضو كميته اكتش��اف خانه 
معدن ايران اظهار كرد: بهتر است شركت هاي بزرگ 
به دنبال معادن ژرف باش��ند؛ به عن��وان مثال ذخيره 
چادرملو تا چند سال ديگر به پايان مي رسد. جواب آينده 
صنايع معدني ايران را چه كسي خواهد داد؛ پس بهتر 

است معادن كوچك را در اختيار بخش خصوصي قرار 
دهند. همچنين سجاد غرقي، عضو هيات نمايندگان 
اتاق تهران گفت: ۵ اولويت براي حصول نتيجه انتخاب 
كرديم كه اولويت دوم در كميس��يون معدن و صنايع 
معدني تنقيح قوانين اكتشافي بوده است؛ عدم تمركز در 
فرآيندها و شفاف سازي حقوق دولتي و حكمراني عمده 
بحث هاي ما در زمينه معادن كوچك مقياس است. او 
اظهار كرد: ما ذخاير بزرگي در اختيار داريم و اكنون آنچه 
بخش معدن نياز دارد تداوم توسعه در اين بخش است؛ 
زنجيره ها تكميل ش��ده و اكنون آنچه نياز است تداوم 
توسعه است. غرقي گفت: نگاهي كه در كشور مغفول 
مانده اين است كه سيستم ما در كشور از نوع ستادي 
است. در سال 77 قانون معادن اصالح شد و زمينه ورود 

سرمايه گذاران به كشور فراهم شد. 
او عنوان كرد: معادن كوچ��ك به دليل كوچك بودن 
و آس��يب پذير بودن و عدم حمايت تعطيل ش��ده اند. 
بايد شرايطي ايجاد كرد كه انباشت سرمايه در معادن 
كوچك و متوس��ط اتفاق بيافتد؛ بخش معدن اكنون 
متهم به خام فروش��ي اس��ت لذا نگاه مثبت��ي به اين 
بخش وجود ن��دارد و دول��ت از آن حمايت نمي كند. 
غرقي گفت: منابعي كه مي تواند اين بخش را توس��عه 
دهد ورود سرمايه گذار خارجي، استفاده از تسهيالت 
بانكي، توس��عه صادرات و فروش داخل است كه ورود 
س��رمايه گذار خارجي به دليل تحريم و اس��تفاده از 
تس��هيالت بانكي نيز به س��ادگي امكان پذير نيست.

بخش معدن را به خام فروش��ي متهم مي كنند و نگاه 
مثبتي به اين بخش وجود ندارد و دولت نيز حمايتي از 
ما نمي كند. توسعه صادرات و فروش داخلي بايد مورد 

توجه قرار گيرد.

   تامين 7‚1 ميليون تن سنگ آهن ذوب آهن 
همچنين متولي بخش معدن وزارت صمت اعالم كرده، 
كه امسال به ميزان يك ميليون و 700 هزار تن سنگ 
آهن مورد نياز ذوب آهن را تامين مي كند و انتظار مي رود 
بخشي از نياز اين شركت نيز توسط سنگ آهن مركزي 
كه وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است، 
تامين ش��ود. زنجيره ارزش براي هم پوشاني و تداوم 
توليد بايد در امتداد هم شكل بگيرد و در بخش فوالد 
اين مساله اهميت بسزايي دارد و اكنون فوالد مباركه 
براي تامين خوراك مورد نياز خود در منطقه سنگان 
) خراس��ان رضوي( س��رمايه گذاري كرده و اين امر به 
تامين پايدار سنگ آهن مورد نيازش كمك خواهد كرد.

منصور ي��زدي زاده، مديرعامل ذوب آهن اصفهان نيز 
گفت: وزارت صم��ت 40 درصد خوراك مورد نياز اين 
واحد را تضمين كرده، ام��ا 60 درصد بقيه، همچنان 
مورد درخواس��ت است كه مش��خص نيست، چگونه 
تامين ش��ود. به گفته او، مش��كل تامين سنگ آهن 
عالوه بر واحدهاي بزرگ فوالد سازي مانند ذوب آهن 
و مباركه، واحدهاي كوچك را هم تحت تاثير قرار داده 
است. مديرعامل ذوب آهن اصفهان يادآوي كرد: وزارت 
صنعت فرصت 2 ماهه )مهر و آبان 98( را براي ارزيابي 
اعمال وضع عوارض 2۵ درصدي براي صادرات سنگ 
آهن تعيين كرده كه پس از آن نسبت به تداوم يا لغو آن 

تصميم گيري خواهد كرد.

رييس كنفدراسيون صادرات ايران گفت: با خروج امريكا 
از برجام، اي��ن انتظار از اروپا وجود داش��ت ك��ه از طريق 
»اينستكس« با ايران معامله كند، اما اين كانال اجرايي نشده 
است و به نظر هم مي رسد كه خروجي نخواهد داشت، به 
اين معنا كه اينستكس عمال قدرت اجرايي ندارد؛ پس بايد 
به بازارهاي پيراموني و از جمله سوريه تمركز كنيم ولي اگر 
كانال مالي با اروپا باز شد شايد شرايط بهتر شود. به گزارش 
خبرگزاري مهر، محمد الهوتي با بيان اينكه از اول فروردين 
98 تا 8 آبان امسال، 10 ميليارد و 344 ميليون يورو فروش 
ارز صادراتي بوده و 8 ميليارد و 381 ميليون يورو تامين ارز 
واردات انجام شده اس��ت، افزود: آمار خريد و فروش ارز در 
سامانه نيما به اين صورت است كه از اول فروردين 98 تا 8 
آبان ماه امسال معادل 10 ميليارد و 344 ميليون يورو فروش 
ارز از سوي صادركنندگان در سامانه نيما صورت گرفته كه 
در مقابل 8 ميليارد و 381 ميليون يورو، تأمين ارز واردات از 

اين محل انجام شده است.  
او با اشاره به اينكه اكنون سامانه نيما بالغ بر 1.۵ ميليارد يورو 
مازاد ارزي داشته و عرضه در آن بيش از تقاضاي ارز است، 
اظهار كرد: ميانگين نرخ فروش يورو 11 هزار و 831 تومان 
و ميانگين نرخ خريد آن 11 هزار و 889 تومان است ضمن 
اينكه در بازار ثانويه، نرخ خريد هر دالر 10 هزار و 702 تومان و 
نرخ فروش آن 10 هزار و ۵94 تومان است كه نشانگر تفاوت 
3 تا ۵ درصدي قيمت ارز در س��امانه نيما با بازار آزاد است.  

عضو كميته ارزي اتاق ايران اين تفاوت نرخ را معقول دانست 
و گفت: بيشتر واردكنندگان تمايل دارند تا از ارز صادراتي 
براي واردات خود استفاده كنند چرا كه نقل و انتقاالت ارزي 
راحت تر، هزينه ها كمتر و نرخ به صورت توافقي بر اساس 
اختياري كه بانك مركزي به دو طرف داده اس��ت، صورت 
مي گيرد.  به گفته او، تقاضا كماكان براي ارز 4200 توماني 
باال است و اين نشان مي دهد هر چه نرخ ارز به سمت واقعي 
پيش برود، تقاضاي كاذب در بازار كمتر مي شود. او اظهار 
كرد: از آنجايي كه ارايه ارز 4200 توماني مورد انتقاد فعاالن 
اقتصادي قرار دارد، اما دولت معتقد است كه بايد اين سياست 
را ادامه دهد، اگرچه رديف كااليي آن را به ۵ قلم كاهش داده 
ولي باز هم امكان كوتاه تر كردن ليست مشموالن دريافت 
ارز دولتي وجود دارد. با توجه به درآمد ارزي كشور در شرايط 
سخت تحريمي، بايد هر يك دالر را هم به دقت هزينه كرد. 
رييس كنفدراسيون صادرات ايران به بيان آمارهاي تجارت 
خارجي در نيمه اول امسال پرداخت و گفت: امسال اولين 
سالي است كه دولت به غير از كاالهاي اساسي، حتي يك 
دالر هم ارز بابت واردات كاالها نداده است، به نحوي كه ارز 
صادرات غيرنفتي جايگزين ارز نفتي بودجه شده است. اين 
در شرايطي است كه صادرات در نيمه نخست امسال، با وجود 
كاهش ارزشي، به لحاظ وزني با 22 درصد رشد مواجه بوده 
و تراز تجاري با اختالف 273 ميليون دالري، به نفع واردات 
منفي اس��ت. او افزود: بازارهاي س��نتي ايران در صادرات 

همچنان حفظ ش��ده؛ به نحوي كه چي��ن، عراق، تركيه، 
امارات و افغانستان در زمره ۵ كشور اول صادراتي ايران قرار 
گرفته اند؛ ضمن اينكه هند نيز از اين فهرست خارج شده كه 
نشان مي دهد هندي ها سختگيري هاي بيشتري نسبت به 
ورود كاالهاي صادراتي ايران داشته اند. الهوتي با بيان اينكه 
در حوزه واردات نيز چين، امارات و تركيه شركاي اول ايران 
هستند؛ افزود: ميانگين ارزش هر تن كاالي صادراتي نيز به 

29۵ دالر رسيده است. 
او با اشاره به اينكه بانك مركزي بازگش��ت ارز صادراتي ار 
تسهيل كرده اس��ت، گفت: بر اين اساس، با توجه به مازاد 
عرضه ارز در س��امانه نيما، تف��اوت قيمت در ب��ازار آزاد و 
سامانه نيما به حداقل رسيده است و سياست هاي تعاملي 
به صادركنندگان فرصت داده تا ارز را به چرخه اقتصادي 
برگردانند و بر اين اس��اس، ريي��س كل بانك مركزي هم 
اعالم كرده كه 71 درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادي كش��ور بازگشته اس��ت؛ البته اين به معناي آن 
نيست كه 29 درصد مابقي بازنخواهد گشت، چراكه هنوز 
هم فرص��ت صادركنندگان براي بازگش��ت ارز صادراتي 
به اتمام نرسيده اس��ت. الهوتي افزود: متولي بازگشت ارز 
صادراتي بانك مركزي است و اين نهاد بايد پاسخگوي منابع 
ارزي كشور باشد؛ اين در حالي است كه معاون معدني وزير 
صمت اعالم مي كند كه كمتر از ۵ صادركننده معدني ارز به 

كشور برگردانده اند. 

رييس كنفدراسيون صادرات ايران عنوان كرد
»اينستكس« قدرت اجرا ندارد

 یك امتياز به صنوف 
توليدي- صادراتي 

مهر| معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از طراحي 
ميز صادرات صنوف توليدي و خدماتي در سازمان 
توس��عه تجارت خب��ر داد و گفت: بر اس��اس تاكيد 
وزارت صنعت، يك ميز كااليي اين سازمان به صنوف 
توليدي و خدماتي اختصاص مي يابد. حميد زادبوم 
از راه اندازي ميز صادرات صنوف توليدي و خدماتي 
خبر داد و گفت: با تاكيدات صورت گرفته در راستاي 
توسعه صادرات صنايع كوچك و متوسط و به خصوص 
واحدهاي صنفي، مي��ز صادراتي صنوف توليدي و 
خدماتي به زودي در سازمان توسعه تجارت راه اندازي 
خواهد شد.  رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران 
تصريح كرد: بس��ياري از صنوف توليدي و خدماتي 
كشور توانايي صادرات دارند و بر اين اساس، مي توانند 
با صادرات هر چند كوچك خود، در شكل گيري آمار 
توسعه صادرات غيرنفتي كشور نقش داشته باشند؛ 
به همين دليل با وجود اينكه در طبقه بندي هاي قبلي 
سازمان توس��عه تجارت صنوف ديده نشده بودند، 
اكنون با تاكيد قائم مقام وزير صمت مبني بر حمايت 
از صنوف و صادرات واحدهاي صنفي، يكي از ميزهاي 
كااليي اين سازمان در معاونت توسعه صادرات كاال 
و خدم��ات، به صنوف توليدي و خدماتي اختصاص 
خواهد يافت. به گفته زادبوم، بر اين اساس قرار است كه 
اصناف نيز در ارتباط ببيشتر با سازمان توسعه تجارت، 
از خدمات اين سازمان به منظور توسعه صادرات كاال 
و خدمات خود استفاده كرده و در جايي كه با مشكل 
در صادرات مواجه هس��تند، مسائل را جهت حل به 

سازمان توسعه تجارت ايران ارجاع دهند. 

 دفاتر تجارت ملي 
در دستوركار بخش خصوصي

اتاق بازرگاني ای�ران| رييس اتاق ايران گفت: 
پارلمان بخش خصوصي، آم��اده ايجاد پنج دفتر 
تجارت ملي در پنج كشور جهان، با هدف توسعه 
ب��ازار و معرفي كاالي ايراني به كش��ورهاي هدف 
است و نخس��تين دفتر در روسيه تاسيس خواهد 
ش��د. غالمحسين شافعي توس��عه روابط تجاري 
و اقتص��ادي با كش��ورهاي همس��ايه را از يكي از 
راهبردهاي اساسي كش��ورمان برشمرد و عنوان 
كرد: در اين مس��ير بايد به س��مت توسعه روابط 
پاياپاي تجاري حركت كنيم. طبيعتا نقش سفرا 
و رايزنان اقتصادي ايران در كش��ورهاي همسايه 
انكارناپذير است. او با اشاره به تجارب نهادهايي نظير 
جترو )مركز توسعه تجارت خارجي ژاپن( و آژانس 
كوترا )سازمان توسعه تجارت و سرمايه گذاري كره 
جنوبي(، بيان كرد: قريب به ده ماه پيش و با استناد 
به تجربه هاي موفقي كه ذكر شد، پيشنهاد ايجاد 
دفاتر تجارت ملي با راهبري ات��اق ايران را مطرح 
كرديم تا به مدد اين س��اختار، توس��عه بازار براي 
كاالهاي ايراني ممكن شود و اين موضوع مي تواند 
توقعي ك��ه از رايزن هاي اقتصادي م��ي رود را نيز 
تامين كند. شافعي ادامه داد: با توجه به پيوستن 
ايران به اتحاديه كشورهاي اوراسيا، مقرر گرديد تا 
اولين دفتر تجارت ملي در روسيه راه اندازي و فعال 
شود كه تا به امروز كار ايجاد دفتر مذكور 40درصد 
پيشرفت داشته است. به گفته شافعي، كشورهاي 
همسايه در اولويت تاسيس اين دفاتر خواهند بود. 

دو تخلف عمده نانوایان
ایس�نا| معاون نظارت و بازرس��ي سازمان صمت 
اس��تان تهران با بيان اينكه عمده تخلف نانوايان در 
زمينه كم فروشي و گران فروشي بوده، اعالم كرد كه 
همه نانوايي هاي استان تهران بازرسي خواهند شد. 
عزيزاله افضلي با اشاره به ابالغ قيمت هاي جديد نان از 
اول مهر ماه امسال از سوي استانداري، هشدار داد كه 
اين قيمت ها براي همه واحدهاي نانوايي الزم االجرا 
است. به گفته او، از ابتداي طرح بازرسي و نظارت بر 
نانوايي هاي استان تهران، 60 درصد واحدهاي صنفي 
نانوايي مورد بازرسي قرار گرفتند كه بيشترين تخلفات 
مشاهده شده، گران فروشي و كم فروشي در وزن چانه 
بوده است. اين مقام مسوول همچنين از وجود بيش از 
6400 واحد نانوايي فعال در كل استان تهران خبر داد 
و تصريح كرد: از اين تعداد، 37۵0 واحد مورد بازرسي 
قرار گرفتند و تعداد 940 واحد متخلف با ارزش ريالي 
بيش از 2 ميليارد و 362 ميليون ريال شناسايي و به 

تعزيرات حكومتي معرفي شدند. 
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پكن- واشنگتن در مورد توافق تجاري به اجماع رسيدند

تالش دولت افغانستان براي هماوردي با نماينده امريكا 

زمزمه هاي پايان جنگ تجاري 

سنتز »غني« در برابر تز »خليل زاد« و آنتي تز »طالبان«

گروه جهان| 
»شي جين پينگ« رييس جمهوري چين، احتماال براي 
امضاي بخش نخست از توافق تجاري كشورش با اياالت 
متحده به آيوا مي رود. دونالد ترامپ گفته توافق تجاري كه 
همگان مدت ها انتظارش را مي كشيدند قرار است در ايالت 
آيوا امضا شود، جايي كه كشاورزانش از تبعات 16 ماه جنگ 

تجاري دو اقتصاد بزرگ جهان به شدت متضرر شده اند.
به گزارش رويترز، رييس جمهوري امريكا گفته مذاكرات 
درباره بخش نخس��ت از توافق تجاري به خوبي به پايان 
رس��يده و اميدوار اس��ت كه بتواند اين توافق را با حضور 
شي جين پينگ در ايالت آيوا امضا كند. ترامپ گفته: “در 
حال صحبت كردن درباره آيوووا هس��تيم زيرا اين ايالت 
بزرگ ترين جايگاه را براي كشاورزان دارد. از اين رو، از نظر 
من، انتخاب آيووا منطقي است. من آيووا را دوست دارم. 
امكان امضاي توافقنامه در آن وجود دارد.« انتخاب ايالت 
آيوا از اين جهت موردتوجه ناظران قرار گرفته كه دونالد 
ترامپ در انتخابات 2016 ميالدي آرا بسيار زيادي در اين 
ايالت داشت. ترامپ در آن انتخابات در مقايسه با آراي ۴1.۷ 
درصدي هيالري كلينتون دموكرات، موفق به كسب ۵1.1 

درصد آرا در آيووا شد.
رس��انه هاي چيني هم از اجماع پكن و واش��نگتن بر سر 
توافق تجاري خبر داد ند. خبرگزاري چيني شينهوا شنبه 
نوش��ته، در مذاكره تلفني »ليو هي« معاون نخست وزير 
چين و مسوول مذاكرات تجاري اين كشور با امريكا و رابرت 
اليتزر نماينده تجاري، و استيون منوچين وزير خزانه داري 
امريكا، كه جمعه شب انجام شده دو طرف در مورد مسائل 
كلي توافق تجاري به اجماع نظر رسيده اند. گفته شده، در 
مذاكرات تلفني، دو طرف بحث هاي جدي و سازنده اي را 
براي رسيدگي صحيح به نگراني هاي اصلي يكديگر مطرح 
كردند و به اجماع اصولي رسيدند. همچنين دو طرف در 

مورد زمان بعدي رايزني ها گفت وگو كرده اند.
»ژونگ ش��ان« وزير تجارت چي��ن، »يي گانگ« رييس 
كل بانك مركزي چين و »نين��گ جيزه« معاون رييس 
كميس��يون توس��عه و اصالحات ملي چين ني��ز در اين 

مذاكرات حضور داشتند. پيش از اين گزارش شده بود كه 
دو كشور در مورد توافق تجاري به اجماع رسيده اند و قرار 
است روساي جمهوري چين و امريكا اين توافق را در حاشيه 
نشست سران آپك در شيلي امضا كنند كه اين نشست به 
 دليل ناآرامي هاي شيلي لغو شد و امضاي اين توافق را هم 

زير سئوال برد.
از آغاز مذاكرات تجاري چين و امريكا از فوريه 201۸ به اين 
سو، دو كشور در 1۳ نشست دو جانبه درباره اكثر مسائل 
مورد اختالف به توافق رسيدند اما مذاكرات بارها به دليل 

عهدشكني امريكا دچار فراز و نشيب شد. مارس 201۸ 
يعني يك ماه پس از آغاز مذاكرات تجاري دو كشور، دولت 
امريكا گزارش بازرسي ۳01 عليه كاالهاي چيني را منتشر 
و اعالم كرد 2۵ درصد بر تعرفه گمركي ۵0 ميليارد دالري 

كاالي چيني مي افزايد. 
بر اس��اس اين گزارش، در ماه م��ه 201۸ يعني فقط 
10روز پس از صدور بيانيه مش��ترك دو كشور مبني 
بر عدم جنگ تجاري، دولت امريكا خالف اين توافق، 
ادامه اجراي افزايش تعرفه گمركي بر كاالهاي چيني را 

اعالم كرد. در ماه مه 201۹ امريكا غيرمسووالنه چين 
را به عقب نشيني از موضع پيشين متهم و اعالم كرد كه 
تعرفه گمركي بر 200 ميليارد دالر كاالي چيني را كه 
قباًل به 10درصد ارتقاء داده بود، به 2۵درصد افزايش 
مي دهد و مراحل افزايش تعرفه گمركي ۳00 ميليارد 
دالري كاالي چيني باقي مانده را آغاز مي كند. چين 
نيز در واكنش به اين اقدامات تعرفه اي امريكا تاكنون 
ب��ر روي 120 ميليارد دالر از كااله��اي امريكا تعرفه 

اعمال كرده است.

  درخواست دوباره براي كاهش ارزش دالر 
زمزمه هاي پايان جنگ تجاري در شرايطي است كه دونالد 
ترامپ بار ديگر از بانك مركزي اياالت متحده خواسته با 
كاهش بيشتر نرخ بهره، ارزش دالر را تضعيف كنند. رويترز 
گزارش داده، پس از آنكه بان��ك مركزي امريكا در پايان 
نشست هفته گذشته خود با كاهش 0.2۵درصدي نرخ 
بهره موافقت كرد، ارزش دالر در برابر همتايانش كاهش 
يافت اما به نظر مي رس��د كه اين كاهش آن طور كه بايد، 

رييس جمهور امريكا را خشنود نكرده است.
ترامپ در واكنش به كاهش 0.2۵ نرخ بهره توسط بانك 
مركزي امريكا گفته نرخ بهره بايد بيش��تر و س��ريع تر از 
ميزان فعلي كاهش پيدا كند چرا كه با توجه به مشكالت 
توليدكنندگان امريكايي در نتيجه دالر نيرومند، تصميم 
فعلي مديران فدرال رزرو تنها نيشخند زدن به مشكالت 
آنها است. ترامپ گفته: »نرخ بهره ما بايد پايين تر از آلمان 
و ژاپن باشد اما دقيقا برعكس است. مشكل ما چين نيست 

مشكل ما خود فدرال رزرو است!«
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهان��ي را اندازه مي گيرد، از ژانويه تاكنون دس��تخوش 
تغييرات گس��ترده اي نشده اس��ت. از نظر تئوري وقتي 
بانك مرك��زي نرخ به��ره را كاهش مي ده��د، جذابيت 
سرمايه گذاري بر حسب آن ارز به دليل پايين آمدن نرخ 
بازدهي كاهش مي يابد و اين مساله، خود منجر به كاهش 
ارزش آن ارز مي ش��ود اما در واقعيت، رابطه پوياتري بين 
نرخ برابري ارزهاي مختلف برقرار است و با درنظر گرفتن 
عامل هاي كالن تري نظير چش��م انداز رش��د، سهم ارز 
موردنظر از ذخاير ارزي و ابزار پرداخت، ارزش دالر كاهش 
خيلي زيادي پس از سه كاهش متوالي نرخ بهره نداشته 
اس��ت. جان دويل مدير مبادالتي و معامالتي موسس��ه 
تمپوس مي گويد: »حتي اگر فدرال رزرو نرخ بهره را بيشتر 
و سريع تر از ديگر بانك هاي مركزي كاهش دهد، كاهش 
رش��د اقتصادي در نقاط مختل��ف و جنگ تجاري باعث 
تقويت دالر خواهد شد. كلي ريسك ژئوپليتيكي مختلف 

وجود دارد: برگزيت، هنگ كنگ، تركيه و...«

گروه جهان| 
همواره گزارش هاي جسته و گريخته اي از اختالفات 
ميان اشرف غني رييس جمهوري افغانستان و زلمي 
خلي��ل زاد نماينده وي��ژه امريكا در امور افغانس��تان، 
شنيده مي شد. گفته مي ش��د كه اشرف غني از اينكه 
خليل زاد در مذاكرات صلح با طالبان دولت او را دور زده 
است، خرسند نيست. اما سخت بود كه بتواند باور كرد 
رييس جمهوري افغانستان به دنبال رقابت با خليل زاد 
است تا اينكه طرح صلح هفت  ماده اي دولت افغانستان 
منتشر شد. زمان مشخص خواهد كرد كه چه كسي در 
اين ميان پيروز خواهد شد. اما دانستن اينكه غني با چه 

توشه اي وارد اين ميدان شده، مهم است. 
هشت صبح افغانستان نوشته: با واكاوي ابتدايي طرح صلح 
غني مي شود ديدگاهي كلي در اين زمينه به دست آورد؛ 
كمترينش اينكه مي ش��ود فهميد س��نتز اشرف غني در 
برابر تز زلمي خليل زاد و آنتي تز طالبان چيست. پيشنهاد 
غني يك طرح هفت مرحله اي اس��ت كه سه بخش دارد. 
در بخش اول، مذاكره با طالبان، امريكا و پاكس��تان مطرح 
شده است. اهميت و جايگاه اين مذاكرات از نگاه غني در اين 
بخش واضح شده است. در بخش دوم، تعامل با كشور هاي 
منطقه، جهان و سازمان هاي بين المللي جاي گرفته و اينكه 
اين تعامالت چگونه مي تواند در صلح افغانستان تاثيرگذار 
باشد. بخش سوم اين طرح صلح، به گام هاي فوري اختصاص 
داده شده است كه ش��امل برگزاري يك جرگه كوچك و 
همچنين يك نشست گسترده صلح با شركت نمايند گان 
افغانستان و كشورهاي منطقه و جهان در كابل مي شود. 

همچنين درباره هماهنگي و رايزني با نهادهاي اجتماعي 
از جمله جامعه  مدني و نمايند گان قشرهاي مختلف جامعه  
افغانستان در اين بخش، صحبت شده است. هشت صبح 
افغانستان نوشته، در مجموع وقتي به اين طرح نگاه شود، به 
واكنشي مي ماند كه در برابر كنش هاي امريكا در قبال صلح 
افغانستان ارايه و چيدمان شده است. از سوي ديگر مي شود 
پاسخ به درخواست هاي كالن طالبان را نيز در آن مشاهده 
كرد. در اين طرح همچنين درباره هماهنگي با جامعه مدني 
و اقشار مختلف جامعه افغانستان نيز مي شود رگه هايي را 
مشاهده كرد. به عنوان مثال، به خواست طالبان در ماده  اول 
آن، درباره خروج نظاميان امريكايي بطور روشن صحبت 
ش��ده و زمان بندي اين خروج نيز تلويحا ارايه شده است. 
در اينجا، اشرف غني مي خواهد به نحوي به طالبان بگويد 
كه اگر مي خواهيد نيروهاي امريكايي از افغانستان خارج 
شوند، ديگر به نش��اني خليل زاد نرويد؛ نشاني درست اين 
طرح نزد ماست.  با اين حال در همين بخش به مهم ترين 
نگراني امريكايي ها هم پرداخته ش��ده است كه چگونگي 
نقش امريكا در مقابله با هراس افكني در منطقه اس��ت. به 
بيان ديگر، به نگراني امريكا از تبديل شدن دوباره افغانستان 
به مامن تروريسم پرداخته شده است. اين جا غني خواسته 
به رهبران امريكا بگويد كه اگر مي خواهيد اطمينان حاصل 
كنيد كه ديگر افغانستان به النه هراس افگنان بدل نمي شود، 
نياز نيست از طريق خليل زاد به طالبان مراجعه كنيد، نشاني 
اصلي دولت افغانستان اس��ت.  چيزي ديگري كه در اين 
طرح ارايه ش��ده، درباره س��اختار مذاكرات صلح پس از 
خروج امريكايي هاست. اينجا غني مي خواهد اطمينان 

طالبان را از خروج نيروهاي امريكايي به دس��ت آورد و از 
سويي هم در مورد اينكه چه كسي و گروهي با آنها مذاكره 
مي كند، صحبت كرده است. غني به هيات 1۵ نفري اي 
اش��اره كرده كه پيشتر توسط دولت افغانستان به عنوان 
هيات مذاكره كننده همه گير معرفي شده بود. در اين ماده 
خواست هاي دولت و مردم نيز مطرح شده كه اولين آن، 
آتش بس است. اما مشكلي كه اين ماده دارد، اين است كه 
طالبان به نحوي به عنوان يك نيروي خارج از سامانه هاي 
قدرت اصلي خوانده شده است؛ در حالي عمده ترين نيروها 
در سامانه قدرت، دولت افغانستان است. اين در حالي است 
كه طالبان خود را نيروي برتر از حكومت مي خوانند و دولت 
افغانس��تان را به عنوان طرف دعوي، و نه سامانه مشروع 
قدرت قبول دارند.  در ماده  س��وم اين طرح در مورد روابط 
كابل و اسالم آباد صحبت ش��ده است. در اين بخش هيچ 
مورد جديدي ارايه نشده و مسائلي تكرار شده كه حكومت 
افغانس��تان در 1۷ سال اخير بارها تكرار كرده و نتيجه اي 
هم نداشته اس��ت. به عنوان مثال، گفته شده »پاكستان 
بايد بداند كه صلح در افغانستان چقدر مي تواند براي صلح 
در پاكستان و منطقه مهم باشد و همچنين افغانستان بايد 
بداند كه نقش پاكستان در صلح افغانستان يك نقش مهم 
و كليدي است.« اين در حالي است كه افغانستان كامال به 
اهميت نقش پاكستان در برقراري صلح آگاه است. از سوي 
ديگر، پاكستان به خوبي مي داند كه چه منافعي را مي تواند 
در وجود يك افغانستان ضعيف براي خودش تعريف كند. در 
اين ماده اشرف غني در يك واكاوي انتزاعي خواسته، بگويد 
به وضوح مي داند كه ريشه تمامي بدبختي هاي افغانستان در 

پاكستان آب مي خورد. اما شايد او هنوز نمي داند كه بخش 
بزرگي از چالش هاي افغانس��تان يا در خود كشور است يا 

در جغرافيايي بيرون از همسايه هاي آن تعريف مي شود. 
ماده  چهارم اين طرح، نياز به صلح براي كشورهاي منطقه 
و جهان را تعريف مي كند. آن چه در اين ماده آمده، بيشتر 
به يك نصيحت برادري مي ماند كه خودش درمانده است 
ولي مي خواهد براي ديگران نسخه  بهروزي دهد. ماده پنجم 
اين سند به نقش سازمان هاي بين المللي و غرب در فرآيند 
صلح افغانستان اشاره دارد. اين بخش بيشتر به حمايت هاي 
مالي سازمان هاي بين المللي از طرح صلح غني اشاره دارد. 
غني بطور معمول وقتي از سازمان هاي بين المللي صحبت 
مي كند، قطعًا يك بخش اين اشاره به كمك هايي است كه 

از اين سازمان ها حاصل مي شود. 
ماده  شش��م طرح صلح غني، توجه به مسائل داخلي 
افغانس��تان اس��ت. در اين جا آن چناني ك��ه غني در 
كارزارهاي انتخابات دور قبل مي گفت به حكومتداري 

خوب، زيرساخت هاي كارآ، تقويت نيروهاي امنيتي، 
مبارزه با فس��اد، پرداخته اس��ت. اين بخش هم تكرار 
وعده هايي است كه مردم افغانستان به آن باور ندارند. 

آخرين ماده اين طرح، به راه حل هاي مشكالت حاكميت 
قانون و چالش هاي محلي پرداخته است. در اين بخش به نظر 
مي رسد كه غني قصد داشته حس عوام گرايي خود را بروز 

داده و به شهروندان بگويد كه به ياد آنان است. 
هشت صبح افغانس��تان در پايان نوشته: »در مجموع 
اگر يك نگاه كلي با رويكرد تحليلي به اين طرح داشته 
باشيم، اين طرح را مي شود سند واكنشي، غيرواقع بينانه 
و داراي تضادهاي دروني با رويكردهاي قديمي، ناكام و 
عوام گرايانه خواند. البته در شرايطي كه غني قرار دارد، 
از يك سو آن طور كه مي گويند، نتايج انتخابات چندان 
به مذاقش خوش نيامده و از سوي ديگر، هم آوردي به 
نام زلمي خليل زاد حاكميتش را به چالش كشيده است، 

بعيد نيست كه از چنين سندهايي رونمايي كند.« 

دريچه

كوتاه از منطقه

تظاهرات هزاران الجزايري 
براي انقالبي جديد

گروه جه�ان|در موج جديد اعتراض هاي ضد دولتي 
در الجزي��ره، بيش از صدهزار نفر ب��ه خيابان ها آمدند و 
عليه حاكميت اين كش��ور اعتراض كردند و خواس��تار 
پايان دخالت نظاميان در قدرت شدند. به گزارش رويترز، 
اعتراض هاي جمعه پرتعدادترين تظاه��رات در ميان 
تجمعاتي بود كه در طول نه ماه گذش��ته هر جمعه در 
پايتخت الجزاير، الجزيره، برگزار شده است. اين تظاهرات 
به مناسبت شصت وپنجمين سالگرد استقالل از استعمار 
فرانسه برگزار شده است. افزايش تعداد شركت كنندگان 
در تظاه��رات ضد دولتي اين جمع��ه   در الجزاير در پي 
درخواست اپوزيسيون از مردم در شبكه هاي اجتماعي بود. 
به گزارش آسوشيتدپرس، خواسته هاي تظاهركنندگان بر 
محوريت انتخابات رياست جمهوري آينده قرار دارد. آنها 
خواستار حاكماني جديد هستند و نمي خواهند انتخابات 
را حاكمان فعلي برگزار كنند كه از نظر آنها فاسد و غير قابل 
دسترس هستند. معترضان مي گويند خواستار انقالبي 
جديد هستند و به دليل غيرشفاف و ناعادالنه بودن نظام 
سياسي فعلي با برنامه دولت براي برگزاري انتخابات در 
ماه آينده مخالفت كردند. اين۳۷مين جمعه اي است كه 
اين كشور واقع در آفريقاي شمالي شاهد تظاهرات وسيع 
مردم است. تظاهرات الجزاير فوريه آغاز شد و در آغاز ماه 
آوريل به كناره گيري رييس جمهور بوتفليقه انجاميد. 
ارتش قدرتمند الجزاير هم كه 20 سال پيش و همراه با 
قدرت گيري بوتفليقه به قدرت رسيده بود به دليل فشار 
تظاهرات مردمي مجبور به فاصله گيري از بوتفليقه شد. 
انتخابات جديد رياس��ت جمهوري قرار بود در تابستان 
برگزار شود، اما به تعويق افتاد و قرار است در ماه دسامبر 

مردم به پاي صندوق هاي رأي فرا خوانده شوند.

شيلي طرح قطع ماليات از 
ثروتمندان را متوقف كرد

گروه جهان| دولت شيلي در پي دو هفته اعتراض هاي 
ناش��ي از خش��م مردم از نابرابري ها از برنامه خود براي 
قطع ماليات از ثروتمندان دس��ت كش��يد. به گزارش 
آسوشيتدپرس، ده ها هزار تن از مردم شيلي در سانتياگو، 
پايتخت اين كشور دس��ت به راهپيمايي زده كه باعث 
تعطيلي پروازهاي دو فرودگاه اصلي بين المللي ش��د. 
گروه هاي كوچك معترضان با پرتاب س��نگ با پليس 
شيلي درگير شدند و پليس هم براي مقابله با آنها از گاز 
اشك آور اس��تفاده كرد. هزاران زن با در دست داشتن 
گل هاي ميخك س��فيد و لباس سياه بر تن در خيابان 
اصلي سانتياگو راهپيمايي كرده تا ياد 20 فردي را كه 
در جريان درگيري هاي اخير كش��ته ش��دند، گرامي 
بدارند. دولت سباستين پينه را رييس جمهوري شيلي 
كه با اعتراض هاي گس��ترده و درخواست براي افزايش 
دس��تمزدها، بهبود وضعيت بازنشستگان و وضعيت 
درمان روبروس��ت، اعالم كرده اس��ت كه برنامه قطع 
ماليات بر ثروتمندان و مش��اغل را كنار گذشته است. 
رهبران اپوزيسيون مي گويند، اين اقدام كافي نيست و 
همانند اعتراضات قبلي، آنها خواستار يك قانون اساسي 
جديد هستند تا اين قانون اساسي جايگزين قانون 1۹۸0 
دوران آگوستو پينوشه، ديكتاتور سابق شيلي شود كه 
به بسياري از خدمات اجتماعي و امور منابع طبيعي از 
جمله منابع آب اجازه داده شده تا به صورت كلي يا نسبي 
خصوصي شوند. رييس جمهوري شيلي هفته پيش گفته 
بود، به دليل ناآرامي هاي به وجود آمده نشست تغييرات 
اقليمي سازمان ملل و نشست همكاري اقتصادي آسيا-
پاسيفيك را كه قرار بود در نوامبر و دسامبر سال جاري 

ميالدي برگزار شود، لغو مي كند.

 بدهي عمومي امريكا از مرز
 ۲۳ تريليون دالر گذشت

گروه جهان| وزارت خزانه داري امريكا گزارش داده 
بدهي عمومي دولت فدرال امريكا براي اولين بار در 
طول تاريخ از مرز 2۳ تريليون دالر عبور كرده است. 
به گزارش هيل، از زمان روي كار آمدن دونالد ترامپ، 
كسري فزاينده بودجه، به س��رعت افزايش بدهي 
عمومي افزوده است. از زمان مراسم سوگند ترامپ 
بدهي امريكا افزايشي در حدود 16 درصد را به ثبت 
رسانده است. در زمان سوگند ترامپ بدهي امريكا 
1۹.۹ تريليون دالر بود. اين رقم براي اولين بار فقط 
در 10 ماه گذشته از 2۳ تريليون دالر گذشت. از 2۳ 
تريليون بدهي امريكا، كمتر از 16 تريليون دالر آن 
در طبقه بندي بدهي عمومي قرار مي گيرد كه براي 
ارزيابي ميزان بدهي دولت مفيد است و از آن بطور 
معمول براي ارزيابي فشار بدهي يك كشور استفاده 
مي شود. از اين مقدار، 6 تريليون دالر ديگر ناشي از 
وام هاي گرفته شده توس��ط نهادهاي دولتي است. 
مايكل اي پترسون مديرعامل شركت خدمات ملي 
بنياد پيتر جي پترسون، افزايش بدهي امريكا به رقم 
2۳ تريليون دالر را نقطه عطف خطرناكي در اقتصاد 
امريكا و نسل بعدي اين كشور ارزيابي كرده و گفته: 
»افزايش بدهي و رس��يدن آن به اين رقم در اقتصاد 
قوي ما امري غيرعاقالنه و غيرضروري است.« سطح 
باالي بدهي ها مي تواند هزينه هاي استقراض و نرخ 
بهره را افزايش دهد. همچنين استقراض باالي دولت 
وجوه قابل دسترس وام گيرندگان دولتي و بودجه را 
كاهش مي دهد. كسري بودجه امريكا در 201۹ زير 1 
تريليون دالر )۹۸۴ ميليارد دالر( بود و انتظار مي رود 

در سال هاي آينده افزايش داشته باشد. 

سعد حريري مجددا به تشكيل 
دولت مكلف مي شود

گروه جهان| منابع لبنان��ي پيش بيني كرده اند كه 
مجددا س��عد حريري به تش��كيل دولت مكلف شود. 
به گزارش النهار، منابع لبناني اعالم كرده اند رايزني هاي 
ميشل عون رييس جمهور لبنان، براي تشكيل دولت 
ادامه دارد. گفته شده، دولت آتي لبنان احتماال يك دولت 
كوچك باشد. البته هنوز با تعداد نهايي وزرا موافقت نشده 
است. به نوش��ته النهار، احتماال سعد حريري كه هيچ 
رقيبي ندارد مجددا به تشكيل دولت مكلف شود اما اين 
مساله همچنان با پيچيدگي هايي در رابطه با شكل دولت 
و اولويت ها و برنامه آن روبروست. سعدي حريري هفته 
گذشته به دنبال اعتراض هاي گسترده اخير در لبنان از 
سمت نخست وزيري استعفا كرد. روزنامه الجمهوريه هم 
نوشته ماهيت اساسي در رايزني هاي سياسي، تشكيل 
دولت در اسرع وقت است. اين عجله براي تشكيل كابينه 
جديد، نشان دهنده نگراني مقامات سياسي از گسترش 
بحران اقتصادي و مالي و نيز بحران سياسي است. طبق 
گزارش هاي منابع وزارتي، اين امر به معناي آن است كه 
هر نقشه و برنامه اي كه درصدد آسيب زدن به تشكيل 
كابينه يك رنگ باش��د از پيش شكست خورده است؛ 
چرا كه چنين نقش��ه هايي موجب مي گردد تا كشور 
از همه جهت هاي سياسي و اقتصادي و مالي و حتي 
امنيتي، وارد يك وضعيت بحراني شود. منابع گفته اند 
كه به ويژه مواضع برخي طرف هاي معروف مانند وليد 
جنبالط رهبر حزب سوسياليست ترقي خواه و نيز حزب 
نيروهاي لبناني بزودي مشخص مي شود. الزم به ذكر 
است كه سيد نصراهلل بر تشكيل دولت در سريع ترين 
زمان ممكن و گوش دادن به مطالبات مردمي كه به 

خيابان ها آمده اند تأكيد كرده است.

رهبر حزب برگزيت محافظه كاران 
بريتانيا را تهديد كرد

گروه جهان| نايجل ف��اراژ رهبر حزب برگزيت، به 
بوريس جانسون نخس��ت وزير محافظه كار بريتانيا، 
هش��دار داده حزب متبوع او در ص��ورت عدم اتحاد 
احزاب هوادار برگزيت براي به دست آوردن تك تك 
كرس��ي هاي آينده مجلس عوام مبارزه خواهد كرد. 
به گ��زارش يورونيوز، راي دهن��دگان بريتانيايي قرار 
است 12 دس��امبر براي انتخاب نمايندگان خود در 
مجلس عوام به پاي صندوق هاي راي بروند. رهبر حزب 
برگزيت كه مخالف توافق به دست آمده بين بريتانيا و 
اتحاديه اروپا است از بوريس جانسون خواسته تا به دفاع 
از اين توافق پايان دهد. معرفي نامزد از سوي برگزيت 
در تمام حوزه هاي انتخابيه بريتانيا مي تواند در نهايت 
به ض��رر حزب محافظه كار تمام ش��ود. اين در حالي 
است كه پذيرش خواسته نايجل فاراژ از سوي بوريس 
جانسون نيز بس��يار نامحتمل به نظر مي رسد. حزب 
برگزيت در جريان انتخابات پارلمان اروپا كه در ماه مه 
سال جاري برگزار شد با كسب ۳1 درصد آراء از حزب 
محافظه كار پيشي گرفت. سخنان فاراژ در حالي بيان 
شد كه نزديكان جانسون از توافق بريتانيا با اتحاديه اروپا 
دفاع كرده اند. يكي از سخنگوهاي دفتر نخست وزير 
بريتانيا تاكيد كرده توافق جديد بريتانيا با اتحاديه اروپا 
به لندن اين اختيار را مي دهد تا با تمام كشورهاي جهان 
به توافق تجاري دست يابند. اين سخنان پس از آن بيان 
 مي ش��ود كه دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، 
پنج شنبه شب در مصاحبه اي با يك شبكه راديويي 
بريتانيا توافق تجاري به دس��ت آم��ده بين بريتانيا و 
اتحاديه اروپا را مانع دستيابي به توافق تجاري بين لندن 

و واشنگتن ارزيابي كرده است. 
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پوتين ارباب مارهاي 
خاورميانه نيست

گروه جهان| وزير خارجه روسيه در سخناني نسبت 
به انتشار كاريكاتوري از رييس جمهوري كشورش در 
رسانه هاي امريكايي و ادعاي تسلط او بر خاورميانه 
واكنش نش��ان داده است. به گزارش ايسنا، سرگئي 
الوروف در واكنش به كاريكاتور والديمير پوتين گفته 
كه او ارباب و تربيت كننده مارهاي خاورميانه نيست.

مجله اكونوميست امريكا اخيرا كاريكاتوري را منتشر 
كرد كه پوتين در آن كيس��ه بزرگي از مار در دست 
گرفته و روي آن نوشته شده است كه »روسيه باالخره 
كنترل بخشي از خاورميانه را به دست گرفت.« الوروف 
در اين باره گفته: »والديمير پوتين رام كننده مارهاي 
خاورميانه نيست و او نيز اينگونه فكر نمي كند. ما به 
نقش آفرينان در منطقه خاورميانه به اين چشم نگاه 
نمي كنيم و چنين موضع گيري در قبال شركاي خود 
در منطقه نداريم.« او در ادامه تصريح كرده: »هر يك 
از آنها حقايق و منافع خود را دارند. آداب و رسوم شرقي 
خاصي در خاورميانه وجود دارد از جمله تقويت منافع 
با روش هايي كه كاماًل شفاف نيستند.« وزير خارجه 
روسيه همچنين تأكيد كرده: »اين به نفع مسكو است 
كه يك خاورميانه باثبات وجود داشته باشد و بتوان 
آينده آن را پيش بيني ك��رد.« برخي تحليلگران بر 
اين باورند كه عقب نشيني امريكا از سوريه مي تواند 
حاكي از اين واقعيت باش��د كه روس��يه يك نيروي 
نظامي - سياسي غالب در خاورميانه است. اين مساله 
اكنون موجب نگراني برخي ها در غرب شده كه فكر 
مي كنند مسكو واشنگتن را در جنگ بر سر مديترانه 
شرقي دور زده است. به گزارش ديپلماسي ايراني به 
نقل از راديو روسي، يكي از مهم ترين داليل عالقه وافر 
مسكو به حوادث درسوريه وجود پايگاه هاي نظامي 
روسيه در اين كش��ور بود كه امكان كنترل شرايط 
در مديترانه ش��رقي را فراهم مي كنند. اين پايگاه ها 
در خاك سوريه براي كش��ور ما )روسيه( از اهميت 
استراتژيك برخوردارند. اولين تأسيسات مهم، پايگاه 
نظامي دريايي در شهر ساحلي طرطوس است. بطور 
رس��مي از آن به عنوان ۷20-مين مركز تداركات و 
لجستيك نيروي دريايي روسيه ذكر شده است كه 
تقريبًا نيم قرن پيش در سال هاي دور 1۹۷1 افتتاح 
شد. دومين تاسيسات مهم، پايگاه هوايي حميميم 
است كه در اراضي روستاي حميميم قرار دارد جايي 
كه فرودگاه بين المللي باسل االاسد در آن واقع است. 
در ح��ال حاضر، اين پايگاه هوايي س��وريه توس��ط 
نيروهاي هوافضاي روسيه مورد استفاده قرار مي گيرد. 

 كويت هم
نرخ بهره را  كاهش داد 

كويت به ديگر كش��ورهاي حاشيه خليج فارس 
پيوس��ت و نرخ بهره بانكي خ��ود را كاهش داد. 
پيشتر عربستان، امارات، بحرين و قطر نيز در پي 
تصميم فدرال رزرو امريكا براي كاهش نرخ بهره 
اقدام به سياست هاي تسهيل اقتصادي كرده و در 
جديدترين دور اين اقدامات، كويت هم نرخ بهره را 
كاهش داد. اين نخستين بار از سال 2012 تاكنون 

است كه كويت نرخ بهره را كاهش مي دهد. 

حمله فرانسه به مخفيگاه هاي 
داعش در عراق

فلورانس پارلي وزير نيروهاي مسلح فرانسه، اعالم 
كرده نيروي هوايي اين كشور پنج شنبه گذشته چند 
مخفيگاه و تونل متعلق به داعش را در شمال شرق 
عراق مورد هدف قرار داده است. به گزارش يورونيوز، 
بنا به اعالم ستاد فرماندهي ارتش فرانسه عمليات 
به وسيله گروهي از جنگنده هاي رافال انجام شده 
است. به گفته ارتش فرانسه، هواپيماي گشت زني 
هوايي »آتالنتيك2« و پهپاد ائتالف بين المللي عليه 
داعش پيش از انجام اين عمليات دست به شناسايي 

مخفيگاه و تونل هاي گروه داعش زده بودند. 

 سفر محرمانه جورج بوش 
به عمان 

رييس جمهوري اسبق امريكا در سفري محرمانه به 
مدت س��ه روز به عمان رفته است. به گزارش تايمز 
آوعمان، جورج بوش 2۷ اكتبر وارد مسقط پايتخت 
عمان شده و 2۹ اكتبر اين كشور را ترك كرده است. 
بوش در جريان اين سفر از اماكن گردشگري عمان 
از جمله بازار تجاري نزوي بازديد كرده است. بوش از 
2001 تا 200۹ رييس جمهوري امريكا بوده است. 

كشته شدن ۹ دانش آموز 
افغانستاني

منابع محلي افغانستان اعالم كردند كه ۹ دانش آموز 
در اثر انفجار بمب جاس��ازي شده در كنار جاده در 
شهرستان درقد استان تخار كشته شدند. مقام هاي 
محلي استان تخار گفته اند طالبان مسوول جاسازي 
بمب هاي كنار جاده اي هس��تند. شهرستان درقد 
اس��تان تخار به تازگي از كنترل طالبان خارج و به 
دس��ت نيروهاي دولتي افتاده است. طالبان براي 
هدف قرار دادن نيروهاي افغان و خارجي از بمب هاي 
جاسازي ش��ده در كنار جاده استفاده مي كنند كه 

دراثر آن شمار زيادي غيرنظامي كشته شده اند.

امضاي توافق رياض با حضور 
وليعهد سعودي 

وزير اطالع رس��اني وابسته به دولت مستعفي يمن 
اع��الم كرده »تواف��ق رياض« سه ش��نبه با حضور 
وليعهد عربستان و رييس جمهور مستعفي يمن امضا 
مي شود. به گزارش الميادين، مراسم امضاي رسمي 
توافق رياض با نظارت ملك س��لمان بن عبدالعزيز 
پادش��اه عربس��تان، و با حضور محمد بن سلمان و 

رهبران سياسي يمن برگزار مي شود. 
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عكسروز

چهرهروز

آذرنگ: منتظرم رگ وعده دهندگان بجنبد
دبير جشنواره ملي تئاتر فتح خرمشهر با انتقاد از كم لطفي ها در حمايت از اين جشنواره گفت: االن هر چه بگويم وعده است و عقيده ام 
اين بود كه نشست خبري بعد از جش��نواره برگزار شود. بخشي از اين وعده ها براساس قول هايي بود كه به من داده بودند و بخشي 
براساس ايده آل هاي خودم. اسامي وعده دهندگان را خواهم گفت و تنها منتظرم شايد رگ شان بجنبد و در كنار ما قرار بگيرند و اين 
انتظار حتي تا روز پاياني جشنواره ادامه خواهد داشت.  حميدرضا آذرنگ توضيح داد: من دستم را به تكدي جلو خيلي از مسووالن 
دراز كردم. هنر به ما ياد داده است سرمان را جلو كسي فرود نياوريم ولي به خاطر اين مناسبت من همه غرورم را زير پا گذاشتم و بارها 

پرسيدم چرا بايد شهرهايي كه همواره سرشار از زندگي بودند االن روزبه روز با آمار فزاينده افسردگي مواجه شوند؟!

بازارهنر

پروژه »روزهاي موسيقي معاصر تهران« كليد خورد
پ��روژه »روزه��اي موس��يقي معاصر 
ته��ران« ب��ا هم��كاري ي��ك گ��روه 
موس��يقايي و همراهي چند مجموعه 
خصوصي و دولتي روزهاي ۲۲ تا ۲۶ 
آبان ماه برگزار مي شود. مهدي جاللي 
آهنگس��از و از برگزاركنندگان پروژه 
»روزه��اي موس��يقي معاصرتهران« 
درباره برخي از جزييات پروژه توضيح 

داد: طب��ق برنامه ريزي هاي انج��ام گرفته از روز 
چهارشنبه ۲۲ آبان ماه تا پايان روز يك شنبه ۲۶ 
آبان با همكاري گروه موسيقي »يارآوا«، دانشگاه 
ته��ران، آنس��امبل »يونايت��د برلي��ن« و انجمن 
موسيقي تهران، پروژه »روزهاي موسيقي معاصر 
تهران« با همراهي يك آنسامبل ۱۵ نفره در سطح 
عالي برگزار مي شود و فكر مي كنم اين رويداد يكي 
از اتفاقات موثر و مهمي در حوزه موسيقي معاصر 
باشد كه به همت دوس��تان برگزار خواهد شد. او 
ادامه داد: بر اساس برنامه هاي از پيش تعيين شده 
قرار است در روزهاي ياد شده برنامه هاي متعددي 
شامل كارگاه هاي نوازندگي و آهنگسازي ميزبان 
دوستداران موسيقي باشد. اين در حالي است كه 
روز پنج ش��نبه ۲۳ آبان ماه دو كنسرت متوالي در 
تاالر رودكي برگزار خواهد شد كه در اين كنسرت 
آثاري از فوزيه مجد، عليرضا مش��ايخي، شاهرخ 
خواجه ن��وري، احس��ان خطيبي، س��ارا اباذري، 
علي گرجي، مهدي جاللي، الناز س��يدي، مهدي 
حسيني و آناهيتا عباس��ي پيش روي مخاطبان 
قرار مي گيرد. جاللي به مهر گفت: در روز ش��نبه 

۲۵ آبان ماه نيز با همكاري اركس��تر 
مدرن »يارآوا« و آنس��امبل »يونايتد 
برلي��ن« آثاري از عليرضا مش��ايخي، 
محسن مخير مهدي، بابك آل حيدر، 
مهدي جاللي، گالره سليماني و مهدي 
خيامي ب��ه رهبري كاترين الرس��ن 
مگواير در تاالرشهيد آويني دانشگاه 
تهران ارايه مي ش��ود. اين آهنگساز و 
نوازنده در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: 
پروژه »روزهاي موس��يقي معاصر تهران« بخش 
س��وم از پروژه »مس��افران تهران-برلين« است 
كه پاييز سال ۹۷ و بهار س��ال ۹۸ با اجراي چهار 
كنسرت در برلين به معرفي موسيقي معاصر ايران 
پرداخت و خوشبختانه با استقبال خوب مخاطبان 
نيز مواجه ش��د. گروه موس��يقي »يارآوا« چندي 
پي��ش در فس��تيوال Randfestspiele برلين 
حضور داشت. اين فستيوال كه به موسيقي معاصر 
اختصاص دارد، از سال ۱۹۹۲ توسط هلموت زاپف 
از آهنگسازان مهم آلمان از نسل دوم پس از جنگ 
پايه ريزي شده اس��ت. »شب هاي بمباران« براي 
ويلن اثر شاهرخ خواجه نوري، »پل آجري« براي 
فلوت اثر ابوالفضل رهبري��ان و »آفروديت« براي 
س��وپرانو و الكترونيك اثر مهدي جاللي، »ش��هر 
بدون مرز« براي آنس��امبل اثر گالره س��ليماني، 
»واقعه« براي آنسامبل اثر مهدي جاللي و »چشم 
بي گناه« براي تار، فلوت و ويولن اثر مهدي خيامي 
از جمله آثاري بودند كه در اين فس��تيوال توسط 

نوازندگان اركستر مدرن يارآوا اجرا شدند.

تاريخنگاري

سخنراني تدين در حمايت از رضاخان 
دوازدهم آبان ۱۳04، محمد تدين رييس مجلس شوراي ملي به دنبال انقراض 
سلسله قاجار در كتابخانه اين مجلس در حمايت از رضاخان سخنراني كرد. 

پيرنيا به عنوان يك ش��خصيت طرفدار نظام قاجار و سياس��تمداري مستقل 
شناخته مي شد، اما تدين طرفدار سرس��خت رضاخان بود و پس از استعفاي 
اجباري پيرني��ا اداره مجلس را به عهده گرفت و نقش برجس��ته اي در انتقال 
س��لطنت از قاجار به پهلوي بر عهده داشت.  يكي ديگر از داليلي كه باعث شد 
تا طرفداران رضاخان بتوانند مجلس را در دس��ت گرفته و از آن براي پيشبرد 
اهدافشان استفاده كنند، تغيير رياست مجلس و جايگزيني سيد محمد تدين 
)ظاهراً نايب رييس، اما تقريبا همه كاره مجلس( به جاي موتمن الملك پيرنيا 
)رييس پيش��ين( بود. پيرنيا به عنوان يك ش��خصيت طرف��دار نظام قاجار و 
سياستمداري مس��تقل شناخته مي شد، اما تدين طرفدار سرسخت رضاخان 
بود و پس از اس��تعفاي اجباري پيرنيا اداره مجل��س را به عهده گرفت و نقش 
برجسته اي در انتقال سلطنت از قاجار به پهلوي بر عهده داشت. يك دليل ديگر 
ناكامي اقليت براي جلوگيري از انتقال سلطنت، به اختالفات دروني اين جناح 
بر مي گشت. اين اختالفات نهايتا باعث شد تا عده اي از شهيد مدرس جدا شده 
و فراكس��يوني به نام »اتفاق« را تشكيل دهند. برخي از اعضاي اقليت مجلس 
نهايتًا توسط تدين جذب ش��ده و جزو طرفداران رضاخان گرديدند. تقي زاده 
كه خود مخال��ف انتقال قدرت از قاجار به پهلوي ب��ود، موضوع كاهش تعداد 
مخالفين رضاخان در مجلس را اين گونه بيان كرده اس��ت: »مخالفين جدي 
اين كار منحصر به پنج شش نفر شده بود كه عبارت بودند از مستوفي الممالك، 
مشيرالدوله، ميرزاحسين خان عالء، مصدق السلطنه، من و مدرس. دولت آبادي 
هم كم و بيش ظاهراً با ما همراهي مي كرد«.  بدين ترتيب رضاخان و طرفداران 
وي موفق ش��دند انقراض سلس��له قاجار را به تصويب مجلس ش��وراي ملي 
برسانند. اما آنها براي تكميل پروژه انتقال سلطنت به خاندان پهلوي يك گام 
مهم ديگر در پيش داش��تند و آن تشكيل مجلس موسس��ان و انتقال رسمي 
سلطنت به رضاخان بود. از اين رو، داور كه با موازين حقوقي و رويه هاي جاري 

در نقاط مختلف دنيا آش��نا بود آيين نامه مجلس موسس��ان را تهيه كرد و به 
تصويب مجلس رساند. نهايتا انتخابات مجلس موسسان از اوايل آذرماه ۱۳04 
آغاز گرديد و تم��ام تالش رضاخان و اطرافيانش )تدين، داور و...( اين بود تا از 
ورود مخالفي��ن به اين مجلس ممانعت ايجاد كنند. در زمان انتخابات مجلس 
موسسان تمامي افرادي كه ممكن بود با تغيير سلطنت و انتقال آن به رضاخان 
مخالف باشند از حضور در آن حذف شدند و افرادي اجازه ورود به اين مجلس 
را پيدا كردند كه كوچك ترين مخالفتي با برچيدن سلطنت قاجار و انتقال آن 
به پهلوي نداش��تند. از جمله افراد مهمي كه در اين مجلس حضور نداش��تند 
عبارتند از آيت اهلل مدرس، دكتر مصدق، مستوفي الممالك، مشيرالدوله و غيره. 
در تهران ش��هرباني مامور انتخاب و چينش افراد بود و خود رضاخان و افرادي 
نظير تدين و داور نيز بر اين كار نظارت مي كردند و در شهرستان ها نيز روساي 

قشون كه طرفدار رضاخان بودند، به اين كار مي پرداختند.

ترجمه رمان »خوش شانس« منتشر شد
رمان »خوش شانس« نوشته نيكالس 
اس��پاركس با ترجمه زهرا تابش��يان 
توسط نشر خزه منتش��ر و راهي بازار 
نش��ر ش��د. رمان »خوش ش��انس« 
نوشته نيكالس اس��پاركس به تازگي 
با ترجمه زهرا تابش��يان توس��ط نشر 
خزه منتش��ر و راهي بازار نش��ر شده 
است. نيكالس اسپاركس از يك سوي 

در اين رمان، سرخوش��ي و سبكبالي نويسندگان 
م��درن امريكاي��ي را در روايت كرده و از س��وي 
ديگر، س��اختار و درونمايه  قصه هاي كالسيك را 
رعايت كرده و به موضوعاتي چون نبرد خير و شر 
و دست تقدير پرداخته اس��ت. او از محبوب ترين 
نويس��ندگان زنده  دنياس��ت كه همه  آثارش در 
فهرست پرفروش ترين كتاب هاي نيويورك تايمز 

ق��رار دارد. رمان هاي اس��پاركس به 
۵0 زبان ترجمه ش��ده و بيش از ۱0۵ 
ميليون نس��خه از آنها در كشورهاي 
مختلف، به فروش رسيده است. اما بين 
آثار اين نويسنده، چهاردهمين رمانش 
يعني »خوش شانس«، جايگاه ويژه اي 
دارد و ع��الوه بر اس��تقبال از س��وي 
عامه  مخاطبان، به م��ذاق منتقدان و 
اهالي جدي ادبيات خوش نشس��ته اس��ت. رمان 
»خوش ش��انس« داستان س��ربازي امريكايي در 
جنگ عراق است كه در كشاكش مواجهه با مرگ، 
به ش��كلي اتفاقي عكس زني زيبا را پيدا مي كند و 
همين عكس، سرنوشت او را به گونه اي ديگر رقم 
مي زند. ترجمه فارسي اين كتاب با ۳۵۲ صفحه و 

قيمت 4۵هزار تومان منتشر شده است.

۶۰ سال خاطرات روزنامه نگاري در نوشته هاي محمد بلوري
محمد بلوري، روزنامه نگار پيشكسوتي 
كه ۶۳ سال اس��ت قلم به دست دارد، 
كت��اب خاط��رات خ��ود را ب��ا عنوان 
»خاطرات شش دهه روزنامه نگاري« 
منتشر مي كند. اين روزنامه نگار قديمي 
كه از او ب��ا عنوان پدر حادثه نويس��ي 
مطبوعاتي ايران نيز ياد مي ش��ود، در 
گفت وگويي با ايسنا با اعالم اينكه اين 

كتاب ت��ا ۱0 روز ديگر وارد بازار مي ش��ود، اظهار 
كرد كه »خاطرات ش��ش ده��ه روزنامه نگاري« 
مجموعه اي از خاطرات ۶0 س��ال روزنامه نگاري 
است كه در ۶40 صفحه منتشر شده است؛ يعني 
از س��ال ۱۳۳۶ كه وارد روزنامه »كيهان« شدم تا 
امروز كه ۶۳ سال است هنوز مشغول روزنامه نگاري 
هستم.  بلوري همچنين اظهار كرد كه در اين كتاب 
كه توسط نشر ني و با اهتمام سعيد اركان زاده يزدي 
منتشر شده اس��ت، وضعيت مطبوعات ايران را از 
دهه ۳0 تا ۹0 مورد بررسي قرار داده است. به گفته 
او مراس��م  رونمايي از كتاب »خاطرات شش دهه 
روزنامه نگاري« در دفتر مجله بخارا و توسط علي 

دهباشي، روزنامه ايران و نشر ني برگزار 
مي شود. محمد بلوري )متولد ۱۳۱۵( 
روزنامه نگاري كه امروز پس از ۶0 سال 
فعاليت در عرصه مطبوع��ات، به پدر 
حادثه نويسي ايران شهرت پيدا كرده 
است، از نوجواني به روزنامه عالقه مند 
بود و از بو كردن روزنامه هاي تازه  چاپ 
ش��ده لذت مي ب��رد. ورود حرفه اي او 
به عرصه مطبوعات از آنجا ش��روع شد كه توسط 
يكي از استادانش در مدرسه دارالفنون به روزنامه 
»كيهان« معرفي ش��د. بلوري قبل و بعد از انقالب 
معاون سردبير و عضو ش��وراي سردبيري روزنامه 
»كيهان« بود. سردبيري نشريه »ايرانيان« و دبير 
حوادث روزنامه »ايران« )۷۳ تا ۸۱( نيز در كارنامه 
حرفه اي او به چشم مي خورد. سپس دبيري روزنامه 
»اعتماد« را ب��ر عهده گرفت و مدت ها مس��وول 
ويژه نامه هاي ح��وادث روزنامه »جام جم« بود. به 
گفته خودش خبرنگار ح��وادث بودن نياز به يك 
ش��خصيت ثانويه دارد. شخصيتي كه بتواند راوي 

قتل ها و جنايات باشد. 

میراثنامه

پايان عمليات موزه آرايي خانه اخوان ثالث تا پايان سال
مديرعامل شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري 
تهران با بيان اينكه عمليات موزه آرايي خانه اخوان ثالث 
تا پايان سال به اتمام مي رسد، گفت: موزه آرايي خانه 
شهيد تندگويان بايد با همكاري خانواده اين شهيد 
انجام ش��ود كه تا پايان امس��ال آم��اده بهره برداري 
مي ش��ود. عليرضا آقايي در خصوص اقدامات س��ه 
ماه گذشته شركت توسعه فضاهاي فرهنگي گفت: 
مطالعات مربوط به خانه اخوان ثالث به پايان رسيده 
و در ف��از اجرا، مرم��ت و احياي اين خانه هس��تيم. 
همچنين مرمت و اجراي عمليات ساختماني خانه 
شهيد تندگويان به طور كامل به اتمام رسيده است 
و بحث موزه آراي��ي آن را داريم كه در حال پيگيري 
اس��ت. او افزود: عمليات موزه آرايي خانه اخوان ثالث 
تا پايان امسال كامل مي شود. همچنين، موزه آرايي 
خانه ش��هيد تندگويان بايد با همكاري خانواده اين 
شهيد انجام شود كه تا پايان امسال آماده بهره برداري 
مي شود. مديرعامل شركت توسعه فضاهاي فرهنگي 
شهرداري تهران در ادامه عنوان كرد: مطالعات راسته 
صنايع دستي در خيابان استاد نجات اللهي و راسته 
كتاب انجام ش��ده و پس از تاييد كميته هاي معابر و 
ترافيك عمليات اجرايي اين پروژه ها آغاز مي ش��ود. 

آقايي با اش��اره به اينكه در پروژه هاي راسته صنايع 
دستي و راسته كتاب، شركت توسعه فضاهاي فرهنگي 
مجري نيست، افزود: شركت توسعه در اين پروژه ها 
تسهيل گر است و در واقع خود مردم تغييرات متناسب 
با اين طرح ها را ايجاد مي كنند و در ش��كل گيري آن 

نقش دارن��د. او عنوان كرد: اين پروژه ه��ا زودبازده و 
كم هزينه هستند. اگر مردم در آنها مشاركت داشته 
باشند، رونق خوبي در اين راسته ها به وجود مي آيد 
و در شرايط كنوني كشور كه بايد به سمت صادرات 

غيرنفتي پيش برويم شرايط خوبي پيش مي آيد.

ايستگاه

خاطرات زنداني گوانتانامو 
تصوير مي شود 

 مرد مورچه اي
 با كارگردان قبلي برمي گردد

گروهي از بازيگران درجه 
يك از جمله جودي فاستر 
به بنديك��ت كامبربچ در 
فيل��م »زندان��ي ۷۶0« 
پيوس��تند. به گ��زارش 
ورايت��ي، »زنداني ۷۶0« 
ب��ه كارگردان��ي كوي��ن 
مك دونالد با بازي جودي 

فاستر، شيلين وودلي و طاهر رحيم كه به بنديكت 
كامبربچ پيوس��ته اند، ساخته مي ش��ود. اين فيلم 
داس��تاني واقعي از مبارزه براي بقا را در برابر وقايعي 
عجيب در زندان مش��هور امري��كا، روايت مي كند. 
داستان فيلم درباره محمدو ولد صالحي با بازي طاهر 
رحيم است كه توسط دولت امريكا به اسارت درآمده 
و سال هاست بدون محاكمه در زندان گرفتار شده 
است. او كه همه اميدش را از دست داده، متحداني در 
ميان وكال مي يابد و در دفاع از او نانسي هوالندر با بازي 
جودي فاستر و دستيار او تري دانكن با بازي وودلي 
وارد عمل مي ش��وند.  آنها با هم با موانع بي شماري 
براي اجراي عدالت روبه رو مي ش��وند. وكالت بحث 
برانگيز آنها همراه با مداركي كه توسط استوارت كوچ 
دادستان نظامي قاطع كش��ف شده، سرانجام يك 
توطئه تكان دهنده را آشكار مي كند. اين فيلم برمبناي 
خاطرات صالحي با عنوان »خاطرات گوانتانامو« كه 
به كتاب پرفروش نيويورك تايمز بدل شد، ساخته 
مي ش��ود. اين زنداني موريتانيايي از سال ۲00۲ تا 
۲0۱۶ در گوانتانامو اسير بود و كتاب خاطراتش را 
وقتي در زندان بود نوشت كه سال ۲0۱۵ منتشر شد. 
عكاسي رسمي فيلم از ۲ دسامبر در آفريقاي جنوبي 
شروع مي شود. مك دونالد كارگرداني فيلم را بر مبناي 

فيلمنامه اي به قلم مايكل برونِر انجام مي دهد. 

فيلم سوم از مجموعه »مرد 
مورچه اي« به كارگرداني 
پيتون ريد ساخته مي شود. 
به گزارش ورايتي، مارول 
قصد دارد قسمت سوم از 
مجموع »مرد مورچه اي« 
را بار ديگ��ر به كارگرداني 
پيتون ريد بسازد. پل راد نيز 

در نقش ابرقهرمان اين فيلم بازي مي كند و اوانجلينا 
ليلي و مايكل داگالس نيز نقش هاي قبلي خود را تكرار 
خواهند كرد. اين در حالي است كه جزييات فيلمنامه 
اين قسمت كامال مخفي نگه داشته شده است، اما گفته 
مي شود فيلم همچنان در قلمروي كوانتوم خواهد بود. 
هنوز چيزي درباره زمان اكران اين فيلم هم گفته نشده 
اما منابع مي گويند اين فيلم كه كوين فيگي توليد آن 
را برعهده دارد در پايان ۲0۲0 فيلمبرداري مي شود 
تا سال ۲0۲۲ راهي سينماها شود. اين يكي از موارد 
نادري است كه مارول كارگردان قسمت هاي پيشين را 
براي ساخت فيلم بعدي انتخاب كرده است. البته رايان 
كوگلر هم قرار است براي ساخت ادامه »پلنگ سياه« 
برگردد. مارول هم��واره از كارگرداني متفاوت براي 
قسمت هاي ديگر يك فيلم بهره گرفته است. با اين 
حال درباره ريد، اين استوديو معتقد است كه او با جهان 
»مرد مورچه اي« ارتباط تنگاتنگ پيدا كرده و به همين 
دليل مي خواهد تا او را براي قسمت سوم اين سه گانه 
بازگرداند. درباره راد هم بايد گفت كه اين پنجمين باري 
است كه او در نقش يك قهرمان ظاهر مي شود. او در 
دو فيلم قبلي »مرد مورچه اي« هم بازي كرده بود و در 
»كاپيتان امريكا: جنگ داخلي« و »انتقام جويان: پايان 
بازي« نيز جلوي دوربين رفته بود. فيلم اصلي »مرد 
مورچه اي« در سال ۲0۱۵ معادل ۵۱۹.۳ ميليون دالر 
در سراسر جهان فروش كرد و قسمت دوم آن يعني 
»مرد مورچه اي و زنبورك« نيز فروشي ۶۲۲.۷ ميليون 

دالري را سال پيش ثبت كرد.

مختاري:  بازي سختي مقابل روسيه  خواهيم  داشت

علي اكبري: فكر نمي كردم به خاطر تحريم UFC را از دست بدهم

ي��ك بازيكن تي��م ملي فوتبال س��احلي 
مسابقات بين قاره اي را بعد از جام جهاني، 
دش��وارترين رقابت هاي فوتبال ساحلي 
دانست. محمد مختاري گفت: مسابقات بين قاره اي بعد 
از جام جهاني باالترين سطح را دارد و قهرمانان قاره ها در 
اين مسابقات هستند كه تيم هاي خيلي خوبي به حساب 
مي آيند. اين بازيكن تيم ملي فوتبال ساحلي، روسيه را 
مهم ترين و دش��وارترين رقيب تيم ملي دانست و گفت: 
تيم هاي اروپايي داراي سبك خاص خود هستند، اما روسيه 
از بين آنها از نظر بدني، تاكتيكي و هماهنگي شرايط بهتري 
نس��بت به دو تيم ديگر دارند و بازي سختي را مقابل اين 
تيم خواهيم داشت. او با بيان اينكه روسيه داراي بازيكنان 
خوب و هم سطحي هستند گفت، تيم ما هم مقابل روسيه 
متحمل شكست شده و هم به پيروزي رسيده است. اگر 
شرايط خاصي پيش نيايد مي توانيم آنها را شكست دهيم.

مبارز ايراني حاضر در رشته MMA با بيان اينكه 
قطع همكاري با UFC امريكا باعث زيان رسيدن به 
او شده است، گفت: تحريم ها اجازه نداد بتوانم براي 
اين سازمان مبارزه كنم و مجبور به قطع همكاري 
ش��دم. امير علي اكب��ري درباره قط��ع همكاري با 
سازمان UFC امريكا به دليل تحريم هاي اين كشور 
عليه ايران و عدم ام��كان انتقال پول به ايران اظهار 
كرد: ۶ ماه بود كه ب��ا UFC در حال كلنجار بوديم 
تا راه حلي را ب��راي اين موضوع پيدا كنيم و بتوانيم 
مشكل را حل كنيم اما فايده اي نداشت و در نهايت 
به اين نتيجه رسيديم كه با توافق از اين سازمان جدا 
شوم. فايتر ايراني حاضر در رشته MMA در پاسخ 
به اين سوال كه آيا خسارتي هم از UFC براي قطع 
همكاري دريافت كرده يا خير، گفت: نه متاس��فانه 
نتوانستم خس��ارتي بگيرم، البته اقدامي هم براي 
گرفتن خس��ارت نكردم، چرا ك��ه باالخره يك روز 
به UFC برمي گردم، به همين دليل نخواس��تم كه 
از آنها بد جدا ش��وم و درگيري ايجاد شود. او درباره 
اينكه با كدام س��ازمان قصد همكاري دارد، گفت: 
تازه قراردادم فسخ شده و هنوز با هيچ جا صحبتي 
نكرده ام. احتمال دارد در هر س��ازمان در هرجاي 
دنيا كه بيش��تر به نفعم باشد مبارزه كنم. هنوز اين 

موضوع مشخص نيست و از روز دوشنبه مذاكراتم 
را آغاز خواهم كرد. علي اكبري با اشاره به زياني كه 
بابت قطع همكاري با UFC متحمل ش��ده است، 
به ايس��نا گفت: آنها من را ۷ ماه عقب انداختند، با 
اينكه خيلي سخت تمرين كرده بودم اما نتوانستم 
مبارزه اي داشته باش��م. اين رشته هم ورزش و هم 
شغل من است و من هفت ماه هيچ پولي درنياوردم. 
مبارز ايراني حاضر در MM افزود: من ورزش��كار 
هستم و كاري با تحريم ندارم. من ۶ سال جنگيدم 
كه توانستم خودم را به اين سطح برسانم. خيلي ها 
كه سطحشان پايين تر از من است با سه ،چهار مبارزه 
به عضويت UFC در آمدن��د اما من كه در بهترين 
سازمان هاي جهان با پيروزي هايي كه داشتم ركورد 

جمع كردم بايد از حضور در UFC به خاطر مسائل 
غير ورزش��ي دور بمانم. به هر حال قسمت من اين 
بوده و قطعا روزي مش��كالت حل خواهد ش��د و به 
UFC خواهم رفت. او درباره دادن تس��ت دوپينگ 
نيز گفت: هر ورزشكاري كه بخواهد وارد UFC شود 
بايد سخت ترين آزمايش ها را بدهد. آنها از من هم 
آزمايش هاي س��ختي گرفتند كه خدا را شكر پاك 
بودم و مشكلي نداش��تم. همه برنامه من بر اساس 
ش��فافيت و صداقت صورت گرفته و مستندات آن 
را نيز منتش��ر كردم اما هيچ وق��ت فكر نمي كردم 
به خاطر تحريم حضور در UFC را از دس��ت بدهم. 
علي اكب��ري در پايان درباره مبلغ ق��رارداد خود با 
س��ازمان UFC و اينكه آيا نمي شد با راهكارهايي 
براي انتقال پ��ول اقدام مي ك��رد وتحريم ها را دور 
مي زد؟ گفت: مقدار پولي كه قرار بود از UFC بگيرم 
ميليون دالري بود و بحث ۱0 يا ۲0 هزار دالر نبود كه 
به صورت دستي جابه جا كنم. وقتي قرار است پول 
عظيمي در اين حد جابه جا شود قطعا مباحث مربوط 
به تحريم جلوي آن را مي گيرد. هيچ ورزش��كاري 
مبلغ قراردادش را اعالم نمي كند اما در همين حد 
بگويم كه مبلغ قرارداد من ميليون دالري و باالتر از 

بسياري از ورزشكاران حاضر در UFC بود.

ورزشي
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