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قيمت مسكن
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«تعادل» مقاله فايننشيال تايمز درباره تغيير نابهنگام وزير انرژي عربستان را بررسي ميكند

سخن نخست

تعليق به محال!

مهمتري��ن مش��كل
بنگاههاي مس��تقر در
ش��هركهاي صنعتي،
مشكل زيرس��اختها
بهخص��وص آب و برق
اس��ت .مش��كالتي كه
در ص��ورت ع��دم چاره
حسينحقگو
جوي��ي عاج��ل ،ادامه
حيات اين بنگاهها را با خطر جدي مواجه خواهد
كرد .همين اواخر رييس ش��هركهاي اس��تان
تهران ضمن اعالم اين خبر كه هزار و  125واحد
توليدي از ۵هزار و  ۵۴۰واحد توليدي مستقر در
شهركهايصنعتياستانتهرانتعطيلشدهاند،
گفت :در حال حاضر نياز ش��هركهاي صنعتي
اس��تان تهران در حوزه برق  ۵۰۰مگاوات اس��ت
و در اين ميان نياز  ۱۵۰ت��ا  ۲۰۰مگاواتي برق در
تعدادي از شهركهاي صنعتي در مرحله بحراني
قرار دارد و در حوزه آب نيز ش��هركهاي صنعتي
نيازمند ۵۰۰ليتردرهرثانيهآبهستندكه...

خانهتكانينفتي پادشاهيسعودي
صفحه 7

همين صفحه

بازار سرمايه

بازارگرداني و رتبهبندي
مهمترين پيشنياز بازار
محمدامينخدابخش|
بازارهاياوراقبهاداردرتماميكشورهايپيشرفته
جهاننقشمهميدرتامينماليوانباشتسرمايه
به منظور رفع نيازهاي س��رمايهگذاري در سطح
اقتصاد كالن دارند .اين بازارها كه به بازار س��رمايه
نيز معروف هس��تند و خود ب��ه زيرمجموعههاي
گوناگوني تقس��يم ميش��وند ،هر كدام به نحوي
بر توزيع هزينه وامگيري و بازده س��رمايهگذاري
براي بنگاهها وعموم مردم تاثير بس��زايي دارند .در
واقع بازار اوراق بهادار كه از س��وي بسياري از مردم
بيشتر معني بستر معامالت سهام تلقي ميشود
گونههاي ديگري نيز دارد كه در ايران به دليل نوپا
بودن يا عواملي همچون اطالعرس��اني ضعيف از
سوي متوليان بازار كمتر شناخته شدهاند .يكي از
اين بازارها كه در كشورهايي نظير اياالت متحده يا
چين سهم زيادي در جهت دهي به پس اندازهاي
عموم مردم دارند و ...
5

دانش و فن

جهان

ايران در مسير توسعه 5G

جانسون در حصار قانون

يكي از بزرگترين فناوريهاي��ي كه هم ه جهان
انتظار عملياتي ش��دنش را ميكشد ،نسل پنجم
ش��بكه ارتباطي يا  5Gاس��ت؛ به نظر ميرسد در
ايران هم اقداماتي براي ورود به نس��ل پنجم آغاز
شده و مسووالن از تكميل نقشه راه اين فناوري تا
سه ماه آينده و اجرايي شدن آن تا سال آينده خبر
ميدهند ،بدينترتيب كه تا پايان س��ال  ۲۰۲۰به
نتيجه نهايي در زمينه اين فناوري برسيم .سيستم
ارتباطي نس��ل پنج موبايل ،امكان تحقق بسياري
قابليتهاي جديد موبايل را فراهم ميكند از جمله
سرعتباال،ظرفيتزياد...

ترامپ ،جان بولتون را اخراجكرد

همينصفحه

صفحه 10

برجام

آلمان طرفين برجام را
بهخويشتنداري دعوت كرد

وزير ام��ور خارجه آلم��ان روز گذش��ته طرفين
توافق هس��تهاي ايران با قدرته��اي جهان را به
خويشتنداري دعوت كرد .به گزارش دويچهوله،
هايكو ماس ،وزير امور خارجه آلمان روز سهشنبه
همه طرفين برجام را به خويش��تنداري دعوت
كرد و گفت :همه بايد مسووالنه رفتار كنند؛ وگرنه
ممكن اس��ت ديگر نتوانيم ب��ه راهحل صلحآميز
دس��ت يابيم .وي همچنين افزود :اينكه ايران از
تعهدات برجامي خود دس��ت بكشد ،پيام خوبي
را مخابره نميكند .ايران باي��د به پايبندي كامل
خود به برجام بازگردد .به گزارش ايسنا ،جمهوري
اسالمي ايران پس از گذش��ت يك سال از خروج
يكجانب��ه امريكا از برج��ام و پ��س از آن ،قصور
طرفهاي ديگر توافق بهويژه اروپاييها براي عمل
به تعهداتشان در اين توافق تصميم گرفت طبق
تدابير انديشيده ش��ده در برجام اجراي برخي از
ي خود را به حالت تعليق درآورد.
تعهدات هستها 
بر اساس بند  ۳۶برجام ،ايران اين حق را دارد كه
در صورت نقض توافق توسط ديگر طرفها اجراي
تعهداتش را به صورت كلي يا جزئي متوقف كند.
به��روز كمالوندي ،س��خنگوي س��ازمان انرژي
اتمي كشورمان به تازگي با اشاره به دستور اخير
رييسجمهور براي آغاز گام سوم ،ضمن تشريح
فعاليتهاي هستهاي كشور اظهار كرد :دشمنان
انقالب كه پيش��رفتهاي ايران را نميديدند ،در
حوزه هستهاي ش��روع كردند به كارشكني .اوج
فعاليتهاي ما غنيس��ازي بوده است و در حوزه
صنعتي در ابعاد مختلف بر اساس اسناد باالدستي
توسعه نيروگاههاي هستهاي و برنامه غنيسازي
براي يك ميليون سو طي  ۱۵سال در دستور كار
قرار گرف��ت .وي ادامه داد :س��ازمان تالش كرد و
بر اس��اس برجام زمانبندي توسعه نيروگاههاي
هستهاي و توليد سوخت تعيين شد .بعد از برجام
علنا با بدعهدي مواجه شديم و مشكالتي به وجود
آمد كه اوج آن به خروج امريكا از برجام برميگردد
و مقداري فشار بر ايران و ديگر كشورها آوردند و
به دنب��ال آن نظام تصميم گرف��ت توازني برقرار
كند يا طرف مقابل برگردد ب��ه تعهدات يا ايران با
كاهش تعهدات خود موازن��ه ايجاد كند .پيشتر
محمدجواد ظريف ،وزير امور خارجه كش��ورمان
نيز روز پنجشنبه ( ۱۴ش��هريور) با ارسال نامهاي
خطاب به مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا
اعالم كرد كه به دليل تبعات ناشي از خروج امريكا
از برجام و تحميل مجدد تحريمهاي آن كشور و
ناتواني سه كشور اروپايي در اجراي تعهدات خود
در برجام و در بيانيههاي كميس��يون مش��ترك،
جمهوري اسالمي ايران تمامي تعهدات خود در
اين توافق ،در حوزه تحقيق و توسعه هستهاي را
متوقفميكند.

سخننخست

خبرآخر

تعليق به محال!
حسينحقگو|
تحليلگراقتصادي|
مهمترين مش��كل بنگاههاي مستقر در شهركهاي
صنعتي ،مشكل زيرس��اختها بهخصوص آب و برق
اس��ت .مش��كالتي كه در صورت عدم چ��اره جويي
عاجل ،ادام��ه حيات اي��ن بنگاهها را ب��ا خطر جدي
مواجه خواهد كرد .همين اواخر رييس ش��هركهاي
اس��تان تهران ضمن اعالم اين خبر كه ه��زار و 125
واحد توليدي از ۵هزار و  ۵۴۰واحد توليدي مس��تقر
در شهركهاي صنعتي استان تهران تعطيل شدهاند،
گف��ت :در ح��ال حاضر ني��از ش��هركهاي صنعتي
اس��تان تهران در حوزه برق  ۵۰۰مگاوات اس��ت و در
اين ميان نياز  ۱۵۰ت��ا  ۲۰۰مگاواتي برق در تعدادي
از ش��هركهاي صنعتي در مرحله بحراني قرار دارد و
در حوزه آب نيز ش��هركهاي صنعتي نيازمند ۵۰۰
ليتر در هر ثانيه آب هستند كه تامين اين نياز حدود
هزارميليارد تومان اعتبار الزم دارد تا در بازه  ۵س��اله
بتوان مش��كالت آنها را برطرف كرد .اين در شرايطي
اس��ت كه صاحبان بنگاههاي صنعتي در جلس��ات
مختلفي كه براي حل مس��ائل فوق تشكيل ميشود
ادعا ميكنند كه ح��ق انتقاع و هزينهه��اي مربوط
به حق انش��عاب آب و برق و ...را ب��ه تمامي پرداخت
كردهاند .بر اين اساس چند فرض در علت اين وضعيت
قابل تصور اس��ت :يا اي��ن منابع دريافت��ي از بنگاهها
در جايي ديگر به غير از تامين و ايجاد زير س��اختها
هزينه شده است ؟ يا بخش بزرگي از بنگاهها بر خالف
آنچه عنوان ميكنند هزينههاي مربوط به واحد خود
را نپرداختهاند ؟ يا هم هزينهه��ا به ميزان قابل قبول

پرداخت شده و هم اين منابع دريافتي در جايي ديگر
هزينه نشده است اما به واسطه تورم يا اشتباه برآورد
هزينههاي ايجاد زيرس��اختها ،شركت شهركها و
دستگاههاي خدماترس��ان (آب و برق و )...با كمبود
منابع مواجه شده و كار بدينجا كشيده شده است كه
در اظهارت رييس شهركهاي صنعتي استان تهران
نقلگرديد.
در تمامي اين فروض ،مسووليت متوجه دولت است!
چه در درست هزينه نشدن منابع و چه عدم دريافت
به موقع يا برآورد نادرست اين هزينهها.
اما در اينكه چرا اين مش��كالت در دولت بروز ميكند
و علتيابي اينكه چرا توس��عه صنعتي دركشورمان
معط��ل ضروريات ابتداي��ي و زيرس��اختهاي اوليه
است؟ پاسخ را بنظر بايد در همان داليلي جستوجو
كرد كه مثال چرا دهههاست استراتژي توسعه صنعتي
تدوين و مصوب نش��ده اس��ت؛ يا سياس��ت صنعتي
مشخصي در توس��عه صنعتي وجود ندارد؛ يا وزارت
متوليصنعتكشورسالهاستبالتكليفاستو...
اين همه نيز به نظر ميرس��د به س��بب آن است كه
«صنعت» در منظومه فكري برنامهريزان و س��اختار
و نظام اجرايي كش��ور جايگاه شايس��ته خود را ندارد
و دس��ت پايين را در حاكميت دارد و تحتالش��عاع
ساير سياستها و زيرمجموعه ساير بخشها قلمداد
ميش��ود .بهنظر تا اين نگاه اصالح و «صنعت» محور
توسعه كش��ور نش��ود ،گذر از بديهيات و ضرورياتي
همچون تامين آب ،برق و فاض�لاب و ...براي فعاليت
هزاران بنگاهها كوچك و متوس��ط صنعتي تعليق به
محال است !

ديپلماسي
ظريف :شعار نتانياهو جنگيدن تا آخرين سرباز امريكايي است!
وزير امور خارجه جمهوري اس�لامي ايران در حساب
توييتري خود خطاب به رييسجمهوري امريكا نوشت:
شعار نتانياهو جنگيدن تا آخرين سرباز امريكايي است.
«محمدجواد ظريف» وزير امور خارجه روز سه شنبه با
انتشار ويدئويي از اظهارات نتانياهو در حساب كاربري
خود در توييتر نوش��ت« :آقاي ترامپ! آيا ميدانستيد
ك��ه بنيامين نتانياهو در س��وق دادن اي��االت متحده
به باتالق افغانس��تان نيز موثر بود؟ همان باتالقي كه
اكنون نميتوانيد از آن خارج ش��ويد؟ شعار نتانياهو از
س��ال  ۱۹۸۶تاكنون همواره اين بوده :تا آخرين سرباز
امريكايي بجنگ!» بنيامين نتانياهو نخستوزير رژيم
صهيونيس��تي روز دوش��نبه پرده ديگ��ري از نمايش
تبليغاتي خود را عليه ايران اجرا كرد و خواس��تار فشار
بيشتر بر ايران شد و با نشان دادن تصاويري ماهوارهاي
و تكرار ادعاهاي بياس��اس خ��ود ،اي��ران را به تالش
براي س��اخت بمب هس��تهاي متهم كرد .او در ادامه
سناريوسازي خود با اين ادعا كه ايران توافق هستهاي

و معاهده عدم اشاعه هستهاي (ان پي تي) را نقض كرده
است از كش��ورهاي ديگر خواس��ت تا «به تحريمهاي
دونالد ترامپ براي فشار بيشتر بر ايران ملحق شوند».
وزير امور خارجه كشورمان دوشنبهشب هم در توييتي
نوشت« :دارنده تسليحات هستهاي «واقعي» همانند
چوپان دروغگو درباره يك سايت تخريب شده ادعايي
در اي��ران ،فرياد ميزند .او و تي��م ب ،بيتوجه به خون
بيگناهان و هفت تريلي��ون دالر ديگر ،فقط به دنبال
جنگ هس��تند ».ظريف در اين تويي��ت ويديويي از
س��خنراني س��ال  ۲۰۰۲نتانياهو در كنگره امريكا را
ضميمه كرده اس��ت .اين ويديو مربوط به تشويقهاي
وي براي حمله به عراق در يكي از جلس��ات اس��تماع
كنگره امريكا در سال  ۲۰۰۲است .وزير امور خارجه در
توييت دوشنبه شب خود نوشت « :تضمين دادنهاي
وي در سال  ۲۰۰۲درباره «بازتابهاي مثبت» حمله
به عراق را به ياد بياوريد .ولي قطعا اينبار وي نميتواند
ازكناربهتماشابنشيند».

خبر

ترامپ،جانبولتونرا اخراجكرد

جان بولتون ،مش��اور امنيت مل��ي ترامپ اخراج
ش��د .به گزارش رويت��رز ،اخراج ج��ان بولتون را
ترامپ در حساب كاربري توئيت خود اعالم كرد.
در همين حال سايت روزنامه نيويوركتايمز نيز
با اعالم اين خبر نوش��ت :ترامپ با اخراج جان آر.
بولتون عمال س��ومين مش��اور امنيت ملي خود
را از اين س��مت بركنار كرده اس��ت .به نوش��ته
نيويوركتايمز رييسجمه��وري امريكا با بولتون
بر سر سياستهاي خارجي مربوط به ايران ،كره
شمالي و افغانستان چالش داش��ته است .ترامپ
در حس��اب كاربري توئيت خود نوشته است :من
ش��ب گذش��ته به جان بولتون اطالع دادهام كه
ديگر به خدمات او در كاخ س��فيد نيازي نيست.

من قويا با بس��ياري از پيشنهادات او موافق نبودم
همانطور كه ديگران هم موافق نبودند و بنابراين
از جان خواستم كه اس��تعفا دهد كه امروز صبح
استعفايش را به من داد .من مش��اور تازه امنيت
مل��ي را هفته آين��ده معرفي ميكن��م ».پيش از
اين بسياري از كارشناس��ان از اختالفنظر ميان
جان بولتون و مايك پمپئو بر س��ر سياستهاي
خارجي امري��كا خب��ر داده بودند و بس��ياري از
مشكالت سياست خارجي دولت امريكا را ناشي
از تندرويهاي بولتون ميدانس��تند .به نوش��ته
نيويوركتايم��ز ،اخراج بولت��ون در حالي صورت
ميگيرد كه ترامپ به دنبال گشايش ديپلماتيك
با دوكشور كره شمالي و ايران است.

گزارش

تختروانچيامريكارابهنقض«انپيتي»متهمكرد
نماينده دايم جمهوري اس�لامي ايران بر مسووليت
جمع��ي در ممنوعي��ت هرگونه آزماي��ش انفجاري
تس��ليحات اتمي ،تاكيد و امريكا را به دليل خروج از
پيمانهاي مرتب��ط و ايجاد مس��ابقه مدرنيزه كردن
اين تس��ليحات ،به نقض پيمان منع گسترش سالح
اتمي متهم كرد .به گزارش ايرن��ا از نيويورك ،مجيد
تختروانچي در نشس��ت عاليرتب��ه مجمع عمومي
س��ازمان ملل متحد كه ب��ا موض��وع روز مخالفت با
آزمايش هستهاي برگزار شد ،از تالشهاي قزاقستان
براي طرح و ارتقاي اين ابت��كار ،قدرداني كرد .وي با
تاكيد بر اينكه هرگونه انفجارهاي هستهاي بايد بطور
كامل ممنوع شود ،افزود :بدون يادآوري اين واقعيت
كه بيش��تر قربانيان آزمايشهاي اتمي ،ش��هروندان
كشورهايي نبودهاند كه اين آزمايشها را انجام دادند،
گراميداشت اين روز كامل نخواهد بود .نماينده دايم
جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل متحد ادامه
داد :همچنين بايد يادآوري كنيم كه تاثيرات مخرب
زيس��ت محيطي اين آزمايشها ،بيش��تر در خارج از
قلمرو كشورهايي رخ داده است كه اين آزمايشهاي
اتم��ي را انج��ام دادهان��د .تخ��ت روانچي مس��ابقه
تسليحاتي جديد و مس��ابقه مدرنسازي تسليحات
اتمي را نگرانكننده دانس��ت و اضافه كرد :در زماني
كه برخي از كشورهاي دارنده سالح اتمي ،برنامههايي
براي توسعه س�لاحهاي اتمي با كاربرد آسان دارند،
پاي��ان دادن ب��ه انفجاره��اي آزمايش تس��ليحات
اتمي از اهميت باالي��ي برخوردار اس��ت .وي با بيان
اينكه كشورهاي دارنده س�لاحهاي اتمي نخستين
مسووليت را براي پايان دادن به اين آزمايشها برعهده
دارند ،ابراز تاسف كرد برخي از آنها خود مسوول ايجاد
شرايط فعلي (مسابقه تس��ليحاتي) هستند .نماينده
دايم جمهوري اسالمي ايران يادآور شد :نمونه بارز اين
مساله ،اياالت متحد است كه مطابق آخرين گزارشها
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نه تنها به دنب��ال تصويب پيمان جام��ع ممنوعيت
آزمايشهاي اتمي نيست بلكه آزمايشهاي انفجاري
اتم��ي را از جمل��ه آزمايشه��اي انفج��اري اتم��ي
زيرزميني از س��ر ميگيرد .تختروانچي اين اقدام را
نقض تعهدات صريح امريكا در پيمان منع گسترش
تسليحات اتمي (انپيتي) دانست و اظهار كرد :چنين
سياستهاي غيرمسووالنهاي كه آخرين آنها خروج
امريكا از پيمان موش��كهاي ميانب��رد اتمي (آي ان
اف) است ،براي تمام تالشهاي بينالمللي در جهت
خلع س�لاح اتمي و منع گسترش س�لاحهاي اتمي
مضر اس��ت و بايد پايان يابد .وي تصريح كرد :اوضاع
كنوني گواهي ميدهد هر چقدر كه كنترل داوطلبانه
آزمايشهاي هس��تهاي مهم باش��د ام��ا نميتوانند
جايگزين يك ممنوعيت جامع جهاني و تاييد شدني
براي انواع انفجارهاي هستهاي شوند .نماينده ايران در
سازمان ملل متحد خاطرنشان كرد :بايد تالشهاي
خود را براي دستيابي به هدف گرانبهاي حذف كامل
سالحهاي اتمي مضاعف كنيم كه تنها تضمين مطلق
در برابر تهديد يا استفاده از اين سالحهاي غير انساني
اس��ت .تختروانچي تاكيد كرد :اي��ن امر براي حفظ
صلح و امنيت ،به ويژه در منطقهاي بيثبات همچون
خاورميانه ضروري اس��ت كه س�لاحهاي هستهاي
اسراييل همچنان تهديدكننده صلح و امنيت منطقه
و فراتر از آن است .وي با بيان اينكه از بين بردن كامل
اين س�لاحهاي غير انس��اني تعهد به خود ،فرزندان
و نسلهاي آينده و بش��ريت اس��ت ،گفت :اين يك
ضرورت اخالقي و يك مسووليت صريح است .بياييم
متحد ،مصمم و ثابتقدم باش��يم و اين مس��ووليت
جمعي را مس��ووالنه محققسازيم .س��فير ايران در
سازمان ملل متحد خاطرنشان كرد جمهوري اسالمي
ايران براي ايفاي نقش در پيگيري اين هدف گرانبها،
آماده است.

خزاعي :اگر ايران ايستادگي
نميكرد ،سوريه دوم ميشد

نماين��ده پيش��ين اي��ران در س��ازمان ملل با
اشاره به تروريس��م اقتصادي امريكا گفت :اگر
ملت اي��ران در براب��ر اين تحريمها و فش��ارها
ايس��تادگي ،مقاوم��ت و صب��ر نميكردن��د،
امروز ايران س��وريه دوم بود .به گزارش ايسنا،
محمد خزاعي در جمع عزاداران هيات ش��هدا
شهرس��تان كاش��مر ،اظهار كرد :اگ��ر برخي
كوچكترين زاويه ديد سياس��ي با ما داش��ته
باشند ،حاضر نيستيم س��ر به تنشان باشد ،اما
امام حس��ين(ع) حر را در آغ��وش ميگيرد و
او را ميپذيرد .وي اف��زود :وقتي در تاريخ نگاه
ميكنيم ميبينيم همان قيچي دو لب كه يزيد
و يزديان و دش��منان آن زمان سر حسين(ع)
را بريدن��د ،امروز ب��ر گردن انقالب اس�لامي
فشار وارد ميكند .نماينده پيش��ين ايران در
سازمان ملل با بيان اينكه محبت به اهل بيت
مسير حركت و رفتار انسان را تعيين ميكند،
عنوان كرد :بدون ش��ك آنچه موجب شد امام
خميني(ره) اين قيام ارزش��مند را در ايران به
وجود آورد و معادالت سياس��ي و معادلههاي
قدرت دنيا را برهم بزند ك��ه امروز داريم نتايج
آن را ميبينيم ،به دليل محبت به حسين(ع)
بود .وي با اشاره به اينكه امام حسين(ع) درس
آزادگي و ع��زت را به ملت اي��ران داد ،تصريح
كرد :س��خنراني امام راحل كه پاي��ه انقالب را
بنا نهاد به خاطر مس��ائل اقتصادي ،نان ،آب و
 ...نبود ،بلكه عليه ذلت ايران بود .خزاعي گفت:
نگاه انقالب ،نگاه عزت ايران بود .امروز مقاومت
رهبر معظم انقالب كه ش��خصيت بينظيري
در تاريخ رهبري دنياس��ت در راستاي دفاع از
عزت ايران و مس��لمانان جهان است .وي بيان
كرد :امروز دشمنان با همان چهرهها ،القاب و
عناوين و با همان روشهايي كه بر حسين(ع) و
اهل بيت تاختند بر ما ميتازند .نماينده پيشين
ايران در سازمان ملل خاطرنش��ان كرد :امروز
يكي از ش��ديدترين تحريمهاي تاريخ بشري
عليه ملت ايران اعمال ميشود اما با وجود اين
برخي از مس��ووالن براي كم كردن و كاستن
اين فش��ارها تالش ميكنن��د .خزاعي اضافه
كرد :حت��ي در رژيم صهيونيس��تي منطقهاي
را ش��بيه ش��هرهاي ايران درس��ت كردهاند و
در آنجا صحنههايي را عليه اين نظام و كش��ور
ميسازند و بالفاصله در كل شبكههاي مجازي
منتشر ميشود .وي با بيان اينكه دشمن براي
صدمه زدن به جمهوري اسالمي ايران ،هزينه
بسياري ميكند ،بنابراين داشتن هوشياري و
بصيرت ضروري است ،عنوان كرد :قيام عاشورا
جوانان ارزش��مندي را خلق كرد ك��ه در برابر
دفاع از ملت جان خود را فدا كردند.

با حضور رهبر معظم انقالب اسالمي
(ره)
درحسينيهامامخميني

مراسم عزاداري شب
عاشوراي حسيني(ع) برگزار شد

مراس��م عزاداري س��رور و ساالر ش��هيدان در شب
عاشوراي حسيني عليهالسالم با حضور رهبر معظم
انقالب اس�لامي ،جمعي از مسووالن و هزاران نفر از
مردم دلداده اهل بيت عليهمالس�لام در حسينيه
امام خمين��ي(ره) برگزار ش��د .به گ��زارش پايگاه
اطالعرسانيدفترمقاممعظمرهبريدراينمراسم،
حجتاالسالموالمسلمينرفيعيباتحليلانگيزههاي
مخالفان حركت امام حس��ين عليهالسالم و پاسخ
امام(ع) به آنها ،گفت :گروه��ي از مخالفان حركت
حضرتسيدالشهدا(ع)،مزدورانحكومتبودندكه
باپاسخقاطعوشجاعانهامامروبهروشدند.
آقاي رفيعي گروه ديگر از مخالفان حركت حضرت
اباعبداهللالحسينعليهالسالمراعافيتطلبانخواند
و خاطرنشان كرد :س��ومين گروه مخالفان حركت
حضرتسيدالشهدا(ع)،خواصبودندواگرچهسابقه
جهادداشتنداماقدرتتحليلنداشتندكهامام(ع)در
مقابلآنها،بااقناعواستداللبرخوردكردند.
سخنران مراس��م ،با تأكيد بر لزوم تس��ليم در برابر
امام حق به عنوان رمز فالح و رستگاري ،افزود :قيام
حضرت اباعبداهلل الحس��ين(ع) بر اس��اس فرمان
خداوند بود و همه اصحاب و ياران ايش��ان در كربال
امامشناسوتسليمحقبودند.دراينمراسمهمچنين
آقايان آتشكار و محمدرضا طاهري به مرثيهخواني
و نوحهس��رايي ب��ر مصايب حضرت سيدالش��هدا
عليهالسالمواهلبيتآنحضرتپرداختند.

رويموجخبر
سراس�ر اي�ران خيم ه عزاي حس�ين(ع) ؛
تعادل|
روزگذشتهوهمزمانباعاشورايحسيني(ع)سراسر
ايران به حسينيه بزرگي براي سوگواري آن حضرت
تبديل ش��د و زن و م��رد ،پير و جوان و خردس��ال با
برپاداش��تن آيينهاي عزا در ماتم سيدالشهدا (ع) و
هفتاد و دو يار باوفاي ايشان به سوگ نشستند .ديروز
پرچمهاوعلمهايسوگواريبرافراشتهشده؛طبلها،
سنجهاوشيپورهابهصدادرآمدهومردمخداجو،مومن
وواليتمدارايرانزميندرقالبدستهجاتزنجيرزنيو
سينهزنيبرايامامحسين(ع)وخاندانويارانمظلوم
ايشان در كربال به عزاداري و مرثيهسرايي پرداختند.
بر اس��اس گزارشهاي ارسالي خبرنگاران از سراسر
كش��ور ،آيينها و مناسك سوگواري س��رور و ساالر
شهيداندرنقاطمختلفكشورباآدابورسومهمان
منطقه در حال اجراس��ت و در تهران نيز دسته جات
عزاداري به وي��ژه در اطراف بازار بزرگ تهران ،ميدان
امام حس��ين(ع) ،حرم حضرت عبدالعظيم حسني
(ع)وهمچنينحرممطهرامامزادهصالح(ع)گردهم
آمدندوبهسوگواريسروروساالرشهيدانپرداختند.
واكنش ظريف به نمايش مضحك نتانياهو؛
تعادل|
«محمدجواد ظري��ف» وزير امور خارج��ه ايران به
نمايشجديد«بنياميننتانياهو»نخستوزيررژيم
صهيونيستي واكنش نشان داد و ادعاهاي وي را رد
كرد .ظريف دوشنبه شب در توئيتي نوشت :دارنده
تسليحاتهستهاي«واقعي»همانندچوپاندروغگو
دربارهيكسايتتخريبشدهادعاييدرايران،فرياد
ميزند.اووتيمب،بيتوجهبهخونبيگناهانوهفت
تريليوندالرديگر،فقطبهدنبالجنگهستند.وزير
امورخارجهايراندراينتوئيتويديوييازسخنراني
س��ال  ۲۰۰۲نتانياهو در كنگره امريكا را ضميمه و
آورده اس��ت :تضمين دادنهاي وي در سال ۲۰۰۲
درب��اره «بازتابهاي مثبت» حمله به عراق را به ياد
بياوريد.وليقطعااينباروينميتواندازكناربهتماشا
بنشيند.ظريفدرتوئيتديگريتصويريازصفحه
اولنشريه«سانديتايمز»مورخپنجماكتبر۱۹۸۶
منتشركرد.سانديتايمزدرصفحهنخستخودتيتر
زد« :فاش ش��د :اسرار زرادخانه هستهاي اسراييل».
اين نشريه در گزارش خود نوشته بود :نيروگاه بمب
هستهاياسراييلدرعمقصحراينقبساختهشدهو
بيشازبيستسالاستكهمخفيانهفعاليتميكند.
كربالجلوهبدعاقبتيوخوشعاقبتياست؛
ميزان|
رييسقوهقضاييهگفت:شماباجاهليتمدرنطرف
هستيد كه هم مسلح به علم و فناوري و هم مسلح به
امپراتوريرسانهايوخبريبسيارگستردهباپشتوانه
زور است .بايد به بركت خون اباعبداهلل (ع) در مقابل
اين جاهليت مدرن ايستاد .حجتاالسالم ابراهيم
رييسيشبگذشتهدرمراسمعزاداريشبعاشوراي
حسيني(ع)كهدرمحلهياتريحانهالحسينبرگزار
شد،اظهاركرد:عاشوراتابلويهمهزيباييهايعمل
انسان اس��ت .توكل ،ايمان ،صبر ،دشمنستيزي،
برابري ،جهاد ،ايثار و شهادت همه در تابلوي عاشورا
نقشبستهواينعاشورابايدبماند.همهامامانبنايشان
براينبودكهعاشوراراحفظكنند.نميارزددرعالمجز
براياباعبداهلل(ع)گريهكرد.
تصويبمهمترينابزاراصالحقوايسهگانه
دردولت؛تعادل|
رييسمركزبررسيهاياستراتژيكرياستجمهوري
بااشارهبهتصويبپيشنويساليحهشفافيتنوشت:
ش��فافيت مهمترين ابزار براي اصالح نظام اجرايي،
تقنينيوقضايياست.آشنادررشتهپيامهاييكهدر
توئيترمنتشركردآورده:پيشنويساليحهشفافيت
كه در دولت تصويب ش��د در مركز بررسيها تهيه
شده است .در بخش ش��فافيت تقنيني اين اليحه
به لزوم اينكه اص��ل در راي نمايندگان علني بودن
اس��ت و راي مخفي نياز به مصوبه دارد تصريح شده
است .نمايندگان حداقل دو دليل مخالف دارند .اول
اين از شؤونات آيين نامه داخلي مجلس است و دوم
علني بودن آرا تاب��ع انتخابات كامال حزبي و توانايي
فراكس��يونها براي حفاظت از نمايندگان در قبال
فشارهايدرونوبيرونمجلساست.
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ايران

مديركل موقت آژانس بينالمللي انرژي اتمي:

وظيفه آژانس قضاوت نيست

فروتا :خواهان رسيدگي بهموقع به برخي جنبههاي پادمان و برجام هستيم

گروه ايران|
همزمان با برداشتن گام سوم كاهش تعهدات برجامي،
مديركل موقت آژان��س بينالمللي ان��رژي اتمي در
نشست خبري با خبرنگاران در پايان نخستين روز از
جلسه شوراي حكام به سواالت درباره فعاليت آژانس و
موضوعات مرتبط با ايران پاسخ داد؛ نشستي كه بعد از
سفر روز يك شنبه او به تهران و ديدار با مقامات مسوول
كش��ورمان ترتيب داده ش��د و بازتابهاي فراواني در
رسانهها پيدا كرد.
فروتا در مورد سفر اخيرش به تهران به ديدار با مقامهاي
ارشد ايراني اشاره كرد و در اين مورد گفت كه بحثهاي
بس��يار بامحتوا و مفيدي در ايران دنبال ش��ده است.
او همچنين با اش��اره به اين موضوع كه وظيفه آژانس
قضاوت كردن در خصوص ادعاهاي مطرح شده نيست،
وظيفه اين نهاد نظارتي را رسيدن به تصويري شفاف از
واقعيتهايموجوددانستكهدرجريانپيگيرينظام
راستيآزمايي دنبال ميشود .مديركل موقت آژانس
بينالمللي انرژي اتمي همچنين با قدرداني از علياكبر
صالحي معاون رييسجمهور و همچنين محمدجواد
ظريف ،وزير امور خارجه و ديگر مقامهاي ارشد سازمان
انرژي اتمي به دليل بحثهاي پرمحتوايي افزود :اين
نشانگر آن اس��ت كه رابطهاي كه ميان آژانس و ايران
وجود دارد ،رابطهاي است كه ما در آن ميتوانيم تمام
موضوعات را مطرح كنيم و برخي اوقات هم الزم است
كه افزايش و تسريع [همكاري] را طرح كنيم .پيام ما به
خوبيدرتهراندريافتشدوهمانطوركهگفتماينسفر
بسيار به موقع بود تا بتوانيم چند موضوع را با مقامهاي
ايراني در ميان بگذاريم.
مديركلموقتآژانسدربخشديگريازصحبتهايش
در پاسخ به اين سوال كه مفهوم اين جمله كه ايران بايد
با آژانس همكاري «به هنگام و كامل» داش��ته باشد،
چيست ،گفت« :اين به آن معني است كه تعاملي كه با
يكديگر داريم ،بايد پيشرفت داشته باشد».
فروتا همچنين تاكيد كرد كه آژان��س در حال حاضر
«مستحكمترين ساز و كار راستيآزمايي» را در ايران
دارد و در ادامه در پاسخ به فضاسازي برخي رسانههاي
غربي گفت نميتواند جزييات همكاريهاي پادماني با
كش��ورها را عنوان كند و صرفا ميتواند بار ديگر تأكيد

هستهايرادنبالميكنيمولينميتوانيمفرضيهسازي
كنيم .ما گفتوگوهايي داشتيم و قصد داريم آن را ادامه
دهيم .نميتوانم گمانهزني كنم اين گفتوگوها چقدر
طول ميكش��د مهم اين اس��ت كه همكاري سريع و
به موقع داشته باشيم از سوي ايران.
فروتا تاكيد كرد :ما گفتوگوهاي جدي و گستردهاي
با مقامات ارش��د ايران داشتيم و از علياكبر صالحي و
آقاي ظريف تشكر ويژه دارم .رابطه ايران با آژانس االن
به گونهاي است كه درباره همهچيز صحبت ميكنيم،
البته گاهي ما خواستار توضيحات بيشتر هستيم .اين
مالقاتبهموقعبودتادربارهبرخيمسائلصحبتكنيم.
بيانيه ما به لحاظ فني انعكاسدهنده روند بود .در عين
حال ما نميتوانيم درباره مسائل فرضي و آنچه ترديد
داريماظهارنظركنيم.كارماربطزياديباچيزيكهشما
مطرح ميكنيد ندارد بايد اطمينان حاصل كنيم كه
به موقع متوجه هرگونه فعاليت ميشويم.

كند كه روند راس��تيآزمايي آژانس بر عدم وجود مواد
و فعاليتهاي هستهاي اعالمنشده در ايران ،همچنان
ادامه دارد .مديركل موق��ت آژانس بينالمللي انرژي،
اعالم كرد كه در ايران بيشترين و مهمترين مكانيسم
راس��تيآزمايي در تاريخ را داريم؛ برجام و پادمانها و
پروتكل الحاقي اما آژانس اكنون خواس��تار آن است تا
برخيجنبههاياينمكانيسمهابهموقعرسيدگيشود.
همكاري ايران در خصوص تورقوزآباد
كرونل فروتا در كنفرانس��ي خب��ري در پايان روز اول
نشست شوراي حكام در پاسخ به سوالي درباره سايت
تورقوزآب��اد و هم��كاري ايران در اي��ن زمينه و اينكه
ايران براي پاسخگويي چقدر زمان دارد؟ گفت :خوب

ميدانيد كه ما مكالماتمان با كشورهاي عضو را فاش
نميكنيم ب��ه ويژه در موارد خاص .راس��تيآزمايي از
فعاليتهاي هس��تهاي ايران در جريان است و پروسه
فني دقيقي اس��ت و ما طبق برنامه عمل ميكنيم تا
يك تحليل تكنيكي دقيق داشته باشيم .اما بطور كلي
ميتوانم بگويم در چارچوب بيانيههايي كه داشتيم و
پايبندي ايران ،پاسخ به هر مورد خاص متفاوت است و
بازه زماني خاص خود را دارد و هدف از تعيين اين بازه
زماني اين است كه به نيازهاي فني پاسخ دهد .از اين
رو زمان حياتي است تا تعامل ما با ايران بايد پيش برده
شود .وي درباره ادعاي خبرنگاري كه گفت آژانس كند
يا محتاط درباره ايران بوده اس��ت ،اظهار كرد :ما از كار
آژانسحمايتودفاعميكنيم.جامعهجهانينميتواند

مدافع بهتري در دفاع از صلح و ثبات جهاني داش��ته
باشد .صحبتهايي كه با شوراي حكام دارم اين است
كه بايد تعامل با ايران را پيش ببريم .با اينكه ميگوييد
در ارزيابي كند يا محتاط بوده است موافق نيستم بلكه
دقيق و به چارچوب قانوني خود پايبند بوديم .مديركل
آژانس فعاليتش در چارچوب شوراي حكام است و اگر
اين شورا مجاب و قانع نشود كه مسير انتخاب شده در
مسيرمشروعيتماستبهنتيجهنميرسيم.
اين مقام آژانس در پاس��خ به اينك��ه منظورش درباره
اينكه گفته است ايران بايد همكاري «كامل» داشته
باشد چيست؟ اظهار كرد :شما از من ميخواهيد فراتر
از چيزي كه پيشتر گفتم سخن بگويم اما نميتوانم
بيشتر وارد اين مس��ائل ش��وم .ما پايبندي به توافق

تالش براي دستيابي به واقعيت
مديركل موقت آژانس بينالمللي انرژي در پاسخ به اي 
ن
سوالكهچقدرايراندرآنچهبرخيرسانههاوگزارشها
مدعي شدهاند جلو رفته است؟ اظهار كرد :نقش آژانس
قضاوت كردن نيست .اينكه بخواهيد االن در اين باره
توضيح دهم خارج از فعاليت مشروع آژانس است .نقش
آژانس ارايه واقعيتهاست .فروتا در پاسخ به خبرنگاري
كه آژانس را متهم به اهمال كاري در سرعت بازرسي از
ايران كرد ،گفت :ما از بعد راستيآزمايي نگاه ميكنيم.
االن فعاليتهاي ما براي كنترل فعاليتهاي ايران به
زمان درست خودش رسيده است كه در ارتباط است با
نجامعومسالهپيچيدهودقيق
قضيهپيادهكردنپادما 
و فني اس��ت و چيزي كه براي ديگران به موقع نيست
براي ما شايد به موقع باشد.
وي در پاسخ به اينكه يعني ميگوييد همكاري ايران
به موقع نبوده است؟ گفت :خير .گفتم همكاري كامل
و به موقع نياز است.
فروتا گفت :گ��زارش ما درباره س��انتريفيوژها درباره
تحوالت جديد است و در بيانيه ما تاكيد شد كه برخي
ماشينها هنوز تست نشدهاند و اگر تحول جديد باشد
گزارش داده ميشود.

در راستاي مطالبه عمومي براي اجراي دقيق قانون اساسي صادر شد

بيانيه حزب اعتماد ملي درباره احكام سنگين قضايي براي فعاالن مدني

گروه ايران|
در پي افزاي��ش انتقادها به احكام چن��د فعال مدني و
كارگري كه منجر به واكنش رييس قوه قضاييه و طرح
موضوع تجديد نظر سريع در اين احكام نيز شد ،حزب
اعتماد ملي در بيانيهاي نس��بت به اين احكام واكنش
نش��ان داد و از دستگاه قضايي خواستار تجديد نظر در
اين احكام شد.
در بخشهايي از بيانيه حزب اعتماد ملي آمده است :بار
ديگر ش��اهد صدور احكامي از جانب برخي قضات ،در
واكنش به فعاليتهاي رسانهاي و نيز اعتراضات مدني و
كارگري هستيم كه حاكي از فقدان آگاهي و همچنين
سوگيري آنها در تقابل با فعاليتهاي اجتماعي است.
«حزب اعتماد ملي» ضمن اعالم مخالفت خود با اين
روند قضايي نظرات خود را با تفصيل بيشتري با مردم و
مسووالن در ميان ميگذارد به اين اميد كه اين نظرات
مورد توجه قرار گي��رد و در جهت اصالح روند موجود،
گامهايسنجيدهايبرداشتهشود.درهمينابتداتاكيد
ميكنيماعتراضحزباعتمادمليبهاينگونهرويههاي
قضايي ،مبتني بر توجه به روح و اصول قانون اساس��ي
است و مطالبه اين حزب ،اجراي قانون اساسي به مدد
تصويب و اجراي قوانين كارآمد عادي است و اين امر را
عينمصلحتعموميوانقالباسالميوكشورميداند.
درادامهاينبيانيهآمدهاست:نخستيناشكالواعتراض
ما به وضعيتي اس��ت كه در آن به جرايم سياسي ،رنگ
و مارك امنيتي زده ميشود و همه متهمان سياسي را
بهمثابهمجرمانامنيتيتلقيكردهواحكامسنگينعليه
مجرمان سياسي صادر ميكنند.
مطابق قانون اساس��ي به جرايم سياسي بايد در محاكم

دادگس��تري و به صورت علني و با حضور هيات منصفه
رسيدگي شود و اين امتيازي است كه قانون اساسي براي
متهمانسياسيومطبوعاتيدرنظرگرفتهاستتاافرادي
كه با انگيزه اصالح امور اجتماعي وارد صحنه سياس��ي
شده و احتماال جرمي را مرتكب ميشوند ،مورد ستم قرار
نگيرند و به اتهامات آنان در محضر مردم و با راي هيات
منصفه و در دادگاههاي عادي رسيدگي شود .اين رويه
راه ديكتاتوري را ميبندد و فرصت سوءاستفاده از قانون
براي حذف رقباي سياسي را از صاحبان قدرت ميگيرد.
دربخشهايديگراينبيانيهتاكيدشدهاست:متاسفانه
طي حدود  ۴۰سال گذشته ،قانون كارآمدي براي جرم
سياسي تهيه نشده است و هر بار با تفسير خاص شوراي
نگهبان از قانون اساسي ،قوانين تهيه شده مورد تاييد
قرار نگرفتند .در چند سال گذشته قانون جرم سياسي
در مجلس قبل به تصويب رسيد اما آنچنان ناكارآمد و
قابل تفسير و بد نوشته شده است كه به راحتي ميتوان
قانونجرمسياسيراناديدهگرفتوهمهجرايمسياسي
را جرم امنيتي جلوه داد .به همين دليل از زمان تصويب
آن قانون تاكنون ،هيچ دادگاهي براساس آن تشكيل
نشده است و قضات به آس��اني متهمان سياسي را در
رديف متهمان امنيتي قرار داده و در دادگاههاي انقالب
به جرايم آنان رسيدگي كردهاند.
همچنين اعتراض��ات صنفي كارگري ي��ا معلمان يا
دانشجويان و اصناف ديگر با هدف تامين حقوق اوليه
اين اقشار جامعه ،كه مصداق رفتارهاي اجتماعي است
و بايد در همين حد هم باقي بماند .هر تجمع و حركت
اعتراضي را نبايد يك اقدام سياسي يا امنيتي جلوه داد.
در اين بيانيه با اشاره به اهميت استفاده از رويكرد قانوني

در بررسي پروندههاي قضايي آورده :شايد كساني تصور
كنند كه با ظهور نارضايتي و برانگيخته ش��دن خشم
عمومي ،راه ب��راي كنترل جامعه ب��ا روشهاي تند و
خشن باز ميشود و اين را مطلوب بدانند اما جريانهاي
تندرو و راديكال در حاكميت بايد بدانند كه پيامدهاي
اين روش براي امنيت كشور بسيار زيانبار و تاثير آن بر
افكار عمومي مردم ،بسيار منفي است .پليسي كردن
جامعه و ورود نيروهاي امنيتي در هر ماجراي اجتماعي
و حتي سياسي ،در درازمدت قطعا به زيان كشور است و
مردم را از نظام و حكومت ميگيرد و سرمايه اجتماعي
و اعتماد م��ردم را برباد ميدهد .صريحا ميگوييم آثار
س��وء برخوردهاي تند و همراه با دستگيري و برخورد
قهري با معترضان و محاكمه افرادي كه حق آنان حتي
دستگيري هم نيست ،قطعا بيش��تر از اقداماتي است
كه ممكن اس��ت برخي از اين معترضان انجام بدهند؛
همچنين اس��ت تاثير منفي اين احكام س��نگيني كه
از س��وي برخي قضات درباره برخي از فعاالن مدني و
اصحاب رسانه صادر شده است.
درادامهاينبيانيهتاكيدشدهاست:سالهامشكلدستگاه
قضاايناستكهاوال:ايندستگاهدرقضاوتميانجامعه
و قدرت ،اس��تقالل خود را از دست داده است و همواره
جانب صاحبان اقتدار را نگاه داشته است و ثانيا :نزاعهاي
اجتماعي و اقتصادي را تفسير و تحليل سياسي كرده
و برخورد با كنشهاي سياس��ي را نيز تا سطح جرايم
امنيتي ارتقا داده كه منجر به صدور احكامي با جرايم
اقدام ضد امنيت كشور ميشود.
در ادام��ه حزب اعتم��اد ملي مطالبات خ��ود را بدين
ش��رح اعالم ميكند :حزب اعتماد ملي در مورد موج

بازداشتها ،صدور احكام سنگين و نامتناسب امنيتي
برايفعاالنرسانه،زنان،فعالينمدنيوصنفيكارگري
از جمل��ه مرضيه اميري ،مس��عود كاظم��ي ،عاطفه
رنگريز ،اسماعيل بخشي ،اميرحسين محمدي فرد و
سحر خداياري كه منجر به حادثه دلخراش و غمانگيز
خودسوزي اين دختر جوان شد و همچنين بازداشت و
تحت فشار قرار دادن برخي فعاالن رسانهاي و اجتماعي
از جمله نوش��ين جعفري و… نكات ذيل را به عنوان
آسيبهاي موجود در قوانين و روند رسيدگي محاكم
دادگاه انقالب اسالمي به جرايم عليه امنيت كشور كه
جزو موانع تحقق عدالت است ،يادآور ميشود:
 -1گسترش صالحيت دادگاه انقالب اسالمي به عنوان
يكي از محاكم اختصاصي در رسيدگي به جرايم عليه
امنيتكشوربه موجب ماده ۳۰۳از قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب  ۱۳۹۲و بن��د «ت» از آن ماده ،با توجه
به اصل ع��ام بودن صالحيت محاك��م برخالف قانون
است .همچنين نحوه رسيدگي خاص در دادگاه انقالب
اسالمي در مورد جرايم امنيتي از قبيل حق دسترسي
بهوكيل(مطابقباتبصـرهماده ۴۸كهاشعارداردتعيين
وكيل ميبايست از ميان وكالي مورد تاييد قوه قضاييه
باش��د) -۲ ،از جهت ديگر ،تعريف نش��دن مشخص و
واضح از مفهوم امنيت در قانون و تفاوت و تنوع ديدگاه
صاحب نظران در اين خصوص -۳ ،همچنين توس��عه
جرمانگاريبهرفتارهايغيرعمدي،تهيهمقدماتجرم
بدون آنكه منتهي به ورود ضرري شود و عدم پيشبيني
نهادهايارفاقيهمچونمجازاتهايجايگزينحبس،
مرورزمان،تعويقوهمچنينتشديدمجازات،برخالف
اصل مساوي بودن جرايم ،اصل تناسب جرم و مجازات،

اصل فردي كردن مجازات و اصل  ۹از قانون اساس��ي
كشور است -۴ .وجود اختيار گسترده قضات در تعيين
مجازات با توجه به فاصله بس��يار زي��اد بين اقل و اكثر
مجازات جرايم امنيتي در قان��ون كه گاه آنچنان زياد
است كه تا  ۱۰يا  ۲۰برابر مجازات است.
در پايان اين بيانيه تاكيد ش��ده :بنابراين حزب اعتماد
ملي با توجه به موارد پيشگفته و اس��تداللهاي ذكر
شده موارد زير را از محضر مقامات قضايي و قانونگذاري
كشور در راستاي اجرا و استقرار عدالت خواستار است:
الف -تجديدنظر درقوانين موضوعه.
ب -ارايه تفسير حداقلي از جرايم امنيتي.
ج -مشخص كردن حدود و ثغور جرايم امنيتي.
د -بهرهگيري از عبارات مقيد و حصري در تعريف و بيان
مصاديق اين دست جرايم.
ر -اعالم كيفيات مخففه در خصوص متهمان با درجه
اهميت كمتر ارتكاب جرم.
ز-اعالمعفوعمومينسبتبهبرخيازمجرمينامنيتي.
و -عدم س��ختگيريهاي غيرضروري نسبت به اين
جرايم.
ي -حفظ كرامت و آزاديهاي فردي شهروندان مطابق
با اصل  ۹قانون اساسي.
در پايان بار ديگر تاكيد ميكنيم حزب اعتماد ملي در
طرح اين نظرات ،مطالبه اجراي دقيق قانون اساسي را
دارد و اجراي بدون تنازل قانون اساسي و تدوين قوانين
مورد نياز براي اجراي اصول قانون اساس��ي را بهترين
راه تامين منافع ملي و حمايت از حقوق ش��هروندي و
فروكش كردن اعتراضات اجتماعي و تامين مصلحت
عمومي ميداند.

چهرهها
حفظ نظام با اعمال خالف
شرع ،نقض غرض است

وزي��ر اطالع��ات ميگويد:
اگر ب��راي دف��اع از نظام از
راه معصيت رفتي��م ،ثواب
نميكني��م .حف��ظ نظام
جمهوري اسالمي با اعمال
خالف ش��رع ،نقض غرض
اس��ت .به گزارش جماران،
سيدمحمودعلويكهدرشبعاشورايحسينيدرحرم
امام خميني (ره) ،صحبت ميكرد گفت :سياست ما در
حفظ نظام بايد حسيني(ع) باشد .تهمت و افترا زدن يا
بازيباآبرويديگرانحتيبهاسم«افشاگري»وفحش
دادن ،براي دفاع از جمهوري اسالمي خسارتبارترين
اعمالاست.گاهيرفتارهاييميبينيمكهميگوييمچه
ربطيبهامامحسين(ع)وجمهورياسالميدارد؟وزير
اطالعاتباتأكيدبراينكهدفاعازجمهورياسالميبايددر
چارچوبشرعمقدساسالمباشد،گفت:دردفاعازنظام
فحش به اين و آن بدهيم و با نيش زبان آسيب برسانيم
مصداق«اخسريناعمال»است.

آژانس نهاد وابسته به دولت
امريكانيست

س��فير و نماين��ده داي��م
كشورمان نزد سازمانهاي
بينالملل��ي در وين ،گفت:
آژانس بينالملل��ي انرژي
هستهاي يكي از نهادهاي
وابس��ته به دول��ت امريكا
نيس��ت كه بولتون بتواند
دستوركار بازديدهاي مقامات آن را تعيين كند .كاظم
غريب آبادي با انتشار پيامي در توييتر ،نوشت :آژانس،
يكيازنهادهايوابستهبهدولتامريكانيستكهبولتون
بتواند دستوركار بازديدهاي مقامات آن را تعيين كند.
سفرفروتا،مديركلموقتآژانس،درچارچوبتعامالتو
همكاريهايمعمولايرانوآژانسصورتپذيرفت .وي
افزود:ضمنردهرگونهادعاييدرخصوصفعاليتهاي
پنهاني هس��تهاي  ،اين بازديد هيچ دستوركار خاصي،
آنگونه كه بولتون آرزو ميكرد ،نداشت .طبيعتا ،در اين
بازديد ،همكاريها در سه حوزه راستيآزمايي برجام،
پروتكلالحاقيوموافقتنامهجامعپادمان،مرورشدند.

طرح موضوع استيضاح وزرا
عجيب و غريب نيست

مع��ا و ن پا ر لما ن��ي
رييسجمه��ور تاكي��د
ميكند:اگرجاييصحبت
از استيضاح ميشود اتفاق
عجيب و غريبي نيس��ت
اين وظيف��ه نمايندگان
است .حس��ينعلي اميري
در گفتوگو با ايلنا ،درباره اينكه مدتها از استيضاح
وزرا خب��ري نبود اما به يك باره نمايندگان مس��اله
استيضاح چند وزير را مطرح ميكنند ،آيا اين دست
اقدامات به دليل نزديكي انتخابات نيس��ت ،گفت:
نمايندگانمجلسحقسوال،تحقيقوتفحصدارند
و اين كارها جزو وظايف ذاتي آنان است بنابراين اگر
جايي صحبت از اس��تيضاح ميشود ،اتفاق عجيب
و غريبي براي ما نيس��ت .اميري بيان كرد :رايزني
با نمايندگان امري عادي است ،هنگامي كه فرد به
عنوان وزير پيشنهادي س��واالتي پيرامون وظايف
كارياش به وجود ميآيد ،بايد به آنها پاسخ دهد.

تخصيص ۲۱۰۰ميلياردي براي
پرداخت مطالبات فرهنگيان
نايبرييس كميس��يون
آم��وزش و تحقيق��ات
مجلس دهم ب��ا يادآوري
اختصاص رق��م  ۲هزار و
ص��د ميليارد توم��ان در
بودج��ه س��ال  ۹۸براي
اجراي نظ��ام رتبه بندي،
عن��وان كرد :اين رق��م با  ۱۰درص��د افزايش براي
پرداخت مطالبات فرهنگيان در نظر گرفته شده و
دستورتخصيصآننيزاخيراازسويرييسسازمان
برنامه و بودجه صادر شده است.
محمود نگهبان سالمي ديروز با اشاره به وعده وزير
آموزش و پرورش در خص��وص پرداخت مطالبات
فرهنگيان اع��م از پرداخت پ��اداش پايان خدمت
بازنشس��تگان و مطالبات حق التدريسان ،به خانه
ملت گفت :يكي از انتظ��ارات نمايندگان پرداخت
مطالبات فرهنگيان بود كه قولهاي مساعد خوبي
در اين زمينه از وزير آموزش و پرورش شنيده شد.

در صدور احكام بايد
زمانسنجي در نظر گرفته شود
يك عضو هيات رييس��ه
كميس��يون امور داخلي
كشور و ش��وراها با اشاره
ب��ه اينك��ه اح��كام اخير
در خص��وص فع��االن
كارگ��ري اعت��راض همه
گروهه��اي جامع��ه را به
دنبالداشت،گفت:احكامقضاييدرشرايطكنونياز
حساسيتويژهايبرخورداربودهواگراحكامبراساس
حقنباشديانادرستباشدميتواندجامعهرامتزلزل
كند .بنده خوشحالم كه آقاي رييسي به موقع به اين
موضوعورودكردند.
پروانه مافي در گفتوگو با ايسنا با اشاره به ضرورت
لحاظكردنشرايطحساسكنونيكشوردرقضاوت
قضات ،بيان كرد :نقش قاضي در ش��رايط حساس
كنونيجامعهبسيارمهماست؛اينكهرويكردقضاتبا
درنظرگرفتنمسائلجامعهورايصادرهازآنهاباتوجه
بهشرايطاجتماعيباشد،بسيارحائزاهميتاست.

كالن
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موسسه فريزر رتبه ايران در آزادي اقتصادي را اعالم كرد

گ آزادترين و ونزوئال بستهترين اقتصاد دنيا را دارند
هنگكن 
موسس��ه تحقيقاتي فريزر از افت  ۱۳پل��هاي آزادي
اقتصادي ايران در س��ال  2017خبر داد ه است .ايران
در ميان  ۱۶۲كشور جهان ،رتبه  ۱۴۳آزادي اقتصادي
را كس��ب كرده اس��ت  .همچنين طب��ق اين گزارش
هنگكنگآزادتريناقتصادوونزوئالبستهتريناقتصاد
دنيا را داراست.
به گزار ش «تعادل» ،موسس��ه فري��زر در جديدترين
گزارش خود با بررس��ي  162كش��ور جهان از كاهش
آزادي اقتصادي در ايران طي س��ال  2017خبر داده
است .
بر اس��اس اين گزارش كه برپايه آمار مربوط به س��ال
 ،)1396( 2017تهيه شده ايران از نظر آزادي اقتصادي
نمره 5.72را به دست آورده است .نمره آزادي اقتصادي
ايران در سال  2016بالغ بر  6.03اعالم شده بود.
شاخص آزادي اقتصادي بر پايه  5محور حجم و اندازه
دولت ،ساختارهاي قانوني و حقوق مالكيت ،نقدينگي،
آزادي تجارت بينالمللي ،و قوانين اعتبارات ،بازار كار
و تجارت تعريف شده است .نمره صفر تا  10براي هر
كشور در اين شاخص در نظر گرفته شده است كه هر
چه بيشتر باشد داللت بر آزادي اقتصادي بيشتر آن
كشور دارد .بر اساس اين گزارش در رتبهبندي جهاني
نيز رتبه ايران از نظر آزادي اقتصادي افت قابل توجه
داش��ته اس��ت .ايران از نظر آزادي اقتصادي در سال
 2016رتبه  130را به دس��ت آورده بود اما در س��ال
 2017با سقوط  13پلهاي به رتبه  143سقوط كرده
است .گفتني است اقتصاد كشورهايي مثل اتيوپي،
نيجر ،يمن ،كام��رون ،گينه و گابن آزادت��ر از ايران
ارزيابي شده است.
آزادترين اقتصادهاي دنيا
طبق اين گزارش در س��ال  2017كشور هنگكنگ
با امتياز  8.91در ميان كشورها بهترين عملكرد را در
آزادي اقتصادي داشته است .پس از آن نيز سنگاپور
قرار دارد .سنگاپور نيز با كسب امتياز  8.71در مرتبه
دوم آزادي اقتصادي در جهان ايس��تاده است .كشور

سوم نيز نيوزلند است .نيوزلند با امتياز  8.50در رتبه
سوم و س��وييس با رتبه  8.40درصد در رتبه چهارم
ايستاده اس��ت .رتبه پنجم «آزادي اقتصاد» با امتياز
 8.09به امريكا تعلق داش��ته است .رتبه ششم نيز با
امتياز  8.13رسيده است .رتبه هفتم با امتياز 8.09
به انگلستان و رتبه هش��تم با امتياز  8.08متعلق به
كاناداست.
موريس هم با امتياز  8.08در كنار كانادا در جايگاه نهم
ايستاده است و پس از آن كشور مالت با امتياز  7.97در
جايگاه يازدهم قرار دارد.

كف جدول آزادي اقتصادي
در كف اين جدول ونزوئ�لا قرار دارد .ونزوئال در آزادي
اقتصادي فقط 2.58امتياز كسب كرده است و در ميان
كشورها جايگاه  162را دارد و به اين ترتيب بستهترين
اقتصاد را در ميان كشورها دارد .جايگاه 161نيز متعلق
بهليبياست.ليبي 4.45امتيازداشتهويكمرتبهباالتر
از ونزوئال ايستاده است .پس از آن نيز در جايگاه 160
سودان با  ،4.67الجزاير با امتياز  4.77در جايگاه ،159
آنگوال با امتياز  4.38در جايگاه  158و كنگو با امتياز 5
در جايگاه  157ايستاده است.

جزييات پرداخت تسهيالت اشتغال در ۳۱استان
براساسآمارطرحهاياشتغالفراگير،درسالگذشته،
از مجم��وع  ۲۶هزار و  ۷۰۰ميليارد ريال تس��هيالت
مصوب ۱۹ ،هزار و  ۲۰۰ميليارد تس��هيالت پرداخت
شده است .وزارت كار با مشاركت دستگاههاي اجرايي
وسازمانبرنامهوبودجهبهمنظورتحركبخشيدربازار
كار و ايجاد فرصتهاي شغلي به خصوص براي جوانان
و فارغالتحصيالن دانشگاهي ،برنامهها و راهكارهاي
معطوف به اشتغال را در قالب «برنامه اشتغال فراگير»
 ۳۰فروردين سال ۹۶ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي
و ابالغ از س��وي اين س��تاد در تاريخ  ۳۱خرداد  ۹۶با
هدفگذاريايجاد ۹۷۱هزارفرصتشغليتدوينكرد.
آنگونه كه مهر گزارش داده است اين برنامه با تقسيم
كار دستگاهي در س��ال  ۱۳۹۶و با رويكردهاي موثر و
هدفمند در هر دو طرف عرض��ه و تقاضاي بازار كار از

طريق شناسايي و تعيين رستههاي منتخب اشتغالزا
به تفكيك بخشهاي اقتصادي و  ۳۱اس��تان كشور،
انجام مداخالت سياستي در بازار كار و توسعه نهادي و
ظرفيتسازيتهيه،تصويبوبهاجرادرآمدكهبهعنوان
برنامه سياستي اشتغال در س��الهاي  ۹۷و  ۹۸ادامه
يافت .پس از آن دس��تورالعمل برنامه اشتغال فراگير،
شامل شيوهنامههاي مربوط به طرحهاي ذيل برنامه،
به ويژه ش��يوه نامههاي «اعطاي تس��هيالت اشتغالزا
به طرحهاي مربوط به رس��ته فعاليتهاي اقتصادي
منتخب» و «نحوه تعيين ،تشخيص و پرداخت يارانه
تسهيالت طرحهاي مشمول برنامه اشتغال فراگير»
تهيه و ابالغ ش��د .همزمان با تصوي��ب و ابالغ برنامه،
فعالس��ازي كلي��ه واحدهاي مربوط��ه و ذيربط در
استانهايكشورشاملكارگروههايتخصصياشتغال،

سازمانهايمديريتوبرنامهريزي،استانداريهاوكليه
دستگاههاي اجرايي استان براي پيادهسازي و اجراي
برنامه اشتغال فراگير صورت گرفت.
برنامهاشتغال فراگير 4هدفعمده «ايجاد فرصتهاي
شغليجديدبهويژهجواناندانشآموختهدانشگاهي»،
«ارتقاي اشتغالپذيري و مهارتآموزي نيروي كار»،
«كاهش عدم تعادلهاي ب��ازار كار از ابعاد مختلف» و
«حفظ و صيانت از اش��تغال موجود كشور» را دنبال
ميكند.امابراساسآماراخذشدهازسامانهكارا(سامانه
ثبت تسهيالت اشتغال) تا پايان س��ال  ۹۷تعداد ۱۲
هزار طرح در قالب اجراي برنامه اشتغال فراگير براي
پرداخت تسهيالت در  ۳۱استان كشور به ارزش ۱۱۴
هزار ميليارد ريال در كميتههاي فني استاني تأييد و
به موسسات عامل ارسال شده است .از تعداد  ۱۲هزار

وضعيت نامساعد كشورهاي همسايه ايران
اوضاع آزادي اقتصادي در همسايههاي ايران هم تقريبا
نامناسباست.دراينميانبهترينجايگاهراارمنستان
دارد كه با امتياز 7.70در جايگاه 27ايستاده است .بعد
از آن هم جايگاه بهتر را تركيه دارد كه با اميتاز  6.67در
رتيه  95ايستاده است .جمهوري آذربايجان نيز 6.43
امتياز دارد و در رتبه 116قرار گرفته است .تاجيكستان
نيز با  6.05امتياز در رتبه  132قرار دارد .پاكستان هم
با  5.91امتياز در جايگاه  136ايستاده است .در ميان
همسايگانرتبهعراقكه 153اعالمشدهبا 5.21امتياز
از ايران ،جايگاه نازلتري داشته است .البته امتياز و رتبه
كشورهاي افغانستان در اين جدول ذكر نشده است.
در كشورهاي حاش��يه خليج فارس ،بحرين با 7.35
امتياز در جايگاه  50قرار دارد و امارات متحده عربي با
 7.17امتياز رتبه 61را از آن خود كرده است .همچنين
قطر با  7.07امتياز در جايگاه  69ايستاده است .بعد آن
هم عمان ق��رار دارد .با امتياز  6.76و رتبه  .89اما رتبه
عربستان سعودي سه رقمي است .اين كشور با امتياز
 6.25در جايگاه 107قرار گرفته است .كويت هم6.41
امتياز كسب كرده و در جايگاه  114ايستاده است.
آزادي اقتصادي در اروپا
در ميان كشورهاي اروپايي با اقتصاد بزرگ انگلستان
رتبه هفتم و 8.09امتياز دارد .آلمان هم با  7.82امتياز
رتبه بيستم را اخذ كرده .ايتاليا هم  7.41امتياز دارد و
رتبه  46را از آن خود كرده است .فرانسه هم در جايگاه
 50ايستاده است با 7.35امتياز .روسيه هم 6.87امتياز
دارد با جايگاه .85

وضعيت آزادي اقتصادي در كش�ورهاي
مهمآسيايشرقي
در كشورهاي با اقتصاد بزرگ آسياي شرقي ،بهترين
جايگاه را در آزادي اقتصاد ،ژاپن دارد .ژاپن با امتياز
 7.86در جاي��گاه هفدهم جهان ايس��تاده اس��ت.
همچنين كره جنوبي با امتياز  7.59در جايگاه 33
قرار گرفته است.
چين ولي جايگاه مناسبي ندارد .چين با امتياز 6.42
در جايگاه  113قرار گرفته اس��ت .هند هم با امتياز
 6.92در جايگاه  79ايستاده است.

رتبه كشورهاي اسكانديناوي كمتر از35
در ميان كشورهاي حوزه اسكانديناوي بهترين جايگاه
را دانمارك دارد .با  7.89امتياز در رتبه  .13فنالند هم
 7.80امتياز دارد و در جايگاه 21ايستاده .نروژ نيز7.62
امتياز گرفته و در جايگاه  32قرار گرفته و س��وئد نيز با
 7.56امتياز در جايگاه  35ايستاده است.

طرح تأييد شده متقاضيان و ارسال به بانكهاي عامل
براي پرداخت تس��هيالت ۵۳۲۶ ،ط��رح به ارزش ۲۶
هزار ميليارد ريال با برآورد ايجاد اش��تغال بيش از ۴۱
ه��زار نفر مصوب و در نهاي��ت  ۵۰۹۴طرح از مجموع
طرحهاي ارس��الي به بانكها به ارزش حدود  ۲۴هزار
ميليارد ريال منجر به عقد قرارداد در بانكهاي عامل
شده است .بر اساس برآوردهاي صورت گرفته و اعالم
مس��ووالن وزارت كار ،حدود  ۳۸هزار ش��غل جديد با
اجراي طرحههاي قرارداد منعقد شده ،ايجاد يا با اتمام
دوره س��اخت طرح با بهرهبرداري رسيدن طرح ايجاد
خواهد شد.
اما بر اس��اس اطالعات به دست آمده از آمار طرحهاي
اشتغال تأييد ش��ده در استانها ،طرحهاي مصوب در
بانكها ،ميزان طرحهاي منعقد شده با متقاضيان و در
نهايتميزانتسهيالتپرداختشده،اولينمحدوديت
و چالش اجراي برنامه اش��تغال فراگير تأخير در ابالغ
مصوبات و اعتبارات بانكي از طرف بانكهاي عامل به

استانها و ش��عبهها بوده كه روند پرداخت تسهيالت
را كند كرده اس��ت .طبق آمارهاي وزارت كار ،قرارداد
پرداخت تس��هيالت  ۵هزار و  ۹۴طرح اش��تغالزا بين
متقاضيان و بانكهاي عامل منعقد شده كه پرداخت
تس��هيالت به  ۴هزار و  ۸۸۴طرح آغاز ش��ده اس��ت.
همچنين مجموع ميزان تسهيالت پرداختي از سوي
شبكه بانكي براي طرحهاي منعقد شده  ۲هزار و ۴۶۱
ميليارد و  ۶۰۰ميليون تومان بوده كه از اين ميزان در
س��ال  ۹۷هزار و  ۹۲۱ميلي��ارد و  ۵۰۰ميليون تومان
پرداخت شده است.
آنگونه كه وزارت كار اعالم ميكند دليل عملكرد پايين
پرداختي تس��هيالت به طرحهاي سرمايهگذاري در
قالب طرح فراگير ،عدم همراه��ي بانكهاي عامل از
تابستانسالگذشته(فصلدوم)درپرداختتسهيالت
طرحهاي معرفي ش��ده از س��وي كارگروه اش��تغال
استانها،بهواسطهتغييردرفرآيندپرداختتسهيالت
در آييننامه اجرايي تبصره  ۱۸سال  ۱۳۹۷بوده است.

پاورقياقتصادي
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نوشته :جوزفاستيگليتز|
ترجمه :منصور بيطرف|
فصل5
فاينانس و بحران امريكايي
جمعبندي
بخش مالي نمونهاي از مشتي از خروار است كه نشان
ميدهد اقتصاد ما چقدر غلط است  .بخش مالي نمونه
عاليازرانتجويياست–بانكدارانثروتشانرابهبهاي
مابقي اقتصاد افزايش دادهاند به طريقي كه به وضوح
يك بازي با جمع منفي است ،آنچه كه مابقي جامعه از
دست دادهاند خيلي بزرگتر از آنچه بوده كه بانكداران
به دس��ت آوردهاند .آنها خيلي س��اده لوحانه از لحاظ
مالي بهرهبرداري كردهاند ،اما از آنجا كه در ميان دزدان
هيچ ش��رافتي وجود ندارد آنها يكديگر را هم استثمار
كردهاند .اقتصاد ما از بسياري از جنبهها ضربه خورده
است:منابعيكهميتوانستهبهخلقثروتتبديلشوند
به سمت استثمار منحرف شدهاند ،همچنانكه بخش
مالي از لحاظ اندازه بزرگ و بزرگتر ميشد ،بخشي از
آزمودهترين افرادكشور را جذبكردهاند .اما تمامكشور
به خاطر رش��د كند اقتصادش مجبور شد كه نوسان
خيلي زياد و نابرابري بيش��ترش را نشان دهد .بخش

نزديك به يك تريليون دالر پرداخت كرده بود -منجر
به س��رخوردگي آنها با حكومت و ظهور اولين جنبش
تيپارتي و در نهايت ترامپ ش��د .فرض بر اين بود كه
شعار «باتالق را پاك كنيد» ترامپ به نفوذ وال استريت
به هراندازه ارجاع دارد ،با اينحال ترامپ كابينهاش را
با تعداد بيشماري از فاينانسيرهاي ثروتمند پر كرد.
خشم مردم از بانكهاي بزرگ توجيه دارد .بانكها از
قدرت بازارشان براي آس��يب زدن به جامعه استفاده
كردهان��د و اقتصاد را به گروگان گرفتهاند.در نبود بازار
و قدرت بازار ،آنها نميتوانس��تند هر سوءرفتاري كه
دلشان ميخواس��ت انجام دهند .در يك بازار كارآمد
و رقابتي ،شركتهايي كه شهرتشان به همان ترتيبي
ك��ه بانكهاي بزرگ ما لكهدار ش��ده بودن��د ،لكهدار
ميش��دند ،باقي نميماندند .با اينح��ال نه تنها آنها
باقي ماندند بلكه در حال حاضر منافع ركورد ش��كني
را هم كسب ميكنند .به عوض آنكه ما بانكداران را به
خاطر سوءرفتارشان تنبيه كنيم به آنها پول ميدهيم
و در برخ��ي موارد حتي به آنها پ��اداش هم ميدهيم .
رفتارهايي كه بخش مالي طي دهههاي گذشته انجام
دادهاند كه بيمالحظه و قابل سرزنش بودهاند ،هم براي
نهادها و هم براي افراد پيامدهايي را به وجود ميآورد.

«پديده چسبندگي» مانع تغيير نسل در مديران دولتي است
رييس سازمان ملي بهرهوري ايران «پديده چسبندگي»
را از عوامل باال رفتن س��ن مديران اجرايي كشور ميداند
و معتقد است افرادي كه در مسووليتها حضور داشتند،
فرضنهفتهايدراعماقفكريشانايجادشدكهفقطآنها
ميتوانند شرايط كشور را مديريت كنند .فاطمه پهلواني،
معاونسازمانادارياستخداميورييسسازمانمليبهره
وري اي��ران ،به ايرنا گفت :ما االن به يك فرد چهل و چند
س��اله مدير جوان ميگوييم .اگر سير و روند مديريت در
دولتهاي مختلفي را كه طي 20سال گذشته در راس كار
بودهاند،درنظربگيريم،خواهيمديدكهمفهوممديرجوان
تعريف يكنواختي نداشته است .به عنوان مثال در مقطع
دولت اصالحات ،مديران بس��يار جواني بر سركار بودند

بهطوري كه ميانگين كابينه دولت زير 50سال بود .بعد از
آن در دولت اول مهرورزي هم همين روند تا حدودي ادامه
داشت.اماازدولتدومايشانهمچنيندولتتدبيرواميد،
ميانگين سني باال رفت .وي ادامه داد :من معتقدم در اين
دوره،پديدهايايجادشدكهمننامشراپديدهچسبندگي
ميگذارم .به اين معنا افرادي كه در مسووليتها حضور
داشتند ،فرضنهفتهاي در اعماق فكريشانايجاد شد كه
فقطآنهاميتوانندشرايطكشوررامديريتكنند.وضعيتي
كه ما دست كم در نوسانات بينالمللي داشتيم كار را براي
دولتداري س��خت كرده بود .شايد اين علت منطقي كه
در ذهن اين افراد باعث ايجاد چس��بندگي ش��د ،سخت
بودن شرايط بود كه فكر ميكردند جواني كه بخواهد به

قيمت واقعي دالر پايينتر از
نرخ فعلي است
عضوكميسيونبرنامهوبودجهمجلسگفت:نرخ
ارز هنوز باالتر از قيمتي اس��ت كه شاخصهاي
اقتصادي مانند تورم تعيين ميكند.
محمدمه��دي مفتح عضو كميس��يون برنامه و
بودجه مجلس درباره ثبات در بازار ارز ،گفت :نرخ
ارز هنوز باالتر از قيمتي اس��ت كه شاخصهاي
اقتصادي مانند تورم و...تعيين ميكنند.
نماينده مردم تويس��ركان در مجلس ش��وراي
اسالمي با بيان اينكه در حال حاضر تالطمهاي
ب��ازار ارز كاه��ش پي��دا ك��رده اس��ت ،افزود:
سياس��تهاي كلي كش��ور ،ق��درت دفاعي و
نظامي ،روحيه باال و اعتماد مردم و سياستهاي
اقتصادي بانك مرك��زي موجب تزريق آرامش
به بازار ارز شد.
مفتح با بيان اينكه نرخ دالر و يورو شاخص مهمي
در تعيين قيمتهاي بازار است ،گفت :نرخ ارز بر
س��طح عمومي قيمتها در روستاها و معيشت
تمامي دهكها موثر است.
وي اظهار كرد :بايد با اتخاذ روشهاي ويژه و تداوم
به كارگيري سياس��تهاي مذكور ،ن��ر خ ارز به
قيمت واقعي و منطبق بر شاخصهاي اقتصادي
نزديك شود.
عضو كميسيون برنامه و مجلس در ادامه به خانه
ملتگفت:هرچهنرخدالرويوروكاهشپيداكند،
س��طح عمومي قيمتها نيز كم شده ،در نتيجه
زندگي مردم بهتر ميشود.

ضرورت اجراي طرح ماليات بر
عايدي سرمايه با سازوكار دقيق
معاون سازمان امور مالياتي كشور گفت :ماليات
ب��ر عايدي س��رمايه يك نظ��ام مالياتي جديد
است كه بايد با س��از و كارهاي دقيق اجرا شود
و به همين جه��ت اين طرح تاكن��ون به طول
انجاميده است.
احمد زماني معاون سازمان امور مالياتي كشور
در خصوص تاخير در اجراي طرح ماليات عايدي
س��رمايه با بيان اينكه موضوع ماليات بر عايدي
س��رمايه بيش از  7م��اه پيش در س��ازمان امور
مالياتي مطرح شد ،گفت :يك پيش نويس اوليه
در اين خصوص آماده شده و همزمان طرحي را
نيزمجلسآمادهكردهوجلساتيهمدراينزمينه
برگزار شده است.
وي افزود :س��ازمان امور مالياتي معتقد اس��ت
اين ن��وع ماليات بايد با جميع جه��ات از جمله
مالحظات اجرايي به عنوان اليحه آماده ش��ود و
يك پيشنويس اوليه ب��ه وزارت امور اقتصادي
ارايه شده است.
مع��اون س��ازمان ام��ور مالياتي كش��ور درباره
مالحظات س��ازمان امور ماليات��ي درباره طرح
ماليات عايدي س��رمايه اظهار ك��رد :با توجه به
فوريت اين كار ،يك پيشنويسي هم در خصوص
رفتارهاي س��وداگرانه در بازارها آماده و تقديم
دولت شده است كه موضوع مقابله كوتاهمدت و
سريع با آن صورت بگيرد.
وي اشاره كرد :ماليات بر عايدي سرمايه يك نظام
مالياتي جديد است كه بايد با ساز و كارهاي دقيق
اجرا ش��ود و به همين جهت اين طرح تاكنون به
طول انجاميده اس��ت .طرح مجلس هم در اين
خصوص در دست كارشناسي قرار دارد و نياز به
فرصت بيشتري دارد.

كاهش  ۱۲درصدي تعداد
تعاونيهاي ثبت شده در مرداد

سرمايهداري پيشرفته در عصر نارضايتي

مالي به وضوح نشان ميدهد كه در يك بازار از قيد و بند
رها شده كجاي كار غلط است :نفع شخصي مهار نشده
بانكداران به رفاه جامعه منجر نشد بلكه به بزرگترين
بحران 75سال اخير منجر شد.
در سياس��ت پول فرماني امريكا ،بانكداران از ثروتشان
براي قواعدي اس��تفاده كردند كه به آنها اين امكان را
م��يداد تا به بهاي ديگران و از طري��ق مقررات زدايي،
پول بيشتري دربياورند و زماني كه به ناتواني افتادند از
نفوذشان استفاده كردند تا بزرگترين پرداخت عمومي
را در تاريخ جهان بگيرند و اين در حالي بود كه ديگراني
كه مقدم بر آنها بودند ،يعني مالكان خانه و كارگران را به
شرباشد
كنارراندند.پولدوستينميتواندريشهتمامي ّ
امايقينافاينانسريشهبسياريازبدبختيهايكشورها
است .كوته نظريها و فسادهاي اخالقي بانكداران پول
دوستما،دراقتصاد،سياستوجامعهماگسترشيافته
و آنها را آلوده كرده است .اين امر ،ما را هم تغيير داده و
بسياري از امريكاييها را مادي گرا ،خودخواه و كوته نظر
كردهاست.رايدهندگانامريكاييدرسراسرطيفهاي
سياسي از سوي بانكهاي بزرگ و سوءرفتارهاي بخش
مالي تغذيه ميشوند .شكست اوباما در پاسخگو كردن
بانكه��ا به سوءرفتارش��ان  -در حالي ك��ه به آنها هم

اخباركالن

تازگي وارد عرصه شود ،نتواند از پس آن بربيايد .پهلواني
ادامه داد :در دولت اول تدبير و اميد اين مساله خيلي نمود
يافت ،گويي تصور كساني كه بعد از دورهاي در راس قدرت
آمده بودند ،اين بود كه دوباره درست كردن امور و انجام
كارهاي سختي كه در پيش بود ،قطعا پيل نر ميخواهد
و مرد كهن .اما در دولت دوم تدبير و اميد با توجه به موج
مطالبهايكهجوانانازدولتمبنيبرجوانگراييداشتند،
وعدهاي را آقاي رييسجمهور در سخنرانيهاي انتخاباتي
ش��ان اين را بيان كردند كه ميانگين سني كابينه  ۵سال
جوانتر خواهد شد .هرچند در عمل وعده محقق نشد اما
درمجموعهدولتاتفاقاتمثبتيرخدادهاستتاحديكه
حتيسطحخودكابينهتكانيايجادشدوچهرههايجواني

ي��ك بحثي را كه ميت��وان راه انداخت اين اس��ت كه
سيستم سياس��ي ما دارد بهاي شكستي را ميپردازد
كه نتوانسته بهطور موثر با سوءرفتارهاي بخش مالي
برخورد كن��د :اين به سياس��تمداران در هر دو حزب
نشان داد كه آنها با بانكداران بيشتر هماهنگ هستند
تا با آنهايي كه هم سيستم سياسي و هم سيستم مالي
فرض بر اين است كه در خدمت آنها باشند .
با اينحال بخش مالي براي اقتصاد بسيار حياتي است.
ما براي ش��روع و توس��عه تجارت و ايجاد شغل نياز به
اعتبارداريم.فاينانسحياتياستاماهرچيزيطبيعي
نسبتبهعملكرديكهنيازمندبخشماليعظيمالجثه
باشد وجود ندارد .امروزه ما بخش مالي آنچنان بزرگي
داريم كه آن كارهايي را كه نبايد انجام دهند زياد انجام
ميدهند و آن كارهايي را كه بايد انجام دهند بسيار كم
انجامميدهند.اينبخشازقدرتشنهبرايجامعهبلكه
براي استخراج منافع براي خودش استفاده ميكند.
ما چندين روشي را كه آنها در بخش براي آسيب زدن
به ما استفاده ميكنند به دقت فهميديم -با آنكه تقريبا
هر روزه هم ش��كلهاي جديدي از نبوغ و نمونههاي
تازهاي از فرومايگي اخالقي آنها فاش ميشود .يك فهم
كلي از مجموعهاي از مقرراتي كه آسيبها را كه بخش

مالي بر مابقي ما تحميل ميسازد و بهطور موثر كاهش
دهد وجود دارد ،چه از طريق استثمار مستقيم و چه از
طريق وامدهي بيمالحظه .انجام اين كار خيلي سخت
نيست  .يك كشور به مقررات جامعي نياز دارد كه مانع
از آن بشود كه بانكها خيلي بزرگ و خيلي ارتباط تو
همداشتهباشندتاامكانعدمموفقيتراازدرگيرشدن
ريسكپذيري خيلي زياد ،از دستكاري بازار و استثمار
از قدرت بازارشان و رفتارهاي آزاردهنده و غارتگرانه،
به وجود آورند.

در كابينه ديده شدند .وي افزود :اما واقعيت اين است كه
من دليل اصلي اين مشكل را پديده چسبندگي ميدانم.
بهواقعمانتوانستيمسيستمدرستيبرايجانشينپروري
در ساختار دولتي تعريف كنيم .نتوانستهايم كاري كنيم
كه مدير با س��ابقه در نقش مرد كهن جايگاهي شايسته
و بايس��ته را در اختيار داشته باشيم به نحوي كه فلسفه
وجودياش به پست فعلياش گره نخورده باشد .رييس
س��ازمان ملي بهرهوري همچنين بيان كرد :معموال در
جلساتي كه ميروم بيشتر گوش ميدهم و كمتر صحبت
ميكنم .خصوصا در جلساتي كه ميانگين سني باال باشد
ترجيح ميدهم بيشتر گوش كنم ،تا هم تجربهاي كسب
كنم و اصطالحا ياد بگيرم و هم اينكه متاسفانه احساس
ميكنم اصال پذيرشي براي حرفهاي من در آن جلسه
وجود ندارد .يعني من پيشنهادهايي ميدهم كه به دليل
جديد بودن ،به خنده و س��خره گرفته ميشود .احساس

ميكنم اينرسي شديدي نسبت به تفكر يك جوان و آنچه
كه من فكر ميكند وجود دارد ،كه وقتي ميگوييم با روش
ديگري هم ميش��ود كاري را انج��ام داد ،به جاي تامل و
دقت ،بيتوجهي ايجاد ميشود .مگر ميشود در اتاقي در
بسته راجع به موضوعي كه به معضل ملي تبديل شده و
كار ميداني ميطلبد ،تصميم گرفته شود؟
اوادامهداد:امامتاسفانهگوييهمهابعادبههمريختهاست
و يك حسي در مديران نسل قبل وجود دارد كه گويي ما
پيش از اين همه راهها را رفتهايم و راهي ديگر وجود ندارد،
عالوه بر آن ميخواهيم مسائل را هم ذهني حل كنيم .از
طرفديگرمسووليتپذيريهمكاهشپيداكردهاستبه
همين دليل همه فرآيندها به جلساتي در فضاي در بسته
ختم شده و ش��ما در نهايت ميبينيد براي موضوعي كه
مسالهملياست،كسينيستكهباصراحتتصميمگيري
جدي و قاطع داشته باشد.

تعداد تعاونيهاي ثبت ش��ده در مرداد ماه سال
جاري ۲۰۱واحد بودهكهدرمقايسهباماهگذشته
كاهشي معادل ۱۲درصد داشته است.
بر اساس گزارشهاي اخذ شده از سامانه جامع
آمارهاي ثبتي تعاون ،در مرداد ماه 98تعداد201
شركت تعاوني در اين ماه تشكيل و ثبت شدهاند
كه وضعيت فعاليت آنان در حال بهرهبرداري يا در
دستاجرااست.تعدادكلاعضاتعاونيهايمذكر
 3761نفروتعدادشاغل 3008نفروسرمايهاوليه
حدود 33ميليارد ريال است .متوسط تعداد اعضا
و ش��اغل مربوط به اين تعاونيها به ترتيب  19و
 15نفر است.
بيش��ترين تعداد تعاوني تش��كيل و ثبت شده
به اس��تانهاي ف��ارس  31تعاوني و خراس��ان
رضوي  22تعاوني تعلق دارد .بيش��ترين تعداد
تعاوني ثبت ش��ده در فعاليتهاي «صنعت» و
«كشاورزي»همبهترتيب 58و 50واحدهستند.
تعاونيه��اي داراي فعاليت « س��اختمان» و «
كشاورزي» به ترتيب با  1508و  491نفر داراي
بيشتريناعضابودهاند.همچنينبيشترينشاغل
مربوط به تعاونيهاي داراي فعاليت « صنعت» و
«كشاورزي» به ترتيب با  1030و  702نفر است.
مقايس�ه عملكرد ماه مرداد  98نسبت به
تير ماه98
تعداد تعاونيهاي ثبت ش��ده در مرداد ماه سال
جاري  201واحد در مقايسه با ماه گذشته 229
واحد كاهشي معادل  12درصد دارد .تعداد اعضا
افزايش��ي معادل  8درصد و تعداد فرصت شغلي
كاهشي معادل  30درصد را به همراه دارد.
مقايس�ه عملكرد ماه مرداد  98نسبت به
مرداد 97
تعداد تعاونيهاي ثبت شده در مرداد مال سال
جاري  201واحد در مقايس��ه با مدت مشابه در
سال قبل  320واحد كاهشي معادل  37درصد
دارد كه اين ميزان براي تعداد اعضا افزايش معادل
 2درصدوتعدادفرصتشغليكاهشيمعادل31
درصد را به همراه دارد.

اخبار
بدهي خارجي ايران كم شد
بدهيهاي خارج��ي ايران در پاي��ان خردادماه
سال جاري نسبت به نخستين سال ماه  5درصد
كاهش داشته اس��ت .به گزارش ايسنا ،بر اساس
آماربانكمركزيايران،حجمبدهيهايخارجي
كش��ور در خردادماه س��ال جاري به  8ميليارد
و  ۶۷۸ميليون دالر رس��يد ك��ه از مجموع اين
رقم ،يك ميليارد و ۷۰۸ميليون دالر آن مربوط
ب��ه بدهيهاي كوتاهمدت اس��ت .به اين ترتيب
بدهيه��اي خارجي بلندمدت كش��ور در پايان
خردادماه س��ال جاري  6ميليارد و  ۹۶۹ميليون
دالر برآورد ش��ده اس��ت .همچنين بدهيهاي
خارجي ايران بر اساس يورو ،هفت ميليارد و۷۰۰
ميليون يورو است كه يك ميليارد و ۵۱۶ميليون
يورو از آن كوتاهمدت و ش��ش ميلي��ارد و ۱۸۴
ميليون يوروي آن بلندمدت است .اين در حالي
استكهميزانبدهيخارجيايراندرارديبهشت
ماه سال جاري بر اساس برآوردهاي بانك مركزي
هش��ت ميليارد و  ۸۱۶ميليون دالر بوده است.
ميزان بدهيهاي كوتاهم��دت خارجي ايران در
ارديبهشتماهنيزيكميلياردو ۷۳۵ميليوندالر
وبدهيهايبلندمدتهفتميلياردو ۸۲ميليون
دالر بوده اس��ت .به اين ترتيب ميتوان گفت كه
حجم بدهيه��اي خارجي اي��ران در خردادماه
سال جاري ۱.۵۷درصد نسبت به ارديبهشت ماه
كاهش يافته است.
ميزان بدهي خارجي ايران در فروردين ماه سال
جاري ۹ميلياردو ۱۲۴ميليوندالرمعادلهشت
ميليارد و ۱۱۴ميليون يورو بوده كه به اين ترتيب
بدهي خارجي ايران در پايان خردادماه نس��بت
به ماه نخست سال نيز حدود پنج درصد كاهش
يافته است.

برگزاري انتخابات سنديكاي
بيمهگران ۲۵شهريورماه

انتخاباتدبيركليسنديكايبيمهگرانروزبيست
وپنجمشهريورماهوبامشاركت ۱۰نامزدمختلف
برگزار خواهد شد .به گزارش «تعادل» ،انتخابات
دبيركلي س��نديكاي بيمهگران در اين دوره در
حالي برگزار ميش��ود كه س��يدمحمد عليپور
دبيركل فعلي از حضور در دوره آتي انصراف داد.
براساسماده ۱۷اساسنامهسنديكايبيمهگران،
شوراي عمومي بايد يكي از افراد صاحب نظر در
اموربيمهايباسابقهمديريتيرابرايمدت ۲سال
به عنوان دبيركل انتخاب كند كه انتخاب مجدد
وي نيز بالمانع خواهد بود .اين ماده به نوعي هيچ
محدوديتي براي نامزدها قائل نشده و به همين
دليل صالحي��ت هر  ۱۰نامزد فعل��ي انتخابات
تاييد شده است.

مشكالتشبكهبانكي
در نشست مشترك مديران

نشست مشترك مديران عامل نظام بانكي كشور
به ميزباني بانك كشاورزي براي بررسي مسائل و
مشكالتشبكهبانكيبرگزارشد.بهگزارشايبِنا،
عليرضاقيطاسيدبيرشورايهماهنگيبانكهاي
دولتيونيمهدولتيگفت:جلسهمشتركمديران
عامل نظام بانكي كش��ور روز يكش��نبه هفدهم
شهريورماه با حضور اعضاء در ساختمان ادارات
مركزي بانك كش��اورزي در خصوص مسائل و
مشكالت بانكها برگزار ش��د .وي افزود :در اين
جلسه مديرانعاملبانكهادرخصوصپيگيري
مسائل مالياتي مرتبط با قانون رفع موانع توليد در
رابطه با واگذاري امالك و اموال مازاد ،حمايت از
رونق توليد و موضوعات مربوط به رمز دوم يكبار
مصرف و ساير مشكالت شبكه بانكي به بحث و
تبادل نظر پرداختند.

رمزپويا ضامن افزايش امنيت
در انجام پرداختهاي بانكي

جهت جلوگيري از سوءاس��تفاده س��ودجويان
ازاطالعات بانكي وافزايش امنيت در پرداختها،
توصي��ه ميش��ودرمزدوم كارته��اي نق��دي
خودرا بهصورت رمزپويا ،از طريق س��امانههاي
بانكداريالكتروني��ك بانكپاس��ارگاددريافت
كنيد .به گزارش روابطعمومي بانكپاس��ارگاد،
مش��تريان ميتوانند با س��هولت و بدون نياز به
نصب اپليكيش��نهاي جديد ،از طريق سامانه
بانكداريمجازي يا سامانه موبايلبانك (همراه
بانك) ،رمز پويا را فعال كنند و جهت دريافت رمز
دومپوياصرفاًازطريقسامانهموبايلبانك(همراه
بانك) اقدام كنند .به اين ترتيب كه در س��امانه
بانكداريمجازي از طريق گزينه «مديريت نوع
رمز دوم» در بخش «كارتهاي من» و در سامانه
همراهبانك از طريق گزينه فعال/غيرفعالسازي
رمز يكب��ار مص��رف كارت در بخش «عمليات
كارت» امكان فعالسازي اين نوع رمز وجود دارد.
بر اين اس��اس ،در صورتيكه مشتريان ،سامانه
موبايلبان��ك (همراهبان��ك) پاس��ارگاد را روي
گوشيهاي تلفنهمراه خود نصب كردهباشند،
بدون نياز به دريافت اپليكيش��نهاي جديد يا
بدون مراجعه به ش��عبهها ميتوانن��د عالوه بر
دريافت ان��واع خدمات بانكي ارايهش��ده در اين
سامانه ،از امكان فعالسازي رمز پويا نيز بهرهمند
شوند .پس از فعالسازي رمز دوم يكبار مصرف،
مش��تري ميتواند در زمان خريد كاال و خدمات
روي درگاههاي پرداخت ،ب��ا مراجعه به موبايل
بانك (همراه بانك) ،قسمت ساير ،عمليات كارت
را انتخاب كرده و وارد اين بخش ش��ود .سپس با
مراجعهبهقسمتساير،گزينهرمزيكبارمصرف
كارت را انتخاب و يك��ي از كارتهايي كه پيش
از اين رمز يكبار مصرف براي آن فعال ش��ده را
انتخاب كن��د .پس از آن رم��ز يكبار مصرف به
مشتري نمايش داده ميشود.

4

چهارشنبه  20شهريور  11 1398محرم  1441سال ششم شماره Wed. Sep 11. 2019 1472

بانك و بيمه

رييس كل بانك مركزي با اشاره به مفيد بودن جذب اعتبارات برجام و مذاكره با طرفهاي خارجي اعالم كرد

ساماندهي نيازهاي ارزي كشور بدون توجه به برنامه اروپا

گروه بانك و بيمه |
رييس كل بانك مركزي س��ه نكته مهم را در رابطه با
ساماندهي نيازهاي ارزي كشور در مقطع كنوني اعالم
و تاكيد كرد كه برنامه ساماندهي نيازهاي ارزي كشور
در چارچوب اقتص��اد مقاومتي و بدون توجه به برنامه
«اعتبار متصل به نفت اروپا» تنظيم شده است.
همچنينباتوجهبهمشكالتسالگذشتهدرتامينارز
در داخل عراق ،زائران مراسم اربعين بايد ارز مورد نياز
خود را از داخل كشور تهيه كنند .از سوي ديگر ،برنامه
تامينارزحجمستحبيدراولويتبانكمركزينيست.
به گزارش «تع��ادل» ،دكتر عبدالناصر همتي در يك
يادداشت اينستاگرامي عنوان كرد :با وجود تداوم فشار
حداكثري ،بازار ارز به روند با ثبات خود ادامه ميدهد
و شرايط تحت كنترل و رصد است .برنامه ساماندهي
نيازهاي ارزي كش��ور در چارچوب اقتصاد مقاومتي
و بدون توجه به برنامه «اعتب��ار متصل به نفت اروپا»
تنظيمشدهاست،وليباتوجهبهاهميتسرمايهگذاري
بلندمدت در كش��ور براي رشد اقتصادي و بهبود رفاه
مردم ،جذب اعتبارات در چارچوب برجام و مذاكرات
دولت با طرفهاي خارجي مفيد است.
وي اف��زود :طي كمتر از  6ماه س��ال ج��اري بيش از
۱۶ميليارديوروبرايكاالهاوخدماتاساسيوضروري
كش��ور از طريق بانك مركزي و س��امانه نيما و ساير
روشها تامين شده است .اين روند به حول و مدد الهي
ادامه خواهد داشت.
همتي تاكيد كرد :بانك مركزي ت�لاش خود را براي
تامين ني��از ارزي حج واجب انج��ام داد ،اما با توجه به
شرايطپيچيدهارزيكشور،اولويتبانكتاميننيازهاي
اساسيودارواست.لذا،درمقطعكنوني،تامينارزعمره
مستحبي نميتواند در اولويت كاري بانك باشد.
وي تصريح كرد :متاسفانه تالش و مذاكره با مسووالن
عراقي براي تامين دينار براي زوار بزرگداشت حماسه
عظيم اربعين به نتيجه نرس��يد .لذا با عنايت به تجربه
تلخ سال گذش��ته در جريان توزيع ارز در داخل عراق،
زائران عزيزي كه نياز به ارز دارند ميتوانند از هماكنون
از بانكها و صرافيهاي مجاز نسبت به تهيه آن اقدام
نمايند.
داليل ثبات نسبي در بازار ارز
از س��وي ديگر ،رييس كميس��يون اقتصادي مجلس
درباره علل ثبات نسبي در بازار ارز توضيحاتي ارايه كرد.
به گزارش خان��ه ملت ،الياس حضرتي درباره ثبات در
بازار ارز گفت ۸۰:درصد شرايط موجود نتيجه مديريت
بانك مركزي است .در واقع بانك مركزي توانسته بازار
عرضه و تقاضا را به خوبي كنترل كند.
نماينده مردم تهران ،ري ،اسالمش��هر ،ش��ميرانات و
پرديسدرمجلسبااشارهبهاقداماتبانكمركزيبراي
ساماندهي تقاضا در بازار ارز ،اظهار داشت :بانك مركزي
بيش��تر كارت خوانهاي سيار انتقال يافته به خارج از
كشور را مسدود كرد و در تالش است تعداد اين پوزها
را به صفر برساند ،از سوي ديگر نقل و انتقال پول توسط
كارت خوانهاي سيار داخلي نيز محدود شده است.
وي با بيان اينكه بانك مركزي نقل و انتقال پول توسط
چكهاي پشت نويسي شده را ساماندهي كرد ،افزود:
كنترل واردات بدون انتقال ارز يكي ديگر از راهكارهاي
بانك مركزي براي ثبات بازار ارز است.

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس ب��ا بيان اينكه
رييس كل بانك مركزي نس��بت به وضعيت بازار ارز
بسيار حساس است و اگر مسالهاي ايجاد شود سريعا
در رسانههايي مانند اينستاگرام و توييتر پاسخ داده و
عكس العمل نشان ميدهد ،اضافه كرد :بانك مركزي
بدونصرفهزينهوباكمكصرافيهابدونترزيقپول،
بازار ارز را سامان ميدهد.
اين نماينده مردم در مجلس ده��م ادامه داد :با وجود
اينكه در هفتههاي اخير اتفاقات سياسي بسياري رخ
داد ،اما با تالش بانك مركزي ثبات بازار ارز ماندگار بود،
اميدواريم ساير بخشها نيز همين حساسيت را داشته
باشند.رييسكميسيوناقتصاديمجلسدربارهقيمت
واقعيارزتصريحكرد:قيمتواقعيارزبهمجموعنيازها
ووضعيتتوليدبستگيداردبهاينمعناكهقيمتواقعي
ارز در بازار آزاد و بازار مديريت شده با يكديگر متفاوت
است .در حال حاضر بيشتر ارز كشور بايد صرف واردات
كاالهاي اساسي ،دارو ،مواد اوليه كارخانجات و  ...شود.
نرخ ارز در بازار
از س��وي ديگر ،تحوالت ب��ازار ارز و ط�لا در آخرين
روزهاي قبل از تعطيالت محرم نشان ميدهد كه روز
 17شهريور  98نرخ فروش دالر در صرافيها 11550
تومان و نرخ خري��د دالر  11450تومان اعالم ش��د.
همچنين نرخ فروش يورو  12800تومان و نرخ خريد
يورو  12700تومان اعالم شده است .نرخ دالر در بازار
آزاد و معامالت نقدي در روزهاي اخير تا 11750تومان
افزايش يافت و روز  17شهريور  98به  11640تومان
رسيد .سامانه سنا نرخ ميانگين ارزهاي معامله شده در
روز  16ش��هريور  98را براي قيمت دالر ،11332يورو
 ،12625درهم ،3115يوآن ،1692پوند13943و لير
تركيه  2101اعالم كرده است .همچنين سامانه نيما

بانكداري اسالمي مصونيت يا محدوديت

وهاب قليچ|
رعايت قواعد بانكداري اسالمي در خصوص وكالتپذيري
بانكها و پرداخت سود س��پرده متناسب با سود قطعي
برآمده از تخصيص در بخش واقعي ميتواند نظام بانكي را
از افتادن در مسير خلق نامتناسب نقدينگي مصون بدارد.
ش��ايد با خواندن اين عب��ارت كه «بانكداري اس�لامي؛
مصونيت است نه محدوديت» در وهله اول ايراد شود كه
به هرحال هرگونه مراعات ضوابط شرعي و خط قرمزهاي
شريعت چه در حوزه اقتصادي و چه در غير آن ،به نوعي
اعمال محدوديت است .با يك نگاه فلسفي ،پاسخ آن است
اين ايراد زماني صحيح اس��ت كه هدف و مقصد حركت،
اشتباه انتخاب شده باشد كه در آن حال ،رعايت ضوابط
شرعي بيش��ك محدوديت در بيراهه رفتن خواهد بود.
اما چنانچه هدف از فعاليته��ا و كاركردهاي اقتصادي
در راستاي اهداف و جهانبيني متعالي شريعت اسالمي
تعريف ش��ود ،اتفاقا رعايت ضوابط شرعي نه تنها مانع و
محدوديتنيستبلكهفرصتوظرفيتيبرايشتابگيري
در رسيدن به سرمنزل مقصود است .اين خصلت نه تنها
ويژگي بانكداري اسالمي در مصونيتبخشي به نظامهاي
پولي و بانكي از بيراهه و كژراهه رفتن اس��ت بلكه ويژگي
تمام ضوابط و مقررات شريعت الهي در مصونيتبخشي
به ساير نظامهاي اجرايي و عملياتي جوامع انساني است.
از اينرو ادعا برآن اس��ت كه چنانچه در قدم اول حقيقت
بانكداري اس�لامي نزد سياس��تگذاران ،قانونگذاران و
مجريان قوانين درك شود؛ در قدم دوم ،قوانين و مقررات
بانكداري اسالمي به درستي استخراج ،تدوين و ابالغ شود
و در قدم سوم اين قوانين و مقررات به نحو صحيح و كاملي
جامه عمل بپوش��ند ،بانكداري اسالمي ميتواند موجب

مصونيت نظام پولي و بانكي از بخش بزرگي از چالشها و
كاستيهاي درونزا شود.
بخش��ي از چالشهاي اقتصادي كشور محصول ناترازي
نظام بانكي و رشد نامتعادل نقدينگي است (رجوع شود
به يادداش��ت «بانكداري اس�لامي؛ آن دستهاي قابل
اعتماد»)  .آنچه در اين بين اهميت دارد شكاف زياد بين
رش��د نقدينگي و رش��د واقعي اقتصاد است .با نگاهي به
كارنام ه دولتهاي شش��م تا دوازدهم مالحظه ميشود
كه رشد نقدينگي بهطور متوسط حدود  ۲۶درصد بوده
در حالي كه متوسط رش��د اقتصادي در اين دوره عددي
كمتر از  5درصد را براي خود ثبت كرده اس��ت .به اذعان
اقتصاددانان ،يك��ي از مهمترين عوامل خلق نقدينگي از
كانال نظام بانكي است كه نرخهاي باالي سود سپرده از
مسير ناترازي ترازنامه نظام بانكي جريان ناسالمي از خلق
نقدينگي را شكل داده است.
بانك در نقش وكيل وظيفه دارد سپردههاي تجهيز شده
را در راس��تاي ايجاد ارزش افزوده اقتصادي و كسب سود
به وكالت از س��پردهگذاران مصرف كند و در انتهاي دوره
مالي ،س��ود قطعي را محاس��به و مابهالتفاوت آن با سود
عليالحسابپرداختيراباسپردهگذارانتسويهكند.حال
چنانچه بانكي در يك رقابت با ساير بانكها ،بيتوجه به
تحقق سود واقعي ،نرخي باال و به دور از واقعيتهاي بخش
توليد به سپردهگذاران پرداخت كند ،پايه پولي را (عمدتا)
از كانال افزايش بدهي بانك به بانك مركزي تحت عنوان
اضافه برداش��ت افزايش خواهد داد .از اين جهت رعايت
قواعدبانكدارياسالميدرخصوصوكالتپذيريبانكها
در س��پردههاي س��رمايهگذاري و پرداخت سود سپرده
متناسبباسودقطعيبرآمدهازسمتتخصيصدربخش

نرخ ميانگين معامله حواله ارزي را براي دالر ،10996
ي��ورو  ،12099درهم 2965و يوآن 1546اعالم كرده
است .براين اساس مشخص است كه فاصله نرخ حواله
دالري نيما با نرخ معامله اسكناس دالر به  336تومان
كاهش يافته است.
فع��االن بازار ارز ميگويند با توجه به مش��كالتي كه
سال گذش��ته در عراق براي تامين دينار ايجاد شده
بود ،به نظر ميرسد با توجه به مراسم محرم همچنين
اربعين حسيني در  40روز آينده و همچنين با توجه
به تامين ارز مراس��م اربعين حسيني امسال از داخل
كشور امس��ال ،تقاضاي ارز در داخل كشور افزايش
خواهد داشت و لذا از حاال تا مراسم اربعين اثر خود را
بر نرخ ارز و دالر و دينار عراق خواهد داش��ت و باعث
رشد نرخ ارز خواهد شد.
در بازار طال نيز متاثر از رشد نرخ دالر همچنين اعالم
قيمت هر اونس جهاني طال به نرخ 1507دالر ،هرگرم
 18عيار 415هزارتومان،مظنهمثقالطالي 17عياريا
طالي آبشده 1ميليون و  797هزار تومان ،سكه امامي
طرح جديد  4ميليون و  127هزار تومان ،سكه گرمي
 910هزار ،ربع سكه  1ميليون و  310هزار ،نيم سكه
2ميليون و 110هزار معامله شده است.
يكي از فع��االن ارز در اين رابطه گفت :قيمت س��كه
تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار يكشنبه به چهار
ميلي��ون و  ۱۳۵هزار تومان رس��يده و هر گرم طالي
 ۱۸عيار نيز  ۴۱۵هزار و  ۶۸تومان قيمت دارد .س��كه
طرح قديم با قيمتي معادل چهار ميليون و  ۱۰۰هزار
تومان داد و ستد ميشود كه نسبت به روز گذشته ۲۰
هزار تومان افزايش قيمت داش��ت .اين در حالي است
كه قيمت نيمسكه دو ميليون و  ۱۱۰هزار تومان ،ربع
سكه يكميليون و ۳۰۰هزار تومان و سكه گرمي۹۲۰
هزار تومان است.همچنين در بازارهاي جهاني ،آخرين

واقعي اقتصاد ،ميتواند نظام بانكي را از افتادن در مسير
خلقنامتناسبنقدينگيوبهتبعآناقتصادراازافتادندر
گردابتورمتاحديمصونبدارد.ب هنظرميرسددستيابي
بهاينامرمهم،درگروتاملجديدرمكانيسمخلقپولدر
نظام پولي و بانكي بر اساس موازين اسالمي است.
مورد ديگر ،چالشهاي مديريت منابع مالي اقتصاد كشور
ِ
مصارف
استكهبهانحرافتسهيالتبانكيدرتامينمالي
خارجازقراردادپايهبرميگردد.چنانچهسياستگذارقصد
داشتهباشدازبخشخاصيازتوليد(مثلساختمسكنيا
توليد محصول خاصي در بخش كشاورزي) حمايت كند،
اس��تفاده از فاكتورهاي صوري و انحراف منابع از مقاصد
هدفگذاري ش��ده ،باعث ميشود جريان مديريت تقاضا
و رشد اقتصادي دس��تخوش تغيير شود؛ همانگونه كه
تجربه انحراف منابع طرح تامين مالي بنگاههاي زودبازده
در ساليان گذشته ،اثرات نامطلوبي را برجاي نهاد .اين در
حالي است كه دقت و مراقبت در اجراي قواعد بانكداري
اسالميازجملهقاعدهالعقودتابعهللقصود،موجبميشود
منابعتسهيالتيصرفادرمحورپايهقراردادهزينهشودواز
حجم انحراف منابع كاسته شود.
از س��وي ديگر ،اخذ جريمه ديركرد زماني كه بدهكار
بانكي در ش��رايط اعس��ار قراردارد يا اخذ جريمه روي
جريمه توسط بانك به نحوي كه به وقوع رباي جاهلي
منجر شود ،همگي ثمرهاي جز افزايش شكاف طبقاتي،
توزيعناعادالنهثروتها،ورشكستگيبنگاههايتوليدي،
ازدسترفتنفرصتهايشغلي،افزايشمشاغلكاذب
و فرآيندهاي س��فتهبازانه با حداقل خلق ارزش افزوده
اقتصادي ندارد .در حالي ك��ه رعايت قواعد بانكداري
اس�لامي در تفكيك بين بدهكا ِر «معس��ر و ناتوان» با

قيمت هر اونس طالي جهاني به  ۱۵۰۷دالر رس��يده
است .بانكها  ۱۷شهريور هر دالر امريكا را  ۱۱هزار و
 ۴۴۶تومان ميخرند كه با افزايش حدود ۲۰۰توماني
همراه بوده اس��ت .همچنين هر ي��ورو در بانكها به
قيمت  ۱۲هزار و  ۶۲۲تومان خريداري ميش��ود كه
قيمت اين ارز حدود  ۲۰۰تومان افزايش يافته اس��ت.
قيمت خريد هر پوند انگليس در بانكها نيز  ۱۴هزار
و  ۸۵تومان است.
قيمتارزمسافرتيدربانكهاهمچنانازقيمتفروش
آن در بازار باالتر اس��ت؛ بهطوري كه قيمت فروش ارز
مسافرتي در بانكها  ۱۲هزار و  ۸۰۱تومان اعالم شده
كه با احتساب كارمزد به حدود  ۱۳هزار و ۲۰۰تومان
ميرس��د .اما صرافيهاي مجاز بانك مركزي قيمت
دالر را نسبت به روز گذشته  ۲۰۰تومان افزايش دادند؛
بهطوري كه قيمت خريد دالر در اين صرافيها ۱۱هزار
و  ۵۰۰تومان و قيمت فروش آن  ۱۱هزار و  ۶۰۰تومان
است .اين صرافيها هر يورو را به قيمت ۱۲هزار و۷۵۰
تومان ميخرند و ۱۲هزار و ۸۵۰تومان ميفروشند كه
قيمت اين ارز نيز  ۲۰۰تومان رشد كرده است.
در بازار رسمي ارز نيز بانك مركزي نرخ  ۴۷ارز را اعالم
كرد كه بر اساس آن نرخ تمام ارزها ثابت ماند.هر دالر
امريكا براي روز «يكش��نبه هفدهم شهريورماه »۹۸
بدون تغيي��ر  ۴۲هزار ريال قيمت خورد .همچنين در
روز جاري هر پوند انگليس بدون تغيير  ۵۱هزار و ۵۷۸
ري��ال و هر يورو نيز بدون تغيير  ۴۶ه��زار و  ۵۸۹ريال
ارزشگذاري شد
دالر يكماهه  ۵.۸درصد ارزان شد
همچنين تحوالت بازار ارز و آمارهاي بانك مركزي در
تيرماهنشانميدهدكهمتوسطنرخدالردرچهارماهه
نخستسال ۹۸براساسآماربانكمركزيبه ۱۳هزارو

بدهكا ِر «توان��ا اما سوءاس��تفادهكننده» ،مهلتدهي
ضابطهمند به بدهكار معسر و ناتوان و در طرف مقابل،
تعزيروتنبيهبدهكارتوانمندوليممتنعدربازپرداخت،
اخذ وثايق و تضامين متناسب ،تفكيك بين مفهوم ربا،
بهره و سود و ارتباطبخشي كسب درآمد از ثمره فعاليت
اقتص��ادي و نه از خواب پول ،ب��ه كاهش عوارض فوق
خواهدانجاميد.
مورد ديگر به بحث ش��فافيت و س�لامت نظ��ام بانكي
برميگردد .امروزه در نظام مالي جهان روشن شده است
كه بخش بزرگي از چالشها و مشكالت اقتصادي ،برآمده
از فقدان ش��فافيت و سالمت نظام پولي و بانكي است كه
حتي ميتواند ايجادكننده بحرانهاي بزرگ مالي باشد.
براس��اس موازين بانكداري اس�لامي ،پايبندي به بيان
حقيقت در گزارش��گري مالي و پرهي��ز از ارايه اطالعات
نادرس��ت و خالف واقع (منع صوريس��ازي) ،كس��ب
درآمد از بخش واقعي اقتصاد و منطبق با مفاد توافقات و
قراردادها (منع اكل مال ب ه باطل) ،كاهش سهم اطالعات
نامتقارن با ابزارهاي مديريت ريس��ك (منع غرر) ،پرهيز
از سرمايهگذاريهاي متهورانه و بهشدت ريسكي (منع
قمار) و پرهيز از نقض تعهد و توافقات فيمابين (لزوم وفاي
به عهد) همگي از جمله وظايف يك بانك اسالمي است.
البته در اين مسير ،نهادهاي ناظر بيروني و دروني همچون
كميته انطباق با شريعت ( )Shariah Boardدر بانك
مركزي و بانكها ميتوانن��د بر مراقبت و حفاظت از اين
اصول نقشآفرين باشند.
نكت��ه ديگر ب��ه مص��رف مناب��ع قرضالحس��نهاي
بانك��ي برميگ��ردد .در س��الهاي نه چن��دان دور به
نحو چشمگيري بخش��ي از منابعي كه افراد به عنوان

 ۵۳۷تومان رسيد و قيمت اين ارز در تيرماه  ۵.۸درصد
نسبت به خرداد ماه كاهش يافت .براساس آمار بانك
مركزي متوسط قيمـت فـروش يك دالر امريكا در تير
ماه ١٣٩٨در بازار آزاد شهر تهران ۱۲هزار و ۶۴۸تومان
بود كه در مقايسه با ماه قبل  ۵.۸درصد كاهش داشته
است .همچنين حداقل و حداكثر نرخ فروش يك دالر
امريكا در ماه مذكور به ترتيب ۱۱هزار و  ۳۴۰تومان و
 ۱۳هزار و  ۲۴۸تومان بوده است.
همچنين در تير ماه  ١٣٩٨متوسط قيمت فروش يك
يورو در بازار آزاد شهر تهران  ۱۴هزار و  ۴۷۴تومان بود
كه در مقايسه با ماه قبل ۵.۳درصد كاهش داشته است.
همچنين حداقل و حداكثر نرخ فروش يك يورو در ماه
مذك��ور به ترتيب  ۱۳هزار و  ۱۵۰توم��ان و  ١۵هزار و
۱۶۰تومان بوده است.
در چهار ماهه اول سال  ١٣٩٨متوسط قيمت فروش
يك دالر امريكا و يك يورو در بازار آزاد ش��هر تهران به
ترتيب  ١٣هزار و  ۵۳۷تومان و  ۱۵هزار و  ۳۹۸تومان
بوده است .متوسط قيمت فروش و درصد تغيير ساير
ارزهاي عمده در جداول زير نشان داده شده است.
تثبيت شاخص دالر
شاخص دالر موفق ش��د در ابتداي معامالت هفتگي
نيز در كانال  ۹۸.۴واحد باقي بماند .به گزارش رويترز،
پس از س��خنان جديد رييس بانك مركزي امريكا كه
به گمانهزنيها در خصوص كاهش مجدد نرخ بهره در
امريكا شدت بخشيد ،ارزش دالر در بازارهاي جهاني
نسبتا تثبيت ش��د .جروم پاول گفته بود كه به منظور
حفظ و تقويت رش��د اقتصادي امريكا ،بانك مركزي
در زمان مناس��ب از ابزارهاي در اختيار خود استفاده
خواهد كرد .شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل
سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه ميگيرد در معامالت
روز دوشنبه نسبتا بدون تغيير در مقايسه با روز جمعه
و در س��طح  ۹۸.۴۲۳واحد باقي ماند .در برابر ين ،هر
دالر به  ۱۰۶.۹ين تقويت شد تا به باالترين سطح اين
ماه خود برس��د .هر دالر استراليا به ازاي  ۰.۶۸۵۷دالر
امريكا مبادله شد .ماساهيرو ايشيكاوا -استراتژيست
ارشد موسسه «دايوا سكيوريتيز» گفت :انتظار نسبت
به كاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در معامالت امروز
به كمك دالر آمد و جلوي ريزش زياد آن به دليل آمار
نهچندان خوب اشتغال را گرفت.
پس از رسيدن ارزش يورو به پايينترين سطح خود در
برابر دالر طي ۲۸ماه اخير ،ديروز ارزش ارز واحد اروپايي
در برابر اسكناس سبز اندكي تقويت شد تا هر يورو به
ازاي  ۱.۱۰۲۵دالر مبادله شود.
با اين حال يورو از ركورد امسال خود و رسيدن به كانال
 ۱.۱۳دالر فاصله زيادي دارد .از سوي ديگر اما پوند كه
در حال بازيابي تدريجي ارزش خود است به ۱.۲۲۸۲
دالر افزايش يافت هر چند كه با توجه به تداوم بحران
داخلي سياسي در انگليس بر سر چگونگي حل و فصل
مساله برگزيت ،چش��مانداز پوند كماكان پر ريسك
است .در برابر س��اير ارزهاي جهاني ،هر دالر امريكا به
ازاي  ۱.۳۱۶۳دالر كانادا ۰.۹۸۸۸ ،فرانك س��وييس و
 ۷.۱۳۰۳يوآن چين مبادله شد.
بازدهي اوراق قرضه  ۱۰ساله وزارت خزانهداري امريكا
مجدد به كانال ۱.۵درصدي برگشت و از ۱.۶۰۸درصد
به  ۱.۵۶۷درصد كاهش يافت.

س��پردههاي قرضالحس��نه نزد بانكها ميسپردند،
ي درميآورد و
س��ر از تس��هيالت انتفاعي و بن��گاهدار 
نميتوانست اهداف خاص اعطاي قرضالحسنه به قشر
محروم و مستضعف جامعه را پوشش دهد .در حالي كه
گرچه قانون عمليات بانكي ب��دون ربا جريان تجهيز و
تخصيصمنابعقرضالحسنهايرادرخارجقاعدهوكالت
دنبال كرده است اما درواقع ،براساس موازين بانكداري
اسالمي،بانكهابايدوكيلسپردهگذاراندرانتقالوجوه
قرضالحسنهاي به نيازمندان واقعي باشند .قابل تصور
اس��ت كه انتقال كامل منابع قرضالحسنهاي به طبقه
محروم و نيازمند و استفاده از ابزارهاي نوين تامين مالي
خرد اس�لامي ( )Islamic Microfinanceچقدر
ميتواند كاهشدهنده مشكالت و چالشهاي اين گروه
از جامعه باش��د (خصوصا اگر بنابر توصيههاي اسالمي
اعطاي قرض بيش��تر صرف ايج��اد زمينههاي توليد و
اشتغال شود تا مصرف نهايي).
فرصتسازيقواعدبانكدارياسالميدرتخفيفوكاهش
زمينههاي بحرانس��از و چالشآفرين در نظام اقتصادي
بس��يار فراتر از آن چيزي است كه در چند بند فوق بدان
اشاره رفت .مهم آن اس��ت كه به موازين شريعت به ديد
فرصت ايجاد يك زندگي سالمتر ،مفيدتر ،ضابطهمندتر و
با رفاه بيشتر نگريسته شود .درخواستي كه باقي ميماند
آناستكهمتفكراناقتصادي،تمامانصافرادركفدست
بگيرندوبارديگربهچالشهاياقتصادينگاهيبيندازندتا
ببينندچهمقدارازاينمشكالتناشيازعدماجرايكامل
بانكدارياسالمياستوچهميزانناشيازاجرايآن!شايد
نتيجه باعث شود ،اطباي اقتصادي نسخهاي كاملتر براي
اقتصا ِدبيمارتجويزكنند.

ويژگيهاي ارز ديجيتالي چين
يكي از مقامات چيني اعالم كرد ارز ديجيتالي اين كشور
مشابهارزديجيتاليفيسبوكخواهدبود.
به گ��زارش رويترز ،يكي از مقامات ارش��د بانك مركزي
چين گفته است كه ارز ديجيتالي جديد اين كشور كه به
زوديرونماييخواهدشد،مشابهارزديجيتاليفيسبوك
موس��وم به «ليبرا» خواه��د بود و قرار اس��ت در مرحله
اوليه ب��راي پرداخ��ت در نرمافزارهايي نظير «ويچت»

و «عليپي» مورد اس��تفاده قرار گيرد .مو چونگ چون،
معاونپرداختهايرييسبانكمركزيچينگفتهاست
كه توس��عه اين ارز باعث محافظت از امنيت ارزي چين
در برابر كش��ورهاي بيگانه خواهد شد .وي در يادداشتي
اينترنتينوشت:چرااصراربهتوسعهچنينپلتفرميداريم
آن همزماني كه پرداخت اينترنتي اينقدر گسترش يافته
است؟ چون كه ميخواهيم از امنيت سيستم پولي خود و

قانون مند بودن تراكنشها مطمئن شويم .بانك مركزي
چينازسال ۲۰۱۴تاكنوندرحالتحقيقبرايراهاندازي
ارز ديجيتالي خود است تا جايگزين بخشي از روشهاي
سنتي پرداخت پول ش��ود .آقاي چون ماه گذشته گفته
بود كه ارز ديجيتالي بانك مركزي چين در مراحل پاياني
راهاندازي خود قرار دارد و مجله فوربس نيز به نقل از منابع
آگاه خود گزارش كرده بود كه چين يازدهم نوامبر امسال

از اين ارز رونمايي خواهد كرد .به گفته كارشناس��ان ،از
زمانيكهفيسبوكاعالمكردبهزوديارزديجيتاليخود
را رونمايي خواهد كرد ،چين به تالشهاي خود ش��دت
بخشيده اس��ت .بانك مركزي چين ميخواهد به وسليه
اينارزجلويپولشوييونفوذشركتهايخارجيبهنظام
پرداختيخودرابگيرد.ارزديجيتاليفيسبوكباانتقادات
گستردهاي در س��طح جهان مواجه شده است و مقامات

امريكايي و اروپايي نس��بت به آن مواضع سرسختانهاي
اتخاذ كردهاند .مقامات وزارت خزانه داري امريكا ،فدرال
رزرو و بانك مركزي سوييس از جمله كساني هستند كه
معتقدندليبراهنوزبهنگرانيهايآنهاپاسخمناسبينداده
است.مانندتمامارزهايديجيتاليديگر،ليبراوارزچيني
كههنوزناميبرايشانتخابنشدهاستبربستربالكچين
فعاليتخواهندكرد.
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چالشها و فرصتهاي پيش روي بازار بدهي زير ذره بين «تعادل» بررسي ميشود

بازارگرداني و رتبهبندي مهمترين پيشنياز بازار

گروهبورس|محمدامينخدابخش|
بازارهاي اوراق بهادار در تمامي كشورهاي پيشرفته جهان
نقش مهمي در تامين مالي و انباش��ت سرمايه به منظور
رفع نيازهاي سرمايهگذاري در سطح اقتصاد كالن دارند.
اين بازارها كه به بازار س��رمايه نيز معروف هستند و خود
به زيرمجموعههاي گوناگوني تقسيم ميشوند ،هر كدام
به نحوي بر توزيع هزينه وامگيري و بازده سرمايهگذاري
براي بنگاهها وعموم مردم تاثير بسزايي دارند .در واقع بازار
اوراق بهادار كه از سوي بسياري از مردم بيشتر معني بستر
معامالتسهامتلقيميشودگونههايديگرينيزداردكه
در ايران به دليل نوپا بودن يا عواملي همچون اطالعرساني
ضعيفازسويمتوليانبازاركمترشناختهشدهاند.
يكي از اين بازارها كه در كشورهايي نظير اياالت متحده يا
چين س��هم زيادي در جهت دهي به پس اندازهاي عموم
مردم دارند و در تعيين نرخ بهره نيز موثرند ،بازارهاي اوراق
قرضه هس��تند كه با عنوان ( )BOND MARKETآنها
يادميشود.ايناوراقنشاندهندهميزانمتفاوتيازبدهي
اش��خاص حقوقي مختلف به قرضدهندگان هستند ،با
نيتهاي متفاوتي از س��وي ناشران آنها منتشر ميشوند
و ممكن اس��ت هدف از آنها حتي انجام فعاليتي عمراني
يا طرحي تجاري نباش��ند .براي مثال در بسياري از موارد،
همچوناوراقدولتيممكناستتنهابهمنظورتاثيرگذاري
بربازارپولواعمالكنترلبرنرخبهرهباشد.
ديگرخصوصيتيكهبازارهايبدهيدركشورهايتوسعه
يافته دارند ،ارزش ب��االي آنها به عالوه ميزان زياد عرضه و
تقاضا در آنهاست كه منجر به نقدشوندگي باالي اوراق در
آنها ميشود .اما آنچه بازارهاي ياد شده را در معرض توجه
بسياري قرار ميدهد اقبال عمومي به اين بازارهاست كه
موجب رش��د حجم معامالت و ارزش كلي آن شده است،
چرا كه در اين كشورها مردم عادي به جاي سپردهگذاري
در بانكها ،در صورتي كه عالقه به معامالت سهام نداشته
باش��ند ،به خريد اوراق قرضه روي ميآورن��د و پسانداز
خود را براي كسب س��ود با امنيت بيشتر در اين داراييها
سرمايهگذاريميكنند.
درايراننيزبازاراوراقبدهيتحتنظارتشركتهايبورس
و فرابورس انجام ميش��ود .با اين حال نوپ��ا بودن اين بازار
نسبت به بازار سهام در كنار اطالعرساني نهچندان فراگير
در بين آحاد مردم سبب شده كه نحوه ورود به آن و هدايت
پس اندازها به آن با ضعف نسبي مواجه باشد .گواه مدعا در
اين اس��ت كه طي س��الهاي اخير با وجود آنكه نرخ سود
عليالحساببانكيازحدود 22درصديه 15درصدكاهش
يافته ،با اين حال كاهش نرخ هفت درصدي در كنار منفي
شدننرخ سود واقعي در اقتصادكشورنتوانسته ارزشبازار
اينداراييهارامتناسبباسايربازارهاافزايشدهد.بانكها
كهبهطورسنتينقشپررنگيدرجذبپساندازهايمردم
دارن��د آنچنان جاي خود را در بين اذهان عمومي محكم
كردهاندكهحتيناچيزبودنسودآنهانيزنتوانسته،آنبخش
از اقشار ريسك گزير جامعه را كه ميل به ورود به بازارهايي

نظير سهام را ندارند به خود جلب كنند .عوامل اينچنيني
«تعادل»رابرانداشتكهبهمصاحبهبايكيازكارشناسان
خبرهبازاربدهيايرانبپردازد.
سيدرضا فاطمي ،كارشناس بازار بدهي در مورد چگونگي
فرآيند تامين مالي از طريق اوراق بدهي در ساير كشورها و
مزيت تامين مالي از اين طريق براي شركتهاي خارجي
گفت:دربسياريازكشورها،شركتهاييكهقصدندارنداز
طريقانتشارسهامياوامگيريازبانكوجوهموردنيازبراي
انجامطرحهايخودراتامينكنند،بهبازاراوراقبدهيروي
ميآورند .در اينبازار شركتهاي ياد شده ميتوانندپس از
آنكهرتبهبنديشدندوريسكقرضدهيبهآنهامشخص
شد،باانتشاراوراقبامدتمعلومونرخمشخص،وجوهمورد
نيازخودراحتيازطريقخريدارانخارجيتامينكنند.از
اينروزبازارهاييادشدهدربسياريازكشورهابهبازارهاي
جهاني متصل هستند .شايد بتوان بزرگترين وجه تمايز
بازاربدهيداخلكشورراازبازارهايخارجيآنهمينعدم
دسترسيبهقرضدهندگانخارجيدانست.دليلاينتمايز
نيزعالوهبرنحوهروابطماليايرانباكشورهايخارجي،در
عدمرتبهبندياوراقدربازارداخلينهفتهاست.
صندوقهاي س�رمايهگذاري بهترين راه
ورود به معامالت اوراق
وي در خصوص نحوه انجام معامالت و محدوديتهاي آن

به«تعادل»چنينگفت:براياينكهمتقاضيانبتوانندوارد
معامالت اوراق ياد شده شوند تنها به كد معامالتي احتياج
دارند .با اين حال بهتر اس��ت كه خريداران عادي دست
به اين كار نزنند .از آنجاي��ي كه برخي از اين اوراق دارايي
بازارگردانندارند،ممكناستكهخريدارانعاديمتحمل
زيانشوند.درواقعخريدارانايناوراقبايدبهخاطرداشته
باشند كه اوراق مشاركت شركتي با اسناد خزانه اسالمي
كه توسط دولت منتشر ميشوند ،تفاوتي جدي دارند .در
حالي كه اوراق مشاركت منتشر شده از سوي شركتها
داراي بازارگردان هستند« ،اخزا» از چنين خصوصيتي
برخوردار نيست.
فاطميادامهداد:اوراقمشاركتموردمعاملهدرايرانپساز
آنكهتوسطشركتهامنتشرميشوند،بازارگردانيميشوند
ازاينروخريدارآنهاباضررونوسانغيرمعمولقيمتمواجه
نميشود.ايندرحالياستكهاوراقخزانهاسالميبهدليل
نداشتنبازارگردان،ممكناستبهراحتيوباچندميليارد
تومان دست خوش تغيير قيمت شوند .از طرفي ديگر در
صورت بهبود وضعيت در بازار سهام و ورونق معامالت در
آن ،اغلب شاهد خروج سرمايه از اين بازار هستيم .تمامي
اينها عواملي است كه در صورت وجود بازارگردان ميتوان
راحتيازتاثيرمنفيآنهاكاستوميزانثباتقيمتدراين
بازاررابهبودبخشيد.
فاطميدرپاسخبهاينسوالكهآيابهتراستمتقاضيان

كارشناس بازار سرمايه:

سهامداران آگاهانه در بورس سرمايهگذاري كنند
پزش��ك مراجعه ميكنيم ،در بازار سهام هم بايد از
سرمايهگذاري مس��تقيم و خريد و فروش مستمر
در اين ب��ازار خ��ودداري كنيم و توصيه ميش��ود
سرمايهگذاران به ويژه تازهواردان به بازار سهام به يك
واسط متخصص در اين بازار مراجعه كنند.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه اضافه كرد :در بازار
سرمايه براي اين منظور نهادها و ابزارهاي مختلفي
طراحي شده است تا واسط بين افراد غيرحرفهاي
و بازار س��رمايه باش��ند .اي��ن نهاده��ا و ابزارها از
جمله مشاورين س��رمايهگذاري ،سبدگردانها و
صندوقهاي سرمايهگذاري هستند كه از باالترين
ركن بازار سهام يعني سازمان بورس اوراق بهادار
مجوز فعاليت دارند و با احراز شرايط بسيار سخت
و كام�لا معتبر و قانون��ي مجوز خ��ود را دريافت
كرده و در حال فعالي��ت ميكنند و در اين زمينه
س��رمايهگذاران ميتوانند به اي��ن نهادها اعتماد
داشته باشند.
وي اذعان داشت :مشاورين سرمايهگذاري مشاوراني
هس��تند كه راهنماي��ي و تحليله��اي مختلفي را
در خص��وص ب��ازار س��هام ،صنايع و ش��ركتها به
سرمايهگذاران ارايه ميدهند و سبد سرمايهگذاري
نيز توسط يك شركت سبدگردان به سهامداران ارايه

يك كارشناس بازار سرمايه در توصيه به سهامداران
به وي��ژه ت��ازهواردان به بازار س��هام تاكي��د كرد :از
سرمايهگذاري و خريد و فروش مستقيم سهام در اين
بازار خودداري كنند.
عليرضا تاجبر در گفتوگو با ايبِنا با اشاره به شرايط
مثبت بازار سرمايه در سال جاري گفت :در ماههاي
گذشته به دليل رونق معامالت اين بازار ،شاهد ورود
اقش��ار مختلف جامعه به بازار سهام هستيم كه اين
اتفاق آرزوي ديرينه فعاالن بازار سرمايه بوده است؛
چرا كه در تمام كشورهاي توس��عهيافته اين اتفاق
افتاده است و بورس واسطهاي بوده ميان وجوه مردم
و بخش توليد.
مديرعامل ش��ركت كارگزاري تامين سرمايه نوين
افزود :مسلما هدايت درست نقدينگي به سمت توليد
به واسطه بورس ،هم به نفع سرمايهگذار است و هم
به نفع توليدكننده و اقتصاد ملي؛ و اثرات مثبت اين
اقدمات را بر اقتصاد و صنايع مختلف در آينده شاهد
خواهيم بود.
وي ادام��ه داد :بازار س��هام يك فض��اي تخصصي
و حرف��هاي براي كس��ب درآمد اس��ت و بايد براي
اين تخصص احت��رام قائل ب��ود و همانگونه كه در
زم��ان بيماري اقدام ب��ه خوددرماني نميكنيم و به

فردينآقابزرگيبااشارهبهنگاهمثبتدولتبهبازارسرمايه
گفت:تحققرونقاقتصاديوتوليدباتجهيزوتامينمنابع
مالي مورد نياز بخش مولد اقتصاد حاصل ميشود و محل
تامينماليبلندمدتبنگاههابازارسرمايهاست.بهگزارش
سنا ،اين كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد :در ايران اغلب
مجاري تامين مالي در فضاي اقتصادي بازار پول و شبكه
بانكي اس��ت و اين موضوع با رس��الت آن تض��اد دارد و به
انباشتگي مطالبات و افزايش داراييهاي بلندمدت و غير
نقد شونده منجر ميشود .آقابزرگي ادامه داد :از طرفي در
حوزهدرآمدهايكشورنهتنهادرآمدهاينفتيهموارهتداوم
نخواهند داشت بلكه اتالق سرمايه و دارايي به جاي درآمد
لغت مناس��بتري در ارزيابي و توصيف اين موضوع است.
بنابراين مادامي كه سرمايه كشور به فروش ميرود انتظار
برايناستكهسرمايهگذاريمناسبيهمازهمينمحلو
باهدفتوسعهافزايشبنيهاقتصاديبهانجامبرسد.دراين

ميانباتغييراتورويكردهاياقتصاديجديددولت،اميد
است كه سهم بازار سرمايه در تامين مالي بنگاهها و صنايع
كشوربهخصوصبخشخصوصيوغيردولتيافزايشيافته
ونقشموثرتريرادراقتصادوتوسعهايفانمايد.بهگفتهاين
كارشناساقتصادي،يكيازبهترينتجربههايجهانيبراي
توسعه و پيش��رفت اقتصادي ،الزام به خصوصيسازي در
كشورواجرايكاملآناستوهرزمانمسووليتادارهامور
اقتصاديكشورراازعهدهدولتخارجوبهبخشخصوصي
واگذار نماييم ،مطمئنا كارايي و بهره وري در زمينه اداره و
هدايت شركتها و صنايع در حد رشد مورد انتظار حركت
خواهد كرد .وي با اشاره به ثبات نسبي ارز در ماههاي اخير
گفت :ارز تثبيت ش��ده و تك نرخي يك��ي از راهكارهاي
افزايش انگيزه صادرات و توليدكنندگان است كه ميتواند
به عنوان يكي از مولفههاي اثرگذار بر توسعه بازار سرمايه و
نقشآفرينيبيشترآننمايانشود.

تاثي�رات كالن اوراق بده�ي دولت�ي
در اقتصاد
فاطميدرموردميلتمايلمركزيبهانجامعملياتبازارباز
گفت:درصورتيكهبانكمركزيبخواهدبهانجامعمليات
بازار باز روي بياورد و نرخ به��ره را در اين بازار تعيين كند،
بايد منافع دارندگان اوراق را تامين كند .اوراق «اخزا» كه با
هدفپرداختبدهيدولتبهپيمانكارانمورداستفادهقرار
گرفتهاند،درحالحاضرنقشموثريدرتعيينقيمتپول

نگاهي به آمار معامالت بورس و فرابورس

ميشود و اين نهادها به نمايندگي از سرمايهگذاران
نقدينگي و وجوه را در سهام منتخب سرمايهگذاري
ميكنن��د .صندوقه��اي س��رمايهگذاري نيز كه
معروفتري��ن نه��اد در اين زمينه هس��تند وجوه و
نقدينگي س��رمايهگذاران را تحليل و بررسي كرده
و پ��س از آن اي��ن وج��وه را در بازاره��اي مختلف
سرمايهگذاريميكنند.
تاجبر با اشاره به اينكه ابزارهايي كه از آنها نام برده شد
در راستاي مديريت ريسك و سودآوري سهامداران
به ويژه تازهواردان به بازار س��هام طراحي شده و در
حال فعاليت هس��تند ،تاكيد كرد :به س��هامداران
توصيه ميكنم از س��رمايهگذاري در بازار س��هام بر
اساس شايعه پرهيز كنند و صرفا با تحقيق و مطالعه
اقدام به دادوستد سهام در اين بازار كنند ،ضمن اينكه
ابزارهايي كه به آنها اشاره شد نيز يكي از روشهاي
قابل اعتماد براي س��رمايهگذاري در بازار س��رمايه
هستند.
ويگفت:عملكردايننهادهادروبسايتهايرسمي
بورس موجود و قابل رصد براي سرمايهگذاران است
و اين دس��ته از افراد ميتوانند با صرف اندك زماني،
بهترين و سودآورترين نهاد را انتخاب كنند و از اين
طريق در بازار سرمايه حضور داشته باشند.

كارشناس بازار سرمايه عنوان كرد

بازار سرمايه گذرگاه رونق توليد

خريداوراقمشاركتمستقيمااوراقبخرندياخيرگفت:
از آنجايي كه صندوقهاي سرمايهگذاري داراي ساز و
كارهاي مناس��بي در جهت پوشش ريسك هستند و
ميتوانند نوسان منفي بازده را به خوبي كنترل كنند
بهتر اس��ت تا آن دسته از س��رمايه گذاران كه ميل به
حضور در بازار كم ريس��ك بدهي را دارند از طريق اين
صندوقهااقدامبهسرمايهگذاريدربازاريادشدهكنند.
ويمهمتريندليلاينامرراتنوعبخشيدرسبددارايي
شركتهاي ياد شده عنوان كرد و افزود :صندوقهاي
يادشدهنهتنهابامتنوعكردنسبدداراييخود،ريسك
سرمايهگذاريخودراكاهشميدهند،بلكهبانظارتبر
معامالتاوراقتحتتملكخود،بهمنظورجلوگيرياز
كاهشسودخود،عمالبهطورغيررسميبهبازارگرداني
براي دارايي خود ميپردازند.

دراقتصادايرانايفاميكنند.بااينحالبايدبهخاطرداشت
كه تنوع اوراق انتش��ار يافته از سوي دولت تنها به اين نوع
اوراقمحدودنميشود .ويافزود:درحالحاضرگونههايي
از اوراق وجود دارند كه از سوي دولت در اختيار پيمانكاران
قرارگرفتهاند،اماقابلفروشدربازارنيستند.همينامرسبب
شدهتابازارسياهبرايمعامالتآنهاشكلبگيرد.دليلاصرار
فروش��ندگان اين اوراق آن است كه اگرچه اين طلبكاران
پيشين توانستهاند بدهيهاي خود را از دولت پس بگيرند
با اين حال موفق به نقد كردن بدهيهاي خود براي تامين
منابع نقد مورد نياز نشدهاند .عطش ياد شده براي تامين
وجوهموردنيازسببشدهتافروشندگاناوراقيادشدهبراي
بهدستآوردنپولايناوراقرابهصورتتنزيلشدهوبسيار
پايينترازارزشروزبهداللهابفروشند.
اين كارشناس بازار سرمايه گفت :با تكرار وضع موجود
در چنين اوراقي ناتواني پيمانكار در تامين نقدينگي به
افزايش هزينههاي دولت ميانجامد ،چراكه نقد نشدن
اينتعهداتدربازاربدهيموجبميشودتاپيمانكاران
هزينه مالي تنزيل اوراق به هنگام فروش را در جريان
هزينههايعملياتيخودمنظوركنند.ازاينروميتوان
گفت كه اين اوراق بيش از آنكه بر رفتار سرمايهگذاران
در بازارهاي مالي اثر بگذارند ،بر رفتار تامينكنندگان
خدمات مورد نياز دولت اثر ميگذارند.
وي خاطرنش��ان كرد :در صورتي كه فرهنگ اس��تفاده از
زيرساختبازارسرمايهدرجهتسرمايهگذاريكمريسك
فراهم شود ،صندوقهاي سرمايهگذاري از پتانسيل بسيار
خوبي براي رقابت با سپرده بانكي برخوردارند .مهمترين
مزيت رقابتي اين صندوقها سود باالتر از نرخ سود بانكي و
روزشماربودنسودآنهاست.
سيد رضا فاطمي در خصوص تاثير بازار بدهي در تعيين
نرخ بهره گفت :با رش��د و توسعه بازار بدهي و پرر رنگتر
شدن نقش آن رفته رفته تاثير سياستهاي دستوري بر
نرخ س��ود بانكي كمتر ميشود .همانطور كه پيشتر نيز
مشاهده شده است ،اعمال نظارت دستوري بر قيمت پول
در اقتصاد وجود ندارد .همين امر س��بب شده تا در چند
سال اخير ،بازار نگاه جديتر ي به بازار اوراق بدهي داشته
باشد و نرخ بازده مورد انتظار در آن را براي مقايسه با ساير
فرصتهاي سرمايهگذاري مورد استفاده قرار دهند .يكي
از داليل اين اس��ت كه نظارتهاي مناسبي در اين بازار
وجود دارد و سرمايهگذاران ميتوانند به خوبي بر ساز و كار
تعيين قيمت در اين بازار اعتماد كنند .وي افزود :در حال
حاضر نرخ اوراق در بازار اسناد خزانه اسالمي (اخزا) بين
 21تا  23درصد است.
فاطمي در پايان اش��اره كرد كه در صورت مرتفع ش��دن
مشكالترتبهبنديوبازارگردانيميتوانشاهدپيشرفتي
بس��يار خوب در بازار بدهي كشور باش��يم .اين پيشرفت
ميتواند در صورت انجام فرآيند مربوطه به ايجاد بس��تر
مناسب براي انجام عمليات بازار باز از سوي بانك مركزي
منتهيوبهمهاربهينهتورمدربلندمدتمنجرشود.

اينكارشناسبازارسرمايهتصريحكرد:اعمالسياستهاي
پولي و مالي هماهنگ و همسو ميتواند موجبات گسيل
منابع مالي را به امر سرمايهگذاري براي بخش خصوصي
فراهم نمايد و متقابال همين مساله يكي از عوامل اثر گذار
بر توسعه بازار سرمايه در مقايسه با كل اقتصاد خواهد بود
و موجب حركت منابع س��رگردان به سمت فعاليتهاي
توليديواقتصاديخواهدشد.ويمعتقداست،اگرابزارهاي
مالي بازار سرمايه متنوع و فرهنگسازي مناسبي در اين
زمينه انجام شود و روند ورود و پذيرش شركتها به بورس
افزايشيابد،مسلماتحوليبنياديندرتوسعهبازارسرمايهو
درپيآناقتصادكشورراشاهدخواهيمبود؛درآنصورتدر
مقايسهباسهمفعلي ۸۰درصديتامينماليبنگاههاكهاز
طريقبازارپولصورتميگيرد،شاهدتغييراساسيخواهيم
بودوبازارسرمايهسهمقابلتوجهتريپيداخواهدنمود.
وي گفت :در راس��تاي توسعه س��هم بازار سرمايه و ايفاي

شاخص بورس در مسير صعود

ش��اخص كل بورس تهران در روز يكشنبه  ۲هزار
و  ۱۳۰واحد رشد داش��ت و در نهايت اين شاخص
به رقم  ۲۹۶هزار و  ۷۳۱واحد رس��يد .در معامالت
روز يكشنبه ،بيش از چهار ميليارد و  ۱۷۱ميليون
س��هم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۱۸هزار و
 ۴۷۱ميليارد ريال در ۴۷۲هزار نوبت داد و ستد شد.
همچنين شاخص كل (هم وزن) با يك هزار و ۲۲۴
واح��د افزايش به  ۸۲هزار و  ۱۱۲واحد و ش��اخص
قيم��ت (هم وزن) با  ۸۱۹واحد رش��د به  ۵۴هزار و
 ۹۶۶واحد رسيدند .شاخص آزاد شناور نيز دو هزار
و  ۵۶۹واحد افزايش به رقم  ۳۳۷هزار و  ۹۴۸واحد
رسيد ،شاخص بازار اول  ۹۴۲واحد و شاخص بازار
دوم هفت هزار و ۴۹واحد رشد داشتند .عالوه بر اين
در بين تمامي نمادها ،پااليش نفت تهران (شتران) با
 ۳۱۱واحد،پااليشنفتبندرعباس(شبندر)با۱۹۴
واحد،پااليشنفتتبريز(شبريز)با ۱۶۴واحدوگروه
صنعتي پاكشو (پاكشو) با ۱۳۳واحد بيشترين تأثير
مثبت را بر شاخص كل داشتند .در مقابل گروه مپنا
(س��هامي عام) با  ۱۹۴واحد ،فوالد مباركه اصفهان
(فوالد) ب��ا  ۱۸۸واحد و مخابرات اي��ران (اخابر) با
 ۱۷۰واحد از جمله گروههايي بودند كه افت شاخص
بورس را رقم زدند .برپايه اين گزارش ،در بين نمادها
نقش پر رنگتر در ايفاي تقاض��اي تامين مالي ،ابتدا بايد
زيرساختهايمناسببرايتحققاينموضوعفراهمشودو
يكيازاساسيترينروشهابرايرسيدنبهچنيندرجهاي
ازتوسعه،انجاممطالعاتتطبيقيوالگوگرفتنازكشورهاي
توسعهيافتهاستوقدرمسلماينكشورهابايددارايپيشينه
و قدمت در حوزه بازارهاي بورس باش��ند كه ميتوانند در
انتقالدانشوتجربهبهاقتصادمانقشمهميراايفانمايند.
آقابزرگي اظه��ار كرد :بازار س��رمايه ميتوان��د به عنوان
بزرگترينتامينكنندهماليبخشخصوصيب هشمارآيد
وبرايتحققاينامرمهمهمدليويكسوييهمراهبادرك
مشترك منافع ملي بس��يار موثر و چاره ساز است و كليه
دستگاههااعمازاقتصاديوغيراقتصاديبايددراجراياين
برنامهدستدردستهموهماهنگدرجهتتعاليوتوسعه
حركتكنند.ويتصريحكرد:كاهشنرخسودتسهيالتكه
يكيازآرزوهايبخشخصوصيوبنگاههاياقتصاديبراي
تجهيزوتامينمنابعماليبانرخمتناسبباهزينهطرحهاي
توسعهاست،تحققنمييابدمگرباايجادفضايرقابتيبين
بازار پول و بازار سرمايه كه با اتكا به مكانيسم عرضه و تقاضا
نرخ بهره مشخص و معيار و مقياس ،انجام پروژه شركتها
و صنايع خواهد بود .به گفته اين كارش��ناس بازار سرمايه،

بانكتجارت،سايپا،فوالدمباركهاصفهان،گروهمپنا
(سهامي عام) ،حمل و نقل بينالمللي خليج فارس،
پااليشنفتاصفهانوسرمايهگذاريصنعتبيمهدر
گروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند .گروه خودرو در
معامالت روز يكشنبه صدرنشين برترين گروههاي
صنعت شد و در اين گروه  ۷۱۶ميليون و  ۹۶۰هزار
برگه س��هم به ارزش يك هزار و  ۹۲۸ميليارد ريال
داد و ستد شد.

آخرين وضعيت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نيز نزديك به هشت واحد رشد
داشت و روي كانال سه هزار و  ۸۴۰واحد ثابت ماند.
همچنين در اين ب��ازار يك ميليارد و  ۲۷۲ميليون
برگه س��هم به ارزش بيش از  ۱۰هزار و  ۳۵ميليارد
ريال داد و س��تد ش��د.در بين تمامي نمادها ،فوالد
هرمزگان جنوب (هرمز) ،پااليش نفت شيراز (شراز)
و پااليش نفت الوان (شاوان) بيشترين تأثير مثبت
را بر شاخص اين بازار داشتند .در مقابل توليد نيروي
برق دماوند (دماوند) ،س��هامي ذوب آهن اصفهان
(ذوب) ،پتروش��يمي زاگرس (زاگرس) و هلدينگ
صنايعمعدنيخاورميانه(ميدكو)مانعازرشدبيشتر
اين شاخص شدند.
اصوالبازارسرمايهرقيببازارپولنبودهوهركداموظايفو
مسووليت خود را بايد ايفا نمايند و در اين ارتباط الزم است
سياستگذارياقتصاديبهگونهايباشدكهتضاديدرهر
يكازبازارهايسرمايهوپولايجادنشود.ويافزود:كشوري
ميتواندخودراروبهپيشرفتوتوسعهببيندكهبازارسرمايه
روبهرشدوتعاليداشتهباشدوازكليهظرفيتهايموجود
برايارتقايجايگاهاقتصاديخودبهرهمندشود.دراينبين
بخش عمدهاي از سياستهاي اقتصادي در كشور منوط و
قائم به بازار پول است و شكاف بين مدت زمان تامين مالي
بنگاههابينبازارسرمايهوپولباعثشدهاستكهبخشياز
نقدينگيدربازهزمانيبلندازبازارپولتامينشودوبالعكس
در بازه زماني كوتاه از بازار سرمايه تامين شده است كه اين
مقياس بايد تغيير كند .وي گفت :همچنين بازار سرمايه
مكانيمناسببرايتقويتبنيهماليوتجهزمنابعالزمبراي
شكلگيرياستارتآپهاوشركتهايدانشبنياناست
ودراينمقولهبورسماجايرشدبسيارخوبيداردوانتظار
برايناستكهقانونگذارنيزدراينخصوصتمهيداتالزم
وقانونيراپيشبينينمودهومقرراتومعافيتهايالزمرا
برايامرسرمايهگذاريدرصنايعوشركتهايدانشبنيان
فراهمآورد.

نگاهبازار
رشدبازارسهامادامهدارد:يك كارشناس بازار
سرمايه گفت :مادامي كه نقدينگي ميل به ماندن در
بازار سهام را داشته باشد ،رشد شاخص و قيمتها
ادامه خواهد داشت.
به گزارش پژوهشكده پولي و بانكي ،رضا رحمتي با
اشارهبهاينكهموارديچونافزايشنرخارزوتاثيرآن
در توليد و در پي آن بازار سرمايه يكي از داليل رشد
شاخص بورس در سال جاري است ،اظهار داشت:
بسياريازفعاالنپيشبينينميكردندكهشاخص
بورس به اين ارتفاع دست پيدا كرده و تا اين اندازه
رشد كند و برخي گمان ميكنند كه بخشي از رشد
شاخص و قيمتها حباب باشد ،اما شاخص بورس
كماكان قابليت رشد و افزايش را دارد.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود :براي توقف رشد
شاخص و قيمت سهام ش��ركتها بازار سهام نياز
به بهانه دارد كه بررس��ي گزارشات نشان ميدهد
وضعيت ش��ركتها از جهت توليد و فروش نسبت
به سال گذشته بهبود داشته است كه اين موضوع
موجب ش��ده تا روند رو به رش��د بازار سهام ادامه
داشته باشد.
وي با اش��اره به افتهاي چند هزار واحدي نيز كه
شاخص بورس در هفتههاي گذشته داشته است،
گفت :نوس��ان ذات بازار سهام اس��ت و سهامداران
نبايد اين انتظار را داشته باشند كه شاخص بورس و
نمادهاي معامالتي تنها روند رو به رشد و افزايشي
داشته باشند ،بلكه در برخي موارد بازار سرمايه نياز
به استراحت و اصالح دارد .بنابراينكاهش چند هزار
واحديشاخصنيزكهدربرخيروزهااتفاقميافتد
از اين جهت است .اين كارشناس بازار سرمايه ادامه
داد:ازسوي ديگرنبايدعددو ارقام مربوط به شاخص
وقيمتسهامشركتهامالكعملدادوستدسهام
قرار گيرد ،بلكه شرايط بنيادي شركتها و صنايع،
س��ودآوري و توليد آنها و نيز معامالت سياس��ي و
موضوعات مرتبط با برجام نيز در اين زمينه در نظر
گرفته ش��ود .وي در پيشبيني آتي روند معامالت
بازار س��رمايه و شاخص بورس هم اذعان داشت :به
نظر ميرسد در كوتاهمدت كماكان روند صعودي
شاخص و رشد قيمتها ادامه داشته باشد ،چرا كه
روندمذاكراتسياسيبهبوديافتهاستواگرتحريم
جديدي بر اقتصاد كش��ور تحميل نشود ،شرايط
كنوني بازار سهام ادامهدار خواهد بود.
رحمتي در پاسخ به اين پرسش كه روند رو به رشد
بازار س��هام تا كجا ادامه خواهد داش��ت نيز اظهار
داشت :پاسخ به اين پرسش نياز به تحليل شرايط
و مولفههاي اثرگذار بر بازار س��هام دارد ،اما بررسي
گزارشات ش��ركتها بيانگر اين است كه شاخص
بورس به پايان كار خود نرس��يده است و با توجه به
ش��رايط كنوني انتظار ميرود تداوم رشد شاخص
بورس و قيمت سهام شركتها دور از انتظار نباشد،
البتهبافرضاينكهشرايطاقتصاديوسياسيكشور
كماكان به همين گونه باشد ،وضعيت كنوني بازار
س��هام ادامهدار خواهد بود .وي تصريح كرد :عالوه
بر اين در حال حاضر نش��انههايي مبني بر خروج
نقدينگي از بازار سهام مشاهده نميشود و نقدينگي
به داليل مختلف مقصد ديگري براي حضور ندارد.
بر اين اساس مادامي كه منابع جذب شده در بورس
در اين بازار باقي بماند ،تصور رشد شاخص و قيمت
سهام شركتها كماكان ادام ه خواهد داشت.
هر وام مس�كن معادل ۱۱متر خانه :متوسط
قيمت هر متر واحد مس��كوني در تهران بر اس��اس
اعالم دفتر اقتصاد مسكن ۱۳ ،ميليون تومان است
كه با وام  ۱۴۰ميليوني مس��كن ميتوان  ۱۰.۷متر
از يك واح��د  ۶۰متري خريداري ك��رد .به گزارش
مهر ،اوراق تسهيالت مس��كن در هفته گذشته در
كانال  ۳۰هزار توماني تثبيت شده بود كه در دو روز
نخستهفتهجاريبهدليلآغازتعطيالتمتواليتا
پايانهفته،تاحدوديباكاهشعرضهاينبرگههادر
بازار سرمايه روبهرو شده ايم؛ با كاهش نسبي عرضه
اوراقگواهيحقتقدمتسهيالتمسكندرروزهاي
شنبهويكشنبههفتهجاري،قيمتاينبرگههابانماد
معامالتي «تسه» كمي افزايش يافت و به كانال ۴۰
هزارتومانبازگشت.هرچندكهدرمعامالتيكشنبه
 ۱۷شهريور ديگر خبري از برگههاي  ۴۲و  ۴۳هزار
تومانيكهدرمعامالتروزشنبه ۱۶شهريورشاهدآن
بوديم،نيستوبخشعمدهنمادهايمعامالتياوراق
تسهيالت مسكن بر روي  ۴۰و  ۴۱هزار تومان ثابت
مانده است .در حال حاضر پرفروشترين نما ِد باالي
 ۴۲هزار تومان در بازار برگههاي تسهيالت مسكن،
نماد معامالتي تسه( ۹۸۰۵اوراق تسهيالت مسكن
صادرهدرمرداد)۹۸بودهودرسايرنمادهايمعامالتي
اكثراًشاهدعرضهدربازه ۴۰تا ۴۱هزارتومانيهستيم.
ميانگين قيمت هر برگه در معامالت يكش��نبه۱۷
شهريور در ارزانترين نماد معامالتي مربوط به تسه
( ۹۶۱۱اوراقتسهيالتمسكنصادرهدربهمن)۹۶
با ن��رخ ۴۰هزار و ۱۰۰تومان و تس��ه( ۹۷۰۷اوراق
تسهيالت مسكن صادره در مهر )۹۷به نرخ ۴۰هزار
و ۴۴۴تومانبودهودرسايرنمادهانيزباميانگين۴۱
هزارتومانبهفروشميرسد.
در سه نماد معامالتي تسه ،۹۷۰۶تسه ۹۷۰۴و تسه
( ۹۸۰۲اوراق تس��هيالت مسكن صادره در ماههاي
تير و شهريور ۹۷و ارديبهشت )۹۸نيز در كنار اوراق
تسهيالتمسكنصادرهدرمردادامسال()۹۸۰۵اين
اوراقدرمتوسطقيمتي ۴۲هزارتومانخريدوفروش
ميشوند.ايندرحالياستكهدرمعامالتشنبه۱۶
شهريور فرابورس ،در  ۴نماد معامالتي قيمت اوراق
تسهيالت مسكن به دامنه  ۴۴هزار توماني رسيده
بود كه شاهد افت قيمت  ۳هزار توماني اين برگهها
در دومين روز هفته جاري بوديم .بيش��ترين ارزش
ريالي بازار اوراق تسهيالت مسكن به نماد معامالتي
تسه( ۹۸۰۵اوراقتسهيالتمسكنصادرهدرمرداد
امس��ال) با فروش حدوداً ۹هزار برگ��ه و انجام۶۳۱
معامله به ارزش ح��دوداً ۴۰۰ميليون تومان تعلق
داش��ت .اين در حالي اس��ت كه اين نماد معامالتي
(تسه)۹۸۰۵درمعامالتروزشنبهبهتعداد ۱۸هزار
برگه عرضه و تعداد ۱۴۵۷فقره معامله براي آن ثبت
شدكهارزشرياليآنحدود ۸۰۰ميليونتومانبود.

اخبار
بنگاه های کوچک مقیاس
اکسیری برای احیای اقتصاد
محمد رضا بهرامن رئیس خانه معدن و عضو هیات
نمایندگان اتاق بازرگان��ی تهران با بیان اینکه طرح
احیا،نوسازیوتوسعهمعادنکوچکمقیاسباهدف
استفاده از سرمایههای بخش خصوصی ،زمینه ساز
افزایش تولید مواد معدنی ،توس��عه و ایجاد اشتغال
پایدار در مناطق کمتر توسعهیافته میشود گفت:
طرح احیاي معادن زمینه ساز تقویت زیرساختها
برای کاهش قیمت حمل و نقل میشود و میتواند
معادن کوچک را فعال کن��د .او با بیان اینکه اجرای
این طرح در حل مش��کالت معادن کوچک بسیار
موثراستافزود:بانوسازیوتوسعهمعادنمیتوانیم
اهداف اقتصاد مقاومتی را به منظور استفاده بهینه و
بکارگیری پتانسیل ،ظرفیتها و تواناییهای علمی
_اجرایی موجود ،منابع مال��ی ،دادهها ،اطالعات و
نیروی انس��انی عملیاتی کنیم .رئیس خانه معدن
اظهار کرد :معادن کوچک و متوس��ط ب��ا توجه به
تعدادشان که حدود  ۹۸.۳درصد کل معدن کشور
و س��هم باالی  ۸۵درصدی از جمعی��ت  ۱۳۴هزار
نفریمشغولدربخشمعدنکشورازاهمیتباالیی
برخوردار هس��تند .بهرامن توضیح داد ۶۵:درصد از
تولیدات معدنی کشور با استفاده از ۱۳۴هزار نفر در
بخشمعدنشکلمیگیرد؛بنابراینبخشبزرگیاز
نیازکشوربهواسطه معادنکوچکو متوسط تامین
میشود .عضوهیاتنمایندگاناتاقبازرگانیتهران
تصریح کرد :به طور کلی هرچه مقیاس تولید بنگاه
اقتصادیبزرگترشود،باسرشکنشدنهزینههای
جاری،قطعاهزینهتولیدپایینمیآید.امانکتهایکه
وجودداردایناستکهتولیدبزرگمقیاس،نیازمند
ماشین آالت بزرگ مقیاس است .این موضوع باعث
میشودکهایجادبنگاههایتولیدیبزرگمقیاسبا
سرمایهگذاریثابتودرگردشبیشتریهمراهباشد.
بهرامنبااشارهبهمزیتبنگاههایاقتصادیکوچک
مقیاس گفت :مزیت بنگاههای اقتصادی کوچک و
متوسط،زودبازدهبودن،چابکبودن،کمتربهسرمایه
گذارینیازداردونیازبهتکنولوژیسادهتراستکهدر
شرایطاقتصادیامروزکشوربهعنواناکسیراحیای
اقتصادکشورمطرحهستند.اوبیانکرد:اقداماتاولیه
انجام شده در این زمینه شامل ارسال آمار و اطالعات
معادن  ۳۱استان و جنوب کرمان و پتانسیل یابی و
پردازش اطالعات و مکان یابی واحد فرآوری است.
رئیسخانهمعدنبهموانعموجوددراینحوزهاشاره
کرد و گفت :موانعی که در فعالس��ازی معادن در۲۷
منطقهمعدنیبهصورتکاملبررسیشدهاندعبارت
است از :نیاز به سرمایه گذاری۳۲درصد ،زیر ساخت
۱۲درصد ،تکمیل نشدن اکتشاف۱۰درصد ،پایین
بودن عیار ۱۳درصد ،اداری و حقوقی ۱۰درصد ،باال
بودن هزینه حمل۵درصد ،مشکالت واحد فرآوری
۱۰درصد،بازار۱۰درصدوتکنولوژیوفنیاستکه
باید رفع شوند .عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران تاکید کرد :این طرح ،فعالیت خود را در چهار
حوزه «بس��یج کمکه��ای دولت ب��رای راهاندازی
طرح»« ،شناسایی س��رمایهگذاران»« ،شناسایی
سرمایهپذیران»و«همکاریباانجمنهاوتشکلها»
متمرکز کرده اس��ت که بخشهای دولتی از جمله
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ایمیدرو ،ایمپاسکو،
مرکزتحقیقاتفرآوریمعدن،صندوقبیمهسرمایه
گذاری فعالیتهای معدنی ،سازمان زمین شناسی
و اکتشافات معدنی کشور و انجمنها و تشکلهای
بخشخصوصیازجملهخانهمعدنایراناست.

مرز خسروی پیشرفتهترین
مرز ایران با عراق است
پانزدهمشهریورماهمرزخسرویباحضوروزیرکشور،
استاندارکرمانشاهومقاماتعراقیبازگشاییشد.مرز
خسروینزدیکترینپایانهمرزیایرانبهبغداد،کربال،
کاظمینوسامرااست،اینمرزتابغداد،پایتختکشور
عراق،۱۹۰نجف،۳۸۰کربال،۳۰۰کاظمین ۲۰۳وتا
سامرانیز ۳۲۶کیلومترفاصلهدارد.بهگفتهعبدالرضا
رحمانیفضلی ،وزیر کشور بازگشایی مرز خسروی
فرصت خوبی برای زائران اس��ت که با خدمات بهتر
و تسهیالت مناسبتر سفر به عتبات را انجام دهند.
کیوان کاشفی ،عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره
بازگشایی مرز خس��روی به پایگاه خبری اتاق ایران
میگوید :مرز خسروی یکی از مهمترین مرزیهای
زمینی ایران با کش��ور عراق است؛ این مرز مهمتر از
مرز مهران و پرویزخان ب��وده و جزو اولین مرزهایی
است که بعد از س��قوط صدام ارتباط تجاری ایران با
کشور عراق از آن شروع ش��د .کاشفی میگوید :در
این سالها امکانات و زیرساختهای خوبی در مرز
خسرویفراهمشدهاست؛اینمرزبهلحاظگمرکی،
جادهوسایرزیرساختهایالزمازهمهمرزهایایران
باکشورعراقپیشرفتهتراستوبهلحاظمسافتهم
بهعراقنزدیکتراست.دراینسالهادرقصرشیرین
هتلهاوامکاناتگردشگریزیادیتدارکدیدهشده
که میتواند به رونق مرز خسروی کمک کند .رئیس
اتاق کرمانشاه به زمان تعطیلی مرز خسروی اشاره
میکند:داعشکهبهاستاندیاله،یکیازمحرومترین
استانهای عراق حمله کرد ،به دلیل مسايل امنیتی
مرزخسرویتعطیلشدامااینروزهاباردیگرامنیت
به این استان بازگشته است .مدتهاست که هیات
تجاریومقاماتسیاسیعراقازمرزخسرویبازدید
کرده و مشتاق همکاری از طریق این مرز هستند .او
ادامه میدهد :در ایام اربعین مرز خسروی برای تردد
زائران باز خواهد بود و بعد از آن تجار میتوانند از این
مرزکاالهایخودرابهعراقصادرکنند.البتهقب ً
الدر
ایاماربعینتجارایرانیازمرزسومارکاالهایخودرابه
عراقصادرمیکردندولیامسالهنوزمرزجایگزینی
برایصادراتاعالمنشدهاست.کاشفیتاکیدمیکند:
مابایددرایاممحرمازفرصتبازارعراقبهنفعاقتصاد
خود بهره بگیریم .برای همین باید مرزهای سومار،
چنگوله در اختیار صادرکنندهها باشد تا تجار ایرانی
در بازار رقابتی عراق فرصت ارائه کاالهای ایرانی را از
دستندهند.

6

چهارشنبه  20شهريور  11 1398محرم  1441سال ششم شماره Wed. Sep 11. 2019 1472

تشكلها

واکنش اتاق مشهد به تصویب شتاب زده الیحه اصالح قانون تجارت

قوانین مادر را عجوالنه تصویب نکنید

از جلسه قبلی شورای گفت و گو اعتراض به تصویب
الیحه قانون تجارت آغاز ش��د و به مرور نگرانی های
بیشتری درباره این الیحه مطرح شد .اهمیت قانون
تجارت و اثرات جدی این قانون بر فضای کسب و کار
باعث شد که جلسه اخیر هیأت نمایندگان اتاق مشهد
به این موضوع بپردازد.
رئیس ات��اق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی
ایران در جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد با انتقاد
از بررس��ی ش��تابزده الیحه اصالح قانون تجارت
در مجلس گفت :قانون تج��ارت بهعنوان یک قانون
مادر بر مبادالت تجاری کشور حاکم است و بسیاری
از بنیانه��ای اقتص��ادی نیز به آن متکی اس��ت؛ اما
نماین��دگان مجلس  ۱۰۹م��اده از الیحه اصالح این
قانون را فقط در دو ساعت بررسی و تصویب کردهاند
که دلیل ای��ن تعجیل و تبعات آتی آن جای نگرانی و
سؤال دارد .غالمحسین شافعی با اشاره به قدمت 80
س��اله قانون تجارت ،افزود :اتاق ایران بالفاصله بعد
از تعجی��ل مجلس در تصویب الیح��ه اصالح قانون
تجارت ،مراتب نگرانی خود را در این خصوص اعالم
کرد و در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
نیز بر لزوم تجدیدنظر در این رویه تأکید شد.
با بخش خصوصی مشورت نشد
شافعی با اشاره به دامنه وسیع اثرگذاری قانون تجارت
بر وضعیت بخش خصوصی و اقتصاد ایران ،تأکید کرد:
برای تصویب چنین قان��ون مهمی باید نظرات بخش
خصوصی و نخبگان اقتصادی اخذ میشد؛ اما نهتنها
این کار انجام نشد بلکه نمایندگان مجلس در فرصت
کوتاه باقیمانده تا پایان مجلس دهم ،اقدام به تصویب
شتابزده قانون مهم تجارت میکنند که دغدغهها و
ابهامات زیادی را ایجاد میکند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه عجله در
اصالح این قانون یقیناً بر فعالیتهای تجاری اثرگذار
خواهد بود ،گفت :درخواست ما تجدیدنظر جدی در
این رویه غیرمعمول اس��ت و از دولت و مجلس انتظار
داریم با جدیت به این موضوع ورود کنند.
به گفته ش��افعی ،الیحه اصالح قان��ون تجارت باید با
بهرهگیری از تجربه کشورهای موفق و بهصورت جامع
و کامل تدوین شود و جای هیچگونه تعبیر و تفسیری
در مفاد آن باقی نماند.

قانونی بسیار بنیادین
بحث درباره قانون تجارت صرفا در بخش خصوصی
نیست و سایر و حساسیا این موضوع باعث شده است
که بس��یاری از کارشناسان به این موضوع بپردازند.
الیحه تجارت یکی از بنیادیترین قوانین در حوزه
اقتصادی است که در صورت تصویب کامل تاثیرات
شگرفی بر فضای اقتصادی از جمله روابط اقتصادی
خواهد گذاش��ت؛ با این حال یک اقتصاددان معتقد
اس��ت این تغییر و تحوالت بسیار سریع انجام شده
و به دلیل تفس��یرهای مختلفی که از آن میش��ود،
میتواند باع��ث ایج��اد اختالالت��ی در کل فضای
اقتصادی شود.
این روزها مجلس ش��ورای اسالمی مشغول بررسی
یکی از بنیادیترین قوانین اقتصادی کش��ور یعنی
"قانون تجارت" اس��ت .این قانون که شامل بیش از
 ۱۳۰۰ماده قانونی اس��ت مرجع بس��یاری از روابط
و س��ازکارهای فعلی اقتصادی از جمله قوانین کار
اس��ت؛ قانون تجارت فعلی ایران در س��ال  ۱۳۱۱و
به تأسی از قوانین تجاری فرانسه وضع شده است.
ایمان اس�لامیان با اش��اره اصالح چندب��اره قانون
تجارت در بعد از انق�لاب اظهار کرد :بعد از چندین
مرحل��ه و اقدام ب��رای تغییر این قان��ون باالخره در
مجلس فعل��ی این قانون مورد بررس��ی قرار گرفته
اس��ت .قانون تجارت بس��یاری از روابط کاری بین
افراد و سازمانها را تعیین میکند .روابط اقتصادی
بین افراد و مالکیت دو بعد مهم این قانون هس��تند؛
در بحث مالکیت باید این نکته را در نظر داش��ت که
نهاد مهمی مانن��د مالکیت به هر ش��کلی به قانون
تبدیل ش��ود مبنای پیش��رفت و توس��عه کشور را
تعیین میکند.
این اقتص��اددان با تاکید بر این ک��ه فرآیند تایید و
تصویب قوانین تجارت در همه جای دنیا با حوصله
و در یک فرآیند طوالنی مدت انجام میشود ،اظهار
کرد :یک مساله مهم در قانون تجارت این است که
این نوع قوانین به هیچ وجه نباید تفسیرپذیر باشند
چرا تفس��یرپذیری باعث تزل��زل و تردید در روابط
اقتصادی خواهد شد ،این در حالی است که از همین
حاال فعاالن اقتصادی نسبت به تغییر مواد این قانون
موضع گرفته و آن را عاملی ب��رای ایجاد اختالفات
اقتصادی ارزیابی می کنند.

تغیی�ر بیش از  ۱۳۰۰م�اده قانونی را نباید
در چند روز تصویب کرد
وی در ادامه با اشاره به روند بررسی قانون تجارت در
مجلس شورای اسالمی گفت :در حال حاضر قانون
تجارت در حال تغییر و نه اصالح است این به معنای
تغیی��ر در بیش از  ۱۳۰۰ماده قانونی خواهد بود که
قرار است ظرف تنها چند روز به تصویب برسد.
اس�لامیان با تاکید بر ضرورت تعام��ل با نهادهای
خصوصی و نیمهخصوصی برای تدوین قانون تجارت
ادامه داد :در حال حاضر انجام تغییرات باعث ایجاد
یک فض��ای ابهام و تردی��د در بین فع��االن بخش
خصوصی شده اس��ت و اکثر آنها نگاه مثبتی به این
قانون ندارند در حالی که پیش از این همین اقش��ار
بر ضرورت تغییر قانون تجارت تاکید میکردند ،اما
چون در تغییرات جدید نظرس��نجیها و مقدمات

الزم انجام نشده است همان منتقدان پیشین حاال
در برابر تغییر قانون تجارت موضع گرفتهاند.
قانون تجارت قانون «مادر» است
این اقتصاددان با تاکید بر اثرگذاری باالی تغییر در قوانین
«مادر» مانند «قانون تجارت» بر روابط اقتصادی کشور
گفت :پیش از هرچیز باید سعی میشد که این تغییرات
به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار بگیرد .در حالی که به
نظرمیرسدچنیناقداماتمطالعاتیانجامنشدهوهمین
مساله نیز باعث نگرانی افکار عمومی هم شده است .وی
با اشاره به شکنندگی فضای کاری فعلی در اقتصاد گفت
که اگر قانون تجارت ابالغ ش��ود همه چیز را تحت تاثیر
قرار خواهد داد و بنابراین طی نکردن فرآیندهای الزم در
قانون تجارت میتواند باعث جوانمرگی این قانون و بروز
مشکالتی در روابط اقتصادی شود.

قانون تجارت تفسیر شود مشکالت
شروع میشوند
او با انتقاد از تفسیرپذیری در مواد تغییر یافته قانون
جدید تجارت ادامه داد :معموال قوانین وضع ش��ده
بعد از آنک��ه وارد مراحل اجرایی میش��وند ،دچار
ابهامات و ایراداتی میشوند اما قانون فعلی تجارت
در مرحلهی تدوین باعث گمانهزنیها و تفسیرهای
مختلفی شده است که میتواند باعث به وجود آمدن
مشکالت زیادی در آینده شود.
اسالمیان با اش��اره به مرجع بودن قانون تجارت در
فضای قوانین اقتصادی کش��ور گفت که بس��یاری
از رواب��ط ق��راردادی بین کارفرمای��ان و کارکنان،
شرکا و ش��رکتها مبتنی بر قانون تجارت است که
این مساله نش��اندهنده ابعاد وسیع قانون تجارت
است.

در پنجمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بررسی شد

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تشریح کرد

پیششرطهای اقتصادی برای حذف چهار صفر از پول ملی

ظرفیت عقود اسالمی پشت دیوار دوگانگی در نظام بانکی

اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در پنجمین نشست
این کمیس��یون به بررس��ی آثار حذف چهار صفر از پول ملی کشور
پرداختند.
فریال مستوفی ،رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ،در
آغاز این نشست با اش��اره به تجربه بینالمللی حذف صفر از پول در
برخی کشورهای دنیا ،گفت :این تجربه نشان میدهد حذف صفر از
پول در کشورهایی موثر واقع شده که توانستهاند اقتصاد کالن خود
را باثبات کنند .کش��ورهای موفق در این عرصه در گام نخس��ت به
سراغ افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم رفتهاند و در پی آن
توانستهاند از حذف صفر از پول کشور خود بهره ببرند.
مس��توفی سپس افزود :به نظر میرس��د در حال حاضر و با توجه به
وضعیتی که اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است ،زمان مناسبی
برای حذف چهار صفر از پول ملی نیست و ابتدا باید الزامات دیگری در
اقتصاد از جمله افزایش انضباط مالی ،حذف یارانهها ،انضباط مالیاتی،
اصالح نرخ واقعی ارز و افزاش سهم و نقش بخشخصوصی در اقتصاد
رعایت شود سپس به سمت اجرای حذف صفر از پول ملی رفت.
به گفته فریال مستوفی ،حذف چهار صفر از پول ملی باید در انتهای
مسیر اصالحات اقتصادی در کشور صورت گیرد.
در همین رابطه ،مهدی پورقاضی ،از فعاالن اقتصادی بخش صنعت
و عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد که حذف چهار
صفر از پول ملی برای آسان کردن مبادالت تجاری در پیش گرفته
شدهاست.
اوتوضیح داد که حذف چهار صفر از پول ملی کش��ور ممکن است
در ابتدا تورم کوتاهمدت و زودگذری را در اقتصاد کشور ایجاد کند

اما این اق��دام در نهایت به نفع اقتصاد ایران اس��ت .عباس آرگون
نایب رییس کمیسیون بازار پول و س��رمایه اتاق تهران نیز حذف
چهار صفر از پول ملی را به نفع اقتصاد کشور دانست و گفت :شرط
اولیه برای اجرای این سیاس��ت اقتصادی ،حفظ ش��رایط موجود
اقتصادی کشور است.
وی با این حال افزود :با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در شرایط
کنونی ،به نظر میرس��د که با حذف چهار صفر از پول ملی کش��ور،
برخی ش��اخصهای اقتصادی از جمله نرخ تورم که طی سالهای
اخیر در وضعیت ثبات قرار داشته ،دستخوش تغییر و تحول شود.
ش��هاب جوانمردی دیگر عضو هی��ات نمایندگان ات��اق تهران نیز
معتقد است که در شرایط کنونی ،زمان کافی برای اصالح نظامهای
نرمافزاری مالی و پولی کشور فراهم نیست چرا که در صورت تصمیم
دولت برای حذف چهار صفر از پ��ول ملی ،باید تمامی نرمافزارهای
مالی کشور اصالح شوند.
محمدرضا بختیاری ،مشاور بینالملل اتاق تهران ،نیز معتقد بود که
حذف چهار صفر از پول ملی کشور زمانی کارساز خواهد بود که روابط
پایدار و با ثبات بینالمللی برای کش��ور فراهم شده باشد و بتوان از
ظرفیت بازارهای مالی دنیا و سرمایهگذاران خارجی استفاده کرد ،در
غیر این صورت ،این طرح سرانجام روشنی نخواهد داشت.
در این نشست دیدگاهها و نظرات متفاوتی از سوی نمایندگان بخش
خصوصی در مورد طرح جدید دولت برای تغییر واحد پول و حذف
چهار صفر مطرح شد و در نهایت مقرر شد در نشست بعدی با حضور
یکی از چهرههای مطرح پولی و بانکی کشور ،این بحث مجدد مطرح
و مورد بررسی قرار گیرد تا به نتیجه نهایی منتج شود.

حسین س��لیمی در مورد ظرفیت بانکداری اس�لامی برای تامین
مالی تولید در کشور گفت :پیش از ورود به بحث ،این واقعیت را باید
پذیرفت که مشتریان بانکها آشنایی چندانی با ابزارها و عقود اسالمی
مترتب بر سیستم بانکی ندارند.
وی اضاف��ه کرد :نیاز اصلی در اس��تقرار بانکداری اس�لامی ،تفهیم
درس��ت ،دقیق و شفاف ابزارها و عقود اسالمی است؛ به عنوان مثال
فروش اقساطی توسط بانک ها علی رغم شرعی بودن نتوانست برای
مشتری کارایی الزم را داشته باشد.
سلیمی با تاکید بر اینکه عقود اسالمی کامال جوابگوی نیاز مشتریان
بانکی است گفت :علی رغم کارایی عقود اسالمی در نظام بانکی ،یکی
از معضالتی که با آن دست به گریبانیم این است که همه می خواهند
از بانک ها تس��هیالت دریافت کنند و کسی به دنبال تامین مالی از
طریق اوراق ( مانند عقود اسالمی) ،نیست؛ اوراق مرابحه ،اوراق سلف
و  ...می تواند جایگزین تس��هیالت کوتاه مدت شده و شرکت های
بزرگ از این طریق نیاز مالی خود را تامین کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داش��ت :وام های
بان��ک های ما منهای وام های صنعتی عموم��ا وام های کوتاه مدت
یکساله هستند ،در حالی که سیستم بانکی می تواند اوراق متنوع
را در اختیار بازار س��رمایه قرار داده و مساله تامین مالی بنگاه های
اقتصادی را حل کند؛ الزم به ذکر است که برای کسب نتیجه بهتر و
ارائه فرصت کافی به مشتریان بهتر است این اوراق پنج ساله باشند.
حس��ین س��لیمی گفت :مش��کل عقود و اوراق اس�لامی همین
کوتاهمدت بودن است و نمی تواند دردی از تولید و صنعت را دوا کند؛
پیشنهاد ما این است که اوراق سه تا پنج ساله باشند.

البته برخی بانک ها برای طرح ها تسهیالت ارائه می کنند اما بانکها
اصوال تسهیالت خود را بر اس��اس عقودی ارائه می کنند که سریعا
وصول شود.
وی تش��ریح کرد :بانک ها نیز به دلیل شرایط اقتصادی محتاطانه
گام بر می دارند و برای ارائه تس��هیالت بلند مدت سرسختی نشان
می دهند و صد البته تورم ،رکود و سایر شرایط اقتصادی بر عملکرد
بانک ها موثرند.
سلیمی با اظهار امیدواری در بهبود روشها و رفع اختالف نظرها در
استفاده از اوراق و عقود اسالمی در سیستم بانکی گفت :اجرای عقود
اسالمی از سوی صنایع با هیچ مشکلی مواجه نیست اما اینکه چرا این
موضوع در فضای تولید و صنعت جا نیفتاد بر می گردد به دوگانگی
بین سیستم قدیم وجدید و عدم آگاهی مدیران صنعتی از کارایی و
عملکرد عقود اسالمی.
کارشناس امور بانکی اظهار داشت :وقتی در نظام بانکی بنابر اصول
اسالمی مشارکت جایگزین بهره شد؛ بسیاری از مدیران صنعتی از
چند و چون و جزییات آن آگاهی نداشتند بنابراین به جای ورود و
اس��تفاده از آن  ،ترجیح دادند از آن استفاده نکنند در صورتیکه در
کشورهای اسالمی از انواع و اقسام بانکداری مشارکتی و عقود اسالمی
استفاده می کنند.
وی در ادامه گفت :استفاده طویل از مدت از ابزار و روش های متعارف
بانکی باعث شده استفاده از عقود اسالمی برایمان دشوار باشد و البته
کم کم مسیر باز شده و و مشکالت پیرامون آن حل می شود .همانطور
که با راهکار و الگوهای ارائه ش��ده از سوی فقها مسائلی چون خرید
آتی در بورس برطرف شد.

لزوم حضور پررنگتر توليدكنندگان ايراني در نمايشگاههاي بينالمللي

فرصتي براي ديدهشدن در آنسوي مرزها

حضور در نمايش��گاهها براي عرض��ه و معرفي كاال و
خدمات شركتهاي توليدي ،از مولفههايي است كه
با توج ِه به آن ،ميتوان متقاضيان هر چه بيش��تري را
جذب كاال يا خدمات كرد.
با نيمنگاهي به نمايشگاههاي بينالمللي كه در اقصي
نقاط جهان برگزار ميشود و بعضا در ايران نيز شاهد
داير شدن چنين نمايشگاههايي هستيم ،اين واقعيت
به اثبات ميرسد كه اساسا يكي از اركان برجسته در
تبليغات و معرفي كاال يا خدمات شركتها ،به واسطه
حضور در چنين محافل و مجامعيُ ،ميس��ر و محقق
ميشود.
با همه اين اوصاف ،متاس��فانه ،از س��وي بس��ياري از
شركتهايتوليديوخدماتيبهاينامرخطيرآنچنان
كه بايد ،توجه الزم لحاظ نميش��ود و در بس��ياري از
نمايشگاههاي بينالمللي جهان ،فقدان حضور ايران،
بستر را براي پيش��ي گرفتن رقبا از شركتها و مراكز
توليدي و خدماتي ايراني هموار و مسطح ميسازد.
برندس�ازي محص�والت ايران�ي ،الزم�ه
حمايت از كاالي ايراني
متاس��فانه با وجود ضرورت حضور هر چه پر رنگتر
ش��ركتهاي تولي��دي و خدماتي اين م��رز و بوم در
نمايش��گاههاي بينالمللي اين امر آنچن��ان كه بايد

پر رنگ به نظر نميرس��د و اين در شرايطي است كه
بسياري از ش��ركتهاي فعال در كش��ورهاي رقيب
ايران در حوزه توليد و ارايه خدمات ،نقشي برجسته و
حضوري مشهود در نمايشگاههاي بينالمللي دارند.
در شرايطي كه در خصوص نقش تاثيرگذار تبليغات
و بازاريابي در افزايش ضريب فروش كاالها و خدمات
و توسعه صادراتي آن به اقصي نقاط جهان هيچگونه
ترديد و ش��بههاي وجود ندارد و با پذيرفتن اين اصل
انكارناپذير،ميبايدحضوردرنمايشگاههايبينالمللي
نيز به عنوان بخشي از اين فرآيند تبليغاتي و بازاريابي
پذيرفته شود در غير اينصورت پازل مذكور تكميل
نخواهد شد.
به واقع اهميت حضور در نمايش��گاههاي بينالمللي
به ميزاني اس��ت كه ام��روز بس��ياري از كمپانيها و
شركتهاي صاحب نام و برجسته جهاني نيز از حضور
در چنين محافل و نمايشگاههايي دريغ نميكنند و به
تبع با چنين اوصافي ،براي شركتهايي كه صاحبنام
و نام آش��نا نيس��تند ضرورت اين حضور برجستهتر
خواهد بود.
طرح اي��ن موضوع به معن��اي عدم حض��ور مطلق،
شركتها و مراكز توليدي و خدماتي در نمايشگاههاي
بينالمللي جهاني نيس��ت ،اما وقتي تع��دد مراكز و
بنگاههاي تولي��دي ،اقتصادي و خدمات��ي را در نظر

ميگيريم و ظرفيتها و توانمنديهاي بالقوه موجود
را مورد ارزيابي قرار ميدهيم ،اين واقعيت تلخ به اثبات
ميرسد كه متاسفانه ضريب حضور در نمايشگاههاي
بينالمللي اندك و ناچيز است.
بدون ترديد ،حضور در چنين نمايشگاههايي مستلزم
هزينه كردهاي خاص به خود است ،اما در صورت نگاه
عميق و بلندمدت و ترسيم افق و چشمانداز الزم اين
واقعيت مسجل ميشود كه حضور در نمايشگاههاي
بينالملليوهزينهكردبرايتحققچنينامرخطيري،
يك نوع س��رمايهگذاري محسوب ميشود كه مزايا و
ثمرات آن در ميان مدت و بلندمدت باز خواهد گشت
و اساس��ا ميبايد در نوع نگاه به چنين عرصههايي از
سوي مراكز توليدي و خدماتي ايراني ،تجديد نظري
اساسي لحاظ شود.
البته نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه اين ضعف
در حضور نمايشگاههاي بينالمللي و خأل شركتهاي
توليدي و خدماتي ايراني در محافل و نمايشگاههاي
جهاني ،صرفا از كم توجهي و غفلت نشات نميگيرد،
بلكه مش��كالت مال��ي و عدم توان الزم ب��راي تامين
ميزبان چنين
هزينه رفت و آمد به كشورهاي مبدا و
ِ
نمايش��گاههايي در حضور كمرنگ ايرانيها بس��يار
تاثيرگذار و تعيينكننده اس��ت ،كه انتظار ميرود با
حمايت دستگاههاي ذي ربط و متولي ،زمينه و بستر

هر چه مطلوب و شايستهتري براي حضور در چنين
مراكز و محافلي فراهم شود .يكي از مولفههاي اساسي
در حمايت از كاالي ايراني به برندس��ازي آن معطوف
ميشود و به تبع در چنين ش��رايطي حضور فعاالنه
ش��ركتهاي توليدي ،خدماتي و اقتصادي ايران در
چنين مجامعي ،روند برند ش��دن كاالهاي ايراني را
تسهيل و تسريع خواهد كرد.
حضور در نمايشگاههاي بينالمللي
به رونق اقتصادي كشور كمك ميكند
مهدي كريمي تفرش��ي ،رييس هياتمديره تعاوني
توليدكنن��دگان مواد غذايي ،از نمونه افرادي اس��ت
كه به ضرورت حضور پررنگ ايران در نمايشگاههاي
بينالمللي اعتقادي راسخ دارد.
به زعم وي چني��ن فرصتها و بس��ترهايي ،فضايي
مطلوب جه��ت به نمايش گذاش��تن توانمنديهاي
تولي��دي و فني اي��ران به ش��مار ميرود و ب��ه واقع
شكلگيري تعاملي مثبت و س��ازنده با توليدكننده
و مصرفكننده و اقش��ار مختلف م��ردم ،ميتواند به
دستاوردهاي ارزندهاي منتهي شود.
كريمي تفرشي معتقد است ،حضور در نمايشگاههاي
بينالمللي ،اب��زار و اهرم��ي قدرتمن��د در بازاريابي
مطلوبتروبهنوعيخودارزيابيازوضعيتشركتهاي

توليد و خدماتي به شمار ميرود و ارتباط موثري كه
در نمايشگاه شكل ميگيرد ميتواند به همكاريهاي
عميق ،دراز مدت منجر ش��ود و به م��وازات حصول
رش��د صادراتي ،رونق اقتصادي را نيز براي كشور به
ارمغان آورد.
رييس هياتمديره تعاوني توليدكنندگان مواد غذايي
حضور در نمايشگاههاي بينالمللي را وسيلهاي براي
تفاهم و گفتوگوي ميان ملل و فرهنگها ميداند كه
در س��ايه چنين فرصتي ميتوان به تبادل اطالعات
علمي،بازرگانيوتجاريپرداختواينمولفهها،نقشي
كليدي در توسعه هر چه بيشتر توليد ايفا ميكند.
ما حصل چنين توفيقات��ي به افزايش ضريب فروش،
كاهش خس��ارات ركود اقتصادي در داخل كش��ور،
اش��تغالزايي هر چه بيش��تر و ارتق��اي كمي و كيفي
محصوالت در فضاي رقابتي با ديگر شركتها و مراكز
توليدي و خدماتي ميانجامد و ب��ه تبع آن ،ارزآوري
بيشتري نيز براي كشور به دنبال دارد.
اميد آن ميرود با هموار شدن شرايط ،ضريب حضور
توليدكنندگان ايراني در نمايش��گاههاي بينالمللي
با افزايش هر چه بيش��تري همراه ش��ود ك��ه يقينا با
تحق��ق اين امر ،دس��تيابي به اهداف سياس��تهاي
اقتصاد مقاومتي ،با سهولت هر چه بيشتري عملياتي
خواهد شد.

انرژي
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«تعادل» مقاله فايننشيال تايمز درباره تغيير نابهنگام وزير انرژي عربستان را بررسي ميكند

پايان رسوايي خاشقجيآغاز ضربه به تكنوكرات سعودي

گروه انرژي| نادي صبوري |
يكشنبه صبح يك فرمان پادش��اهي ،خالد الفاح وزير
انرژي عربس��تان را بعد از دو سال از اين سمت عزل كرد
و عبدالعزيز بنس��لمان برادر ناتني محمد بن س��لمان
ش��اهزاده جنجالي را به جاي او به اين س��مت منصوب
كرد .اين اتفاق 4روز بعد از آن ميافتاد كه الفالح از رياست
آرامكو شركت نفت سعودي كنار گذاشته شده بود 5،روز
قبل از آن هم صنعت و مع��دن از حوزه اختيارات الفالح
بيرون رفته بودند .در توصيف اينكه اين اتفاق تا چه اندازه
مهم است دانستن همين موضوع بس كه علي النعيمي
كسي كه پيش از الفالح سكان وزارت نفت عربستان را در
دست داشت  30سال عمر وزارتي داشت .در ميان تمام
تحليلها يكي از جذابترينها را بايد به تحليل نشريه
اقتصادي فايننش��يال تايمز اختصاص داد .تحليلي كه
تالش ميكند ميان عزل الفالح اين تكنوكرات كهنهكار و
روياهاي بنسلمان براي عربستان 2030از طريق عرضه
عمومي آرامكو ،نگين پادش��اهي ،ارتباطي برقرار كند و
سرنخ اين بركناري را در استقبال از اوراق قرضه آرامكو
بيابد؛ جايي كه پادشاهي به اين نتيجه رسيد كه رسوايي
خاشقجي تمام شده است .اين مقاله ميتواند در بعضي
موارد كمي يكجانبهگرايانه و بعضا بدون مستندات كافي
براي ادعاها تعبير شود ،چرا كه تمام منبعهاي خبري آن
بينام هستند اما قطعا حداقل از اين جهت كه بفهميم
بخشي از جهان غرب اين ماجرا را چطور ميبيند ارزش
خواندن دارد« .تعادل» مقالهاي كه ش��ايد بهترين تيتر
براي توصيف آن «افتادن الفالح از عرش به فرش» است
را براي خوانندگان انتخاب و ترجمه كرده است .آن را در
ادامه ميخوانيد.
يك سال پيش خالد الفالح كس��ي كه داشت همزمان
انرژي،صنعتومعدنرايكجاادارهميكرددستنيافتني
به نظر ميرسيد.
نفت خام به باالترين ميزان خودش از سال 2014رسيده
بود كه بخش��ي از آن به خاطر ديپلماس��ي نفتي او بود.
عرضه عمومي آرامكو متوقف شده بود كه نشان ميداد
احتماالتكنوكراتهاتوانستهانددرپيشبردنرويكردي
محافظهكارانهتر در عرضه موفق شوند.
و  23اكتبر پارس��ال ،وقتي كه ش��مار قاب��ل توجهي از
سياستمداران و صاحبان كسب و كار كنفرانس داووس
صحررارابايكوتكردند،وقتيكهمحمدبنسلمانبراي
ترميمچهرهپادشاهيبعدازقتلجمالخاشقجينيازبه
يكوزيرارشدداشت،اينخالدالفالحبودكهدركنفرانس
داووس صحرا وارد عمل شد و آنجا گفت كه پادشاهي از
پس اين بحران بر خواهد آمد.
حاالولي،وقتيكهبنسلماندنبالايناستكهبهعرضه
عمومي آرامكو شتاب ببخشد و خون تازهاي به رگهاي
اصالحات اقتص��ادي كه اين اواخر چندان خبري در آن
پيش نيامده بود تزريق كند ،انگار كه آقاي الفالح ديگر

مازاد بر نياز احساس شده است .حتي با استانداردهاي
درهمريخت ه حكمراني بن سلمان هم ،عزل كردن آقاي
الفالح يك حركت از عرش به فرش تمام عيار براي يكي
از ردهباالترين افراد در پادشاهي و رهبر معنوي اوپك به
حساب ميآيد.
فايننشيال تايمز روند 9روزهاي كه از كنار گذاشته شدن
الفالح از رياست آرامكو تا عزلش از وزارت انرژي به طول
انجاميد را «نامعمول» و عجيب توصيف ميكند؛ ماجرا با
بيرون كشيدن صنعت و معدن از سبد سهام آقاي الفالح
و ايجاد يك وزارت جداگانه براي اين دو ماجرا شروع شد
و بعد به جايگزيني الفالح با ياسر الرمايان رييس صندوق
ثروت ملي عربس��تان كه او را هم از نزديكان بنسلمان
ميدانند ،در رياست آرامكو رسيد.
با وجود اينكه اين دو حركت ش��گفتانگيز بودند اما در
خود منطقهايي داشتند .در مورد صنعت و معدن ،اين
استدالل وجود داشت كه سر الفالح براي اينكه بتواند به
اين دو بخش هم رس��يدگي كند خيلي شلوغ است .در
مورد كنار گذاشتن از رياست آرامكو هم به نظر ميرسيد
براي اينكه اين ش��ركت بتواند عرضه بش��ود و به خاطر
مسائل حاكميتي دير يا زود الفالح بايد از اينكه به صورت
توامان رياست آرامكو و وزارت انرژي را در دست داشته
باشد كنار برود.

افراد نزديك به دولت عربس��تان ميگفتند كه هر چند
كركوپرالفالححاالديگرريختهولياوميتواندهمچنان
به عنوان وزير انرژي محترم شمرده شود و روي كارش در
اين بخش متمركز بماند.
ولي شليك نهايي چهار روز بعد اتفاق افتاد.
صبح يكشنبه طي يك «فرمان سلطنتي» خالد الفالح
از وزارت انرژي عربس��تان كنار گذاش��ته و با شاهزاده
عبدالعزيزبنسلمانبرادرنيمهتنيوليعهدجايگزينشد.
افتيمىنويسد:اينطوركهبهنظرميرسداوداردهزينه
قيمتهايروبهكاهشوناخوشاحوالنفت،نداشتنآن
شور و اشتياق الزم براي عرض ه شتابزده آرامكو و جديتي
كه از نظر بعضيها نخوتآميز ميآيد و دل همكارانش
در كابينه را چركين كرده مىپردازد.
يك فرد آگاه به ماجرا به اين نش��ريه گفته است« :شايد
او با بعضي از وزراي كابينه ،مثال اقتصاد يا تجارت روابط
بدي داشته است و با بعضي از همكارانش چندان آبشان
در يك جوي نميرفته اس��ت .دولت بايد با يكي از آنها
خداحافظي مىكرده».
اين فرد ارتب��اط ميان آنچه فايننش��يال تايمز «تغيير
سرنوشت» الفالح توصيف ميكند با مخالفت او با روندي
سريعتر در آمادهسازي آرامكو براي عرضه ،چيزي كه مد
نظر بن سلمان است ،را رد ميكند.

او گفته است« :الفالح جلوي اين ماجرا نبود ،او قانع شده
بود ،حتي اگر هم به مساله باور نداشت دستورها را دنبال
و اجرا ميكرد».
ديگراني كه البته اف تي نامي از آنها نميآورد طبق مقاله
اين رس��انه اعتقاد دارند ك��ه «مخالفت ضمني» الفالح
با عرضه س��ريع آرامكو ،جايي ك��ه او بخش اعظم عمر
كارياش؛ از جمله شش سال به عنوان مديرعامل را در
ن هم در دورهاي كه
آن گذرانده كار را خراب كرده است ،آ 
محمد بنسلمان عادت ندارد صبر زيادي مقابل كساني
كه دستورات را اجرا نميكنند نشان دهد.
يك نفر كه براي آرامكو كار مشاوره ميكند و نامش هم
فاش نشده گفته كه الفالح س��دي در راه بود كه رييس
جديدآرامكونخواهدبود.اوصداييبلندتربراياعتراضها
بود و از منافع شركت دفاع ميكرد»
او از يك راه عاقالنهتر در عرضه آرامكو دفاع ميكرد ،راهي
كه تبع��ات مختلف طي كردن آن در نظر گرفته ش��ده
باشد ،نميفهميد كه رييس يك «پذيرش» بيچون و
چرا ميخواهد.
«عرضه عمومي آرامكو» يا  IPOقلب اصالحاتي است
كه قرار است به چشمانداز 2030محمد بنسلمان ختم
شود.سالپيشاماواگرهاباعثشدنداينعرضهعمومي
بهتاخيربيفتد.

ولي در ماه آوريل و بعد از اينكه تقاضاهاي تا ده برابر براي
اوراق قرضه  12ميلي��ارد دالري آرامكو آمد و همزمان
گزارشها نشان داد اين شركت سال قبل  110ميليارد
دالر درآمد خالص داشته ،ورق برگشت.
موفقيت اي��ن اوراق ،اين باور را تقوي��ت كرد كه اوضاع
وخيميكهبهدنبالقتلخاشقجيايجادشدهبودبهپايان
رسيده است .غولهاي بانكداري دنيا كم كم راهي براي
پادشاهي باز كردند و مقامات سعودي دوباره اظهارنظر
درباره عرضه اوليه آرامكو را آغاز كردند.
همان وقتها بود كه آقاي الفالح در يك كنفرانس خبري
عنوان كرد كه ممكن است عرضه زودتر از  2021اتفاق
بيافتد .او البته اين را هم گفته بود كه ممكن است حجم
عرضهكمترباشد.افرادنزديكبهماجراگفتندكهممكن
است همين امسال مقامات يك پذيرش در بورس داخلي
عربستان براي آرامكو ترتيب بدهند.
ولي با جدي ش��دن قدمها در عرض��ه عمومي آرامكو،
تنشهايي كه الفالح را درگير ميكرد به سطح آمد.
فايننشيالتايمزماهژوئنگزارشيبااينعنواننوشتكه
همزمان كه عربستان سرگرم شفاف كردن روابط ميان
آرامكو و وزارت انرژي است ،اين ماجرا كه مخارج سنگين
وزيرتوسطآرامكوپرداختميشودبهيكمعضلتبديل
شده است .همچنين زمزمههايي از اينكه مدل مديريتي
الفالحكهاينطوراستكههرچيزريزيراكنترلميكند
مسالهساز شده است.
يك فرد داخلي در آرامكو ميگويد« :حتي بعد از اينكه
الفالح به صورت توامان وزارت انرژي و رياست آرامكو را
داش��ت باز هم به امين ناصر مدير اجرايي اين كمپاني
فض��اي چنداني نميداد كه ام��ورات را بدون دخالت او
پيش ببرد».
ولي مشاور آرامكو ميگويد طبعيت روشي كه براي عزل
الفالح استفاده شد نش��ان ميدهد منش حكمراني در
پادشاهيتاچهاندازهبيقانوناست.اوميگويد«:وليعهد
دركي از مقياس چالشي كه پادشاهي و كمپاني نفتي با
آن روبرو خواهد شد ندارد اما نميتواند شكيبايي به خرج
بدهد و عجول است كه در پروسه بيفتد».
افتيمينويسدالفالحبهعنوانيكتكنوكراتقدرتمند
هيچوقت در حلقه محمد بن سلمان نبوده و او به ويژه از
زماني كه خودش را رهبر معنوي پادشاهي جا انداخت
بيش��تر از هر چيز به گروهي از بانكداران مثل الرمايان و
افراد ديگري كه در طول سالهاي تجارت با آنها نزديك
شده است اعتماد دارد.
فايننشيال تايمز به نقل از يك كارشناس مسائل خليج
فارس كه نام اين كارشناس هم آورده نشده مينويسد
كه نوعي تقابل مي��ان تكنوكراتها و حلقه برادران دور
وليعهد به وجود آمده و ميشود گفت كه برادران در حال
پيروزشدنهستند.اوميگويد«:الفالحفقطبهچاپلوسي
الرمايان نبود».

پيام ضمني وزير نفت عربستان درباره سرنوشت توافق كاهش توليد ،طالي سياه را گران كرد

عبدالعزيز :به توافق اوپكپالس پايبند ميمانيم

گروه انرژي|
قيمتنفتروزسهشنبهباخوشبينيبهاحتمالتوافق
اوپك و كشورهاي ديگر براي ادامه كاهش توليد ،براي
پنجمين روز متوالي افزايش پيدا كرد و به باالترين حد
در شش هفته گذشته رسيد.
بهاي معامالت آتي نفت برنت  50سنت يا  ۰.8درصد
افزايش پيدا كرد و به  ۶3دالر و  9س��نت در هر بشكه
رس��يد .بهاي معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت
امريكا نيز  47سنت يا  ۰.81درصد افزايش پيدا كرد و
به  ۵۸دالر و  31سنت در هر بشكه رسيد .نفت امريكا
روز دوشنبه بيش از دو درصد صعود كرده بود در حالي
كهقيمتنفتبرنتبا ۱.۷درصدافزايشبستهشد.اين
افزايش در واكنش بازار به انتصاب شاهزاده عبدالعزيز

بنسلمان،پسرپادشاهعربستانسعوديبهعنوانوزير
انرژي اين كشور صورت گرفت.
ش��اهزاده عبدالعزيز كه يكي از اعضاي قديمي هيات
س��عودي در اوپك بوده است ،روز يكشنبه به عنوان
وزير انرژي جديد عربستان جانشين خالد الفالح شد
و براي نخس��تينبار اداره مجموعه ان��رژي به يكي از
اعضاي خاندان س��عودي سپرده ش��د .وي به مذاكره
توافق فعلي ميان كشورهاي اوپك و غيراوپك از جمله
روسيه براي محدوديت عرضه نفت و تقويت قيمتها
كمك كرده است.
به گزارش ايسنا ،شاهزاده عبدالعزيز روز دوشنبه اظهار
كردكهاركانسياستعربستانسعوديتغييرنخواهد
كردوتوافقجهانيبرايمحدوديتعرضهبهميزان۱.۲

ميليونبشكهدرروزحفظخواهدشد.ويدرادامهافزود
كه گروه اوپك پالس كه متش��كل از كشورهاي عضو
و غيرعضو اوپك ش��امل روسيه است ،براي بلندمدت
همچنان به قوت خود باقي ميماند.
تاماس وارگا از كارگزاري «پيويام» بيان كرد« :واضح
است كه پادشاهي سعودي قيمتهاي باالتري براي
نفت ميخواهد ...شاهزاده عبدالعزيز بطور روشن گفته
است كه هيچ تغيير اساسي در سياست نفتي سعودي
رخ نميدهد ».وارگا ادامه داد« :جالب ميش��ود اگر ما
هرگونه اش��ارهاي از عبدالعزيز مبني بر نياز به كاهش
توليد عميقتر در اوپك پالس و به خصوص در توليد
نفتعربستان مشاهدهكنيم».
كميته مشترك نظارتي وزراي اوپك پالس كه وظيفه

ارايه گزارش از كاهش توليد اعضا را بر عهده دارد ،قرار
اس��ت روز پنجش��نبه در ابوظبي امارات متحد عربي
تشكيلشود.
استفناينس،استراتژيستبازارمنطقهآسيااقيانوسيه
در شركت «اكسي تريدر» در اين باره گفت :ديدار هفته
جاري توليدكنندگان اوپك پالس در ابوظبي اين اميد
رابرانگيختهكهممكناستكاهشبيشترتوليددركار
باش��د .با اين حال توليد نفت روسيه در اوت همچنان
فراتر از سهميه توافق شده اين كشور تحت توافق اوپك
پالس بوده است.
در مورد پايبندي توليدكنندگان به توافق اوپك پالس
نگرانيهايي وجود دارد ،زيرا عالوه بر روسيه ،دو عضو
اوپك ،يعني ع��راق و نيجريه نيز در م��اه اوت فراتر از

س��هميه خود نفت تولي��د كردند .بر اس��اس گزارش
رويترز ،اگر نفت روز سه شنبه را با افزايش به پايان ببرد،
طوالنيترين روند افزايشي نفت از اواخر ژوييه تاكنون
خواهد بود ام��ا موانع مربوط به جنگ تجاري امريكا و
چين به قوت خود باقي مانده است.
مديران كنفرانس س��االنه نفت آسيا اقيانوسيه اعالم
كردند كه انتظار ميرود قيمت نفت امس��ال به دليل
ابهامات پيرامون اقتصاد جهاني ،جنگ تجاري امريكا
و چين و افزايش عرضه نفت امريكا تحت فشار نزولي
قرار بگيرد.
تحليلگران در نظرسنجي رويترز پيشبيني كردهاند
كه ذخاير نفت امريكا در هفته گذش��ته احتماال براي
چهارمين هفته متوالي كاهش پيدا كرده باشد.

رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني مطرح كرد

دبيركل اوپك از احتمال استفاده از معيارهاي جديد براي نظارت بر كاهش توليد اعضا خبر داد

اثر كارت سوخت بر كاهش قاچاق بنزين

اوپك در مخمصه رقابت عرضه و تقاضاي نفت

ايرنا|
رييسكميسيونانرژياتاقبازرگانيايرانمعتقداست
روزانههفتميليونليترسوختازكشوربههمسايگان
غربي و شرقي قاچاق ميشود و در اين بين احياي كارت
سوخت ميتواند تا حدي اين موضوع را كنترل كند.
«حميدرضا صالحي» با اشاره به اينكه استفاده از كارت
س��وخت نحوه مصرف بنزين و گازوييل را مش��خص
ميكند ،گفت :با اين حال مهمترين عامل و ابزار كنترل
مصرف و كاهش قاچاق،مس��اله قيمت و واقعي شدن
آن اس��ت .وي اضافه كرد:براي جلوگي��ري از قاچاق،
نبايد فاصله قيمت در داخل و خارج مرزها زياد باشد و
واقعيشدن قيمتها همانگونه كه در بازار ارز موثر بود
و باعث كاهش قاچاق واردات شد،در مورد سوخت نيز
ميتواند كارآمد باشد.
صالحي افزود :درباره واقعيش��دن قيمت حاملهاي
انرژي نيازمند حركتهاي اصولي و هدفمند هستيم تا
به سمت كاهش قاچاق و بهينهشدن مصرف انرژي در
داخل كشور كمك كند.
وي با اشاره به مصرف روزانه  ۱۰۰ميليون ليتر بنزين
در كشور تاكيد كرد :با توجه به جمعيت و سرانه خودرو
در كشور ،ميزان مصرف بنزين بايد به ۶۰تا ۶۵ميليون
برسد .اين عضو اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه نيمي
از خانوارها در كش��ور خودرو شخصي ندارند،گفت:با
فروش ارزان بنزين ،نيمي از جمعيت را از دريافت يارانه
حاملهاي انرژي محروم ميكنيم زيرا اين يارانه تنها به
ماشيندارها ميرسد كه به معناي بيعدالتي و از دست
رفتن منابع كش��ور است .به گفته صالحي ،ساالنه ۴۵

ميليارد دالر منابع كشور در قالب يارانه نفت ،گاز و برق
پرداخت ميشود كه نشان ميدهد ايران رتبه اول را در
اين زمينه در جهان داراست.
وي تاكيد كرد :بنابراي��ن روي هزينه كرد منابع خود
كنترل نداريم و شاهد از بين رفتن آنها هستيم.
رييس كميس��يون انرژي اتاق بازرگاني ايران با اشاره
به اينكه دو نرخي شدن هر كااليي فسادآفرين است،
گفت:بهجايسهميهبنديودونرخيشدنبنزينبايد
با شيب منطقي به دنبال واقعيكردن قيمتها باشيم.
به گفته وي ،چنانچه برنامه س��وم توس��عه ادامه پيدا
ميكرد ،قيمت بنزين ب��ه قيمتهاي جهاني نزديك
ميشد و اكنون ش��اهد اين اختالف فاحش بين ايران
و همسايگان نبوديم اما از برنامههاي توسعهاي عقب
افتاديم و اين باعث شد تا قيمت بنزين چند سال ثابت
بماند .صالحي جهت فلش براي حركت به واقعيشدن
قيمت حاملهاي انرژي را مهم دانس��ت و افزود :بطور
مثال زماني كه قيمت گازوئيل براي ترانزيت افزايش
پي��دا ميكند اما قيمتها در داخ��ل ثابت ميماند به
افزايش قاچاق دامن زده ميشود.
وي گفت :باي��د در حاملهاي ان��رژي مانند بنزين يا
گازوئيل با شيب بيشتر و در مواردي مانند برق با شيب
ماليمتر به سمت افزايش قيمتها برويم.
صالحي با انتقاد از برخي افراد كه واقعيش��دن قيمت
حاملهاي انرژي را باعث فشار مضاعف به اقشار ضعيف
جامعه ميدانند ،گفت :دولت ميتواند با برنامهريزي
مشخص ،درآمد حاصل از افزايش قيمت حاملهاي
انرژي را دوباره به جيب مردم بازگرداند.

ايسنا|
بر هيچكس پوشيده نيس��ت كه اوپك با اتكا به كنترل
عرضه به منظور تقويت قيمت نفت به شكلي كه مطلوب
اعضايش باشد ،خود را در مخمصه انداخته است.
درحالحاضر قيمتنفتپايين ماندهاستواين موضوع
ارتباطيبهعرضهندارد.زمانيكهاوپكبراينخستينبار
اعالمكرداعضايشبامحدودكردنتوليدشانبرايمقابله
با روند نزولي قيمت نفت موافقت كردهاند ،اين تصميم
موثرواقع شد .قيمتنفتكه تحت تاثير رونق توليدنفت
شيل امريكا و تالش اوپك براي حذف رقيبان امريكايي
خود به پايينترين حد در بيش از يك دهه اخير سقوط
كرده بود با تصميم اوپك براي محدوديت عرضه بهبود
پيدا كرد و از فش��ار بر اقتصادهاي صادركنندگان نفت
خاورميانه كاست .همچنين اوضاع توليدكنندگان نفت
در سراسر جهان از جمله امريكا را بهبود بخشيد.
بهبود صنعت نفت شيل امريكا به اندازهاي قابل مالحظه
بود كه امريكا اكنون ب��ه بزرگترين توليدكننده نفت
جهان تبديل شده اس��ت .در اين بين اوپك و شركايش
تصميم گرفتند به محدوديت عرضه ادامه دهند .با اين
حال اين تصميم اينبار موثر واقع نشد و قيمتها پايين
ماندند .درست است كه قيمت نفت برنت و وست تگزاس
اينترمديت در مقايس��ه با پي��ش از دومين دور كاهش
توليد اوپك و غيراوپك ،باالتر هس��تند اما شاخصهاي
قيمت بينالمللي بس��يار پايينتر از ميزاني هستند كه
توليدكنندگانبزرگاوپكبهخصوصعربستانسعودي
به آن نياز دارند .دليل موثر واقع نشدن محدوديت عرضه
اين توليدكنندگان اين اس��ت كه ب��ازار به جاي آنها ،به

تعرفههايي كه واشنگتن و پكن عليه صادرات يكديگر
وضع كردهاند توجه دارند .اين تعرفههاي تالفي جويانه
ممكن اس��ت به تقاضاي جهاني ب��راي نفت لطمه وارد
كند .هر چند كه برخي از پيش بينيكنندگان ميگويند
اين اتفاق روي داده است و در نتيجه قيمت نفت آسيب
ديده است .به گفته هليما كرافت ،مدير استراتژي كاال در
شركت آر بيس��ي ،مسووليت اوپك اين است كه نشان
دهد هن��وز از ابزارهاي كافي ب��راي متوقف كردن روند
ريزش قيمت نفت برخوردار است .اما ممكن است براي
اوپك پاكس��ازي بازار فيزيكي از چيره شدن بر بدبيني
نسبت به كارآمدي استراتژي اين اوپك در دوران ترامپ
راحتترباشد.بهگفتهجيسونالويس،شريكدرشركت
پلتفرم صنعت نفت دريلز ،كاهش قيمت نفت در فاصله
س��ال  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۶نفوذ كمتر اوپك نسبت به سابق
روي قيمت نفت را نشان داد .در حالي كه اوپك كاهش
توليد نفت را اعالم كرد ،رونق نفت شيل امريكا مانع از باال
رفتن قيمت نفت شد .در حال حاضر تحريمها عليه ايران
و ونزوئال ،نفوذ اوپك را تحليل برده است.
هنگامي كه گروه اوپك پالس در دسامبر گذشته ديدار
كرد،توليدكنندگاناوپكوغيراوپكبامحدوديتعرضه
به ميزان  ۱.۲ميليون بش��كه در روز موافقت كردند و در
ژوييه امسال نيز با تمديد اين پيمان تا اوايل سال ۲۰۲۰
موافقت كردند .مجموع توليد اين گروه در واقع بيش از
 ۱.۲ميليون بش��كه در روز كاهش داده است با اين حال
قيمت نفت برنت پايين  ۶۰دالر مانده است .نگرانيهاي
پيرامون جنگ تجاري به همراه رشد بيوقفه توليد نفت
امريكا ضد اوپك عمل كردهاند .بر اس��اس گزارش اويل

پرايس ،به نظر ميرس��د كه تنها راه براي دس��تيابي به
قيمت باالتر ،كاهش بيش��تر توليد نفت باشد .اين تنها
راهي است كه منطقي به نظر ميرسد با اين حال كاهش
بيشتر توليد به معناي از دست دادن سهم بازار است و هر
گونه رشد قيمتها به اندازه كافي قابل توجه نخواهد بود
تا چنين ضرري را توجيه كند .در اين راستا بعيد خواهد
بود كه اعضاي اوپك و روس��يه با كاهش بيش��تر توليد
موافقت كنند و در نتيجه اوپك ممكن است مجبور شود
در گوشهاي بنش��يند و تحوالت جنگ تجاري امريكا و
چين را با اميد به حاصل شدن يك توافق ميان دو اقتصاد
بزرگ جهان دنبال كند .اين گروه به معجزهاي نياز دارد تا
بهقيمتباالترنفتكهاقتصادهاياعضايشبهآنوابسته
است ،دست پيدا كند .نشست كميته نظارتي مشترك
وزيران اوپك و غيراوپك روز پنجشنبه در ابوظبي برگزار
خواهد شد .عربستان سعودي و روسيه از اعضاي كميته
نظارتي مش��ترك اوپك و غيراوپك هستند كه شامل
توليدكنندگانبزرگديگريشاملعراق،اماراتمتحده
عربي ،كويت ،نيجريه و قزاقستان است .خبرگزاري تاس
روسيه به نقل از محمد باركيندو ،دبيركل اوپك نوشت:
اين كميته ممكن است در ديدار هفته جاري خود درباره
اس��تفاده از معيارهاي جديد براي رص��د وضعيت بازار
جهاني نفت و تعادل آن گفتوگو كند .باركيندو گفت:
اين موضوع در برنامه قرار ندارد اما ما ميتوانيم درباره آن
و همچنين وضعيت بازار صحبت كنيم .كميته نظارتي
مش��ترك وزيران اوپك و غيراوپ��ك اواخر ماه ميالدي
گذش��ته اعالم كرد نرخ پايبندي ب��ه توافق در ژوييه به
 ۱۵۹درصد رشد كه  ۲۲درصد باالتر از ژوئن بوده است.

كوتاهازدنيايانرژي
تأكيد وزير برق عراق
بر خريد از ايران

رويترز| وزير برق عراق با مقاومت در برابر فشار
امريكا براي توقف واردات گاز از ايران ،اعالم كرد:
عراق بدون ادامه وارداتگاز ازكشورهمسايه خود
به مدت س��ه تا چهار سال ديگر ،براي توليد برق
كافي دچار مشكل خواهد شد.
لويالخطيب،وزيربرقعراقدرحاشيهكنفرانس
كنگره جهاني انرژي در ابوظبي گفت :مساله برق
به يك مساله سياسي در عراق تبديل شده است.
قطع برق در عراق اغلب باعث اعتراض نس��بت
به مسووالن اين كشور ميشود .ايران گاز كافي
براي توليد ۲۵۰۰مگاوات برق و همچنين۱۲۰۰
مگاوات برق مستقيم براي عراق فراهم ميكند.
وزيربرقعراقگفت:عراقاكنونظرفيت۱۸۰۰۰
مگاوات نيرو دارد كه بيشتر از ۱۲۰۰۰تا۱۵۰۰۰
مگاوات در سال گذشته است اما همچنان كمتر
از پيك تقاضاست كه ميتواند به حدود ۲۵۰۰۰
مگاوات برسد و هر سال نيز رو به افزايش است.
الخطيب در پاس��خ به پرسش��ي درباره افزايش
فش��ار امريكا درباره واردات گاز از ايران ،گفت :ما
روابطمان با همه را متوازن كردهايم و ديگران بايد
به آن احترام بگذارند.
وي گفت :بخش نيرو به منظور ارتقاي شبكه كه
 ۵۰س��ال قدم��ت دارد و  ۲۵درصد از ظرفيتش
را به دليل حمالت داعش از دس��ت داده است،
به س��رمايهگذاري به ارزش حداقل  ۳۰ميليارد
دالر نياز دارد.
الخطيب گفت :عراق پ��ول گاز ايران را بر مبناي
فرمولي كه به حدود  ۱۱درصد قيمت نفت برنت
ميرسد يا معادل حدود ۶دالر به ازاي هر ميليون
واح��د حرارتي بريتي��ش ( )MBTUپرداخت
ميكند در حالي كه قيمت گاز در امريكا دو تا سه
دالر به ازاي هر  MBTUاست.

ابراز نگراني امريكا از خريد
نفتي چين از ايران

ايلنا| يك مقام امريكايي نسبت به خريد نفت
ايران توسط چين ابراز نگراني كرد.
ب��ه گ��زارش هلنيك ش��يپينگ ني��وز« ،دن
برويلت» مع��اون وزارت انرژي امريكا در مورد
خريد نفت ايران توس��ط مشتريان چيني ابراز
نگراني كرد.
اي��ن مقام امريكاي��ي در ادامه گف��ت كه ما از
خريدهايي كه افراد چيني و به ويژه دولت چين
انجام ميدهد ،بهشدت نگران هستيم.
وي همچنين افزود« :مقامهاي اياالت متحده
اي��ن موضوع را با دولت چي��ن مطرح خواهند
كرد».

طرح سناريو نفت  25دالري
در روسيه

ايسنا|بانك مركزي روسيه در پيشبيني جديد
خود احتمال كاهش قيمت نفت تا ركورد  ۲۵دالر
در هر بشكه در سال  ۲۰۲۰را مطرح كرد.
بانك مركزي روس��يه در پيشبيني اقتصادكالن
خود پيشبيني كرده اس��ت قيمت نفت به دليل
تقاضاي اندك ب��راي نفت و فرآوردههاي نفتي در
سطحجهانوهمچنينرشدمايوسكنندهاقتصاد
جهاني ،ممكن است به ركورد پاييني سقوط كند.
اين سناريو تنها يك احتمال است كه از سوي بانك
مركزي روس��يه پيشبيني شده است .اگر چنين
سناريوييتحققپيداكند،نرختورمروسيهدرسال
ميالدي آينده ممكن است به هفت يا هشت درصد
افزايشپيداكردهوتوليدناخالصداخلياينكشور
به  ۱.۵تا دو درصد كاهش پيدا كند .روسيه بودجه
خودرابرمبنايقيمتپاييننفتبرنامهريزيكرده
با اين حال قيمت  ۲۵دالر هر بش��كه نفت بسيار
پايين است .بر اساس گزارش اويل پرايس ،يكي از
داليليكهروسيهدرمقايسهباسايرتوليدكنندگان
نفت ،خود را با قيمت پايين وفق داده ،اين است كه
ارز اين كشور هنگامي كه قيمت نفت كاهش پيدا
ميكند،ضعيفميشود.شركتهاينفتيروسيه
ميتواننددرزمانضعيفشدنارزشروبلازعهده
مخارج خود برآيند اما همچنان صادرات نفتشان
به دالر امريكا انجام ميگيرد .به عالوه مالياتهاي
شركتهاي نفتي روسيه به شكلي طراحي شده تا
در زمان كاهش قيمت نفت ،كمتر شود و اين عامل
به توليدكنندگان اين كشور امكان ميدهد در برابر
قيمتهاي پايين تاب بياورند.

امتناع  CNPCچين از خريد
نفت ونزوئال

ايسنا|شركت  CNPCماه ميالدي گذشته در
پي اقدام دولت ترامپ در بلوكه كردن اموال دولت
ونزوئال در امريكا و هش��دار مقامات امريكايي به
ش��ركتها درباره معامله با شركت نفتي دولتي
 PDVSAونزوئال ،بطور ناگهاني بارگيري نفت
ونزوئال را متوقف ك��رد .يك منبع آگاه به رويترز
گف��ت :به ش��ركت  CNPCدر س��طح گروهي
اعالم ش��ده كه نفت ونزوئ�لا را بارگيري نكند و
مدت زمان توقف بارگيري مش��خص نيس��ت.
يك منبع آگاه ديگر ماه گذش��ته گفته بود اين
ش��ركت فرمان دولت ترامپ براي بلوكه كردن
اموال دولت ونزوئ�لا را به عنوان مقدمهاي براي
تحريمهاي گسترده تعبير كرده كه ممكن است
ش��ركت  CNPCرا به عنوان يكي از مشتريان
نفتي بزرگ كاراكاس هدف بگيرد .به گفته يك
منبعآگاه،سايرخريدارانچينينيزدرديداراخير
ميان كميسيون اصالحات و توسعه ملي و شش
پااليشگاهمستقلدربارهخريدنفتونزوئالهشدار
گرفتند .طبق آمار گمرك��ي چين ،واردات نفت
ونزوئال به چين در ژوييه  ۴۰درصد كاهش پيدا
كرد و به بيش از  ۷۰۰هزار بشكه در روز رسيد كه
پايينترين ميزان در حدود پنج سال گذشته بود.

اخبار
اروپاييها در جزئيترين
مسائل همكوتاهيكردند

عزتاهلل يوس��فيانمال نماينده م��ردم آمل و عضو
كميس��يون برنامه و بودجه مجل��س در گفتوگو
با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس ،با اش��اره به
اجرايگامسومكاهشتعهداتبرجامازسويايران
در مقابله با بدعهديهاي اروپاييها ،اظهارداشت:
سياستهاي كلي جمهوري اسالمي ايران توسط
مقام معظم رهبري ترس��يم ش��ده و همه ما از آن
سياستهايكلينظامتبعيتميكنيمومقاممعظم
رهبريهماجراياينمسالهرابهدولتمحولكرده
كهباتوجهبهشرايطكشورتصميمگيريكند.
وي افزود :نبايد اينطور باشد كه يك طرف تصميم
يكجانبه گرفته و كل برجام را قبول نداشته باشد ،از
طرفديگرجمهورياسالميفقطتماشاگراقدامات
آنها باش��د؛ بايد تصميماتي هم از طرف جمهوري
اسالميايراناتخاذشودكهآنهاتصورنكنندكهمااز
تصميماتونظراتآنهاتبعيتميكنيم.
يوسفيانمالگفت:كشورهاياروپاييهمكهاصرار
برعدمخروجايرانازبرجامدارندبايدبهوسطميدان
بيايندواقداماتيانجامدهندكهجلوياجراييسازي
گام س��وم كاهش تعهدات برجام از س��وي ايران را
بگيرند،البتهاگربخواهند.
نماينده مردم آمل در مجلس ش��وراي اس�لامي
اظهارداشت:اروپاييهاتااالنكارعمليانجامندادهاند
و فقط به جلسه ،قول ،قرار ،خواهش و تمنا گذشت
وهيچاتفاقخاصينيفتاد،لذامانبايدبدونتصميم
بمانيموتصميمهمبايدقطعاحسابشدهباشد.بايد
تصميميبگيريمكهخدايناكردهبهزيانحقوقملي
ونظامجمهورياسالميمنجرنشود.
وي افزود :طرف خارجي ما تا االن دو قسمت بودند.
يك قسمت امريكاييها و قسمت ديگر اروپاييها
بودند كه فقط با ح��رف و قول و ق��رار اين مدت را
گذراندن��د .از عاليترين مقام آنه��ا و آقاي مكرون
صحبتكردنداماتصميممناسبينگرفتند،حتيدر
جزئيترينمسائلهمكوتاهيكردندوهيچاقدامي
نشدهاست.مانبايدازكناراينمسالهبهصورتچراغ
خاموشعبوركنيموبايدتصميممناسببگيريمو
تصميم هم بايد حساب شده و با مديريت و برنامه
باشد .يوسفيان مال گفت :گامهاي بعدي ايران بايد
همراه با كار كارشناسي باشد .كاخ سفيد با عجله و
بدونتوجهبهقوانينومقرراتبينالملليعملكرد
وبهصورتيكجانبهازبرجامخارجشداماكشورمابه
تمامقوانينومقرراتبينالملليعملكرد.
نماينده مردم آمل در مجلس ش��وراي اسالمي در
پاياناظهارداشت:گامهايكاهشتعهداتبرجامي
ما بايد با فكر و با كار كارشناسي برداشته شود .اگر با
كاركارشناسيعملكرده،حتماًويقيناًمنافعنظام
رادرنظربگيريم،قطعاًسودميبريم.

فالحتپيشه :برجام راهحل
اروپايي ندارد

يكعضوكميسيونامنيتمليوسياستخارجي
مجلسدرواكنشبهسخناناخيروزيرخارجهآلمان
گفت:برجامراهحلاروپاييندارد.راهحلراكسيبايد
انجامدهدكهحاللموضوعباشد.اروپاييهاازچنين
توانوجايگاهيبرخوردارنيستند.
بهگزارشايسنا،هايكوماسوزيرامورخارجهآلمان
در گفتوگو با روزنامه فونكه مدين ،تصميم ايران
يرا«اقداميكامالخطا»
برايكاهشتعهداتبرجام 
خواندوازايرانخواستتابهالزاماتپيشبينيشده
در برجام عمل كند .حش��متاهلل فالحت پيشه در
گفتوگو با ايسنا در واكنش به سخنان هايكو ماس
گفت :واقعيت اين اس��ت كه اروپا تا به حال اقدامي
را براي حفظ برجام انجام نداده است .حفظ برجام
نيازمندچيزهاييمثلاينستكسوديگرسازوكارها
نيس��ت كه مدت زمان زيادي را نيز صرف كند .اگر
اروپاييهابهتعهداتخوددربرجامعملميكردند،
بهطور طبيعي  ۷۰ميليارد دالر موافقتنامه پس��ا
برجامي بين ايران و اروپا اجرا ميشد و عمال برجام
حفظ ميش��د .اين عضو كميسيون امنيت ملي و
سياست خارجي مجلس افزود :برجام به اين علت
صدمه خورد كه امريكاييه��ا آن را نقض كردند و
اروپاييهاهيچاقداميبراينجاتبرجامانجامندادند.
دليل طوالني ش��دن و متفاوت بودن سازوكارهاي
اروپاييهااينبودكهبرنامههايخودرامدامباوزارت
خزانهداري امريكا تطبيق ميدادند .به همين دليل
نميتوانستندپيشنهاديارايهدهندكهنظرايرانرا
جلب كند .وي اروپاييها را «بازيگراني حاشيهاي»
خواند و گفت :برجام بازيگراني اصلي دارد كه شامل
ايران وامريكاست .ديگر بازيگران حاشيهاي بوده و
روزبهروزحاشيهايترميشوند.
فالحت پيشه تاكيد وزير خارجه آلمان به پايبندي
ايران به برجام را يك امر «حاش��يهاي» دانس��ت و
اظهار كرد :برجام يك معاهده نقض ش��ده از طرف
امريكا و يك معاهده حفظ شده توسط ايران  -البته
با تعديلهايي در قالب گامهاي مختلف  -اس��ت.
اروپاييها در اين بازي هيچ جايگاهي نداش��تهاند.
هر گاه ايران گامي براي كاهش تعهدات برميدارد،
اروپاييها موضعگيريه��اي دو پهلو ميكنند به
همين علت در مصاحبههاي اخي��رم اعالم كردم
كه ايران بايد ضرب االج��ل دو ماهه را به يك ماهه
كاهشدهد.
اينعضوكميسيونامنيتمليوسياستخارجي
مجلس در پاي��ان در واكنش به تاكيد وزير خارجه
آلمان به وجود راهحلي مسالمت آميز گفت :برجام
راهحل اروپايي ندارد .راهحل را كسي بايد انجام دهد
كه حالل موضوع باش��د .اروپاييها از چنين توان
و جايگاهي برخوردار نيس��تند .ايران هم كماكان
در قالب ان.پي.تي (پيمان عدم اش��اعه سالحهاي
هس��تهاي) كار خود را پيش ميب��رد و هيچ گونه
اقدام تحريكآميزي انجام نداده است .ما معتقديم
كه ايران ميتوان��د به قابليتهاي پيش از برجامي
بازگردد.رويسخناناخيرمقاماتاروپاييبيشتربا
امريكاييهاستتاباايران.اينسخنانفقطميتواند
امريكاراگستاختركند.
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پرونده

بيماران سرطاني دستخوش تحريمهاي امريكا

مردم ،هدف ويرانگر رژيم تحريمي ترامپ

ترجمه :طالتسليمي|
محمدجواد ظريف ،وزير امور خارجه ايران ،اخيرا به
دعوت امانوئل ماكرون ،رييسجمهوري فرانس��ه ،از
گروه  7ديدن كرد و به نظر ميرس��يد كه سفر او ابراز
تمايلي به دولت ترامپ براي مذاكره بر سر تحريمهايي
است كه اقتصاد ايران را فلج كرده است .دولت ترامپ
در سال  2018پس از چندين ماه اظهارات خصمانه
نهايتا از برجام يا «توافق ايران» خارج ش��د و كمپين
«اعمال فشار حداكثري» را آغاز كرد كه تحريمهاي
يكجانبه و گسترده اقتصادي را شامل ميشود .توافق
اي��ران اين كش��ور را از تحريمهاي موج��ود در برابر
محدوديتهايي بر برنامه غنيسازي اورانيوم ،خالص
ميكرد .اعمال مجدد تحريمها عليه ايران اكنون به
روابط تجاري اين كشور با اتحاديه اروپا آسيب رسانده
و رهبران كشورهاي اروپايي همه تالش خود را براي
نجات توافق ايران به كار گرفتهاند.
بهگزارش جاكوبي��ن مگزين ،در نوامب��ر  2018كه
رييسجمهوري ترامپ تحريمها را مجددا عليه ايران
اعمال كرد ،صادرات نفت اين كش��ور و دسترسي آن
به سيستم مالي بينالمللي قطع شد .ترامپ آن زمان
گفت كه ايران ميتواند يا مطابق خواستههاي جديد
امريكا عمل كند يا «انزواي اقتصادي» را به جان بخرد.
اياالت متحده از آن زمان تاكنون تحريمهاي بيشتري
عليه ايران اعمال كرده و به منظور كاهش درآمدهاي
نفتي ايران به «صفر» ،بطور خاص هزاران شخصيت
حقيقي و حقوقي را هدف گرفته است .ترامپ اخيرا
گفته اكنون اقتصاد [ايران] در حال فروپاشي است و
ما ميتوانيم به سادگي آن را نجات دهيم يا شرايط را
براي آنها بدتر كنيم.
به گفته شخص ترامپ ،اياالت متحده توانايي حل يا
تشديد مشكالت اقتصادي كنوني ايران را دارد .آنچه
كه بيشتر رس��انهها از اشاره به آن خودداري كردهاند
اين اس��ت كه تحريمهاي ايران كه اقتصاد اين كشور
را در هم شكستهاند ،حملهاي به جمعيت غيرنظامي
اين كشور هستند و به يك فاجعه بزرگ انساني منجر
شدهاند .در حقيقت ،اين تحريمها به كمبود گسترده
دارو و تجهيزات پزشكي به ويژه براي بيماران سرطاني
منجر شدهاند .در ونزوئال هم كه هدف رژيم تحريمي
مشابهي از سوي امريكا قرار گرفته ،تاثيرات مشابهي
ديده ميشود و طبق برآوردها ،در سالهاي  2017و
 2018بيش از  40هزار نفر به دليل «مجازات جمعي»
تحميلي امريكا جان خود را از دست دادهاند.
در همي��ن حال ،در بيش��تر م��وارد ديگ��ر مقامات
دولت امريكا ادع��ا ميكنند كه تحريمه��ا تاثيرات
اقتصادي يا اجتماعي چنداني ب��ر مردم ايران ندارد.
براي نمونه ،برايان هوك ،نماين��ده ويژه وزارت امور
خارجه اياالت متحده در امور ايران ،اخيرا اين مساله
را كه تحريمهاي امريكا بر دسترس��ي ايران به دارو و
محصوالت كشاورزي تاثيرگذار بوده ،تكذيب كرد .او
در اين استدالل ارتباط بين خسارت اقتصادي ناشي
از تحريمها در ايران و فقدان كاالهاي اساس��ي مانند
دارو و مواد غذايي را رد كرد و ترجيح داد دولت ايران
را مقصر بداند و نه آنچ��ه دولت ترامپ «تحريمهاي
هدفمند» مينامد .پاسخ به اين سوال كه آيا تحريمها
عامل مشكالت اقتصادي ايران هستند يا صرفا راهي
براي مجازات افراد به شمار ميروند ،مستلزم بررسي
تاثير تحريمها بر اقتصاد ايران و سازوكارهايي است
كه تحريمها بر مبناي آن كار ميكنند و اين دو مساله
دقيقا همانهايي هس��تند كه به ن��درت مورد توجه
مطبوعات اياالت متحده قرار ميگيرند.
تاثيرشديدتحريمهابرتوليداتنفتايران
بررسي بخش نفت ايران كه بطور مستقيم هدف رژيم
تحريمي اياالت متحده قرار گرفته ،راهي مناس��ب
براي درك تاثير تحريمها بر اقتصاد اين كشور وابسته
به توليد و صادرات نفت است .براي نمونه ،حدود 70
درصد كاالهاي صادراتي ايران را س��وخت تش��كيل
ميدهد .اگرچه وابستگي شديد ايران به توليد نفت
در يك دهه گذشته اساسا در نتيجه تالش دولت براي
تنوع بخشيدن به اقتصاد كاهش يافته ،اما همانطور
كه صندوق بينالمللي پول در ماه مارس سال 2018

گ��زارش داده ،درآمد نفتي نزديك ب��ه  40درصد از
كل درآمدهاي دولت در س��ال مالي  2016و 2017
را تش��كيل ميداده است .بديهي اس��ت كه كاهش
ش��ديد توليد نفت دول��ت اي��ران را در ارايه خدمات
به مردم و همچنين حفظ جري��ان واردات كاالهاي
اساس��ي از جمله برخي داروهاي توليد خارج و ساير
كاالهاي بهداشتي و درماني با چالشي بزرگ مواجه
ساخته است.
همانطور كه انتظار ميرفت ،توليد نفت ايران در طي
س��الهاي گذشته بهش��دت تحت تاثير اعمال و لغو
تحريمها بوده است .اياالت متحده در سال  2010با
اعمال تحريمها بر سرمايهگذاري در زيرساختهاي
نفتي ايران تاثير گذاشت و مانع از برخي از معامالت
بينالمللي با ايران شد .سپس اياالت متحده و اتحاديه
اروپا در اوايل س��ال  2012واردات نف��ت از ايران را
ممنوع و داراييهاي بانك مركزي اين كشور را توقيف
كردند .مدت كوتاهي پس از اين اقدام آنها توليد نفت
ايران بهش��دت كاهش يافت .پ��س از حصول توافق
هستهاي ايران در اوايل سال  2016و لغو مجازاتهاي
اياالت متح��ده و اتحاديه اروپا ،تولي��د نفت ايران به
سرعت افزايش يافت و به سطوح سال  2007رسيد.
ايران تا ماه مه س��ال  2018كه ترامپ اياالت متحده
را از توافق خارج كرد ،همين س��طح از توليد نفت را
حفظ كرده بود .اما از ماه مه س��ال  2018توليد نفت
ايران به طرز چشمگيري (بيش از  40درصد نسبت به
سال پيش از آن) كاهش يافت .معافيتهايي كه اياالت
متحده ابتدا براي برخي خريداران نفتي ايران در نظر
گرفته بود نيز چند ماه پيش پايان يافت و به فشارها بر
توليدات نفت خام افزود.
براي درك بهتر شدت تاثيرگذاري تحريمها ميتوان
شرايط را با موقعيتي فرضي در اقتصاد اياالت متحده
قياس كرد .اگ��ر تحريمها عليه اياالت اعمال ش��ده
بودند ،به كاهش حدود  16درصدي يا  521ميليارد
دالري بودجه دولت فدرال ميانجاميدند .اين مبلغ
معادل  85درصد از هزينههاي غيرالزامي غير نظامي
است .در حالي كه اياالت متحده براي بر طرف كردن
اين كس��ري قابل توجه همچنان از امكان استقراض
يا كس��ب درآمد برخوردار اس��ت ،اي��ران در هر دو
زمينه ضعف بيشتري دارد و همين مساله مشكالت
اقتصادي آن را تشديد ميكند.
تاثيرات گسترده تحريمهاي اياالت متحده بر اقتصاد
ايران كامال مشهود است .صندوق بينالمللي پول در
آخرين گ��زارش خود در ماه ژوئيه پيش بيني رش��د
اقتصادي ايران را به دليل «تاثير فلجكننده تحريمهاي
شديدالحنامريكا»كاهشداد.براساساينپيشبيني
تخمين زده شده كه اقتصاد ايران در سال  2019برابر

بنبست نتانياهو در لندن
تحليلگرانسفر«بنياميننتانياهو»بهلندنبرايديدار
با مقامهاي امريكايي و انگليس��ي را نشانهاي از تقالي
نخس��توزير رژيم صهيونيستي براي نمايش و جلب
حمايتهاي خارجي از خ��ود و تاثيرگذاري بر نتايج
انتخابات پارلماني ارزيابي ميكنند.
به گزارش ايرنا« ،بنيامين نتانياهو» نخستوزير رژيم
صهيونيستيكمترازدوهفتهماندهبهانتخاباتپارلماني
در اراضي اشغالي در سفري ناگهاني به لندن رفت .وي
دراينسفربا«بوريسجانسون»نخستوزيرانگلستان
ديدار كرد .گفته ميشود نتانياهو با «مارك اسپر» وزير
دفاع امريكا هم گفتوگوهايي را داشته است.
ناگفت��ه پيدا اس��ت مهمترين مح��ور گفتوگوهاي
نخس��توزير رژيم غاصب در هر دي��داري ،جمهوري
اسالمي ايران و برجام اس��ت و در همه اين ديدارها او
تالشميكندتاباالتماسازقدرتهايغربياهرمهاي
فشار بيشتري را بر ايران ايجاد كند .در شرايط خاص
كنوني اما وي هدف ديگري را هم دنبال ميكرد كه آن
جلبحمايتهاييبرايانتخاباتآتيپارلمانوتضمين
ادامه دوره نخستوزيري بود.

ديداري عجوالنه از لندن
برخي رسانهها برنامهريزي براي اين سفر را به اقدامات
ايران در اجراي گام سوم و كاهش تعهدات برجامي تهران
مرتبط دانس��تهاند زيرا وي پس از دستور هفته گذشته
«حسن روحاني» رييسجمهوري كشورمان مبني بر

آغاز بدون محدوديت فعاليتها در حوزه پژوهشهاي
هستهاي ،سفر به لندن را اجرايي كرد .اين در حالي است
كه گفته ميش��ود يك روز قبل از آن ،دفتر نخستوزير
اس��راييل س��فر از پيش برنامهريزي ش��ده نتانياهو به
هندوس��تان را به بهانه نزديكي زم��ان آن به انتخابات
پارلماني لغو كرد .ش��بكه هفت تلويزيون اسراييل در
گزارشي عنوان داشت نتانياهو در سفر يك روزه به لندن
سه ديدار مهم را با نخس��توزير و وزراي دفاع بريتانيا و
امريكا انجام داد .وي در ديدار با مارك اس��پر بر نزديكي
روابط اسراييل و امريكا تاكيد و عنوان شد موضوعهاي
ايران ،س��وريه ،لبن��ان و حزباهلل هم م��ورد بحث قرار
گرفته است.
روزنامه «گاردين» با شگفت آور خواندن سفر نتانياهو به
لندن افزود وي پيش از انتخابات پرچالش در اسراييل با
وزيردفاعامريكاهمديداركرد.البتهسفراسپربهانگلستان
هم با ديدار «مايك پنس» معاون رييسجمهوري امريكا
از لندن همزمان شد .به نوشته گاردين ،نتانياهو در عرصه
داخلي اسراييل به ويژه در زمينه انتخاباتي كه كمتر از دو
هفتهديگربرگزارميشودباچالشهايزياديروبرواست.
وي به منظور ارايه نمايشي از جلب حمايت واشنگتن از
خود گفتوگوهايي را در زمينه حمايت اياالت متحده از
امنيت اسراييل برنامهريزي كرده بود اما به نظر ميرسد
هدف وي محقق نش��د .طبق گزارش اع�لام بيانيهاي
در اي��ن زمينه با هدف كمك ب��ه محبوبيت وي پيش از
انتخابات در اسراييل در دستور كار نتانياهو قرار داشت.

با  9.3درصد كوچك شود .صندوق بينالمللي پول در
ماه آوريل كاهشي 6درصدي را در رشد اقتصادي ايران
پيش بيني كرده بود .ديگر شاخصها نيز پس از اعمال
مجدد تحريمها بدتر شدهاند :نرخ بيكاري  25درصد
تخمين زده ش��ده و تورم به  80درصد افزايش يافته و
ارز بيش از نيمي از ارزش خود را از دست داده است.
تشديدمشكالتاجتماعيدرنتيجهتحريمها
سازوكاري كه اساس��ا باعث كاهش توليد نفت شده،
همان ساز و كاري است كه مانع از واردات مواد غذايي و
دارويي ميشود :ايران نه ميتواند در بازار آزاد براي نفت
خود خريدار بيابد و نه ميتواند مواد غذايي يا دارو بخرد
چرا كه دسترس��ي آن به نظام مالي بينالمللي تحت
تسلط اياالت متحده قطع شده است.
اياالت متحده به ش��يوه منحصر به فردي بر تعامالت
بانكداري بينالمللي تس��لط دارد .يكي از عوامل اين
كنترل سيستمهاي س��وئيفت و چيپس هستند كه
اكثريت اين تعامالت از طريق آنها انجام ميش��وند.
سيس��تم س��وئيفت كه يك نظام ارتباطي مشترك
براي بانكها فراهم ميآورد ،توسط بانكهاي اياالت
متحده كنترل ميشود كه اكثريت را در اين سيستم
در اختيار و مقاماتي را در هياتمديره دارند .به عالوه،
اگرچه س��وئيفت در امريكا مس��تقر نيست ،اما همه
دادههاي موجود را در اختيار دولت اياالت متحده قرار
ميدهد .سيس��تم چيپس كه عالوه بر ارتباطات بين
بانكي عمليات تسويه حس��اب را نيز انجام ميدهد،
طبق قوانين اياالت متحده عمل ميكند ،بس��ياري
از بانكه��اي امريكايي در آن س��هام دارن��د و بطور
مستقيم تحت نظارت مقامات اياالت متحده است .اين
سيستمهابر شبكهاي ازبانكهايپاسخدهندهمبتني
هستندوبرايتكميلمعامالتبانكهاييرابهيكديگر
متصل ميكنند كه شايد ارتباطي مستقيم با يكديگر
نداشته باشند .در راس اين سيستم بانك فدرال رزرو
نيويورك قرار دارد كه تحت كنترل مقامات بانكداري
اياالت متحده است و نقش وامدهنده به ساير بانكهاي
مركزي را نيز ايفا ميكند.
نظاميكهبهاينشكلطراحيشده،اينامكانرافراهم
ميآورد تا بانكهايي كه ارتباطي با يكديگر ندارند ،باز
همبتوانندازطريقيكبانكمشتركيعنيفدرالرزرو
نيويورك ،در يك چارچوب توافقي يعني س��وئيفت و
چيپس ،با ارزي مشترك يعني دالر ،معامالت خود را به
انجام برسانند.اين سيستم همچنين بدين معني است
كهاياالتمتحدهدررابطهبامعامالتقدرتينامتناسب
دارد.اياالتمتحدهبهطوررسميميتواندازطريقاداره
كنترل داراييهاي خارجي انجام معامالت مربوط به
ايران را در سيستمها و بانكهايي كه در حوزه قضايي

در ماههاي اخير اتهام فساد به موقعيت انتخاباتي نتانياهو
بهشدتلطمهواردكردهاستوبههميندليلپيشبيني
موفقيت براي نتانياهو سخت شده است .به همين دليل
تحليلگر گاردين بر اين اعتقاد است كه كاهش محبوبيت
درافكارعموميداخليباعثشدهاستتانتانياهوبهشدت
بر تحوالت خارجي و حمايت ديگر كش��ورها مخصوصا
اياالت متحده حسابي ويژه باز كند .از آنجاكه وي رابطه
خوبي را از گذشته با جانسون نخستوزير بريتانيا داشته
است به نظر ميرسد در اين راستا جلب حمايتهاي وي و
نزديك كردن رويكردهاي خاورميانهاي لندن به تل آويو
از مهمترين اهداف وي بود .از طرف ديگر ايران و اقداماتي
كه «امانوئل مكرون» رييسجمهوري فرانسه براي حل
تنشهادرصددانجامآناستازاصليترينمسائلياست
كهويدرلندنآنرادنبالكرد.براساساينتحليل،البته
نتانياهو از اياالت متحده پاسخ محكمي را دريافت كرد.
وقتي كه «برايان هوك» مسوول امور ايران در وزارت امور
خارجه امريكا به صراحت از ادامه تحريمها عليه ايران و
نبودهيچگونهمعافيتيدرموردايرانسخنگفتدرواقع
كاخ سفيد به اسراييل تضمينهايي را داده است.
روزنام��ه صهيونيس��تي «هاآرتص» نيز در راس��تاي
زمينهچينيبراياعمالفشاربيشتراروپابرايران،مذاكره
با مقامهاي اروپايي در مورد تهديدات ايران را مهمترين
ماموريتويدراينسفرعنوانكرد.نتانياهودرهفتههاي
گذشتهبهشدتباهرتوافقيميانتهرانوواشنگتنكهبا
ميانجيگري كشورهاي اروپايي در جريان بود ،مخالفت

اين كشور هستند ،ممنوع كند؛ اما بطور غير رسمي،
ميتواند سوئيفت ،ساير بانكهاي مركزي ،بانكهاي
فعالتحتسيستمهايسوئيفتوچيپسوحتييك
سري از شركتها را تحت فشار قرار دهد تا به سياست
آن مبني بر خودداري از معامله با ايران عمل كنند .از
آنجايي كه در همه موارد ياد شده بانكها و شركتها از
اقدام تالفي جويانه اياالت متحده و تحريم شدن هراس
دارند ،عمدت��ا حاضر به پذيرفتن خطر تجارت با ايران
نخواهند بود مگر اينكه تجارت ديگري مرتبط با اياالت
متحدهنداشتهباشند.
با توجه به اين شيوه طراحي سيستم بانكي بينالمللي،
تحريمهاي اياالت متحده عليه اقتصاد ايران اساسا به
اين معناست كه نه تنها ايران امكان فروش آزادانه نفت
در بازار را نخواهد داشت ،بلكه نميتواند به راحتي براي
خريد مواد غذايي يا دارو اقدام كند و معافيت كاالهاي
اساسي از تحريمها نيز تاثير چنداني در اين روند ندارد.
دليلش هم اين اس��ت كه بانكها و مقامات رس��مي
تحريم شده ايراني نهايتا به همان صورتي در معامالت
درگير خواهند بود كه در معامالت نفتي .جاي تعجبي
ندارد كه تالشها ب��راي واردات مواد غذايي و دارو بر
مبن��اي معافيتهاي فني موجود ،اغلب با شكس��ت
مواجه ميشوند .به نظر ميرسد كه اين معافيتهاي
فني بيشتر براي مقابله با انتقادها از تحريمها در نظر
گرفته ش��دهاند تا فراهم آوردن ام��كان واردات غذا و
دارو براي ايران.
جداي از همه مس��ائل ياد ش��ده ،حتي اگر غذا و دارو
حقيقتا از رژيم تحريمها مستثني بودند ،باز هم «تاثير
فلجكننده» تحريمها بر اقتصاد ايران آنقدري ش��ديد
بوده كه بر توانايي مالي ايرانيها در تهيه مواد غذايي و
دارو تاثير گذاشته است .ايران اكنون براي تخصيص به
توليدات مواد غذايي و دارو در داخل كشور يا واردات اين
كاالها منابع كمتري نسبت به گذشته دارد.
تطبيق يافتن با تحريمهاي اياالت متحده
اگرچه دور زدن اين سيس��تم مالي به دليل پيچيده و
در هم تني��ده بودن اجزاي آن به طرز ش��گفت آوري
دشوار است ،اما غيرممكن نيست .براي نمونه ،كشورها
ميتوانند يك سيس��تم دو يا چند جانبه را براي انجام
معامالت به ارزهاي خود به كار بگيرند و حس��ابها را
به ارزي غير از دالر تغيير دهند .ايران ميتواند بر س��ر
تجارت دو جانبه با هند مذاكره كن��د و در ازاي نفت،
روپيه بگي��رد و از آن براي خري��د محصوالت هندي
استفاده كند .مساله اين اس��ت كه براي انجام چنين
معامالتي به ساز و كارهايي براي پشتيباني نياز است
كه پرداختهاي موازي و كاركردهاي بانكي را ممكن
كند .به عالوه ،ايران مجبور است براي روپيه دريافتي

كرد .وي در ديدار اخير خود با نخستوزير انگليس هم
تاكيد كرد «اكنون زمان گفتوگو با ايران نيس��ت بلكه
زمان فشار است» .براساس اين گزارش ،در طرف مقابل
جانس��ون اگرچه از همراهي با نتانياه��و در مورد ايران
دريغ نكرد اما مهمترين محور مورد عالقه خود را صلح
در خاورميانه از طريق تشكيل دو دولت عنوان كرد .در
نشستخبريهنگاميكهجانسونتصريحكرد«بريتانيا
هنوزازهمهتالشهابرايحلمنازعهخاورميانهوتشكيل
دو دولت حمايت ميكند»؛ نتانياهو پاسخ داد كه بايد در
اينموردبيشترصحبتكند.ويدرادامهبدونپرداختن
بهبحثموردنظرنخستوزيرانگليسمدعيشدچالش
اصلي سياستهاي ايران است.
ناكام�ي ب�راي تهي�ه خ�وراك تبليغ�ات
انتخاباتيمناسب
يكي از مهمترين اهداف سفرنتانياهوبه لندننشان دادن
پشتيباني شديد غرب از سياستهاي وي بود كه به نظر
ميرسد نخس��توزير رژيم صهيونيستي در اين مسير
چندان موفق نبود .به نوشته رسانههاي اسراييلي ،اسپر
و نتانياهو هم در لن��دن با يكديگر ديدار كردند .با وجود
آنكه پيشبيني ميشد كه محور اصلي گفتوگوي آنها
نيازهاي امنيتي اسراييل باشد اما هيچ خبري از نتيجه
اينديدارمنتشرنشد.جالبتراينجاستكهچندروزقبل
هماسپرونتانياهوبهصورتتلفنيبايكديگرمذاكرهايرا
داشتندامادرنهايتبهنظرميرسداينتالشهانتوانست

در برابر نفت يك طريقه مصرف (عمدتا از طريق خريد
كاالهاي هندي) بيابد چرا كه به دليل تحريمها براي
تبديلروپيهبهديگرارزهامشكالتيخواهدداشت .يك
سازوكارچندجانبهاميدواركنندهموسومبهاينستكس
ميتواند امكان تجارت را براي كشورهاي اتحاديه اروپا
و ايران بدون تكيه به انتقال مستقيم وجوه يا استفاده
از سيستم مالي تحت تسلط اياالت متحده فراهم كند.
اگرچه در مراحل اوليه از اينستكس صرفا براي تجارت
كاالهاي بشردوستانه اس��تفاده ميشود ،اما اين مدل
ميتواند بطور بالقوه مسير جديدي را براي خريد نفت
ايران ايجاد كند .اما اين ساز و كارهاي جايگزين نيز از
نفوذاياالتمتحدهمصوننيستند.اخيركهچندكشور
از قصد خود براي ايجاد مناس��بات تجاري جايگزين
سخنگفتهاند،اياالتمتحدهآنهاراتحتفشارگذاشته
تا اين برنامهها را در نطفه از بين ببرد .از جمله اين اعمال
فشارهاتهديدهاياقتصاديولفاظيهايشديداللحن
در ترغيب كش��ورهايي همچون هند به خودداري از
استفادهاز«دريچههايدوجانبه»درتجارتبودهاست.
در اين مي��ان ،ايران همچنان از امكان فروش مقداري
از نفت خود به كش��ورهايي مانند چين ،روسيه و هند
برخوردار است؛ بدينترتيب يا بدهيهاي پيشين را از
آن طريق بازپرداخت ميكند يا پول خود را از برخي از
بانكهادراينكشورهادريافتميكندكهچونتجارت
قابل توجهي ندارند تحت تاثير تحريمهاي امريكا قرار
نميگيرند .ايران همچنين موفق شده بخشي از نفت
خودرابهصورتپنهانيبهخريدارانبرساند،اماهميشه
هم در فرار از كنترل اياالت متحده موفق نبوده است.
بهطورمشابه،ايرانتوانستهوارداتبرخيكاالهاهمانند
موز را خارج از نظام مالي حاكم و در نتيجه تجربه و نبوغ
واردكنندگان حفظكند؛با اين حال ،حجمكلي واردات
كاهش يافته است.
قدرت بيش از اندازه
واضح اس��ت كه اياالت متحده ب��راي قطع صادرات و
وارداتيككشورهدفبااستفادهازتحريمهاوتحميل
عواقبشديدوگستردهبراقتصادآنوهمچنينكاهش
تواناييهايدولتبرايرسيدگيبهمشكالتاقتصادي
مربوطه ،در موقعيتي خاص و منحصر به فرد قرار دارد.
در مورد ايران ،تحريمه��اي امريكا به معناي كاهش
شديد توليدات نفتي ،افزايش نرخ بيكاري ،باال رفتن
تورم در نتيجه كاهش واردات بوده و ش��رايط را براي
ايرانيهاچهدرخريدكاالهاياساسيوچهدرتهيهدارو
دشوار كرده است .اخيرا گزارشهاي نگرانكنندهاي
درباره تمام ش��دن داروهاي حياتي درمان سرطان در
برخي بيمارستانها و مشكالت بيماران در يافتن دارو
يا پرداخت هزينههاي باالي آنها منتش��ر شده است.
درس��ت همانند ونزوئال و ديگر كشورهايي كه اياالت
متحده آنها را هدف گرفته ،در ايران هم بدون ش��ك
تحريمها به مردم آس��يب ميرسانند و تلفات انساني
مرتبط با آنها با گذر زم��ان افزايش مييابد .اين تاثير
انساني يكي از اصليترين داليلي است كه كارشناسان
حقوقبينالمللمجازاتهاييكجانبهراطبقمنشور
س��ازمان ملل متحد و قوانين حقوق بشر بينالمللي
غيرقانونيميدانند.
ايران در حال بررسي روشهاي جايگزين براي صادرات
و واردات كاالست ،اما معلوم نيست كه در صورت عدم
تس��هيل تحريمها بتواند كاري از پي��ش ببرد يا خير.
با اين حال ،مقامات امريكاي��ي همچون برايان هوك
عمدتا مس��ووليت مش��كالت اجتماعي و اقتصادي
ناش��ي از تحريمها را بر گردن دولت ايران مياندازند.
اما اظهارات ترامپ افشاكنندهتر است .تحريمها تنها
به اين دليل موثر هستند كه ميتوانند درد و ناراحتي
به كشور هدف تحميل كنند .اساسا اياالت متحده جان
ه��زاران ايراني را به خطر انداخته با اين اميد كه بتواند
دولت ايران را به عمل به خواستههاي خود وادار يا آن را
با دولتي سازگارتر جايگزين كند .اينكه اياالت متحده
قادر است چنين اس��تراتژي را به كار بندد ،خود بايد
اسبابنگراني شهروندان امريكاييو جامعهبينالمللي
وخصوصادرميانكسانيباشدكهبهقوانينبينالمللي
احترام ميگذارند.
منبع :ديپلماسيايراني

نظر سران رژيم صهيونيستي را به صورت كامل برآورده
سازد .حال آنكه نتانياهو در حالي به لندن سفر كرد كه
يك روز قبل از آن س��فر خود به هندوستان را لغو كرده
بود .تحليل روزنامه هارتص هم بر اين پايه استوار است
كه لغو اين سفر و رفتن به لندن ،به ويژه ديدار با مقامهاي
امريكايي برنامهاي بود تا حمايت دولت دونالد ترامپ از
بنيامين نتانياهو را پيش از انتخابات  ۱۷س��پتامبر (۲۶
شهريور) در اس��راييل به نمايش بگذارد .در هفتههاي
اخير برخيمشاوراننتانياهوونزديكانرييسجمهوري
امريكا تاكيد كرده بودند كه صدور يك بيانيه از س��وي
ترامپ در زمينه حفاظت از امنيت اسراييل ميتواند به
نتانياهو در انتخابات كمك شاياني كند.
در همين چارچوب برخي رس��انهها حتي پيش بيني
ميكنند ممكن است نتانياهو برگزاري نمايشي مشابه
با «والديمير پوتين» رييسجمهوري روسيه را هم در
دستور كار خود قرار دهد.
با اين حال به نظر ميرسد اختالف نظرهاي اندكي هم
ميان دولتهاي غربي با نتانياهو وج��ود دارد .اياالت
متحده نسبت به حمالت هوايي اسراييل به پايگاههاي
نظاميدرعراقانتقاد داردزيراطبقتحليلگارديناين
امر ممكن است به تشديد مقاومتها در عراق در مقابل
نيروهاي امريكايي منجر شود .از سويي ديگر نيز لندن
بيش از آنكه به هم راستايي با تلآويو در موضوع ايران
عالقهاي نشان دهد بر صلح در خاورميانه با محوريت
تشكيل دو دولت تمركز دارد.
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«تعادل» سهم عوامل اثرگذار بر نرخ اجاره آپارتمان طي نيمه اول سال جاري را بررسي ميكند

قيمت مسكن عامل موثر در معادله اجاره ملك 98
گروه راه وشهرسازي| زهره عالمي|
رشد اجارهبها همگام با افزايش قيمت مسكن از
ارديبهشت ماه سال گذشته آغاز شد و بررسي
آماره�اي بانك مركزي هم نش�ان ميدهد اين
رشدهمچنانادامهدارد.افزايشلجامگسيخته
اجارهبها در همان ماههاي نخست ،وزارت راه و
شهرس�ازي را برآن داشت در بستهاي كه براي
س�اماندهي بازار مسكن ارايه كرد ،چندين بند
هم به ب�ازار رهن و اجاره اختص�اص دهد ،البته
اين بسته اجرايي نش�د و دوباره در ارديبهشت
ماه سال جاري ،وزارت راه و شهرسازي بستهاي
را رونمايي كرد كه براس�اس آن ابزار ماليات به
عنوان اهرمي براي تعادل بخشي به بازار رهن و
اجارهمعرفي شدند.
نگاهي به مفاد اين بس�ته نش�ان ميدهد كه
معافي�ت مالياتي موجراني كه با مس�تأجران
همراهي ميكنند به عن�وان مهمترين عامل
براي كنترل ب�ازار رهن و اجاره مطرح ش�ده
اس�ت ،درحالي ك�ه كارشناس�ان معتقدند،
مالياتهاي مرب�وط به موجران ب�ه اندازهاي
نيس�ت كه معافيت آن بتواند انگيزهاي براي
آنها محسوب شود.
پس از بسته تشويقي وزارت راه و شهرسازي كه
هنوز هيچ كدام از مفاد آن عملياتي نشده است،
وزارتاقتصادهمدوراهكاربرايساماندهيبازار
مسكن ارايه كرد كه مهمترين راهكار ارايهشده
ب�راي بازار ره�ن و اج�اره ،پرداخ�ت وديعه به
مستأجراناست،اينراهكارهمتاكنوناجرايي
نشده اس�ت و فعاالن بازار مسكن معتقدند كه
عملياتي شدن آن ميتواند به افزايش كرايه بها
منجرشود.
فارغازراهكارهاييكهبرايساماندهيبازاررهن
و اجاره از سوي دولت مطرح شده است ،تجربه
نشان داده اس�ت كه ايجاد تعادل بين عرضه و
تقاضا بهترين راه براي كنترل اجارهبها است كه
اجراياينراهكارباتوجهبهكاهشتوليدمسكن
طي سالهاي گذشته و افت پروانه ساخت و ساز
در سالهاي آينده امكان پذير نيست.
ناگفته نماند كه افزايش نرخ اجاره طي دوس�ال
گذش�ته عالوه ب�ر افزايش فش�ار اقتصادي به
مس�تأجران ،آثار اجتماعي بس�ياري از جمله
افزايش حاشيه نش�يني ،مهاجرت معكوس (از
كالنشهرها به شهرهاي كوچك و اقماري) و ...
را به همراه داشته است.
البته برخي كارشناس�ان معتقدند ك�ه دو ابزار
ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر خانههاي

خالي ،راهكار مديريت نرخ اجارهبها هستند كه
ماليات بر عايدي سرمايه نياز به مصوبه مجلس
و ماليات بر خانههاي خالي هم نيازمند اصالح و
اجرا توسط دولت دارد.
موثرترين عامل در بازار رهن و اجاره
بررسيها نشان ميدهد كه مهمترين عامل اثرگذار بر
بازار رهن و اجاره ،قيمت خريد و فروش مسكن است و
ازسالگذشتهوهمگامبا رشد قيمتهادربازارمسكن،
موجرانهمنرخكرايهراافزايشدادهاند،فرهادبيضايي،
مديرگروهسياستگذاريمسكندانشگاهعلموصنعت
با اش��اره به اثرگذاري بازار خريد و فروش بر بازار اجاره
درباره وضعيت اين بازار طي ش��ش ماهه اول سال 98
به «تعادل» ميگويد :اجارهبها وابسته به قيمت خريد و
فروش مسكن است و اگر قيمتها افزايش يابد ،كرايه
بها هم رشد ميكند اگرچه عوامل ديگري هم بر بازار
رهن و اجاره تاثيرگذارند.
بيضاي��ي ميافزايد :به عن��وان مثال درآم��د خانوار،
متغيرهاي اقتصادي كش��ور از جمله نرخ بهره و  ...هم
عواملي هس��تند كه اثرگذاري خاص خ��ود را بر بازار
استيجار ثابت كردهاند.

او ادامه ميدهد :به دليل افزايش قيمتي كه در دوسال
گذشته در بازار مسكن داشتيم ،بازار اجاره هم در چند
مقطع رشد كرد ،در تابستان سال گذشته و همچنين
درتابستانامسالشاهدرشدچشمگيركرايهبهابوديم
اما اظهارنظر درباره اينكه اين افزايش كرايه بها متوقف
ميشود يا ادامه مييابد را بايد براساس آمارهاي رسمي
پيش بيني كرد.
به گفته اين كارشناس ارشد اقتصاد مسكن ،نرخ بازده
اجاره در اجاره داري در ايران ،بين  7تا  8درصد قيمت
مسكن است و اگر درحال حاضر اين نرخ بازده اجاره به
 7تا 8درصد قيمت مسكن رسيده باشد ،پس كرايه بها
در اين بازه قيمتي متوقف ميشود.
بيضايي اظهار ميكند :اگر نرخ بازده اجاره به اين رقم
نرسيده باشد ،براساس برآوردهاي آماري ،شرايط بازار
مسكن به دليل كاهش عرضه در چند سال گذشته و
همچنين تمايل موجرها به افزايش نرخ كرايه بايد در
انتظار رشد باشد.
او اضافه ميكند :درواقع اگر رشد بازار استيجار همپاي
رشد قيمت مسكن اتفاق افتاده باشد ،ميتوان از بحث
ثبات در اين بازار س��خن به ميان بياوريم ،درغير اين
صورت بايد در انتظار افزايش كرايه بها باشيم.

بهدنبالداردوبرقيمتنهايياثرگذاراست،ضمناينكه
منابع آن هم پيش بيني نش��ده است و هنوز مشخص
نيس��ت كه اين صندوق از چه محلي ميخواهد منابع
مالي مربوطه را تأمين كند.
او درباره بس��ته پيش��نهادي وزارت راه و شهرسازي و
معافيتهاي مالياتي در نظرگرفته شده در اين بسته
ميگويد :موجران ماليات زيادينميدهندكه معافيت
مالياتي براي آنها مشوق خوبي محسوب شود.
بيضايي ادامه ميدهد :مگر اينك��ه اين معافيتهاي
مالياتيدركنارجرايممالياتيقراربگيرد،بهعنواننمونه
معافيتمالياتيمربوطبهخانههايخالي،شكلبگيرد
و موجر اين را بداند كه اگر واحدي خالي داشته باشد يا
واحدي را خارج از قيمت عرف در اختيار مستأجر قرار
دهد،هزينههايبيشتريرابايدمتحملشودمگراينكه
باابزاراقتصاديبهاينشكلرفتارموجرانراتغييردهد.
كارشناسارشداقتصادمسكنبااشارهبهاهميتتعادل
بين عرضه و تقاض��ا در بازار اجاره ميگويد :اين تعادل
در نرخ كرايه اثرگذار اس��ت و مابقي متغيرها چندان
اثرگذارنيستند.

طرحهاي بياثر
طرحهاي مختلفي از سوي دولت براي ساماندهي بازار
اجاره مطرح شد كه تاكنون هيچ كدام از آنها عملياتي
نشده است ،در همين رابطه ،مديرگروه سياستگذاري
مسكن دانشگاه علم و صنعت ميگويد :معافيتهاي
مالياتيكهبرايموجراندربستهوزارتراهوشهرسازي
گنجانده شده است ،در كوتاهمدت اثري ندارد.
او ادامه ميدهد :در بازار استيجار و بازار خريد و فروش
تنها عامل قطعي و اثرگ��ذار ،ايجاد تعادل بين بخش
عرضه و تقاضا اس��ت و افزايش توانمندي متقاضيان
(براساس بسته تش��ويقي وزارت اقتصاد) درگامهاي
بعدي قرار دارند.
بيضايي اضافهميكند:بهعنوان نمونه تسهيالتيكهبه
مستأجران پرداخت ميشود ،نميتواند بازار استيجار
را كنترل كند بلكه اين سياست به مستأجران كمك
ميكندكهدربازارنابسامانرهنواجاره،بتوانندبخشي
از هزينه وديعه را به صاحب ملك بپردازند ،درواقع توان
اقتصادي آنها را افزايش ميدهد.
مديرگروهسياستگذاريمسكندانشگاهعلموصنعت
بيانميكند:پرداختتسهيالتبهمستأجرانميتواند
عاملي براي افزايش قيمت باشد ،چون تحريك تقاضا را

نرخ اجاره در 5ماه نخست سال
براي بررس��ي دقيقتر وضعي��ت بازار اجاره ،رش��د
قيمتها را در اي��ن بازار طي  5ماهه گذش��ته مورد
تحليل قرار ميدهيم ،تحليل شاخص كرايه مسكن
اجاري در ش��هر تهران و در كل مناطق ش��هري در
فروردي��ن ماه س��ال جاري نش��اندهنده رش��د به
ترتيب  21.9و 18.8درصدي نس��بت به ماه مشابه
سال گذشته است .همچنين بررسي شاخص كرايه
مسكن اجاري در ش��هر تهران و كل مناطق شهري
در ارديبهشت امسال حاكي از رشد به ترتيب  ۲۲.۶و
 ۱۹.۷درصدي دارد.
اما اجارهبهاي مس��كن در شهر تهران و در كل مناطق
شهري در خردادماه سال جاري مويد رشد  23و 20.7
درصدي نسبت به ماه مشابه سال  97است ،در تيرماه
هم بررسي شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران
و در كل مناطق ش��هري نشانگر رش��د  24.8و 22.5
درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل است ،بررسي
شاخص كرايه مس��كن اجاري در شهر تهران و در كل
مناطق ش��هري در مرداد ماه س��ال جاري مويد رشد
 28.1و  26.1درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال
گذشته است.
بررسي آمار منتشر شده از مقايسه اجارهبها از فروردين
س��ال جاري تا شهريورماه نسبت به مدت مشابه سال
گذشته نشان ميدهد كه نرخ كرايه در اين  5ماه روند
صعودي داشته و در بيش��تر ماهها اين رشد باالي 20
درصد بوده است.

«تعادل» نرخ رهن كامل واحدهاي  75متري را در تهران بررسي ميكند

ركوردداري رهن «متوسط متراژها» در شمال پايتخت

گروه راه وشهرسازي|
اظهارات مش�اوران امالك و همچنين كندوكاو
گزارشهاي منتشرشده از سوي بانك مركزي
درباره نرخ اجاره در نيمه نخس�ت س�ال جاري
نشان ميدهد كه اجارهبها طي ماههاي گذشته
بين  20تا  50درصد رش�د داش�ته اس�ت ،البته
درصد رشد عنوان ش�ده از طرف بانك مركزي
همواره پايينتر از رقمهايي است كه مشاوران
امالك بيان ميكنن�د .اما با وجود اين ،با گرفتن
ميانگين بين ارقام رسمي و غيررسمي مشخص
ميش�ود كه كراي�ه بها در س�ال جاري رش�د
افسارگسيختهاينسبتبهسالگذشتهداشته
است و همين موضوع فش�ار اقتصادي وارده به
مستأجران را بهشدت افزايش داده است.
بررسيهاي ميداني روزنامه «تعادل» هم از رهن
كامل واحدهاي مسكوني متوس�ط متراژ (75
متري)در 5نقطهمختلفپايتخت(شمال،غرب،
مركز ،شرق ،جنوب) نش�ان ميدهد كه ميزان
رهن كامل در سال جاري رشد قابل مالحظهاي
داش�ته اس�ت .البته اين افزايش از اوايل سال
گذشته و با رش�د قيمت خريد و فروش مسكن
در ارديبهش�ت م�اه آغاز ش�ده و همچنان هم
ادامه دارد.
مشاهدات ميداني «تعادل» حكايت از آن دارد
كهمستاجرانبرايرهنكامليكواحدمتوسط
متراژ در شمال پايتخت حداقل بايد 200ميليون
را به مدت يكسال در اختيار صاحب ملك قرار
دهند يعني رهن كامل هر مترمربع از اين واحد
مس�كوني باالي  2ميليون تومان اس�ت ،ضمن
اينكه اغلب واحدهاي ذكرشده در اين گزارش
كه مربوط به ش�مال پايتخت است نوساز نبوده
و عمربناي باالي�ي دارند و رهن كامل يك واحد
مسكوني 75متري براي واحدهاي نوساز بسيار
باالتر از اين رقمها خواهد بود.

يكسالسكونتدراينمحلهبايد 300ميليونتومانبه
صاحب ملك بپردازيد .اما براي اينكه به مدت يكسال
در يك واحد مسكوني  75متري با عمر بناي  15سال
در ميدان قدس ساكن باشيد بايد  280ميليون تومان
در چنته داشته باشيد.
اگر شما خواهان س��كونت در يك واحد مسكوني 75
متريدرشهركمحالتيهستيدكه 12سالازساخت
آن ميگذرد ،بايد 200ميليون به صاحبخانه بپردازيد.
براي سكونت يكساله در واحدي  75متري و نوساز در
دارآباد بايد 260ميليون تومان داشته باشيد.

ش�رايط در غرب ته�ران قابل قبولتر اس�ت و
مس�تأجران با  160ميليون تومان هم ميتوانند
يك واحد مسكوني  75متري را براي يكسال
ره�ن كنند ،ام�ا وديع�ه يك واحد مس�كوني
متوس�ط مت�راژ در مناطق مركزي نس�بت به
مناطقغربيارزانتراستوبا 150ميليونتومان
هم مستأجران ميتوانند يكسال دريك واحد
مسكونيسكونتداشتهباشند.
رهن كامل در مناطق ش�رقي نزديك به مناطق
مركزي اس�ت و اگر ش�ما تمايل ب�ه زندگي در
اين مناط�ق را داريد با  130ميلي�ون تومان هم
ميتواني�د يك واح�د مس�كوني  75متري را
رهن كنيد.قيمت رهن كامل در مناطق جنوبي
نسبت به ساير مناطق كمتر است و با كمتر از 90
ميليونتومانهمميتوانيدبهمدتيكسالدر
يك واحد متوسط متراژ با سن باال ساكن شويد.
اگرچهقيمترهنكامليكواحدمتوسطمتراژ
در جنوب پايتخت پايينتر ازساير مناطق است
اما در اين مناطق هم قيمت رهن هر مترمربع از
واحد مسكوني باالي يك ميليون تومان است.
ايندرحالياستكهگزارشهايميدانيروزنامه
«تعادل» در سالهاي گذشته نشان ميدهد كه
قيمت متوس�ط رهن كامل ه�ر مترمربع ازيك
واحد مس�كوني در اين مناطق حدود  700هزار
تومانبودودرسالگذشتهبهحدوديكميليون
تومانرسيدوهماكنونبهبيشازاينرقموحتي
تا دو ميليون تومان هم افزايش داشته است.

غرب
وديعه مسكن در مناطق غربي تهران ،از مناطق شمالي
كمتر اس��ت ،اما با وجود اين ،رقمهاي اعالمي از سوي
صاحبان امالك براي واحدهاي متوس��ط متراژي كه
سالها از ساخت آنها ميگذرد ،باال است.
براي اينكه يك واحد مسكوني  75متري را در شهرك
غرب كه 15سال از ساخت آن ميگذرد را براي يكسال
رهن كامل كنيد باي��د  180ميليون تومان در اختيار
صاحبخانه قرار دهيد.
درصورتي كه خواهان سكونت در يك واحد مسكوني
 75متري نوساز در اشرفي اصفهاني هستيد ،بايد230
ميليون تومان داشته باشيد.
رهن كامل يك واحد مسكوني 75متري در جنتآباد با
عمر بناي 20سال165،ميليون تومان است.
يك واحد مسكوني 75متري با 12سال عمر در منطقه
گيشا 245،ميليون تومان رهن كامل داده ميشود.

شمال
وديعه در مناطق شمالي پايتخت از ساير مناطق بيشتر
اس��ت و دليل آن هم باالبودن قيم��ت خريد وفروش
مسكن در اين مناطق است ،به عنوان نمونه رهن كامل
يك واحد مسكوني متوسط متراژ 15سال ساخت در
محلهقلهك 300،ميليونتوماناست،يعنيشمابراي

مركز
وديعه مربوط به واحدهاي مس��كوني متوسط متراژ
در مناطق مركزي پايتخت ،از مناطق شمالي و غربي
كمتر اس��ت اگرچه باز هم رقمهاي اعالم ش��ده براي
مستأجران بسيار باال است ضمن اينكه اغلب واحدهاي
موجود در مناطق مركزي ،س��ن بناي بااليي دارند .به

عنوان نمونه رهن كامل يك واحد مسكوني  75متري
در خيابان مطهري كه  25سال از ساخت آن ميگذرد،
 150ميليون توماناست.براياينكه يكسالدر منطقه
فاطمي و در يك واحد مس��كوني  75متري  20ساله
ساكن ش��ويد ،بايد  160ميليون تومان به صاحبخانه
بپردازيد .درصورتي كه خواهان رهن كامل يك واحد
مسكوني 75متري 10سالهدريوسفآبادهستيد،بايد
 170ميليون تومان داشته باشيد.
رهن كامل يك واحد مسكوني  75متري در هفتتير
كه  15س��ال از س��اخت آن ميگذرد 150 ،ميليون
تومان است.
شرق
وديعههاي اعالم ش��ده از سوي صاحبان امالك براي
واحدهاي مسكوني  75متري در شرق تهران نزديك
به نرخها در مناطق مركزي است ،به عنوان نمونه رهن
كامل يك واحد مسكوني  75متري نوساز در گلبرگ،
 170ميليون تومان است.
براياينكهيكواحدمسكوني 75متريباعمربناي10
سالرادربنيهاشمرهنكاملكنيد،بايد 210ميليون
تومان به مدت يكسال در اختيار صاحبخانه قرار دهيد.
درصورتيكهميخواهيديكواحدمسكوني 75متري
را در تهرانپ��ارس رهن كامل كنيد ك��ه عمربناي آن

14سال است ،بايد  130ميليون تومان بپردازيد .رهن
كامل يك واحد مس��كوني  75متري با عمربناي 16
سال هم در منطقه پيروزي 150،ميليون تومان است.
جنوب
رهنكامليكواحدمسكونيمتوسطمتراژدرمناطق
جنوبيپايتختهمباالاستودربرخيمناطقمستأجر
بايد  150ميليون تومان بپردازد .اين در شرايطي است
كه حتي در سال گذشته هم رهن هر مترمربع از يك
واحدمسكونيدرمناطقجنوبيپايتختبهيكميليون
تومان رسيده بود ،اما در سال جاري مستأجر بايد براي
هرمترمربع از همان واحد مسكوني 2 ،ميليون تومان
بپردازد.
به عنوان مثال ،يك واحد مسكوني  75متري  20ساله
درشهرري 90،ميليون تومان رهن كامل داده ميشود.
براي رهن كامل يك واحد مسكوني با عمر بناي 8سال
در افسريه بايد  93ميليون تومان را به مدت يكسال در
اختيار صاحب ملك قرار دهيد.
رهن كامل يك واحد مس��كوني  75متري در بريانك
كه  4سال از ساخت آن ميگذرد 150 ،ميليون تومان
اس��ت و همچنين درصورتي كه خواهان رهن كامل
يك واحد  75متري نوساز در خزانه هستيد بايد 120
ميليون تومان به صاحب ملك بپزدازيد.

رهنكاملواحدهاي 75متريدرمناطقمختلفتهران(ميليونتومان)
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گزارش
بررسي بازار رهن و اجاره
از ابتداي سال گذشته و همگام با جهش قيمت
مس��كن ،نرخ رهن و اج��اره در بازار رش��د قابل
توجهي داش��ت ،اين افزايش تا سال جاري هم
ادامه پيدا كرد و به گفته مشاوران امالك از خرداد
امسال شاهد رش��د  ۲۰تا  ۷۰درصدي نرخهاي
پيشنهادي صاحبان امالك بوديم.
دليل افزايش اجارهبها اين است كه نرخ كرايه تابع
بازار مسكن است و زماني كه موجران ميبينند
كه بهاي ملك افزايش يافت��ه براي حفظ ارزش
ملك اقدام به افزايش قيمت اجاره ميكنند ،البته
طي يكي دوسال گذشته روند رشد قيمتها در
بازار اجاره ،پايينتر از قيمت خريد و فروش بوده
اما در برخي مناطق پرتقاض��ا اجارهبها به اندازه
ميانگين قيمت مسكن افزايش يافته است و به
دليل كاهش نرخ س��ود بانكي اغلب موجران به
جاي افزايش وديعه ،اجاره بيشتري از مستأجران
دريافت كرده و ميكنند.
قيمت مس��كن به عنوان مهمترين ش��اخص
قيمت اج��اره ارزيابي ميش��ود اگرچه عواملي
همچون نرخ تورم ،سود بانكي و بازدهي بازارهاي
رقيب نيز در افزايش اجارهبها موثر است،در حال
حاضرهيچشاخصومعياريبرايتعييناجارهبها
وجود ندارد و هر مشاور امالك و موجري ميتواند
هر قيمتي را براي واحدهاي مس��كوني تعيين
كند حال اينكه با توجه ب��ه كمبود در عرضه در
بازار مستاجران مجبور به پذيرش اين قيمتها
ميشوند.
مش��اوران ام�لاك ميگوين��د اجارهبه��اي
خانههايي كه سال قبل با نرخ  ۴۰ميليون وديعه
و  ۱.۵ميليون تومان ماهيانه اجاره داده ميشد،
امس��ال به  ۸۰ميليون وديعه و حدود نرخ اجاره
سال قبل افزايش پيدا كرده است.
اگرچ��ه اجارهبها از فروردين ماه امس��ال روند
صعودي داشت اما درتيرماه كه اولين ماه از فصل
جابهجايي محسوب ميشد با افت شديد سرعت
رشد قيمت مسكن ،بازار اجاره هم تا حدودي آرام
شد اگرچه بطور كلي به دليل باالبودن قيمتها،
برخي مس��تأجران مجبور به اج��اره خانههاي
قديميتر ش��دند ،تعدادي محله يا منطقه خود
را تغيير دادند و عدهاي هم به ش��هرهاي اقماري
پايتخت مهاجرتكردند.
ب��ه گفته مش��اوران امالك ،در س��ال جاري
قراردادهاي اجاره راكد شده و قراردادهايي هم كه
امضا شده ،تمديد قراردادهاي سال گذشته است.
درهم��ان روزه��اي نخس��ت س��ال ج��اري
نايبريي��س اول اتحاديه امالك اس��تان تهران
اعالم كرد كه بازار اجاره امس��ال به دليل از بين
رفتنقدرتخريددربينخريدارانمسكن،بسيار
نگرانكننده خواهد بود ،ضمن اينكه چون قدرت
خريد در سال گذشته براي بسياري از خريداران
و پسانداز آنها براي خريد واحد مسكوني از بين
رفته است ،اغلب ناچار به اجارهنشيني شدند.
راهكارهاي پيشنهاد شده
با توجه به وضعيت نابس��امان بازار رهن و اجاره
درسال جاري ،وزارت راه و شهرسازي و همچنين
وزارت اقتصاد راهكارهايي را براي ساماندهي اين
بازار مطرح كردند ،امسال به دليل افزايش بيرويه
قيمتهاوزارتراهوشهرسازيتصميمگرفتكه
در چهار طرح به مستأجران كمككند ،مشوق
مالياتي براي موجران ،توليد مسكن استيجاري،
صندوقهاي استيجاري و اس��تفاده از ظرفيت
استارتآپها براي ايجاد شفافيت ،از جمله اين
برنامهها بودند.
در راس��تاي اجراي اين طرحه��ا ،وزارت راه و
شهرسازي پيشنويسي را به منظور ساماندهي
بازار اجاره با اهرم مالياتي تعيين كرد .براس��اس
متن پيشنويس اليحه پيشنهادي وزارت راه و
شهرس��ازي در صورتي كه مدت قرارداد اجاره از
دو سال كمتر نبوده و همچنين افزايش اجارهبها
بيش��تر از نرخ رش��د اجارهبهاي اعالمي نباشد،
موجران در طول مدتاجارهاز ۱۰۰درصدماليات
بردرآمد امالك ،معاف ميشوند.
طبق متن پيشنويس وزارت راه و شهرسازي،
مالكان مجتمعهاي مس��كوني داراي سه واحد
استيجاري يا بيش��تر كه با رعايت الگوي مصرف
مسكن بنا به اعالم وزارت راه و شهرسازي ساخته
شده يا ميشوند يا درآمد هر شخص ناشي از اجاره
واحد يا واحدهاي مس��كوني در تهران تا مجموع
 ۱۵۰مترمربع و در س��اير شهرها تا مجموع ۲۰۰
مترمربع زيربناي مفيد ،در ط��ول مدت اجاره از
 ۱۰۰درصد ماليات بر درآمد امالك اجاري معاف
هستند،مشروطبرآنكهاوالًميزانافزايشاجارهبها
بيش��تر از نرخ رش��د اجارهبهاي اعالمي از سوي
«كميتهمليتعييننرخافزايشاجارهبها»،نباشد،
دوم اينكه حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد
مشمول معافيت در هر بار كمتر از دو سال نباشد
مگر اينكه مس��تأجر متقاضي عدم تمديد مدت
قرارداد اجاره باشد و سوم يك نسخه قرارداد اجاره
(اعم از رس��مي يا تنظيم شده در بنگاه معامالت
امالك)درزمانارايهاظهارنامهمالياتيبهادارهامور
مالياتي مربوطه ارايه شود كه اين راهكار درهمان
اواسط خردادماه و با مخالفت دولت با تشكيل ملي
تعيين نرح افزايش اجارهبها ،بايكوت شد.
همچني��ن وزيرام��ور اقتص��ادي و دارايي از
راهاندازيصندوقرهنواجارهبرايتوانمندسازي
مس��تاجران خب��ر داد تا مس��تاجراني كه توان
پرداخت اجاره را ندارند ،تسهيالت دريافت كنند.
به اين وام سود تعلق ميگيرد و به اين افراد يك
هزينه سود تحميل ميشود ،اما محاسبات نشان
ميدهدكهاينهزينهسودكمترازهزينهاجارهاي
است كه افراد پرداخت ميكنند ،در واقع به جاي
اينكه فرد به عنوان مثال 1.5ميليون تومان اجاره
بدهد ،يك ميليون تومان سود ميدهد و ميتواند
تا حدودي در هزينههاي خود صرفهجويي كند.

دنيايفناوري
محصوالت جديد اپل
رونمايي شد

اپلشبگذشتهدرسالن«استيوجابز»دركاليفرنيا
از جديدترين محصوالت خود رونمايي كرد .مراسم
رونمايي از آخرين و جديدترين محصوالتكمپاني
اپل،همانطور كه پيشبيني شده بود 10،سپتامبر
برگزار شد و طي اين مراسم ،كمپاني اپل از ۳آيفون
جديد خود رونماي��ي كرد .اين مراس��م به صورت
آنالين از يوتيوب برگزار شد .سه مدل گوشي جديد
رونماييشده ،آيفون  ،۱۱آيفون  ۱۱پرو و ايفون ۱۱
پرومكسبودكهجايگريآيفونXR،XsوXsmax
شدند.ازديگرمحصوالتيكهرونماييشدند،ميتوان
به لپتاپهاي مك بوك پرو كه اخيرا تغييراتي در
ظاهروطراحيآناعمالشدهودارايصفحهنمايش
 ۱۶اينچي است و يك ردياب اشيا مجهز به فناوري
واقعيت افزوده و نسخههاي بهروزشده اپل واچ اشاره
كرد .به گزارش ايسنا ،اين شركت همچنين قصد
دارد تا پايان سال جاري سرويس اختصاصي بازي
خود موس��وم به اپل آركيد ()Apple Arcade
را نيز توس��عه دهد .در صورت راهاندازي سرويس
بازياپلآركيد،بالغبر ۱۰۰بازيمتنوعبهكاربران
و عالقهمندان به ب��ازي و گيمينگ و ديجيتال و
مبتني بر واقعيت مجازي و افزوده در ابتدا از سوي
اپلارايهميشود.

بريتانياييهايي كه از اينترنت
استفادهنميكنند

براساس نتايج پژوهش��ي جديدي كه روي 2000
بريتانيايي انجام گرفت ،مشخص شد در حدود ۱۸
درصد جمعيت اين پادش��اهي از اينترنت استفاده
نميكنند.بهگزارشديجياتو،پژوهشيكهبههمت
محققانموسسهاينترنتآكسفوردانجامشدهنشان
ميدهد ۱۸درصدازجمعيتبريتانياياسالخوردهتر
ازسنالزمبراياستفادهازاينترنتهستنديابهخاطر
وضعيت مالي امكان اتصال به ش��بكه جهاني وب را
ندارند.گرنتبلنكازمحققاندستاندركاراينپروژه
كهنظارتبرتيمپژوهشگرانرانيزبرعهدهداشتهدر
اينبارهگفت 18:درصديادشدهيابسيارسالخوردهاند،
يانسبتاسوادپايينيدارندودرآمدهايشاندرسطحي
نيست كه بتوانند از اينترنت استفاده كنند .اين افراد
بههيچطريق(موبايلياكامپيوتر)ازاينترنتاستفاده
نميكنند و با افزايش سن شهروندان بريتانيايي بر
اين جمعيت نيز اضافه ميشود .رقم ۱۸درصد باالتر
از اعداد و ارقام رس��مي اعالمشده براي غيركاربران
اينترنتيدربريتانياستوعلتنيزبهنحوهنمونهگيري
ازجمعيتانگلستانبرميگردد.بهاينترتيبطبق
اطالعاتيكهدفترمليآماربريتانياارايهكردهدرحدود
 ۷.۴درصد از جمعيت بريتانيا از اينترنت اس��تفاده
نميكنند.بهگفتهبلنكازموسسهاينترنتآكسفورد
ادارهمليآماربريتانيادراينپژوهشصرفاافراديرادر
نظرگرفتهكهكارميكنندياممكناستشاغلباشند
وآنهاييكهبههردليليشغلندارندوهچنينافرادي
نظير توانيابها يا ساكنين خانههاي سالمندان را به
حساب نياورده است .در مقابل اما تحقيق انجامشده
توسطموسسهآكسفوردكليهاينافرادرادرنظرگرفته
تابهنماييدقيقتراززندگيآنالينبريتانياييهادست
پيداكند.بهگفتهبلنكدربريتانياتقريباهرفرديكه
زير ۵۰سالداشتهباشدبهاينترنتدسترسيدارداما
درميانافراديكهبيشترازاينسندارندباكاهشدو
درصديشماركاربراناينترنتروبروهستيم.درواقع
داليل زيادي وجود دارند كه همزمان با افزايش سن
محبوبيت اينترنت را در نظر افراد كمرنگ ميكنند.
براي مثال با سالخوردهتر شدن افراد ،دايره دوستان
و نزديكان آنها نيز كوچكتر ميشود و در نتيجه آنها
داليل كمتري براي حضور در فض��اي آنالين پيدا
ميكنند .البته داليلي مانند نقض حريم خصوصي،
درآمدهاي كمت��ر از  12500پوند ،ناراحتي از بابت
تبليغات هدفمند و دنبالكنندهه��اي آنالين ،قرار
گرفتندرمعرضويروسهايكامپيوتريودريافت
ايميلهايآزاردهندهازديگرداليلمطرحشدهبراي
كاهشعالقهمندياينافرادبهاينترنتاست.

رونمايي ازسريعترين
شارژر گوشي

شيائومي از سريعترين شارژر بيسيم تلفن همراه
خود به نام  Mi Charge Turboبا قدرت 30
وات رونمايي كرد .به گزارش ديجياتو ،ش��ركت
چينيشيائوميميگويدشارژربيسيمجديدش،
باتري 4000ميليآمپرساعتيگوشيpro9mi
را زير نيم ساعت تا 50درصد شارژ كرده و در مدت
زمان  70دقيقه آن را بهطور كامل شارژ ميكند.
در اين شارژر يك سيمپيچ پنج اليه نانوكريستالي
با بازده تبديل انرژي  98درصدي به كار رفته كه
منجر به فعاليت دستگاه در دماي بهينه ميشود.
همچنين اين شارژر از فنهايي برخوردار است كه
گوشي را حين شارژ خنك ميكنند .البته اعداد و
ارقامذكرشدهرويكاغذهستندودردنيايواقعي
عواملمختلفيازجملهافتعملكردبهدليلگرما
ميتوانندزمانشارژرابيشتركنند.اماباوجوداين
تكنولوژي  Mi Charge Turboبا س��رعت
بااليي گوشي را شارژ ميكند .به عنوان مقايسه
گوشي pro 9 miاز شارژ سريع بيسيم 20واتي
بهرهمند بوده و باتري  3300ميليآمپرس��اعتي
آن در مدت نيم س��اعت فقط  30درصد ش��ارژ
ميش��ود .پرچمدار  pro 9 miبراي اولينبار از
شارژر بيسيم 30واتي بهرهمند خواهد شد .البته
هنوز معلوم نيست شارژر درون جعبه اين گوشي
قرار ميگيرد يا اينكه بايد همانند گوش��ي مي9
آن را جداگانه خريد .گوش��ي  pro 9 miاز شارژ
معكوس 10واتيهمبرخورداراست.هنوزازتاريخ
عرضه آن اخباري منتشر نشده است .شيائومي
تالش زيادي براي جلو راندن تكنولوژي ش��ارژ
سريع ميكند .اين ش��ركت فروردين ماه امسال
فناوري شارژ  100واتي خود را آزمايش كرد.
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دانش و فن

اقدامات ايران براي پيشواز نسل پنجم ارتباطات :تكميل نقشه راه اين فناوري تا سه ماه آينده

ايران در مسير توسعه5G

گروه دانش و فن |
يكي از بزرگترين فناوريهايي كه هم ه جهان انتظار
عملياتيشدنشراميكشد،نسلپنجمشبكهارتباطي
يا  5Gاست؛ به نظر ميرسد در ايران هم اقداماتي براي
ورود به نسل پنجم آغاز شده و مسووالن از تكميل نقشه
راه اين فناوري تا سه ماه آينده و اجرايي شدن آن تا سال
آيندهخبرميدهند،بدينترتيبكهتاپايانسال۲۰۲۰
به نتيجه نهايي در زمينه اين فناوري برسيم.
سيس��تم ارتباطي نس��ل پنج موباي��ل ،امكان تحقق
بسياري قابليتهاي جديد موبايل را فراهم ميكند از
جمله سرعت باال ،ظرفيت زياد ،قابليت اينترنت اشيا،
تاخير كم و بيش از همه اينكه موجب توليد بس��ياري
اپليكيش��نهاي جديد ميش��ود .همانط��ور كه در
وبسايت الكترونيكنوتز اشاره شده ،سيستم ارتباطي
نس��ل پنج تلفن همراه ،عملكردي ب��ه مراتب باالتر از
نس��لهاي قبلي ارتباطات ارايه ميدهد .فناوري 5G
تنها نسخه بعدي نسل ارتباطي موبايل نيست و نسبت
به نسلهاي قبلي خود روند تكاملي را طي كرده است .از
آنجاكهنسلهايمختلفارتباطاتموبايليتكامليافته
است،هركدامپيشرفتهايخاصيرابههمراهآوردهاند.
فن��اوري  5Gهم به همين ترتيب پيش��رفتهايي را
موجبميشود.نسلاولموبايل()1Gمربوطبهزماني
استكهتلفنهاآنالوگبودندواولينتلفنهايهمراهي
بودند كه مورد استفاده قرار گرفتند .اگرچه استفاده از
همينتلفنهاهمدرزمانخودانقالببهشمارميرفت،
اما آنها سطح بسيار پاييني از طيف راندمان و امنيت را
اراي��ه ميدادند .در مقابل ،نس��ل دوم ( )2Gمبتني بر
فناوري ديجيتال بود و طيف راندماني و امنيتي باالتري
داش��ته و ويژگيهاي جديدي مانند پيامهاي متني و
ارتباطات با نرخ پايين دادهها را عرضه كردند .پس از آن،
فناوري نسل سه ( )3Gبا هدف توليد ديتا با سرعت باال
بود .با استفاده از اين فناوري امكان انتقال دادههايي تا
 14مگابيت بر ثانيه و بيشتر فراهم شد .اما نسل چهار
( )4Gكه يك فناوري تمام  IPو مبتني بر پروتكلهاي
اينترنتي به شمار ميرفت ،پس از آن قادر به ارايه نرخ
داده تا يك گيگابيت بر ثانيه بود و نسبت به نسلهاي
قبلي،پيشرفتقابلتوجهيداشت.بههميندليلاست
كه فناوري نسل پنج بايد آورده قابل توجهي را نسبت
به نسلهاي قبلي فراهم كند تا اپراتورهاي موبايل هم
س��رمايهگذاري روي آن را از نظر اقتصادي براي خود
بهصرفه بدانند .يكي از امكاناتي كه ميتواند با فناوري
 5Gمحقق شود ،سطح اتصال و پوشش بهتر نسبت به
نسلهاي قبلي اس��ت ،زيرا يكي از اشكاالت نسلهاي
قبلي ،عدم برخورداري از پوش��ش كافي ،تماسهاي
ناقصوعملكردنهچندانقابلقبولبودهاستوفناوري
 5Gبايد به اين موارد بپردازد.
الزام ورود ايران به فناوري 5G
ش��رايط حال حاضر فناوري  5Gدر وضعيت ابتدايي
توسعه قرار دارد .بس��ياري از شركتها به دنبال راهي

هس��تند كه بتوانند بخش��ي از اين سيستم باشند .به
عالوه بس��ياري از دانشگاهها واحدهاي تحقيقاتي را با
هدف تمركز بر توسعه فناوري  5Gراهاندازي كردهاند.
به نظر ميرس��د در ايران هم اقداماتي براي راهاندازي
نسل پنجم موبايل آغاز شده است .در اين راستا حسين
فالح جوشقاني -معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان
تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديوي��ي -توضيحاتي را
درباره اقداماتي كه ايران براي پيشواز ورود نسل پنجم
ارتباط��ات در نظر گرفته ،به مهر ارايه كرده و گفت« :با
توجه به مطالعات صورتگرفته در حوزه فناوري 5Gو
الزاماتورودبهاينتكنولوژي،هفتموضوعرادردستور
كارقرارداديموبراياجراوپيگيرياينمواردكارگروهي
با حض��ور اپراتورهاي موبايل و مس��ووالن ذيربط در
رگوالتوري تشكيل شده است .تدوين نقشه راه ،تعريف
مدل تجاري ،سياستگذاري كالن ،مقرراتگذاري در
اين حوزه و مقرراتگذاري براي تعامل با ساير حوزهها،
تدوينراهكارهايمربوطبهفرصتهايكسبوكارونيز
تربيتمتخصصاندرزمينه 5Gازمهمترينموضوعات
اين كارگروه اس��ت .نخستين موضوع مربوط به طيف
فركانسي مناسب نسل پنجم ارتباطات است كه بتواند
اينترنت باالي يك گيگابيت بر ثانيه را پوشش دهد .بر
اين اساس بايد روي باند فركانسي  ۳۵۰۰گيگاهرتز و
طيف فركانسي ۷۰۰و ۸۰۰گيگاهرتز تمركز كنيم كه
در اين زمينه در حال بررسي جوانب هستيم .هماكنون
نيز براي بهبود كيفيت خدماتدهي اپراتورها ،با كمبود
فضايفركانسيمواجههستيمودرصورتورود 5Gنيز
بهمراتباينمشكلبيشترميشود.برايناساسنيازمند
آن هستيم كه باند فركانسي  7۰۰-8۰۰گيگاهرتز كه
هماكنون در اختيار س��ازمان صداوس��يما است ،آزاد
شود ».وي از تدوين نقشه راه ورود به فناوري نسل پنجم
ارتباطات تا سه ماه آينده خبر داد و گفت« :با استفاده از
اين نقشه راه ميتوانيم جوانب مربوط به زيرساختهاي
ارتباطي موردنياز را به دست آوريم .چرا كه در فناوري
 5Gعالوه بر آنتنهاي ،BTSنيازمند زيرساختهاي
مبتنيبرفيبرنيزهستيمتابتوانيمبهمشتركاناينترنت
با سرعتباالي يك گيگابيت بر ثانيه ارايه كنيم و اين
موضوع نيازمند داشتن زيرساختهاي قوي است.
پيشبين��ي جهاني نش��ان ميدهد كه  5Gدر س��ال
 ۲۰۲۰بهص��ورت جدي در دنيا آغاز به كار خواهد كرد
و پيشبيني ميشود اين فناوري تا سال  ۲۰۲۲فراگير
شود ،تهيه طرح تجاري (بيزينس پلن) براي بهرهگيري
از اين فناوري در كشور در دستور كار اين كارگروه قرار
دارد و با همكاري اپراتورها نهايي ميشود .در اين طرح
بايد مش��خص ش��ود مدل اقتصادي و هزينهاي 5G
چگونه خواهد بود و اپراتور چه مزيتي براي مشتركان
ارايه ميدهد و چه مزيت��ي دريافت ميكند ».رييس
رگوالتوري از برنامهريزي براي به اشتراكگذاري دانش
نسل پنجم ارتباطات سيار خبر داد و گفت« :تا سه ماه
آينده شرايطي مهيا ميشود كه متخصصان اين حوزه
بتوانند دانش مربوط به  5Gرا فرا بگيرند .در اين زمينه

قصدتربيتنيرويمتخصص 5Gراداريم.پيشبينيما
ايناستكهتاسهماهآيندهنقشهراهاينفناوريتكميل
شود و تا يك ماه آينده نيز ميتوانيم سياستهاي كالن
گذار به 5Gرا تدوين كنيم؛ در نهايت تا يك سال آينده
برنامهعملياتياينفناوريرابهمرحلهاجرابگذاريم.اين
فناوريهمچنيننيازمندسرمايهگذاريمناسباستو
ما براي آنكه بخواهيم همراه با دنيا در حيطه اين فناوري
حركت كنيم ،بايد بتوانيم تا پايان سال ۲۰۲۰به نتيجه
نهايي در زمينه اين فناوري برسيم».
مع��اون وزير ارتباط��ات در م��ورد تجهيزاتي كه نياز
اس��ت براي اين فن��اوري ب��ه كار گرفته ش��ود و نيز
محدوديتهايي كه تحريمه��ا ايجاد كردهاند ،گفت:
«بحث تحريم نيز يكي از مش��كالتي اس��ت كه براي
ارايه خدمات  5Gبا آن مواج��ه خواهيم بود .چرا كه
بسياري از تجهيزات اين تكنولوژي نيازمند همكاري
«وندورهاي» بينالمللي و هزينههاي باال اس��ت كه
مشكل تحريمها اجازه اين همكاري را نميدهد و بايد
براي آن تدبيري انديشيد؛ اما از سوي ديگر ميتوان به
تحريمها به عنوان فرصتي نگاه كرد و از توان توليدات
داخلي نيز بهره گرفت .در بخش زيرس��اخت شبكه،
تجهيزاتي مانند سيس��تم انتقال و فيب��ر را ميتوان
از ت��وان داخلي تهيه كرد و ظرفيت خوبي در كش��ور
براي توليد اين تجهيزات وجود دارد اما مشكل ما در
حوزه تجهيزات راديويي و شبكه دسترسي است كه
بايد اين تجهيزات را بهصورت ارزي وارد كشور كنيم.

البته بخشهايي را ميتوان با تغيير نرمافزاري شبكه،
به سمت نسل  ۵برد اما در مجموع براي تجهيز شبكه
ارتباطي كشور به نس��ل  ۵ارتباطات ،نيازمند تلفيق
توانمن��دي داخلي و بينالمللي هس��تيم .برنامهمان
اين است كه از س��ال آينده 5G ،را بهصورت محدود
و هاتاس��پات از برخي نقاط اقتص��ادي آغاز كنيم و
بهمراتب با س��رمايهگذاري اپراتورها و بهروزرس��اني
شبكه ،بتوانيم سرويسهاي مرتبط با اين تكنولوژي را
به مردم ارايه دهيم .پيشبيني ميشود بطور متوسط
اينترنت نس��ل  ۵با افزايش سرعتي كه دارد به يك تا
 ۱۰گيگابيت بر ثانيه برسد و ما اميدواريم بتوانيم در
كش��ورمان به ميانگين سرعت يك گيگابيت بر ثانيه
برسيم ،اين در حالي است كه ميانگين سرعت اينترنت
 4Gدر دنيا  ۱۰۰مگابيت بر ثانيه اس��ت كه در ايران
بطور متوسط  ۲۷تا  ۲۸مگابيت بر ثانيه است و تا ۸۰
مگابيت بر ثانيه نيز تجربه شده».
محدوديت�ي ب�راي ارايه پهن�اي باند به5G
نداريم
همچنين س��جاد بنابي -نايبريي��س هياتمديره
ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت -به مه��ر گفت« :هر
ميزان پهناي باندي كه اپراتورهاي موبايل براي 5G
نياز داشته باشند از سوي شركت ارتباطات زيرساخت
در اختيارشان قرار ميگيرد .نس��ل پنجم ارتباطات
بيشتر بر تجهيزات اليه دسترسي (اكسس) متمركز

است كه در اين زمينه اپراتورهاي موبايل بايد بتوانند
اين تكنولوژي را بهروز كنند؛ اما در حوزه شبكه انتقال
و ديتا كه مربوط به زيرساختهاي ارتباطي ميشود،
ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت محدوديتي در ايجاد
ظرفيته��اي مدنظر ن��دارد ».وي با بي��ان اينكه در
 ،5Gبيش��ترين موضوع متمركز بر محدوديتهاي
حجم تأمين اينترنت است ،اظهار كرد« :شبكهاي كه
تاكنون در بهترين حالت ممكن اينترنتي با سرعتي
 ۱۰۰مگابيت بر ثانيه ارايه ميداد ،قرار اس��ت حداقل
اينترنتي با سرعت يك گيگابيت بر ثانيه بدهد .در اين
راس��تا نياز به پهناي باند شبكه انتقال وجود دارد كه
زيرساخت و بكبون آن آماده است .هماكنون ظرفيت
ش��بكه زيرساخت ارتباطي كش��ور پنج برابر مصرف
فعلي اس��ت و ما همچنان در حالتوسعه اين شبكه
هستيم .براي رسيدن به  5Gبايد محدوديت سمت
اليه تجهيزات دسترسي را برطرف كنيم .چرا كه اين
تكنولوژي يك تكنولوژي در اليه دسترسي (اكسس)
محسوب ميشود».
نسل پنجم شبكههاي ارتباطي يا همان  ،5Gفناوري
پيش��رفتهاي اس��ت كه ميتواند انقالبي در اقتصاد،
جوامع و ش��يوه زندگ��ي ما ايجاد كند ي��ا حداقل اين
اعتقادي است كه صنعت بيسيم دارد .به همين دليل
است كه شركتهاي بس��ياري در حال حاضر در حال
سرمايهگذاريدراينفناوريهستندتابتوانندنيازهاي
رو به رشد مصرف داده با سرعت باال را تامين كنند.

«پيام» يك پرتاب شبهموفق بود

 10هزار شكايت از خدمات ارتباطي در يك ماه

مدير پروژه ناهيد  ۱معتقد اس��ت ،ماهواره پيام براي صنعت فضايي
ايران شكس��ت نبود .براي اين مساله هم دليل دارد .وي معتقد است
اين ماهواره حتي زماني كه در مدار اشتباه قرار گرفته بود هم توانست
اطالعات خوبي را مخابره كند كه اين نشان از صحت و سالمت آن دارد.
ماهواره پيام يك پرتاب شبهموفق را تجربه كرد.
مريم موسوي مدير پروژه ناهيد ۱است .همان ماهوارهاي كه اين روزها
زياد درباره صحت و سالمت آن صحبت ميشود و ادعاي نادرستي در
خصوص پرتاب ناموفق آن به گوش ميرسد.
البتهحالناهيددرآشيانهاشخوباستوتصويرمنتشرشدهازانفجار
هم همانطور كه ربيعي سخنگوي دولت اعالم كرد ،علت انفجار رخ
داده در سمنان ،خطاي فني بوده و كارشناسان در اين موضوع اتفاق
نظر دارند و خود آن هم كامال مشخص است كه چگونه رخ داده است.
موسويدربارهماهوارهپيامكهمدتيقبلپرتابشد،امادرمداردرست
قرار نگرفت ،به ايرنا گفت« :مشكلي كه پيش آمد ،از ماهواره نبود ،چون
ماهواره اصال در مدار قرار نگرفت كه بتوانيم از آن ارزيابي داشته باشيم.
ضمن اينكه حتي ماهواره زماني كه در مدار اشتباهي قرار گرفت ،كار
كرد و كارشناسان تا حدي توانستند از صحت و سالمت آن اطمينان
حاصلكنند.
بهدليلماهيتتحقيقاتومحصوالتفضايي،امكانارزيابيوآزمودن
كاركرداينقبيلمحصوالترويزميندرشرايطواقعيمحيطكاركرد
آنها وجود ندارد .از اين رو كليه محصوالت فضايي در آزمايشگاههاي
فضايي در محيط شبيهس��ازي شده فضا تحت تس��ت و آزمون قرار
ميگيرند .اين روال علمي ،در تمام دنيا به همين ش��كل و بر اس��اس
استانداردهاي خاصي انجام ميش��ود .طراحي و توسعه محصوالت
فضايي در پژوهش��گاه فضايي ايران نيز بر اساس همين استانداردها
صورت ميپذيرد».
موسوي اضافه كرد« :ما محيط فضا را در آزمايشگاه كامال شبيهسازي
ميكنيم .در پژوهشگاه فضايي آزمايشگاه مجهزي وجود دارد كه به
دانشگاهها و مراكزي كه نياز به آزمايشگاه دارند نيز سرويس ميدهد.

آمار منتشرشده از وضعيت سامانه ثبت شكايات مشتركان از خدمات
ارتباطي نشان ميدهد كه بيش از ۵۲درصد اين شكايات به نارضايتي
كاربران از كيفيت خدمات اينترنت بازميگردد.
به گزارش مهر ،اداره كل حفاظت از حقوق مصرفكنندگان معاونت
امور پستي ،ارتباطي و فناوري اطالعات رگوالتوري ،گزارش سامانه
ثبت و پاس��خگويي به شكايات مش��تركان ( )۱۹۵در مردادماه را بر
اساس تعداد تيكتهاي ثبتشده در سامانه «سپاس» و مناطق۹گانه
رگوالتوري در سراسر كشور ش��امل مناطق شمال ،مركزي ،شمال
ش��رق ،جنوب ،آذربايجان ،جنوب غرب ،جنوب شرق ،غرب و شمال
غرب منتشر كرد .در اين گزارش شكايات كاربران در ۷حوزه اينترنت،
موبايل ،تلفن ثابت ،تشعشعات ،س��رويسهاي ارزش افزوده ،دفاتر
پيش��خوان و خدمات پستي بررسي شده است كه خدمات اينترنتي
مانند ماههاي گذشته همچنان در صدر شكايات مشتركان قرار دارد.
آخريننتايجحاصلازتحليلدادههاياستخراجشدهنشانميدهدكه
بيشترين شكايت مشتركين در مردادماه ۱۳۹۸درحوزه اينترنت بوده
كه ۵۲.۵درصد كل آمار شكايات را به خود اختصاص داده است .تعداد
كل شكايتهاي ثبتشده در مردادماه معادل ۱۰هزار و ۲۲۳مورد بود
كه نسبت به تيرماه سال جاري تغيير محسوسي نداشته است۵۷.۳ .
درصد كل شكايات در اين ماه از درگاه سامانه سپاس ثبت شده است.
تحليلدادههاياستخراجشدهازخدماتاينترنتكهتوسطاپراتورهاي
ارتباطي ارايه شده است نشان ميدهد كه كاربران از كيفيت نامطلوب
سرويس ،عدم پش��تيباني و ارايه خدمات مناسب ،عدم جمعآوري
سرويس و مش��كالت مربوط به مدل قرارداد و عدم تضمين كيفيت
س��رويس ارايهشده ناراضي هس��تند و از قطع و وصل مكرر اينترنت
وايمكس و مودمهاي  TD-LTEش��كايت دارند .محدوديت زماني
روي مكالمات سامانه پاسخگويي و وجود صف انتظار طوالني جهت
اتصال به اپراتور از مصاديق عدم ارايه خدمات پشتيباني مطلوب است
كه در رشد شكايات كاربران در اين ماه تاثيرگذار بوده .در حوزه تلفن
همراهنيزشكايتمشتركانبيشتربهعدمآنتندهيوعدمدسترسيبه

عالوه بر اين شرايط ،ما شرايط شوك و ارتعاشي كه از سمت پرتابگر به
ماهواره وارد ميشود و همينطور شرايط محيطي فضا كه به ماهواره
اعمال ميشود را نيز شبيهسازي ميكنيم .تمام زيرساختها براي اين
كار آماده است و وقتي ميگوييم ماهوارهاي تمام تستهاي محيطي
گذرانده ،دقيقا به همين مراحل اش��اره داريم .اكثر ماهوارههايي كه
پرتاب شدند ،در مدار درستي قرار نگرفتند .به همين دليل ما در كنار
توسعه ماهواره ،بايد توسعه فناوري پرتابگر را هم به شكل جدي دنبال
كنيم .پرتابگر يك حوزه چالشي و مهم است».
موسوي با اشاره به اينكه پرتاب ماهواره حتي زماني كه در مدار درست
قرار نميگيرد ،ميتواند گامي در رسيدن به هدف نهايي باشد ،گفت:
«ماهواره پيام ممكن است نتوانس��ته باشد ماموريت صددرصدي
خود را انجام دهد اما نميتوان گفت ،اين ماهواره موفق نبوده است.
همين كه پرتاب شده و در مدار اشتباه توانسته اطالعاتي را مخابره
كند ،نشان از صحت و سالمت بخشهاي عمده اجزاي ماهواره بعد
از عمليات پرتاب دارد و اين مساله گام مهمي در تحقيقات فضايي
كشور است و به نوعي موفقيت محسوب ميشود .اگرچه نميتوان
گفت عمليات ماهواره پي��ام صددرصد موفقيتآميز بوده اما ابدا به
معناي شكست پروژه نيست و بايستي براي اين عمليات درصدي از
موفقيت را در نظر گرفت».

انحصار خدمات اينترنتي پابرجاست

با وجود قرار دادن امكانات فيبر نوري مخابرات در اختيار
شركتهايارايهدهندهخدماتاينترنت،بهنظرميرسد
هنوز هم در ارايه برخ��ي خدمات انحصار وجود دارد ،بر
اين اس��اس با راهاندازي س��امانه سنجش شاخصهاي
ش��بكه ملي اطالعات ميتوان مشخص كرد در كجاي
شبكه انحصار وجود دارد تا رگوالتوري با صدور پروانه يا
ابزارهايديگر،اينانحصارراشكستهواجازهدهدسايرين
هم فعال شوند .به گزارش ايس��نا ،امروزه و با گسترش
استفاده از خدمات اينترنتي ،شهروندان مايلند متناسب
با نيازهاي متفاوتي كه دارند ،خدمات اينترنتي متفاوت
را دريافت كنند ،ضمن اينكه عالوه بر كيفيت ،قيمت آن

هم برايشان بهصرفه باش��د .اين شرايط ميتواند تنها با
وجود يك بازار رقابتي در عرصه اينترنت به وجود بيايد،
به اين صورت كه شركتهاي ارايهدهنده اينترنت مجاز
باشند به همه حوزههاي ارايه خدمات اينترنتي ورود پيدا
كنند .يكي از حوزههايي كه در انحصار شركت مخابرات
ايران قرار داشت ،حوزه خطوط فيبر يا  ONUو PCM
ها بود كه البته دو سال پيش محمدجواد آذري جهرمي
 وزير ارتباطات و فناوري اطالعات  -از رفع انحصار آندر راس��تاي اجراي بخش��ي از مصوبه  ۲۵۳كميسيون
تنظيم مقررات ارتباطات خبر داده و گفته بود :در گذشته
مش��تركان اين خطوط تنها قابليت دريافت سرويس از

مخابرات ايران را داش��تند و اكنون امكان ارايه سرويس
براي ساير شركتها نيز فراهم شده است .همچنين چند
پيش از اين حسين فالح جوش��قاني  -رييس سازمان
تنظيممقرراتوارتباطاتراديويي-بابياناينكهدرحوزه
ارايهخدماتارتباطاتثابتسيمي-كابلياقداماتيآغاز
شدهاست،هرچندسرعتروندكاررضايتبخشنيست،
گفته بود :در اين حوزه چند اقدام بايد انجام ميشد و يكي
از آنها بسترس��ازي مقرراتي بود كه مصوبه  ۲۶۰مصوبه
كميسيونتنظيممقرراتارتباطاتدربارهمقرراتحاكم
برارايهخدماتعمدهفروشيبيتاستريمدرهمينراستا
بود .با اجراي اين مصوبه ،زيرساختهاي فيبر نوري در

 4مشكالتماليوتعرفهها،خدماتمالكيت
شبكهپرسرعت 3Gو G
و سيمكارت و نيز پشتيباني نامناس��ب از ارايه خدمات بازميگردد.
بيشترينشكايتمشتركانتلفنثابتنيزبهپشتيبانيوارايهخدمات
مربوط ميشود كه عامل عدم پاسخگويي مطلوب به مشتركان نقش
مهميدراينشكاياتايفاميكند.دراينحوزه،تعدادكلشكايتهاي
ثبتشده از شركت مخابرات ايران در بازه مرداد ماه نسبت به تيرماه
س��ال جاري ،كاهش  ۱۱.۴درصدي داشته است .بيشترين شكايت
مشتركانتلفنثابتمربوطبهپشتيبانيوارايهخدماتاستكهعامل
عدم پاس��خگويي مطلوب به مشتركان يكي از داليل آن است .براين
اساسازمجموع ۱۵۲۸شكايتثبتشدهدربازهزمانيمردادماه۱۰۳۳
مورد ( ۶۷.۶درصد) رسيدگي شده است .در مردادماه امسال بيشترين
شكايتمشتركانازخدماتپستينيزمربوطبهسرويسپستپيشتاز
بوده است .مهمترين نتايج حاصل از تحليل دادههاي استخراجشده در
اينبخشنشانميدهدكهتعدادكلشكايتهايثبتشدهازشركت
پست در بازه مرداد ماه  ۵۶مورد بوده كه نسبت به تيرماه سال جاري با
 ۵۰مورد ،افزايش ۱۲درصدي را نشانميدهد .از مجموع ۵۶شكايت
ثبتشده در بازه زماني مرداد ماه  ۳۷مورد ( ۶۶درصد) رسيدگي شده
است .عدم آگاهي مشتركين در دفاتر پستي از نحوه ثبت شكايت در
سامانه ۱۹۵مشهود و غير قابل اجتناب است.

بخش دسترسي شركت مخابرات ايران با شركتهاي
 FCPو  Servcoبه اش��تراك گذاشته ميشد و با رفع
انحصار مخابرات در اين بخش ،كيفيت خدمات افزايش
يافته و امكان انتخاب براي مشتركين فراهم شدني بود.
با وجود اين ،اخي��را آذري جهرمي با اش��اره به انحصار
مخابرات در حوزه فيبر نوري در شهرس��تانها كه مانع
خدماترسانيشبكههايديگرميشود،گفتهاست:اين
حرف درست و منطقي است و به وزارتخانه فشار ميآورد
ك��ه چرا در مناط��ق خاصي فقط ي��ك اپراتور خدمات
ميدهد .با س��امانه سنجش ش��اخصهاي شبكه ملي
اطالعات،اينمسالهشفافخواهدشدكهدركجايشبكه

انحصار وجود دارد و فقط مخابرات ايران خدمت ميدهد.
وظيفه سازمان تنظيم مقررات است كه با صدور پروانه يا
ابزارهاي ديگري كه در اختيار دارد ،انحصار را بشكند و
اجازهدهدسايرينهمفعالشوند.بنابراينبهنظرميرسد
موضوع انحصار در س��رويسدهي به كاربران اينترنتي
هنوز وجود دارد ،هرچند مخابرات اعالم آمادگي كرده
كه زيرساختهايش را در اختيار شركتهاي ارايهدهنده
خدمات اينترنت��ي قرار دهد و مس��ووالن ارتباطي هم
معتقدند خدمات تلفن ثابت و پهناي باند اينترنت عالوه
بر ش��ركت مخابرات توسط ساير ش��ركتهاي  FCPو
 Servcoنيز ارايه ميشود.

بنگاهها
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معاون توسعه روستايي و مناطق محروم مطرح كرد

افزايش 20درصدي سهم اشتغال روستايي از سبد اشتغال كشور

گروهبنگاهها|
واقعيت آن اس��ت كه با وجود سرمايهگذاري سنگين
دولت در حوزه اش��تغال روس��تايي در ح��وزه تامين
زيرس��اختهاي روس��تايي اعم از حمل و نقل ،آب و
برق و گاز ،آموزش و بهداشت ،شبكههاي ارتباطي و...
روند مهاجرت به شهرها و كالنشهرها همچنان ادامه
دارد؛ مهاجرتي كه از منظر كارشناسان چنانچه هرچه
سريعتر براي معكوس كردن آن فكري انديشيده نشود
مشكالت افزونتري را در حوزه آسيبهاي اجتماعي،
گسترش بيكاري ،كاهش حجم توليدات كشاورزي و...
به جاي خواهند گذارد .در شرايطي كه آمارهاي  4دهه
گذشته حاكي از افزايش روند مهاجرت روستاييان به
شهرها بوده؛ معاون توسعه روستايي رييسجمهوري
اعالم ميكند كه بعد از برنامهريزيهاي متمركز كشور
براي رش��د شاخصهاي توس��عه در روستاها و بهبود
وضعيت اشتغال ميتوان اميدوار بود كه روند شتابنده
مهاجرت به شهرها معكوس ش��ود .اما پرسشي كه با
اين مقدمات ب��ه ذهن خطور ميكند آن اس��ت كه از
چه طريقي ميتوان به اهداف از پيش تعيين ش��ده در
حوزه توسعه روستايي دست پيدا كرد؟معاون توسعه
روستايي و مناطق محروم كشور معتقد است :در سال
 ۹۵و  ۹۶س��هم اشتغال روستاها در بهترين شرايط در
سبد اشتغال كشور حدود  ۵ ۳درصد بوده است ولي در
سال ۹۷وبا تزريق تسهيالتاشتغالزاييبهروستاهااين
رقم به  ۲۷درصد رس��يده است .اين نشان ميدهد كه
سهم اشتغال روستايي از سبد اشتغال كشور ۲۰درصد
افزايش يافته است.
نرختسهيالتروستايي
«محمد اميد» در پاس��خ به اين پرسش كه مهمترين
اقدامات دولت براي بهبود ش��اخصهاي توس��عه در
روس��تاها چه مواردي اس��ت؟ ميگوي��د :در حاضر
تسهيالتي با نرخ  ۶ ،۴و  ۹درصد در كشور وجود ندارد.
دولت اين تسهيالت را براي اشتغال پايدار روستاييان و
عشاير در نظر گرفته است .در مناطق مرزي  ۴درصد،
نقاط غيرمرزي  ۶درصد و سرمايه درگردش  ۹درصد
است در واقع چنين تسهيالتي در هيچ بخش ديگري
نداريم .اين توجه ه��م حاصل طرح و اليحهاي بود كه
دولت به مجلس پيش��نهاد داد و ب��ا عنايتي كه رهبر
معظمانقالبهموارهبهروستاييانداشتموردتصويب
مجلس قرار گرفت و اجازه آن داده شد.
او در ادامه تاكيد ميكند :يكي از توجهات و دقتهاي
ما و عمده وقت��ي كه حوزه معاون��ت را ميگيرد ،اين
است كه از منابع به درستي استفاده شود .بايد بتوانيم
اعتماد مسووالن را جلب كنيم كه پرداخت اين منابع
را بهطور مستمر داشته باشيم چرا كه اشتغال روستايي

دارد .اما انحرافهايي كه تا االن احصاء شده در بدترين
شرايط در برخي استانها  ۱۴تا  ۱۵درصد و در بعضي
اس��تانها هم انحراف آنها زير  ۲تا  ۳درصد بوده است.
البته موفقيت اين طرح منوط بر اين است كه كارگروه
قوي تشكيل شود و مرتب مسائل رصد و پيگيري شود
تا انحرافات آن به حداقل برسد.

8,999,710
5,434,576

در عرض يك س��ال و دو سال با اين منابع راه نميافتد
و نياز به حمايت مستمر دارد .موضوع مهم ديگر براي
ما انسجام و هماهنگي بين دستگاههايي است كه در
روستاها كار ميكنند .ما خأل انسجام و هماهنگي در
اين بخش داريم و بايد كار بيشتري شود .در روستاها
دستگاههاي دولتي ،دستگاههاي متعلق به حاكميت،
بخش خصوصي و مراكز خيريه فعال هستند و بايد آنها
راهماهنگوهدايتكنيمتادريكمسيرحركتكنند
تا بتوانيم نتيجه كار آنها را ببينيم.
اميد در خصوص فرآيند پرداخت تسهيالت روستايي
و راهكارهايي كه روستانشينان از طريق آن ميتوانند
از اين تسهيالت بهرهمند ش��وند ،ميگويد :در قانون
اشتغال پايدار روس��تاييان و عشاير سهم هر بخش از
اول براي هر اس��تان مشخص ش��ده بود بهطور مثال
سهم بخش كش��اورزي  ۴۵درصد ،بخش گردشگري
و صنايع دستي  ۱۵درصد و صنايع كوچك  ۱۰درصد
پيش بيني شده كه استارتاپها و دانش بنيان هم در
آن قرار ميگرفت .هريك از اين بخشها هرقدر سهم
داش��ت ما آن را در اختيار دس��تگاههاي مربوطه قرار
داديم .براي مثال به وزارت جهاد كش��اورزي اس��تان
گفتيم اگر سهم اين استان  ۱۰۰ميلياردتومان است

 ۴۵ميليارد تومان را بايد شما معرفي كنيد .وزارت كار
هم س��امانه كارا را تعريف كرد .مردم براي شروع بايد
در آنجا ثبت نام و طرح خود را اعالم ميكردند .در اين
سامانه زيرگروههاي مختلفي تعريف شده است .وقتي
اين كار انجام ش��د از طريق سيس��تم كارا به دستگاه
مربوطه ارجاع ميش��د .يعني زماني كه روس��تاييان
در زيرگروهها ش��ركت ميكنند و م��دارك مورد نياز
اش��تغال را در آنجا تحوي��ل ميدهند باي��د از وزارت
جهاد مجوز بگيرند .بعد به كارگروه معرفي ميشود و
كارگروه به بانك معرفي ميكند و بانك طرح را بررسي
و كارشناسي ميكند كه آيا وامگيرنده امكانات و قدرت
برگرداندن تس��هيالت را دارد يا خير؟ معاون توسعه
روس��تايي رييسجمهوري ميافزايد :در حال حاضر
در ح��ال پرداخت تس��هيالت مرحله دوم هس��تيم،
 ۱۳هزار ميليارد و  ۳۰۰ميليون آزاد شده و در اختيار
بانكها قرار گرفته اس��ت ۱۸ .هزار ميلياردتوماني كه
بحث از آن ميكنيم درس��ت است كه  ۹هزارميليارد
آن پرداخت شده ولي  ۲۳هزار ميلياردتومان طرح در
بانكها اس��ت در واقع ما طرح جديد نداريم اگر طرح
جديدي هم ارايه شود در قالب بازپرداخت تسهيالت
ميتواني��م اين كار را انجام دهيم ك��ه در اين زمينه با

فراكسيون اشتغال مجلس به نتايج خوبي رسيديم كه
بتوانيم از بازپرداخت تسهيالت استفاده كنيم و دولت
هم نظرش در اين مورد مثبت است.
آمارهاياشتغالزاييروستايي
اميد در پاسخ به اين پرسش كه دولت با تخصيص اين
منابع توقع ايجاد چه ميزان ش��غلي را دارد؟ ميگويد:
بر اس��اس آماري كه بنگاههاي اقتصادي دادند براي
 ۹هزار ميلياردي كه تاكنون پرداخت ش��ده ،بيش از
 ۲۰۰هزار فرصت شغلي اعالم كردهاند ولي چيزي كه
ما پذيرفتيم و وزارت كار ليس��ت آن را استخراج كرده
و آنها دارند بيمه پرداخت ميكنن��د نزديك به ۱۵۰
هزار فرصت ش��غلي اس��ت .او در ادامه تاكيد ميكند:
طرح اشتغال پايدار روستايي را خيلي ضروري و در كل
موفق ميدانم .البته ايراداتي به آن وارد اس��ت كه بايد
رفع شود .دغدغه اصلي ما در معاونت توسعه روستايي
اين است كه اين اعتبارات حتما به روستا برود و تبديل
به اشتغال شود .نميخواهيم اعتبارات به شهر برود يا
حتي روستا صرف كارهاي غيراشتغالي شود .اين موارد
خط قرمز ما است .اين تسهيالت بار اول است كه به اين
بخش تزريق ميشود .بهطور طبيعي انحراف و ايراد هم

تاثيرطرحهاياشتغالزاييبرتوسعهروستاها
امي��د در خصوص اين موضوع كه از نظر آماري تخصيص
اينمنابعچهتاثيريبرمعكوسكردنفرآيندمهاجرتبه
شهرهاداشتهميگويد:آمارهاياوليهكهازمركزآماركشور
استخراجشدهخوشبختانهحاكيازآناستكهمهاجرت
معكوس در كشور رقم خورده است .يعني سهم مهاجرت
روستابهشهركمترازمهاجرتشهربهروستااست.البتهاين
يكبحثكلياستونيازبهبررسيدقيقجامعهشناختي
داردكهآنهاييكهميآيندچهكسانيهستندوآنهاييكه
بر ميگردند براي چه برميگردن��د ،چقدر توليدكننده
هستند چقدر براي اسكان ميروند .اينها بايد احصاء شود
كه البته بايد مرك��ز آمار اين كار انجام دهد .اما در مجموع
سفرهاياستانيوديدارهاوخدماتيكهدولتبهروستاها
برده و تس��هيالتي كه براي ساخت مسكن در نظر گرفته
است باعث شد كه روستاها رونق بهتري بگيرند .جمعيت
روستايي كشور اول انقالب ۲۱ميليون نفر بوده است االن
هم ۲۱ميليوننفراستوليآن ۲۱ميليوناولانقالب۶۵
درصد جمعيت كشور بود و امروز اين  ۲۱ميليون نفر ۲۶
درصدجمعيتكشوراستيعنيآن ۲۱ميليونسرجايش
مانده است .در واقع روستا همسان با جمعيت شهر كشور
رش��د نكرده اس��ت .اگر ميخواس��ت آن جمعيت بماند
جمعيتروستاباالي ۵۰ميليونبود.امااينتركيببههم
خورد.معاونرييسجمهوريدرادامهميگويد:بههرحال
محدودبودنظرفيتهادرروستاها،كمبودامكاناتازداليل
مهم مهاجرت روستاييان بوده است .البته در اين سالها
روستاها با توجه به بهتر ش��دن زيرساختها و استفاده از
روشهايجديددركشاورزيبهرهوريبهطورقابلتوجهي
باالرفتهاستيعنياگرقباليكزمينكشاورزينيازهاي
يك خانوار را جواب ميداد ،االن همين زمين ميتواند به
چند خانوار پاسخگو باش��د .سيستمهاي جديد آبياري،
پروشمحصوالتگلخانهاي،بهبودكيفيتبذر،روشهاي
جديد كش��ت و فرآوري محصوالت كشاورزي اينها همه
باعث باال رفتن بهرهوري شده است .از طرف ديگر فرآوري
محصوالتخودباعثاشتغالجديددرروستاهاشدهاست.
باعنايتبهاينمواردمنقاطعانهميگويممهاجرتمعكوس
دركشورداردرقمميخورد.شرايطروستاهانسبتبهقبلاز
انقالبدرمجموعروبهبهبوداستحتيورودسيستمهاي
جديد شغلهاي دانشبنيان و استارتاپها شرايط را براي
توليدوعرضهمحصوالتروستاييانبهتركردهاست.

 ۵هزار نفر در تهران تسهيالت مشاغل خانگي دريافت كردند

حمايت تسهيالتي از مشاغل خرد

در شرايطي كه حمايت از مشاغل خرد يكي از راهبردهاي
اصلي دولت براي بهبود شاخصهاي اشتغالزايي در كشور
است؛ معاون كارآفريني و اشتغال اداره تعاون استان تهران
ميگويد:پنجهزارو ۱۷۹نفرازسالگذشتهتاكنونازسوي
دبيرخانه مشاغلخانگياينادارهكلبراياخذ تسهيالت
بهبانكهايعاملمعرفيوتسهيالتدريافتكردند.سعيد
دهقان با بيان اينكه از سال گذشته تاكنون  ۴۸۰ميليارد
ريال اعتبار به طرحهاي مشاغل خانگي اختصاص يافته،
افزود :طرحهاي مشاغل خانگي شامل چهار هزار و ۳۴۹
طرح مستقل و ۷۸طرح پشتيبان بوده است .
وي ادام��ه داد :از اي��ن تع��داد چه��ار ه��زار و ۴۲۷طرح
پرداختي ۶۴۹ ،طرح مربوط به اداره كل ميراث فرهنگي،
صنايعدستي و گردشگري ۲۰۴،مربوط به سازمان جهاد
كش��اورزي ۳۱۵۴ ،مرب��وط به س��ازمان صنعت ،معدن
و تج��ارت ۲۲۳،مرب��وط به اداره كل بنياد ش��هيد و امور

ايثارگران ۱۵۹ ،طرح مربوط به اداره كل فرهنگ و ارشاد
اس�لامي و  ۳۸طرح مربوط به اداره كل بهزيستي استان
تهران اس��ت.دهقان با بيان اينكه س��ال گذشته تا سقف
 ۲۰ميليون تومان و امس��ال تا س��قف ۵۰ميليون تومان
تسهيالت به طرحهاي مستقل و  ۱۰۰ميليون تومان به
طرحهاي پشتيبان از طريق اعتبارات منابع قرضالحسنه
بانكها با س��ود چهار درصد و بازپرداخت پنج ساله داده
ميش��ود ،تصريح كرد :اين تسهيالت به كارمندان دولت
تعلقنميگيرد.
معاونكارآفرينيواشتغالادارهتعاون،كارورفاهاجتماعي
گفت :مش��اغل ي��ا كس��ب و كار خانگي به آن دس��ته از
فعاليتهاييگفتهميشودكهتوسطعضويااعضايخانواده
در فضاي مس��كوني در قالب يك طرح كسب و كار بدون
مزاحمت و ايجاد اخالل در آرامش واحدهاي مس��كوني
همجوار شكل ميگيرد و منجر به توليد خدمت يا كاالي

قمهزني،موجبسوءاستفاد ه
تبليغاتيدشمناناسالمشدهاست
اصفهان|كارشناس فقه مركز ملي پاسخگويي به
سواالتدينيمعتقداست:همهروشهايعزاداريتا
زمانيكهبادستوراتنورانيشرعاسالممخالفنباشد
وموجبضرروزيانغيرقابلجبرانبهعزاداراننشود
وهمچنينموجبوهناسالمومذهبتشيعنشود،
مورد تأييد اسالم و ائمه طاهرين(ع) بوده است.
حجتاالسالماميرصالحيبااشارهبهمصداققمهزني
درعزاداريامامحسين(ع)خاطرنشانكرد:بابررسي
منابعدينيدرمييابيمكهقمهزنيازنظرشرعيپايه
و مبناي ديني ندارد و صرفاً از روي عالقه شيعيان به
حضرتسيدالشهدا(ع)انجامميگيرد؛ازآنجاييكه
قمه زدن و خون از سر جاري كردن در ديد برخي از
غيرمسلمانان تأثير سوء داشت و موجب بدبيني و
تبليغات سوء عليه تشيع ميشد ،بسياري از علما و
مراجع تقليد به حرمت آن فتوا دادند.

دربدالكانوپشتبازار
قديميترينهياتهايخرمآباد

خ�رم آباد|در خرمآب��اد قديميترين تكايا كه به
استناد كتيبه آن داراي  ۱۵۰سال قدمت است ،در
محله دربدالكان قرار دارد .هياتهاي پش��تبازار
و دربدالكان از قديميتري��ن هياتهاي خرمآباد
بهشمارميروند.
مردممنطق هزاگرسبهويژهاستانآيينهايعزاداري
خاصي دارند كه اين منطق��ه را در ايام ماه محرم به
يكياز مقاصد گردشگري مذهبي در ايران تبديل
كرده است .جوانان لرس��تاني از همان روزهاي اول
محرم با برپا ك��ردن خيمههاي ع��زاداري و نصب
پالكارددرجايجايايناستانبارديگرحالوهواي
يكشانند.مردم اين ديار در
عاشورايي رابه تصوير م 
اين ايام با حضور در محلهاي عزاداري و تش��كيل
مجالس نوحهسرايي و سينهزني به گراميداشت اين
روزهاميپردازند.سينهزنهاودستههايزنجيرزني
ت با
دسته دسته گردهم ميآيند و با كامل شدن هيا 
تشكيل دو ستون به عزاداري ميپردازند.

سيرروانقطارهايمسافري
وباريدرسيستانوبلوچستان
زاهدان|مديركل راهآهن جنوبش��رق گفت :با
وجود بادها و توفانهاي هميش��گي در مسير ريلي
كالت به شوره گز به طول  ۷۵كيلومتر با تمهيدات
انديشيده شده قطارهاي مسافري و باري سير ايمن
و رواني در منطقه دارند .مجيد ارجوني اظهار كرد:
وجود ۷۵كيلومتر مسير ماسهاي ،وجود توفانهاي
مكرر در منطقه و از همه مهمتر بادهاي  ۱۲۰روزه،
قطارهاياينناحيهبدونهيچمشكليازاينمنطقه
باسالمتعبورميكنند.ويافزود:باتوجهبهاهتمام
ويژه مديرعامل و قائم مق��ام راه آهن ج.ا.ا به مبحث
سفري آرام و ايمن براي مسافران ناوگان حمل و نقل
ريلي مبلغ 10ميليارد ريال اعتبار جهت ماسه روبي
مسيرماسهگيرراهآهنجنوبشرقاختصاصيافته
است .وي بيان كرد :به دستور مديرعامل راهآهن و
همكاري اداره كل راه آهن تهران يك دستگاه لودر
كماتسو مدل  w260به صورت اموالي به اداره كل
راهآهن جنوب شرق اهدا شد.

آيينسنتينخلبندانيو
نخلگردانيدرگنابادبرگزارشد

قابلعرضهبهبازارخارجازمحيطمسكونيميشود.دهقان
افزود:قابليتانجام ۳۳۰حرفهدرمنزلوجودداردوليست
اين مشاغل در س��امانه« مشاغل خانگي»موجود است و
مسووالن س��ازمانهاي صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد
كش��اورزي ،ميراث فرهنگي و گردشگري و وزارت ارشاد
اسالميبهاتفاقادارهكلتعاون،كارورفاهاجتماعيمتولي
صدورمجوزمشاغلخانگيهستند،كليهاينامورازطريق
سامانهمشاغلخانگيبدونحضورمتقاضيانجامميشود.
وي گليمبافي ،قاليبافي ،بستهبندي سبزيجات خشك،
توليد ش��يريني و ترشي ،ويراس��تاري ،بافتههاي داري و
غيرداري ،آبگينه ،روزنامهنگاري ،س��ردبيري نش��ريات
ادواري ،صفحهآراي��ي ،دبي��ري گروه (نش��ريات ادواري
به اس��تثناي روزنامه و هفتهنامه) ،گرافيك كامپيوتري
(هنرهايتجسمي)،گرافيكمطبوعاتي،طراحجلدكتاب،
ي چاپي و غيركتاب ،مدير بازرگاني (نشريات
محصولها 

ادواري باالت��ر از هفتهنامه) ،صحافي دس��تي ،طراحي و
دوخت ان��واع لباس و مد ،تحقيق و پژوهش ،فعاليتهاي
امور توليدات گياهي ،صناي��ع تبديلي و تكميلي بخش
كشاورزي ،فعاليتهاي امور توليدات دامي نظير پرورش
اردكگوشتي،كاشيسنتي،سفالوسراميك،سفالگري

سنتي(دستي)،كاشيسنتي،سفالوسراميك،سفالگري
سنتي (دستي) ،صنايع دستي چوبي و حصيري ،كاشي
سنتي،سفالوسراميكوصنايعتبديليوتكميليبخش
كشاورزيراازجملهمشاغليعنوانكردكهشاملدريافت
تسهيالتهستند.

بذر اصالح شده براي كشاورزان
با قيمت دولتي تامين شد

محرم،ازظرفيتهايتوسعه
گردشگريمذهبياست

اولويتجبرانخسارتهاي
تگرگاخيردراروميه

سايت «ثبتنام يارانه»
جعلي است

توضيحاتشهرداردرارتباطبا
آبگرفتگيبرخيمعابرشهري

چهارمحال و بختياري|
ر يي��س س��ا ز ما ن
جهادكشاورزيچهارمحال
وبختياريگفت:بذراصالح
و گواهي ش��ده براي كشت
پاييزيكشاورزانايناستان
تامين شده و آماده توزيع در
بين كشاورزان است .ذبيحاهلل غريب در گفتوگو با ايرنا
ازآغازكشتپاييزهمحصولگندم،جووكلزادر ۸۸هزار
هكتار از اراضي كشاورزي اين استان خبر داد و افزود :بر
اساس برنامه كشت پاييزه ،امسال ۴هزار هكتار اراضي
زراعي استان به كش��ت محصول كلزا ۲۳ ،هزار هكتار
گندم آبي۳۷ ،هزار هكتار گندم ديم ۸ ،هزار هكتار جو
آبيو۱۶هزارهكتارزيركشتجوديمميرود.ويگفت:
قيمت بدر اصالح ش��ده جو آبي ۲۶هزار ريال ،جو ديم
۲۴هزار ريال ،گندم آبي۲۴هزار و ۵۰۰ريال ،گندم ديم
 ۲۶ه��زار و ۵۰۰ريال و كلزا بين ۱۲۰تا ۱۵۰هزار ريال
تعيين شده اس��ت و تاكنون ۳هزار تن بذر اصالح شده
تامينوذخيرهسازيشدهاستومحدوديتيبرايتوزيع
وجود ندارد.به گفته وي ،براي س��ال زراعي جاري بذر
يكهزارو۷۰۰تنگندمديم،يكهزارو۴۰۰تنگندمآبي
ويكهزارو ۲۰۰تنجوآبيتهيهشدهوآمادهتوزيعاست.
او افزود :امسال س��طح زير كشت پاييزه محصول كلزا
افزايش ۲برابريدارد،وليسايرمحصوالتميزانكشت
نسبتبهسالگذشتهتغييرمحسوسيندارد.

خراس�ان رضوي|عضو
پژوهش��كده گردش��گري
جهاد دانشگاهي خراسان
رضوي گف��ت :مح��رم را
ميتوانيكيازظرفيتهاي
توسعه گردشگري مذهبي
درمشهددانست.
آرش قهرمان در گفتوگو با ايس��نا ،با بيان اين مطلب
اظهار كرد :چند نكته در اي��ن زمينه وجود دارد ،نكته
نخست اين است كه گرايشهاي حوزه گردشگري به
ويژهدردههاخيربهسمتگردشگريتجربيپيشرفته
اس��ت؛ به اين معني كه گردشگران زماني كه وارد يك
مقصدگردشگريميشوندرابطهخودشانراباسايتها،
مراكز و جاذبههاي گردشگري در چارچوب يك رابطه
ايستانميبينند،بلكهبهدنبالرابطهايپوياهستند.
وي افزود :رابطه پويا به اين معني كه گردشگران تمايل
دارند در تجربه و متن مقصد گردش��گري كه وارد آن
شدهاند ،مشاهده بيواس��طه و حتي مشاركت كنند.
گزارشهاييكهازتوسعهگردشگريدربرخيكشورها
از جمله هندوس��تان وجود دارد ،نش��ان ميدهد در
بخشهايي از اين كشور هيچ جاذبه جدي براي جذب
گردشگر وجود نداشت؛ اما مورد استقبال گردشگران
قرار گرفته است .جامعه محلي ،گردشگراني كه به اين
منطقهسفركردهبودندراواردتجربهزيستيخودكردند
و اجازه دادند گردشگران به تجربه آنها دست يابند.

آذربايج�ان غرب�ي|
استاندار آذربايجان غربي
با اش��اره به خسارتهاي
وارده به باغات بخشهايي
از شهرس��تان ارومي��ه بر
اثر بارش تگ��رگ ،جبران
خسارتهارااولويتاساسي
دستگاههاي اجرايي ظرف دو روز آينده دانست.
به گزارش ايسنا ،محمدمهدي شهرياري در نشست
فوقالعاده مديريت بحران به منظور بررسي وضعيت
باغات خسارت ديده شهرس��تان اروميه بر اثر بارش
تگرگ تصريح كرد :بر اساس برآوردهاي اوليه سازمان
جهاد كش��اورزي  ۳۲۰۰هكت��ار از اراض��ي و باغات
شهرس��تان اروميه بر اثر بارش تگرگ و جاري شدن
سيل دچار خسارت شدهاند كه از مجموع اين ميزان
خس��ارت  2200هكتار مربوط به باغات و مابقي هم
متعلق به اراضي كشاورزي است.
او با بي��ان اينكه باغات س��يب و انگور  ۲۶روس��تاي
شهرستان اروميه دچار خسارت شده است ،ادامه داد:
مديريت بحران در سريعترين زمان ممكن نسبت به
ارزيابيميزانخسارتجهتارايهبهوزارتكشوراقدام
كند.او تصريح كرد :مقرر شد تا كارخانجات كنسانتره
از روز س��ه شنبه  ۱۹ش��هريور انگور باغداران مناطق
خسارت ديده را با قيمت  ۱۶۰۰تومان و سيب را نيز با
نرخ پايه ۷۰۰تومان خريداري كنند.

كرمانشاه|رييس پليس
فتا استان كرمانشاه با اعالم
جعلي بودن سايت ثبتنام
ياران��ه نق��دي به نش��اني
،www.yarane.site
هشدارداد:اينسايتجعلي
بوده و م��ردم نبايد به هيچ
عنوان اطالعات خود را در آن وارد كنند.
به گزارش ايسنا ،سرهنگ علي كريمي اظهار كرد :طي
چند روز اخير برخي مجرمان با ارسال پيامك با عنوان
“ يارانه شما قطع شده است براي ثبت نام به سايت زير
مراجعه كنيد “اقدام به اغفال قربانيان كرده و آنان را به
درگاه جعلي بانكي ميكشانند .فرد قرباني پس از ورود
به سايت جعلي و وارد كردن اطالعات هويتي خود براي
پرداخت مبل��غ  2000تومان جهت تكميل پرونده به
يك درگاه جعلي (فيشينگ) هدايت ميشود.اين مقام
انتظامي گفت :قربانيان باتوجه به كم بودن مبلغ اقدام
به پرداخت وجه ميكنند غافل از اينكه اطالعات كارت
بانكيخودرابهفردمجرمارسالكردهاند.كريميبااشاره
به آدرس اعالمي از سوي مجرمان ادامه داد :آدرس اين
سايت  www.yarane.siteاست ولي ممكن است
مجرمانكميآنراتغييردادهوبااساميديگرنيزارسال
كنند.اين مقام انتظامي هش��دار داد :شهروندان بايد
توجه داشته باشند بهطور كلي تمام سايتهاي رسمي
و خدماتي در داخل كشور به دامنه IRختم ميشوند.

گيالن|ش��هردار رش��ت
در ارتب��اط ب��ا بارندگ��ي و
آبگرفتگيبرخيمعابرشهر
در شب گذشته توضيحاتي
ارايه كرد.به گ��زارش ايلنا،
ناصر ح��اج محمدي انجام
ط��رح جم��عآوري آبهاي
سطحي در سالهاي اخير را مهم توصيف كرد و گفت:
پروژهبزرگجمعآوريآبهايسطحيدرنقاطبحراني
سطحشهردربرخيازمناطقبهصورتكاملاجراشدو
شهرونداندرنقاطيكهاينپروژهدرزمانبنديمناسبو
بانظارتهايموردنيازاجراشده،حاالبااينمشكلمواجه
نيستندامادربرخينقاطباقيماندهكهدرسالهاي ۹۶و
 ۹۷پيمانكار ذيصالح انتخاب شده بود ،به دليل تاخير
 ۱۱ماههدرانتخابوانتصابشهردارپيمانكارانمربوطه
باوجودداشتنقراردادازانجامكاربهدليلعدمهماهنگي
بين دس��تگاههاي خدماتي و مديريت شهري ،سرباز
زده بودند كه در دوره مديريت جديد شهرداري رشت
ن پيمانكاران مج��دداًمذاكراتي براي ادامه
با يكايك اي 
عملياتاجراييپروژههاانجامشد.شهرداررشتسپس
تصريح كرد :هماكنون ميبايست با پرداخت بخشي از
نپيمانكارانهرچهسريعترپروژهها
مطالباتوديون،اي 
رابافراهمكردنهماهنگيهايبيشازپيششروعكنند
تا انشاءاهلل با اجراي آنها در آينده شاهد آبگرفتگيهاي
شديددررشتنباشيم.

چهرههاياستاني

اخبارشهرستانها

مشهد|رييسادارهميراثفرهنگيوگردشگري
گناباد گفت :نخل بنداني و نخلگرداني به عنوان
يكهمايشبزرگاجتماعي،فرهنگيودينيدر
گناباد هر ساله برگزار ميشود .عليرضا شناسايي
در خصوص آيين نخلگرداني در اين شهرستان
گفت :از دوران صفوي مراسم نخلگرداني همراه
با سينهزني و شبيهسازي به شكل امروز در آيين
عاشورا و محرم در گناباد رواج يافته و نخل ،تابوت
بزرگ و بلندي اس��ت كه بر آن خنجر ،شمشير،
پارچههاي قيمتي و آيينههايي بس��ته ميشود
و آن را در روز عاش��ورا به عنوان نمادي از تابوت
امام حس��ين(ع) به حرك��ت در ميآورند .وي با
اشاره به مفاهيم آيين نخلگرداني گفت :عناصر
تشكيلدهنده نخل هر كدا م مفهوم خود را دارد
پارچه سياه نخل نماد سوگ و ماتم ،چوب نخل
نماد پيكر سيدالشهدا(ع) و شمشير و نيزه نماد
تير و نيزههاي وارد ش��ده بر بدن امام ،آينه نماد
نور وجود حضرت سيد الشهدا(ع) و سرو و نخل
نماد قامت حضرت علياكبر(ع) است .پنجههاي
فلزي نخل نماد دس��تان ابوالفضل العباس(ع)،
زنگ ،نماد زنگ كاروان امام حسين و سيب سرخ
نماد سرخي خون س��رور و ساالر شهيدان(ع) و
ميوهبهشتي است.

آيينروشنكردن ۴۱شمع
در ۴۱مسجدتبريزدرتاسوعا

تبريز|آيين شمعگذاري (شمع پايالما) يكي از
 ۹آيين عاش��ورايي آذربايجان ش��رقي است كه
به عنوان ميراث ناملموس كش��ور در فهرس��ت
آثار ملي به ثبت رس��يده است .بر اساس روايتي
كه امام حس��ين(ع) و يارانش از مكه تا كربال در
 41منزل اتراق ميكنند ،عزاداران ش��هر تبريز
در روز تاس��وعا مراس��م پخش و روش��ن كردن
 41شمع در  41مسجد شهر را برگزار ميكنند.
همچنين به تعبير برخي در ش��ب تاسوعا مردم
بهصورت نمادين با برافروختن شمع چادرهاي
امام حسين(ع) و يارانش را از تاريكي درميآورند.
زمان اجراي اين ايين عزاداري مذهبي بعد از اذان
ظهر تاس��وعا بوده و مردم عزادار تبريز بهصورت
انفرادي يا گروهي و در قالب دستهجات عزاداري
ازيكمسجدبهمسجدديگروازمحلهايبهمحله
ديگر رفته و اقدام به روشن كردن شمع ميكنند.

اخبار
سرانجام پيشنهاد جابهجايي
ريلي سربازان سردار مهري

چندسالپيشوپسازوقوعچندحادثهبراياتوبوس
حاملسربازانبودكهپيشنهاداتيدرموردجابهجايي
سربازان با قطار مطرح شده ،رييس سازمان وظيفه
عمومي ناجا س��رانجام درخصوص اين پيشنهادات
توضيحاتي ارايه كرده است .سردار تقي مهري درباره
اينك��ه آيا امكان اعزام س��ربازان به پ��ادگان و مراكز
آموزشي از طريق قطار وجود دارد يا خير ،اظهاركرد:
اعزامسربازاندرحالحاضربهدوصورتدستهجمعي
و انفرادي انجام ميشود ،اما در مورد اينكه اين افراد با
قطارجابهجاشوند،بايدتوجهكردكهدرهيچپادگاني
ايستگاه قطار نداريم كه سربازان ما را تا دم در ببرد و
پيادهكند.اوبهايسناگفت:بههميندليلنيزدرسراسر
كشورجابهجاييسربازانازطريقحملونقلعمومي
ماننداتوبوسانجامميشودامانظارتبرايناتوبوسها
ورانندههايشانهمازسويپليسراهوروهمازسوي
نيروهايمسلحوجودداشتهوايمنيخودرووشرايط
رانندگانمدامبررسيورصدميشود.

 ۳سال حبس براي ورود
غيرمجاز به عراق

معاونوزيردادگستريازصدورحكمسهسالحبس
در صورت ورود غيرمج��از به عراق خبر داد .محمود
عباسي گفت :در زمان حاضر حدود چهارصد ايراني
ازسالگذشتههمچناندورانمحكوميتخودرادر
زندانهايعراقميگذرانند.اوتاكيدكرد:هموطنانو
زائرانيكهقصدعزيمتبهعراقدارند،ازورودغيرمجاز
بهعراقخودداريكنند.معاونوزيردادگسترياضافه
كرد:درصورتورودغيرمجازبهعراق،سهسالحبس
درانتظارافرادياستكهمرتكبچنينجرميشوند.
عباسيافزود:مقاماتدوكشور،زمينهعزيمتبدون
رواديد به عتبات عاليات را ب��راي هم وطنان عزيز و
عزاداران حسيني فراهم كردهاند و زائران با درج مهر
خروج در مرزهاي مشترك ميتوانند به عراق سفر
كنند .او از هم وطنان خواس��ت به قوانين و مقررات
كشور عراق احترام بگذارند و از ورود غيرمجاز به اين
كشور خودداري كنند .اين مقام قضايي با هشدار به
زائراندربارهرعايتنكردنقوانينكشورعراقتاكيد
كرد :به همراه داش��تن مواد مخدر و حتي داروهاي
روان گ��ردان جرم و قابل تعقيب كيفري اس��ت كه
مجازاتهايسنگيني در انتظار مرتكبان آن خواهد
بود.ويگفت:ايرانباكشورعراقموافقتنامهانتقال
محكومانواستردادمجرماندارد،اماهموطنانعزيز
توجهداشتهباشندكهتشكيلپروندهورسيدگيهاي
قضايي،طوالنيوزمانبراستومحكومانبايدبخشي
ازمحكوميتخودرادرعراقگذراندهباشندتابتوانند
درفهرستانتقالقراربگيرند.

اعمال افزايش ۲۹درصدي
شهريه مهدهاي كودك

معاون امور اجتماعي س��ازمان بهزيستي با اشاره به
اينكهشهريه ۲۹درصديمهدهايكودكاعمالشده
است گفت :با مهدهايي كه بيش از مبلغ اعالم شده
شهريه را افزايش دهند برخورد ميشود .حبيباهلل
مسعودي فريد به مهر گفت :نامه مربوط به افزايش
ش��هريه مهدهاي ك��ودك خرداد ماه ب��ه مهدهاي
كودك ارسال شد و براساس مصوبه كارگروه تعيين
درصد افزايش شهريه ،قرار شد از  ۱۰تيرماه افزايش
۲۹درصدي اعمال ش��ود .او افزود :در حال حاضر نيز
تعداد زيادي از مهدهاي كودك افزايشها را اجرايي
كردندوفقطتعدادمحدوديافزايششهريهرامهرماه
اجراييميكنندكهآنهمبهدلخواهشانبودهاست.
معاوناموراجتماعيسازمانبهزيستيبااشارهبهاينكه
حقوق پرس��نل مهدهاي كودك از ابتداي فروردين
ماه افزايش يافته اس��ت ،تاكيد كرد :با توجه به تورم
۴۰درصديبرخيانتظارداشتندافزايشهابيشازاين
باشدامابهمنظوررعايتحالخانوادههاواينكهتحت
فشارنباشندامسال ۲۹درصدشهريههارشدداشت.

چگونگي دريافت حقوق
بازنشستگي با بيمه دانشجويي

قائممقام سازمان تامين اجتماعي نحوه برخورداري
از بيمه دانش��جويي تامين اجتماعي را تشريح كرد.
محمدحسنزدادرصفحهاينستاگراميخودمطالبي
ويدئوييتحتعنوان«دانستنيهايتاميناجتماعي»
منتشرميكندوبهمروربرخيقوانينتاميناجتماعي
ميپ��ردازد .او با بي��ان اينكه امكاني فراهم ش��ده تا
دانشجوياننيزبتوانندخودرابيمهكنندگفت:گاهي
سواالتي پرسيده ميشود مبني بر اينكه اگر دانشجو
دفترچهبيمهداشتهوتحتتكفلوالدينخودباشند
ديگر نيازي به بيمه شدن ندارد؟ پاسخ اين است كه
بهره مندي از دفترچ��ه بيمه تحت تكفل پدر ،فقط
يك فرصت درماني است و فرزندان در آينده حقوق
بازنشستگي ندارند .وي افزود :دانشجويان ميتوانند
برايبيمهكردنخودبهصورتكاملبهشعبسازمان
مراجعهكنندوازمزايايمختلفيچونمستمريدر
دورانبازنشستگيبهرهمندشوند.اوبااشارهبهاينكه
س��ه مدل بيمه براي دانش��جويان وجود دارد گفت:
مدل اول ب��ا حق بيمه  ۱۲درصدي اس��ت و مزاياي
بازنشس��تگي دارد .مدل دوم حق بيمه۱۴درصدي
داردوشاملخدماتبازنشستگيوفوتميشود.مدل
سوم نيز خدمات بازنشستگي ،فوت و ازكارافتادگي
را در برميگيرد .بهمنظور تعميم و گسترش پوشش
بيمه به آحاد افراد جامعه و در اجراي بند  ۷يك هزار
وهشتصدوبيستودومينصورتجلسههياتمديره
س��ازمان تامين اجتماعي ،بخشنامه ۶۸۵امور فني
بيمهش��دگان اين سازمان صادر ش��د .بر اين اساس
دانشجوياندانشگاههاباارايهكارتدانشجوييمعتبر
بر اساس درآمد مبناي پرداخت حق بيمه كه از 1.1
برابر حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار كمتر
نخواهد بود ،از تاريخ /۳۱/۰۶ ۹۷مش��مول مقررات
مربوطبهقانونبيمهصاحبانحرفومشاغلآزادقرار
داده شدهاند و ميتوانند با بيمهپردازي تحت پوشش
اينسازمانقرارگيرند.
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اقتصاداجتماعي

توزيع متادون و داروهاي مخدر از طريق داروخانهها چه تبعاتي دارد؟

باز شدن پاي متادون به داروخانهها

بيماريوضعيتاقتصاديداروخانههايخصوصي،وزارت
بهداش��ت را به س��مت اجراي طرحهايي برد كه اگرچه از
مدتها قبل زمزمههاي اجرايش در ميان بود اما هيچگاه
با جديت دنبال نش��د .توزيع داروهاي مخ��در يكي از اين
طرحهاس��ت كه در جلسه ۱۳۶ستاد مبارزه با مواد مخدر
به تصويب رس��يد و قرار اس��ت با هدف حمايت از اقتصاد
داروخانههايخصوصيداروهايمخدرازطريقايننهادها
توزيع شود .با اين وجود شفاف نبودن جزييات طرح سبب
شده تا اين تصميم تازه موافقان و مخالفان بسياري داشته
باشد .نگراني كارشناس��ان و درمانگران اعتياد ناشي از دو
روايتمتفاوتدربارهنحوهاجراييشدناينتصميماست.
روايت اول مبتني بر اي��ن بوده كه متادون بهجاي اينكه از
طريق دانشگاههاي علوم پزشكي در اختيار مراكز درمان
نگهدارنده قرار داده شود ،از طريق داروخانههاي منتخب
بين مراكز توزيع شود .اما روايت دوم حاكي از اين است كه
متادونازطريقداروخانههادراختياربيمارانقراردادهشود
كهاعتراضدرمانگرانحوزهاعتيادهمدقيقاازهمينجاشروع
ميشود،آنهاروايتدومراغيركارشناسيدانستهومعتقدند
كهاگرچنينتصميمياجراييشود،همبيماران،هممراكز
درماننگهدارندهوهمنظامسالمتدچارآسيبهايجدي
ميشود.ازطرفديگربرخيكارشناسانبرايننكتهتاكيد
دارندكهقوانينبينالملليسازمانبهداشتجهاني،سازمان
مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل ،ماده ۱۵اصالحيه
قانونمبارزهباموادمخدرمصوبمجمعتشخيصمصلحت
نظام ،و آييننامههاي اجرايي از س��وي وزارت بهداش��ت،
همگيبراينموضوعصحهميگذارندكهبرايتركاعتياد
دارو و خدمات درماني بايد با هم و در يك پكيج و يك مركز
به بيماران ارايه شود و در صورتي كه دارو از خدمات درماني
تفكيكشود،نهتنهاناقضقوانينبينالملليومليهستيم،
بلكهآسيبهاياجتماعينيزافزايشمييابد.
توزيع داروي مخدر در داروخانه
مانعنشتمتادوننيست
اواخر خرداد امس��ال اكبر برندگي مديركل امور دارويي
س��ازمان غذا و دارو از برنامه توزيع برخ��ي داروها با هدف
بهبود اقتصاد داروخانههاي بخش خصوصي كش��ور خبر
دادكهواكنشهايبسياريرابههمراهداشت.نگرانيهايي
كه از درمانگران اعتياد شروع شده و به نمايندگان مجلس
هم رس��يد اما اين دغدغهها در حالي اس��ت كه س��عيد
منتظرالمهديسخنگويستادمبارزهباموادمخدرعنوان
كردهصدايكارشناسانودرمانگرانحوزهاعتيادوانتقادات
آنها درباره توزيع متادون از طريق داروخانهها شنيده شده

است و اطمينان خاطر داده كه جاي هيچ نگراني نيست .با
اين وجود به دليل ش��فاف نبودن سيستم توزيع هنوز هم
دغدغهها به قوت خود باقي است .كريم محمدي ،درمانگر
وپژوهشگراعتياددربارهاينموضوعبيانكرد:برايتحليل
اين موضوع فارغ از اينكه روايت اول درست باشد يا روايت
دوم،نخستبايدمشخصشوداينتغييروتحولدرپاسخ
بهكدامنيازسيستمبهداشتودرمانكشوراست؟شواهد
ونوععملكردمسووالنحكايتازآنداردكهنگرانياصلي
آنها،نشتمتادونازمراكز MMTاست.
اوافزود:اصليدردرمانوجودداردبهنامانسجامويكپارچگي
پكيج درماني كه با هر عنوان يا استداللي دستكاري شود،
فرآينددرمانيعقيمميشود.اگرقرارباشدداروخانههابطور
مستقيم دارو را به بيمار بدهند ،يكپارچگي پكيج درماني
از بين ميرود و درمان عقيم ميماند .كي از نكات مهم در
فرآيند درماني ،عدم احراز هويت بيمار اس��ت .با راهاندازي
سامانهآيداتيسعم ً
البيمارانمجبورشدندكهبرايمراجعه
به مراكز و دريافت دارو هويت خود را آشكار كنند ،حاال اگر

قرار بر اين باش��د كه دارويش��ان را هم از داروخانه دريافت
كنند ،يعني بايد يكبار ديگر هم هويتش��ان را آنجا اعالم
كنند.بنابراينبسياريازبيمارانترجيحميدهندازفرآيند
درمانخارجشوندوازجايديگريدارويشانراتهيهكنند
يادوبارهسراغمصرفموادبروند.بنابرايناينوضعيتنهبه
نفع بيماران است و نه به نفع مراكز و نه به نفع نظام سالمت
كشور.تنهاگروهيكهازاينماجراسودميبردعطاريهاو
دستاندركارانبازارآزادمتادونهستند.
اينكارشناساعتيادبيانكرد:واگذاريداروبهداروخانهها
چه بر اساس روايت اول و چه بر اساس روايت دوم نميتواند
مانعنشتمتادونشود.اگرنگاهتاريخيبهاينمسالهداشته
باشيم،متوجهميشويمكهداروخانههاهيچوقتنتوانست هاند
مانع نشت داروهاي طبقهبندي ش��ده به بازار آزاد شوند؛
بطوري كه بس��ياري از داروهاي مخدر و طبقهبندي شده
بهآساني بدون نسخه در اختيار بيماران قرار داده ميشود.
بنابراينداروخانههاهمنميتوانندمانعنشتمتادونشوند
و فقط موضوع پيچيدهتر ميش��ود و آب گلآلودتر! غير از

آن مشخص نميشود كه چه كسي قالب انداخته و ماهي
گرفتهاست.
محمديبيانكرد:ازسويديگرقوانينبينالملليسازمان
بهداشتجهاني،سازمانمقابلهباجرموموادمخدرسازمان
ملل ،ماده  ۱۵اصالحيه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب
مجمعتشخيصمصلحتنظام،وآييننامههاياجرايياز
سويوزارتبهداشتبراينباورندكهبرايتركاعتياددارو
و خدم��ات درماني بايد با هم و در يك پكيج و يك مركز به
بيماران ارايه ش��ود و در صورتي كه دارو از خدمات درماني
تفكيكشود،نهتنهاناقضقوانينبينالملليومليهستيم،
بلكهآسيبهاياجتماعينيزافزايشمييابد.
نظارت و كنترل چگونه است؟
اظهارات اين كارش��ناس در حالي اس��ت كه اكبر تركي،
عضوكميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي
يكيازمخالفاناينتصميمجديدبودهومعتقداستتوزيع
داروي مخ��در در داروخانهه��اي بخش خصوصي امري

نسنجيدهاست كهبهاشاعهاعتيادبهعنوانيكيازمهمترين
آسيبهاياجتماعيكنونيدرسطحجامعهمنتهيخواهد
شد.اودربارهاينموضوعبهمهرگفت:اگرقرارباشدداروهاي
حاويموادمخدرازطريقداروخانههاتوزيعشود نسخه آن
بايدتوسطكداممركزياپزشكنوشتهشود؟نحوهكنترلبر
روندتوزيعايننوعداروهاچگونهصورتميگيرد وبراساس
چهمعياريودراختيارچهافراديقرارخواهدگرفت.
اوافزود:اگراينامكانوجودداشتهباشدكههرفرديبتواند
اينداروهاراازداروخانههاتهيهكنداقداميدرجهت اشاعه
اعتياد در سطح جامعه خواهد بود ،مگر اينكه افراد معتاد
را شناسايي كرده و به آنها كارت سهميه داده شود تا بدون
مراجعه به مراكز ترك اعتي��اد مواد مخدر مورد نياز خود
را دريافت كنند كه در اي��ن صورت مراكز ترك اعتياد چه
جايگاهيخواهندداشت.
عضوكميسيونبهداشتودرمانمجلس،تاكيدكرد:قطعا
در مورد اينكه چرا داروخانهها ممكن است در اين زمينه
همكاري نداشته باش��ند بايد ازمسووالن فني اين مراكز
نظرسنجي شود تا داليل عدم تمايل آنها براي همكاري در
اين مسير مشخص شود ،ضمن اينكه آسيبشناسي اين
مهمنيزبرعهدهمسووالنياستكهدراينزمينهاظهارنظر
ميكنند.بااينحالمسووالنستادمبارزهباموادمخدرنظر
ديگري داشته و انتقادها را قبول ندارند .حميد جمعهپور،
مديركلدرمانوحمايتهاياجتماعيستادمبارزهبامواد
مخدر و دبير كميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر پيش
از اين درباره اين موضوع ب��ه ايرنا گفته بود :افزايش تعداد
مراكز درمان نگهدارنده در سطح كشور و زمانبر و طوالني
بودنفرآيندتحويلداروهايمخدربهمسووالنفنيمراكز
و وجود مشكالتي نظير كمبود نيروي انساني ،كمبود فضا
و… در معاونتهاي غذا و دارو دانشگاههاي علوم پزشكي
در مقايسه با حجم مراجعان و تعداد مراكز و دشواريهايي
كهمسووالنفنياينمراكزبرايدريافتداروازدانشگاههاي
علومپزشكيداشتهودارند،علتاينتصميماست«:تعداد
مراكزدرماننگهدارندهافزايشيافته،بطوريكهمراكزبراي
دريافتسهميهدارويشانبايدمدتهادرصفمنتظربمانند.
فرآيند شمارش دارو ،چك كردن دفاتر ،بررسي پوكههاي
تحويلي و… زمانبر اس��ت .اين مساله هم موجب ايجاد
مشكالتي براي دانشگاههاي علوم پزشكي و هم نارضايتي
مسووالن فني مراكز شده بود .به همين دليل ،از نيمه سال
 ۹۷در كميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب شد
كهموضوعتوزيعمتادونازطريقداروخانههايمنتخببه
مراكز درمان نگهدارنده در پنج استان بهصورت آزمايشي
(پايلوت)اجراشود.

بيشتر فارغالتحصيالن هنرستانها نميخواهند به دانشگاه بروند

مديركل دفتر فني و حرفهاي و كاردانش وزارت آموزش
و پرورش معتقد اس��ت در حال حاضر فارغالتحصيالن
رش��تههاي كاردانش و فني و حرفهاي عموما وارد بازار
كار ميشود وكمتر متقاضي شركت در كنكور هستند.
مدتهاست بس��ياري از مسووالن در آموزش و پرورش
صحبت از آموزش حداقل يك مهارت به هر دانشآموز
تا زمان دريافت ديپلم و خروج از دستگاه تعليم و تربيت
ميكنند .آخري��ن صحبتها ابتدا متعلق به محس��ن
حاجيميرزايي وزير آموزش و پرورش در مجلس شوراي
اسالمي و هنگام دريافت راي اعتماد بود كه گفت :توانايي
كس��ب معاش حالل توانايي براي اينكه بتوانند اقتصاد
س��ادهاي را پايهريزي كنند تا استيصال بيرون بيايند،
نيازمند توسعه مهارتها است و اين از اولويتهاي من
خواهد ب��ود .اينكه هر دانشآموز الاقل يك مهارت را در
مدرسه بياموزد.
پسازآنرييسجمهورطيپيوستحكميدردوبخش
عمومي و تخصصي ،اولويتهاي بيست و سه گانه وزارت
آموزش و پرورش را ابالغ كرد كه در بخش اولويتهاي
تخصصي در بند اول آن آمده اس��ت« :توجه بيش��تر به
مهارت آموزي دانشآموزان و توانمندسازي آنان براي
ورود به بازار كار در آينده»
مصطفي آذركيش مدي��ركل دفتر فن��ي و حرفهاي و
كاردانش وزارت آموزش و پرورش درباره اينكه با توجه
به تاكيد بر آموزشهاي مهارتي آيا اين اهتمام در اجرا نيز
در بدنه آموزش و پرورش ديده ميشود ،گفت :ما امروز
در يك بهار مهارتي قرار داريم و همه مسووالن در اكثر

دستگاههاي اجرايي كشور در حال اعالم و گفتوگو در
اين زمينه هس��تند كه مهارت نقش اساس��ي در آينده
كش��ور دارد .در صدر همه اينها در سياستهاي ابالغي
مقام معظم رهب��ري چه در بحث سياس��تهاي كلي
اشتغال و چه در بحث اقتصاد مقاومتي نيز به اين موضوع
اشاره شده اس��ت .او ادامه داد :در سخنان وزير آموزش
و پرورش در مجلس ش��وراي اسالمي مشاهده كرديم
كه بحثهاي مهارتي از سياستهاي اولويتدار ايشان
اس��ت و در متن ابالغي رييسجمهور هم به آن اش��اره
شده است .اما آنچه مهم است اين است كه اين مهم نياز
به يك اراده ملي براي عملياتي شدن دارد .اينكه بتوانيم
همه سياستها و برنامهها را اجرا كنيم به زيرساختها
و بسترسازي نيز نياز داريم .آذركيش به مهر گفت :من
همواره گفتهام كه براي مهارت و آموزش آن يك چالش
جدي كه با آن برميخوريم اين است كه واژه مقدس كار
ارزش و آهميتش آس��يب خورده است .ما بايد فرهنگ
مدرك گرايي را اصالح كنيم و در برنامه توسعه هم ذكر
شده كه همه افراد در هر شغلي كه مشغول ميشوند بايد
گواهينامه صالحيت دريافت كرده باشند .او در پاسخ به
اين پرسش كه به نظر ميرسد شايد نياز باشد در ساختار
كلي نظام كاردانش و فن��ي و حرفهاي اصالحي صورت
بگيرد چرا كه قرار بود خروجي كاردانش مستقيم وارد
بازار كار شود و فارغالتحصيالن فني و حرفهاي نيز مسير
حرفه آموزي بپيمايند اما در حال حاضر همه كساني كه
ديپلم ميگيرند گويا متقاضي ورود به دانشگاه هستند،
بيان كرد :آنچه را كه در نظام جديد آموزش متوسطه در

ممنوعيت فروش دارو در داروخانههاي اينترنتي

مديرانمعاونتبهداشتدانشگاهعلومپزشكيشهيدبهشتينحوهصدور
مجوزونظارتبرفعاليتفروشگاههاياينترنتيلوازمآرايشيوبهداشتيو
داروخانههايآنالينراتشريحكردند.
نداروندهمديرنظارتوارزيابيفرآوردههايخوراكي،آشاميدني،آرايشيو
بهداشتيدانشگاهعلومپزشكيشهيدبهشتيدررابطهگسترشفروشلوازم
آرايشيوبهداشتيدرفروشگاههاياينترنتي،بابياناينكهاينفروشگاهها
مجوز خود را از مركز توسعه تجارت الكترونيك دريافت ميكنند ،عنوان
كرد:نظارتبرعملكردواعتبارمحصوالتاينفروشگاههانيزبرعهدههمين
مركز توسعه تجارت الكترونيك اس��ت .وي با بيان اينكه وظيفه بازرسان
معاونت بهداشت دانشگاههاي علوم پزشكي بازرسي از سطوح عرضه لوازم
آرايشي و بهداشتي اس��ت ،عنوان كرد :با اين حال در صورتيكه تخلفي از
سوي فروشگاههاي اينترنتي از قبيل فروش كاالي تقلبي ،تاريخ گذشته
يا غيرمجاز از سوي شهروندان به كارشناسان ما گزارش شود ،با همكاري
پليسفتاوسايرمراجعقضاييشكايتراپيگيريميكنيم.اوبااشارهبهساير
اقدامات معاونت بهداشت براي ارتقاي سالمت عرضه محصوالت آرايشي
و بهداشتي ،افزود :جهت آشنايي بيشتر كاركنان فروشگاههاي اينترنتي
با قوانين فروش ،دورههاي مختلف آموزش��ي برگزار كرده و در اين دورهها
كارشناسان،فروشندگانوبهويژهانباردارهارابااصالتكاالآشناميكنيم،
همچنين طي اين دورهها بر توجه و دقت به اصالت و تاريخ مصرف كاالي
موجوددرفروشگاههاتاكيدميشود.
روندههمچنينخطاببهشهروندانتوصيهكرد:هنگامخريدكااليآرايشي
و بهداش��تي يا هر كاالي ديگر از فروش��گاه اينترنتي به وجود نماد اعتماد
الكترونيكدرسايتتوجهداشتهباشندواگركاالييكهبهدستشانرسيد
مشكليازقبيلتقلبيبودن،تاريخگذشتهبودنياهرگونهاشكالدرشكل

سال  ۶۹در شوراي انقالب فرهنگي تصويب شد و سال
 ۷۱مبناي تصميم هي��ات وزيران براي تصويب مصوبه
همكاري دستگاهها و بخشهاي دولتي و غيردولتي در
نظاممتوسطهقرارگرفتكهبهراهاندازيشاخهكاردانش
انجاميد،ضرورتيبودكهحسميشد.درواقعاصالحهرم
شغلي در اين مس��ير رخ داد .تا امروز نيز هر  ۴سال يك
مجموعه جديد رش��ته به اين شاخه اضافه شده است و
مستمرا مورد بازنگري قرار ميگيرد و تا امروز ۸مجموعه
رشته در اين قالب به جامعه معرفي شده است.
مديركل دفتر فني و حرفهاي و كاردانش وزارت آموزش
و پرورش ادامه داد :وقتي نظام جديد  ۶.۳.۳نيز مستقر
شد يك بازنگري در اين دو شاخه صورت گرفت .در واقع
اسناد تكليفي و زيرنظام سند تحول بنيادين به اين مهم
اشاره كرده است .اينكه بعد از پايان تحصيالت متوسطه
چ��ه تعداد دانشآموز بايد وارد بازار كار ش��وند كه اينها
عمدتا دانشآموزان شاخه كاردانش هستند.
وي گفت :از ي��ك ميليون و صد ه��زار داوطلب كنكور
امس��ال بايد ببينيم چه تعداد آنها فارغالتحصيل فني
و حرفهاي و كاردانش بودن��د .اينكه چون ميتوانند در
كنكور شركت كنند پس لزوما اين رخ ميدهد ،اينگونه
نيس��ت .آمار ميگويد  ۷۰هزار نفر از داوطلبين كنكور
امسال را اين دانشآموزان تشكيل داده بودند يعني كمتر
از ۶درصد آنها در كنكور شركت كردند كه بسياري واجد
شرايط نشدند و ۴۶درصد هم انتخاب رشته نكردند .پس
همچنان اولويت بازار كار است .او در پاسخ به اين پرسش
كه اين دانشآموزان لزوما در كنكور شركت نميكنند

ظاهريداشتباكارشناسانواحدآرايشيوبهداشتيمعاونتهايغذاودارو
دانشگاههايعلومپزشكيتحتپوششخوددرميانبگذارند.
همچنين دكتر س��هيال عبدلي ،سرپرس��ت واحد فني و نظ��ارت بر امور
داروخانههاي دانش��گاه علوم پزشكي شهيد بهش��تي با اشاره به اصطالح
«داروخان��ه اينترنتي» كه به تازگي رواج يافت��ه،اظهار كرد :عبارت دقيق
مجوزهايي كه ما تحت عن��وان داروخانه اينترني صادر ميكنيم «فروش
اينترنتيفرآوردههايسالمتغيردارويي»استوشهروندانبايدتوجهكنند
كه نبايد هيچگونه دارويي در داروخانه اينترنتي به فروش برسد .او با اشاره
به محصوالت مجاز براي فروش در داروخانههاي اينترنتي ،به ايسنا گفت:
محصوالتآرايشيوبهداشتي،مكملهايتغذيهايوورزشي،شيرخشك،
گياهان دارويي به صورت فرآوري نشده ،دمنوش ،فرآوردههاي طبيعي و
سنتيحاويگياهانداروييو ملزومات مصرفيپزشكي از جملهكاالهاي
مجازبهفروشدرداروخانهاينترنتيهستند.
سرپرستواحدفنيونظارتبرامورداروخانههايمعاونتغذاودارودانشگاه
علومپزشكيشهيدبهشتي،افزود:درجتبليغاتگمراهكنندهمحصوالتو
تخلفدرارسالازقبيلايجادواسطهازتخلفاتمهمداروخانهاينترنتياست
كه بطور مداوم توسط كارشناسان رصد شده و در صوت مشاهده سريعا با
متخلفبرخوردقانونيصورتميگيرد.
اوتذكرشفاهي،تذكركتبي،تعليقيالغومجوزراازجرايمتخلفاتدانست
و در مرحله آخر با توجه به نوع تخلف ارجاع پرونده به مراجع ذي صالح را از
تبعاتقانونگريزيعنوانكرد .عبدليباتاكيدبهشهروندانگفت:همواره
دقتداشتهباشيدكهسايتداروخانهاينترنتيداراينماداعتمادالكترونيك
بودهوآدرسوشمارهتلفنداروخانه،اسمموسسومسوولفنينشانيپست
الكترونيكومجوزفروشدرسايتدرجشدهباشد.

و در رش��تههاي آزاد از كنكور يا دانش��گاه جامع علمي
كاربردي شركت ميكنند و در نهايت اينطور نيست كه
بالفاصله بعد از ديپلم وارد بازار كار ش��وند نيز بيان كرد:
همين االن وروديهاي دانشگاه جامع علمي كاربردي
كاه��ش پيدا كرده و ابراز نگرانيهاي��ي نيز در اين مورد
وجود دارد .اما از سوي ديگر افراد در شاخه فني و حرفهاي
براي باال بردن سطح خود ميتوانند تحصيل كنند و اين
مانعي براي اشتغال نيست .مسير توسعه حرفهاي بسته
نيست .اما اينكه يك مدرك گرايي در جامعه وجود دارد
و اكثرا تمايل دارند تحصيالت دانشگاهي داشته باشند

را ميپذيرم ولي دادههاي آماري و مشاهده ما ميگويد
در نهايت مهارت آموختگان عمدتا دنبال اين هستند كه
وارد بازار كار شوند.
او گف��ت :واقعيت اين اس��ت ك��ه اگر ما ه��ر هزينهاي
ميخواهيم براي آموزش مه��ارت بكنيم بياوريم براي
قبل از س��ن  ۱۸س��الگي و در آموزش  ۱۲ساله عمومي
قرار دهيم خروجي آموزش و پرورش كه در نهايت يا به
سربازي ميرسد ،يا بازار كار يا دانشگاه ،افراد با مهارت و
كارآفرين است .در اكثر كشورهاي موفق دنيا بيشترين
تمركز مهارت آموزي براي دوره متوسطه است.

جزييات جديد چگونگي اهداي عضو از فرد زنده

رييسمركزمديريتپيوندودرمانبيماريهايوزارتبهداشتضمن
تشريحجزيياتآييننامهجديدپيوندعضوازافرادزنده،گفت:موافقيم
كه براي اهداكنندگان كليه ،مشوقهايي به صورت رسمي و نظاممند
در نظر گرفته شود.
مهديشادنوشدربارهجزيياتآييننامهاهدايعضوازفردزنده،گفت:
در كل سالهايي كه اهداي عضو از فرد زنده اتفاق ميافتاد ،آييننامهاي
جامع در اين حوزه نداش��تيم كه مس��ير راه را تعيين كند و بيشتر به
صورت بخشي در اين زمينه عمل ميشد .او با بيان اينكه در حال حاضر
آييننامهايازسويوزارتبهداشتتدوينوابالغشدهاستكهتاييديه
تمام فعاالن عرصه اهداي عضو را دارد و قرار است از اين پس بر اساس آن
عمل شود ،افزود :طبق اين آييننامه ما از مركز مديريت پيوند و درمان
بيماريهاي وزارت بهداشت به صورت متمركز كار تخصيص عضو را
انجام ميدهيم .درست است كه انجمن حمايت از بيماران كليوي در
سراسر كشور كمك ميكند و در كنار ما همكاري دارند ،اما تخصيص
نهايي عضو از سوي مركز مديريت پيوند و بيماريهاي وزارت بهداشت
به صورت متمركز انجام ميشود .شادنوش با بيان اينكه هدف از تدوين
آييننامه اهداي عضو از فرد زنده اين بود كه اش��راف بيشتري بر اين
حوزه داشته باشيم و از تخلفات احتمالي پيشگيري كنيم ،ادامه داد:
اهداي عضو از فرد زنده فقط براي كليه انجام ميشود .در حال حاضر
حدود  ۸۶۰۰نفر نيازمند پيوند كليه در ليست انتظا داريم .البته بايد
تالش كنيم كه اهداي عضو از فرد مرگ مغزي را افزايش دهيم .در حال
حاضر  ۶۰درصد از پيوندهاي ما از طريق اهداي از مرگ مغزي است و
 ۴۰درصد هم از فرد زنده بوده است .با فرهنگسازي كه در اين زمينه در
حال وقوع است ،اميدواريم اهداي از مرگ مغزي بيشتر شود .او با بيان

اينكه البته نياز بود تا در حوزه اهداي عضو از فرد زنده نظارت بيشتري
اتفاق افتد ،گفت :بعضا اظهارات��ي درباره برخي تخلفات در اين حوزه
مطرح ميشد كه با اين اقدام ،ميتوان از آنها جلوگيري كرد .شادنوش
درباره نحوه نظارت بر پديدههايي مانند كليه فروشي ،به ايسنا گفت:
به هر حال نميش��ود كه تخلف را به صفر رساند ،اما ميتوانيم آن را تا
حد زيادي كنترل كنيم .اميدواريم با رويهاي كه در پيش گرفتهايم و
با ابالغ اين س��ند ،اين تخلفات كاهش يابد .البته از سوي برخي مراكز
تحت فشار هستيم كه اين كار نبايد در وزارت بهداشت متمركز شود،
اما اگر بخواهيم مديريت بيشتر و درستي اعمال كنيم ،بايد نسبت به
اين فرآيند دقت بيشتري داشته باشيم .رييس مركز پيوند و مديريت
بيماريهايوزارتبهداشتبابياناينكهوزارتبهداشتيقيناباخريدو
فروشعضومخالفاست،گفت:ايناقدامرااخالقيوانسانينميدانيم،
اما اينكه مشوقهايي وجود داشته باشد كه به صورت رسمي و نظاممند
براي اهداكنندگان انجام شود ،حتما موافقيم و به دنبال آن هم هستيم؛
چراكه به هر حال ف��رد اهداكننده عضو تا مدتي از كار افتادگي دارد و
ممكن است اشتغالش تحتالش��عاع قرار گيرد .از طرفي كشورهاي
ديگر هم تجاربي در اين زمينه دارند .به عنوان مثال در برخي كشورها
اهداكننده را براي بقيه عمرش تحت پوشش بيمه برده و مشوقهايي
را برايش��ان در نظر ميگيرند .ش��ادنوش تاكيد كرد :ما هم اگر چنين
مشوقهايي را براي جبران مشكالت فرد اهداكننده ،پيشبيني كنيم
كه به صورت رسمي ،نظاممند و تحت نظارت به وي ارايه شود ،بسيار
خوب است و وزارت بهداشت هم با اين اقدام موافق است .او تاكيد كرد:
خريدو فروش عضو تخلف است و اگر گزارشي در اين باره داشته باشيم،
پيگيري و برخورد ميكنيم.

راهوشهرسازي
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«تعادل» از لزوم اولويتبندي پروژههاي پايتخت گزارش ميدهد

مصايب پايانبخشي به پروژههاي نيمهكاره شهري
گروه راه و شهرسازي|
بر كس��ي پوشيده نيست كه ش��هرداري تهران در دوره
مديريت كنوني با مشكالت گوناگوني دست و پنجه نرم
ميكند كه مهمترين آنها كمبود منابع مالي اس��ت .اين
موضوع باعث شده تا در اين دوره شاهد افتتاح پروژههاي
جديد و به خصوص پروژههاي بزرگ مقياس نباشيم .در
واقع با روي كار آمدن شوراي شهر پنجم و تغيير مديريت
شهري سياستهاي شهرداري نيز تغيير كرد و مديريت
كنوني چندان قائل به ساخت پروژههاي بزرگ و صرف
هزينههاي گزاف نيس��ت .ضمن اينك��ه بدهي  56هزار
ميليارد توماني شهرداري و مش��كالت مالي كه ميراث
مديريت قبلي اس��ت ،اجازه اين كار را به آنها نميدهد.
البته كمبود منابع مالي در دوره شهرداري12ساله تهران
نيز نمايان بود و درس��ال  94محمد باقر قاليباف رس��ما
بخشنامهاي را به همه مناطق ،سازمانها و شركتهاي
ش��هرداري اعالم كرد كه بر اس��اس آن فقط پروژههاي
باالي  50درصد ادامه پيدا كند و بقيه پروژهها را تعطيل
كرد .يعني همان زمان هم شهرداري به اين نتيجه رسيده
بود كه ميزان بدهيها و ديوناش به اش��خاص حقيقي،
حقوقي و بانكها بهشدت افزايش يافته و ديگر درآمدي از
محلهايي كه قبال احصا ميكرد را ندارد.
بنابراين در زمينه پروژههاي عمراني اولويت شهرداري
تكميل پروژههاي قديمي است و پيروز حناچي شهردار
كنوني نيز اين رويه را ادامه ميدهد.
ب��ه گفته صفا صب��وري ديلمي ،معاون فن��ي وعمراني
شهرداري تهران در حال حاضر  ۷۰پروژه در دست اقدام
در ش��هرداري تهران وجود دارد و  4پروژه در سال جاري
به اتمام رسيده است .او درباره اين پروژهها گفت :برخي از
اين پروژهها ،پروژههاي نيمهكاره هستند كه به اين دوره از
مديريتشهريرسيده،برخينيزدرهميندورهآغازشده
است.برنامهمادرمديريتشهريايناستكهتانيمهاول
 ۱۴۰۰تمامپروژههاينيمهكارهايكهتحويلگرفتهايمرا
بر اساس زمانبندي انجام شده به اتمام برسانيم.
صبوري ديلمي با اشاره به سر انجام پروژههاي عمراني كه
بيش از  ۹۰درصد پيشرفت داشتهاند ،گفت :در هر دوره
از شهرداري تهران تعدادي از پروژههاي نيمهتمام وجود
دارد كه از دوره گذشته به دوره جديد منتقل ميشوند و
پروژههايي كه در همان دوره تعريف ميشود ممكن است
در همان دوره به اتمام برس��د و شايد هم به صورت نيمه
كاره به دوره بعدي شهرداري تهران منتقل شود بهطور
مثال ،برج ميالد در ۵دوره شهرداري تهران (غالمحسين
كرباس��چي ،مرتضي الويري ،محمدحسن ملكمدني،
محمود احمدينژاد و محمدباقر قاليباف) كار شده و در
يك دوره به اتمام رسيده است.
او ادامه داد :تعدادي از پروژههاي عمراني نيز از سال ۹۷تا
 ۱۴۰۰تعريف شدهاند كه آن پروژهها نيز بر اساس زمان
تعريف ش��ده ،برخي تكميل و تعدادي نيز ممكن است
زمانبندي طوالني مدتي داشته باشد بهطور مثال  ۳يا
 ۴ساله باشند .بنابراين تكميل آن به دوره بعدي مديريت
شهري تهران خواهد رس��يد .پروژههايي نيز در مناطق

در حال انجام است ،بهطور مثال پل چمران كه به زودي
افتتاح ميش��ود و در حال بهرهبرداري آزمايش��ي است
(اين پروژهاي اس��ت كه در همين دوره تعريف ،اجرا و به
بهرهبرداري رسيده است) يا پل دوگاز در منطقه  ۲۱كه
در حال آسفالت است.
 ۵پروژه عمراني اولويتدار پايتخت
به گفته معاون عمراني ش��هردار تهران پروژه بزرگراهي
شهيد رستگار ،شهيد بروجردي ،پروژه استاد معين ،زير
گذر آزادي ،پروژه كوي نص��ر و پروژه مجتمع فرهنگي
رازي كه در كنار برج طغرل قرار دارد  ۵پروژه اولويتدار
مديريت شهري هستند كه تا پايان سال اين پروژهها به
اتمام ميرسند و تقريبا ميتوان گفت در هيچكدام از اين
پروژهها عقب افتادگي جدي نداريم.
صبوري با اشاره به پروژه پايانه جديد شرق تهران گفت:
در بودجه س��ال  ۹۸شهرداري تهران ،تكميل اين پروژه
مش��اركتي تعريف شده است ،س��ازمان مشاركتهاي
شهرداري تهران به دنبال سرمايهگذار براي تكميل اين
پروژه است و پس از پيدا شدن سرمايهگذار اين پروژه نيز
تكميل ميشود و جزو پروژههايي نيست كه شهرداري
اعتباربرايآنپيشبينيكردهباشد.بهگزارش«تعادل»،
در پروژههاي اولويتدار شهرداري موردي از ساخت پياده
راه ديده نميش��ود در حالي كه بسياري از كارشناسان
شهريمعتقدندشهرتهراندرزمينهپيادهراهبسيارفقير
است و وضعيت بسيار نامطلوبي دارد .بهرام فريور صدري،
كارشناس شهري در اين باره «تعادل» گفته بود« :يك
ش��هروند زماني كه پايش را از عرصه خصوصي به عرصه
عموميميگذارد،بامشكلمواجهميشود.كفپيادهروها
خراب است،چال وچولههاي فراواني در خيابانها وجود
دارد پلهاي عبور از جويها اكثرا س��الم نيستند و تمام
مسيرهايكفزمينخراباست.بنابراينبهنظرميرسد
فضاهاي پياده ش��هر و عرصههاي عموم��ي پياده بايد
موردتوجه مسووالن شهري قرار گيرد و اكنون مهمترين
اولويت شهرتهران چيزي جز اين نميتواند باشد».
پروژههاي گرانقيمت اما مشكلآفرين
از پروژههاي بزرگ مقياس ش��هري ع�لاوه بر تونلها و
بزرگراههايي كه طي سالهاي اخير به شهر تهران اضافه
شد،ميتوانبهساختمالهاومگامالهاوساختمانهاي
بزرگ اداري و تجاري اشاره كرد .ساختمانهايي كه شايد
ظاهر شهر را شيك كرده باش��ند اما در عمل مشكالت
فراواني نيز به وجود آوردهاند.ساالري پيشتر در گفتوگو
با «تعادل» در اين باره گفته بود« :رويكرد كلي مديريت
ش��هري اين اس��ت كه اگر براي س��اخت مال و مگا مال
جديدي مجوز داده ميش��ود ،بايد كامال منطبق با مفاد
طرح تفصيلي بوده و پيوس��تهاي مطالعاتي ترافيكي،
فرهنگي ،زيست محيطي ،اجتماعي و شهرسازي داشته
باشد .اكنون مجموعه مالها و مگا مالهايي كه در شهر
تهران ايجاد شده است ظرفيت كمي از طرح تفصيلي را
پوش��ش دادهاند اما به دليل عدم توجه به پيوستهاي

مطالعاتيبعضادرمحالتوسكونتگاههاييايجادشدهاند
كه تبعات سوء جدي براي ساكنان محلهها ايجاد كرده و
باعث شكايت جدي شهروندان ش��ده است .در صورتي
كه اگر اين پروژهها مبتني بر پيوستهاي مطالعاتي و بر
اساس تعيين دقيق فعاليتهاي مجاز به استقرار شكل
ميگرفتندكه نياز آن محلهها باشد مورد استقبال مردم
قرار ميگرفت».
س��اخت پروژههاي بزرگ مقياس باعث ش��ده تا تهران
به لحاظ محيط زيس��تي نيز در شرايط نامساعدي قرار
گيرد .به گفته محمد ساالري رييس كميسيون معماري
و شهرسازي ش��وراي شهر طي س��الهاي اخير حجم
گس��تردهاي از پروژهه��اي بزرگ مقي��اس به خصوص
در حوزه ش��بكه بزرگراهي ،تونل و پل ايجاد شده است
و اساس��ا تهران تاب و تحمل اين حج��م بارگذاريهاي
عمراني را ندارد.
صدر الدين عليپور رييس محيط زيست شهرداري تهران
هم چندي پيش اذعان كرده بود؛ بعضا ديده ميش��ود
كه پروژههايي را صرفا با ديد عمراني و توس��عهاي انجام
ميدهيمودرنتيجهميبينيمكهاثراتترافيكي،آلودگي
هوا ،آلودگيهاي بصري و موارد ديگري را براي شهروندان
و شهر ايجاد ميكند ،بنابراين ما جزو اقدامات اساسي و
جديدمانمباحثزيستمحيطيرادرپروژههايعمراني
لحاظ خواهيم كرد .سال گذشته نيز اعضاي شوراي هر
تهران شهرداري را مكلف به انتشار گزارش ارزيابي زيست
محيطي پروژههاي شهري كردند.

عضو كميسيون عمران مجلس:

يكند
«مسكن ملي»كمكي به خانهدار شدن مردم نم 

مجيد كيانپور ،عضو كميسيون عمران مجلس گفت:
اجراي طرح مسكن ملي كمكي به خانهدار شدن مردم
نميكندوازطرفياحتمالاحتكارخانههايساختهشده
توسط انبوهس��ازان وجود دارد .از اين رو ،توليد اين نوع
مسكن كمك به تعديل قيمتها نخواهد كرد.
كيانپور در گفتوگو با مهر ادامه داد :مسكن ملي همان
مسكنمشاركتياستكهدراينطرحزمينوتسهيالت
از سوي دولت به انبوهسازان داده ميشود و انبوهسازان نيز
بايدواحدهايمسكونيراباسرمايهخودبسازند.نميتوان
انبوه ساز را مجبور به فروش كرد ،چون با دولت مشاركت
كرده و سرمايه خود را پاي كار آورده است.
او ادام��ه داد :برخي طرحها مبني ب��ر واگذاري زمين از
سوي شهرداريها به انبوهسازان مطرح ميشود در حالي
كه ش��هرداريها اختيار انجام چنين كاري را ندارند و با
مشكالت پيچيدهاي روبهرو خواهند شد.
عضو كميس��يون عم��ران مجل��س گفت :باي��د تمام
گزينههايي كه كمكي به خانهدار شدن مردم ميكند را
رويميزگذاشت.دولتبايدروشهايمختلفومتنوعي
را براي خانهدار شدن همه دهكهاي جامعه تدوين كند.
كيانپور اظهار كرد :نوسازي بافتهاي فرسوده ،اجاره
زمين ،اجاره  ۹۹س��اله مس��كن و اعطاي تسهيالت به
انبوهسازان از روشهاي متنوعي است كه دولت بايد در

حملونقل

احكام ۳۶۳پرونده تخلف
شركتهاي حمل و نقلي صادر شد
مديركل دفتر حقوقي و تدوين مقررات سازمان راهداري
خبر داد كهدر سي و دومين جلسه كميسون ويژه ماده
 ۱۲رسيدگيبهتخلفاتشركتهايحملونقلجادهاي،
۳۶۳پرونده تخلف شركتهاي حمل و نقلي رسيدگي
احكام حقوقي الزم صادر شد.
اخذ كميسيونهاي اضافي و عدم پرداخت كرايه بهموقع
حمل كه در برخي استانها نمود بيشتري دارد از جمله
موارد تضييع حقوق راننده ش��مرده ميشود كه احكام
حقوقيبرخوردبااينتخلفاتصادروبهاجرادرآمدهاست.
كميسيونويژهماده ۱۲رسيدگيبهتخلفاتشركتهاو
موسسات حملونقل جادهاي را به عهده دارد.
به گزارش روابط عمومي س��ازمان راه��داري وحمل و
نقل جادهايعباسعلي بنياس��دي افزود :اين بررسيها
در  ۲۷استان كشور انجام شده است.
وي گفت :در اجراي بند  ۴ابالغيه مورخ  ۲۲خرداد سال
جاريوباهمكاريكارشناسانستاديواستانيدرزمينه

نظر بگيرد.وي با تاكيد بر اينكه ظرفيت بخش خصوصي
باي��د براي رونق گرفتن بخش مس��كن ج��دي گرفته
ش��ود ،گفت :اگر قانون حمايت از عرضه و توليد مسكن
اجرايي شود ،بس��ياري از اين مشكالت قابل حل است.
هر س��از و كاري كه براي كمك به خانهدار شدن مردم
تدوين ميشود ،بايد كمترين سهم آورده را براي مردم
در نظر بگيرد .تنها اين راهكار ميتواند به متعادل شدن
قيمت مس��كن و اجارهبها كم��ك كند.كيان پور تاكيد
كرد :اگر طرح مسكن مهر اجرا نشده بود ،االن وضعيت
اجارهبها و قيمت مسكن به مراتب بدتر از اين بود .طرح
مسكن مهر توانست از سال  ۹۲به بعد جلوي رشد چند
برابري قيمت مسكن و اجارهبها را بگيرد و اگر اين ساز و
كار ادامه مييافت ،امروز ش��اهد اين مشكالت در حوزه
مسكننبوديم.
وي با اشاره به اظهارات دولت مبني بر وجود 2.5ميليون
مسكن خالي گفت :خانههاي خالي يا براي دهك اول و
دوم اس��ت يا براي دهكهاي ششم به بعد در حالي كه
مشكل ما تأمين مسكن براي دهكهاي ۳تا ۶است.
عضو كميس��يون عمران مجلس بيان كرد :دولت نبايد
نگاه اقتصادي براي تامين مس��كن براي خانه اوليها و
دهكهاي متوسط و پايين جامعه داشته باشد بلكه بايد
باتوجيهاجتماعياينموضوعرادراولويتخودقراردهد.
اقدامات ميداني نظارت و برخورد با تخلفات در برخي از
پايانههاي بار و مراكز فعاليت شركتهاي حمل و نقلي و
مراكز استانها جرايم شركتها و موسسات حمل ونقلي
رسيدگي و احكام حقوقي برخورد با اين تخلفات صادر و
به اجرا در آمده است.
وي گف��ت :اين تخلفات ش��امل اخذ كميس��يونهاي
اضافي ،عدم پرداخت كرايه به رانندگان و سايرتخلفات
ارتكابي است.
بنياسديافزود:براساسگزارشعملكردكميسيونهاي
ويژه ماده۱۲در ۲۷اداره كل استاني به ۴۰۱پرونده تخلف
رسيدگي شد كه بنا به تصميمات متخذه ۲۵۲ ،شركت
جريمه نقدي۲۷،شركت لغو اعتبار پروانه ۶۶،شركت به
تذكر كتبي محكوم و ۵۶شركت نيز تبرئه شدند.
بنياسدي تعداد كل پروندههاي رسيدگي شده از ابتداي
كميسيون ويژه ماده ۱۲رسيدگي به تخلفات شركتها و
موسسات حمل و نقل جادهاي از ابتداي سال جاري را تا
پايان مرداد هزار و ۹۶۴پرونده تخلف اعالم كرد و افزود :بر
اساس آراي صادره ۹۶شركت به لغو پروانه فعاليت و هزار

وي ادامه داد :بايد توليد مسكن براي دهكهاي مختلف
اعماززنانسرپرستخانوار،خانوادههايكمدرآمدوافراد
مجرد انجام شود .در بازار اجارهبها نيز بايد مسكن براي
دهكهاي مختلف توليد شود .طرح مسكن استيجاري
هم بايد جدي گرفته ش��ود و اجاره به ش��رط تمليك از
روشهايي است كه ميتواند موجب تامين مسكن براي
خانه اوليها شود.
 42ايراد به قراردادهاي طرح ملي مسكن
در حالي كيانپور از احتمال احتكار واحدهاي مسكوني
مشاركتي سخن به ميان آورده است كه  ۴۲ايراد وارد بر
نحوه تنظيم قراردادهاي پروژه مسكني دولت روحاني،
نگرانيهايي درخصوص رون��د اجراي طرح ايجاد كرده
است.
به گزارش ايس��نا ،از جمله موارد اشكال كه انبوهسازان
به تيپ قرارداده��ا وارد كردهاند ،ميتوان به ابهاماتي در
زمينه تامين بودجه س��اخت توس��ط شريك ،معارض
زمين ،نوس��انات بازارهاي موازي ،ب��رآورد قيمت تمام
ش��ده ،تعهد نظام مهندس��ي ،بروكراس��ي ،مسووليت
خس��ارات و تعهدات طرفين اش��اره كرد .سازمان ملي
زمين و مس��كن ،طراحي قراردادها را بر عهده داش��ته
اس��ت .با اين حال س��ازندگان رايزنيهايي را با مقامات
و ۳۸شركتبهجريمهنقديو ۳۲۹شركتبهتذكركتبي
محكوم شدند و براي ۵۰۱شركت حكم برائت صادر شد.
كاهش 70درصدي تاخيرها
در پروازهاي حجاج امسال
تورج دهقاني زنگن��ه ،مديرعامل هواپيمايي جمهوري
اسالمي ايران ضمن اعالم پايان عمليات حج ،ميانگين
تاخيرهاي ناش��ي از عملكرد هم��ا را در اين عمليات ۹
دقيقه اعالم كرد كه نسبت به س��ال گذشته  ۷۰درصد
كاهش داشته است.به گزارش ايلنا ،دهقاني زنگنه گفت:
با انجام آخرين پرواز هواپيمايي هما از مدينه به فرودگاه
امام خميني در نخستين ساعات بامداد دوشنبه ،پرونده
عمليات انتقال حجاج تمتع سال ۱۳۹۸با انتقال ۸۸هزار
زائر بيتاهلل الحرام به كشورمان بسته شد.
زنگنه گفت :عمليات بازگش��ت حج��اج از  ۲۵مرداد تا
بامداد دوش��نبه  ۱۸شهريور به مدت  ۲۴روز ادامه يافت
و شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران با استعداد
 ۱۰فروند هواپيماي پهن پيكر خود ،با انجام  ۳۶۴پرواز،

چالش اصلي تهران؟
روز گذشته نيز شينا انصاري ،مديركل محيط زيست و
توسعه پايدار شهرداري تهران «بارگذاري بيش از حد
ظرفيت» را چالش اصلي تهران عنوان كرد و گفت :در
شهري كه ظرفيت اكولوژيك آن در اين ميزان نيست،
بارگذاري بيش از اندازه و تمركزجمعيت و خدمات در
آن باعث شده كه ديگر اين پهنه زميني نتواند فشار و بار
در اين حد را تحمل كند ،در نتيجه در پروژههاي توسعه
و عمران شهري ،بايد ارزيابي اثرات محيطزيستي در
مقياس وسيع انجام شود و پيوستهاي محيطزيستي
در پروژههاي كوچك نيز در نظر گرفته شود.
او درباره بهينهسازي مصرف انرژي در ساختمانهاي
ش��هرداري تهران گفت :آيين نام��ه اجرايي مديريت
سبز و ماده  ۸قانون برنامه ششم توسعه به بهينهسازي
مصرف انرژي در س��اختمانها تاكيد ميكند.در يك
پروژه بينبخش��ي كه با حمايت بينالمللي صندوق
تس��هيالت جهاني محيطزيست و برنامه عمران ملل
متحد ،ش��هرداري تهران و ستاد بهينهسازي انرژي و
محيطزيست معاونت علمي فناوري رياستجمهوري
در ح��ال اجرا اس��ت ،ش��هرداري تهران تع��دادي از
س��اختمانهاي اداري را به عن��وان پايلوت انتخاب و
مميزي انرژي را در آن آغاز كرد.
او درباره مش��كالت بهينهس��ازي انرژي در ش��هر و
ش��هرداري تهران با اشاره به نبود انس��جام در اجراي
برنامههاگفت:بايدبتوانيمبايكبرنامهريزيمنسجمو

نظاممندحركتكنيم،برنامهايكهباتغييرمديريتها
متوقفنشودوبايكاستانداردوبدونتوجهبهتغييرات
مديريتي پيش رود و ش��هرداري تهران سيستمهاي
مميزي انرژي و مص��رف بهينه ان��رژي را بايد بتواند
پيادهس��ازي كند .اگرچه اين كار با توجه به فرسوده و
قديمي بودن ساختمانهاي شهرداري مشكل است،
اما شهرداري تهران با اجراي اين طرح ميتواند الگويي
براي ساير كالنشهرها باشد.مديركل محيط زيست و
توسعه پايدار ش��هرداري تهران با اشاره به نقش مردم
در بهينهسازي مصرف انرژي و كاهش اثرات گازهاي
گلخانهايتصريحكرد:ازطرفيبراياجراياينموضوع
بايد بتوانيم از ظرفيتهاي مردمي نيز استفاده كنيم و
تنها محدود به ساختمانهاي ادارات نباشيم .بايد ساير
دستگاههايمتولينيزبااستفادهازظرفيتهايمردمي
در بخش كاربريهاي مسكوني و تجاري اين مساله را
پيگيري كنند .اگر بخواهيم اتفاقي در كاهش گازهاي
گلخانهاي رخ دهد ،بايد همه بخشهاي جامعه و همه
ساختمانها مصرف بهينه انرژي را انجام دهند.
او درب��اره نيمهكاره ماندن اقدامات محيطزيس��تي و
اثربخش نبودن آنها تصريح كرد :سيس��تمها نيازمند
نگهداشتوراهبريماليوهمچنينمنابعماليهستند
تا به سرانجام برسند و هميش��ه در مدار باقي بمانند.
همچنين نبايد رهاسازي صورت گيرد و منابع مالي و
پرسنل مورد نياز براي نظارت و سركشي به سيستمها
بايد در برنامه قرار گيرند.

وزارت راه و شهرس��ازي براي رفع اش��كاالت داشتهاند.
گفته ميش��ود تيپ قراردادهاي مشاركت بين شركت
بازآفريني با انبوهس��ازان كه  ۱۰۰هزار واحد را بر عهده
گرفت��ه اي��راد چنداني ن��دارد اما در بخ��ش مربوط به
بنياد مس��كن ك��ه  ۱۰۰هزار واحد و ش��هرهاي جديد
كه  ۲۰۰هزار واحد را عهدهدار شدهاند اشكاالت به قوت
خود باقي است و انتظار ميرود موارد اختالفي به حداقل
برسد .البته در ش��هرهاي جديد از ديماه سال گذشته
عمليات اجرايي  ۷۰ه��زار واحد آغاز ش��ده كه بهطور
ميانگيندرمرحله ۱۵درصدپيشرفتفيزيكيقراردارد.

درخصوص تامين منابع از طريق تسهيالت نيز شرايطي
رافراهمكردهاندكهاساسابخشخصوصيامكاندريافت
آنراندارد.عنوانكردهاندكهمابايد ۱.۵برابرآوردهدولت،
تضامين بدهيم .حال كه قرار است ما  ۱.۵برابر تضمين
بدهيم ديگر چه لزومي دارد با دولت مش��اركت كنيم؟
سازندگاناگرچنينمنابعيداشتهباشندخودراسااقدام
به ساخت و ساز ميكنند.

 3ايراد مهم سازندگان به پروژه
فرشيد پورحاجت ،دبير كانون انبوهسازان درباره ميزان
اس��تقبال از پروژه اقدام ملي از سوي تشكل مربوطه به
ايسناگفت:سازمانمليزمينومسكنيكتيپقرارداد
براي دو مجموعه شركت عمران شهرهاي جديد و بنياد
مسكنتنظيمكردهاست.ازسويديگرشركتبازآفريني
فرمت متفاوتي ارايه داده كه البته بهتر و پختهتر از فرمول
ارايه شده از سوي سازمان ملي زمين و مسكن است.
فرش��يد پورحاجت با بيان اينكه هي��چ جايگاهي براي
س��ازندگان در اين قراردادها ديده نش��ده است ،گفت:
دولت به بخ��ش خصوصي ميگوي��د در زمينهاي ما
س��رمايهگذاري كني��د و در نهايت اگر پ��روژه مطابق
استانداردمابودسهميرابهشماانتقالميدهيم.ماهيت
اين مس��اله مورد اعتراض ما اس��ت .از سوي ديگر نحوه
فروشبرايبخشخصوصيمشخصنيست.درصورتي
كه دولت براي خود اين موضوع را مشخص كرده است.
 ۸۸هزار و  ۵۰۰زائر خانه خدا را به فرودگاههاي  ۱۹گانه
كشور بازگرداند.وي افزود :در اين مدت ۶۱ ،خلبان۸۰ ،
سرمهماندار و  ۳۰۰مهماندار ،مهندسان پرواز و ايمني و
عوامل زيادي در مجموعه شركت هواپيمايي جمهوري
اس�لامي ايران بس��يج ش��ده بودند تا با همكاري ساير
دستگاههاي اجرايي نظير سازمان هواپيمايي كشوري،
شركت شهر فرودگاهي امام خميني و شركت فرودگاهها
و ناوبري هوايي ايران ،نيروي انتظامي ،پليس فرودگاه و
گذرنامه و سپاه حفاظت و ساير دستگاههاي دخيل ،اين
عمليات را در كمال ايمني و س�لامت و كمترين ميزان
تاخير به انجام برسانند.
زنگنه با بيان اينكه مب��دا  ۴۴درصد پروازهاي عمليات
بازگشتشامل ۱۵۷پروازشهرجدهوبقيه ۲۰۶پروازشهر
مدينهدرعربستانسعوديبود،افزود:شركتهواپيمايي
جمهوري اس�لامي ايران در مدت دو ماه عمليات رفت و
بازگش��ت حج ۷۲۴ ،پرواز شامل  ۴هزار و  ۳۳۲ساعت -
پرواز را با ميانگين تاخير ۹دقيقه انجام داد كه در مقايسه
با سال گذشته ،ميزان تاخيرها  ۷۰درصد كاهش داشته

كمترين ايراد؟
سيد محمد پژمان ،مديرعامل شركت بازآفريني شهري
نيز درباره ميزان استقبال سازندگان از طرح اقدام ملي
در حوزه بازآفريني گفت :ش��ركت بازآفريني شهري با
سازندگانقراردادمشاركتمستقلتنظيمكردهاست.ما
ابتداچندينجلسههماهنگيباانبوهسازانوتوسعهگران
برگزار كردي��م .ضمن اينكه خودم��ان در اين حوزهها
صاحبتجربههستيمباضرايبوحساسيتآنهاآشنايي
داريم .از اين رو ،چارچوبي ك��ه ما تنظيم كرديم از ديد
آنها ايراد خاصي نداشت .تنها سه چهار مورد ابهام مطرح
كردند كه ما آنها را رفع كرديم .اميدواريم با چارچوبي كه
ما ارايه داديم حتما فراخوانها با استقبال مواجه ميشود.
پژمان با بيان اينكه در بافتهاي ناكارآمد حدود ۲۰هزار
تسهيالت نوسازي به متقاضيان داده شده است ،گفت:
موارد متعددي فراخوان در دستور كار داريم كه مقدمات
آن در حال آمادگي اس��ت .انتظار داريم حدود  ۲۵هزار
واحد را در قالب طرح اقدام ملي در فاصله دو س��ه ماهه
عملياتي كنيم .مابقي نيز تا پاي��ان كار دولت دوازدهم
انجام خواهد شد.
اس��ت.وي همچنين از جابهجايي  ۳هزار و  ۷۰۰تن بار
همراهزائردراينمدتتوسطناوگانهواپيماييجمهوري
اسالميايرانخبردادوافزود:باوجودافزايش ۹۸درصدي
حجاج حمل ش��ده ۹۷ ،درصدي پروازها با ناوگان هما و
افزايش  ۷۰درصدي ايستگاههاي پروازي هما در كشور
درمقايسهباسالگذشته،تاخيرهايناشيازعملياتهما
بهطور متوسط به ۹دقيقه رسيد كه كاهشي ۷۰درصدي
در مقايسه با سال قبل نشان ميدهد.
بر اساس آمار منتشره ،ميانگين تاخيرهاي عمليات حج
امسال ۱۹دقيقه بوده است كه طبق محاسبات ۹،دقيقه
آن به خاطر عمليات هما و  ۱۰دقيقه ديگر به خاطر ساير
عوامل فرودگاهي و جوي ارزيابي شده است .ضمن اينكه
تعداد زيادي از پروازها با تعجيل و زودتر از زمان مقرر در
فرودگاهمقصدبهزميننشستند.امسالبراينخستينبار،
به خاطر كارشكني دولت عربستان سعودي در مشاركت
با شركتهاي هواپيمايي ايراني براي انتقال حجاج ايراني
خانه خدا ،تمام ۸۸هزار حاجي ايراني با هواپيماهاي پهن
پيكر ايران اير به حج مشرف شدند.

ايرانشهر
مخالفت با الكترونيكي شدن
عوارض آزادراهها

دبير كارگروه شركتهاي سرمايهگذار در آزادراهها
گف��ت :ش��ركتهاي خصوصي حاضر نيس��تند،
الكترونيكي ش��دن ع��وارض در آزادراههاي تحت
مالكيتخودراقبولكنندمگربهشرطحمايتهاي
قانونيوتصويبقوانينباالدستيكهامكانپرداخت
عوارض و هزينه تاخير آن را فراهم كند.
خدايار خاشع در گفتوگو با ايرنا گفت :الكترونيكي
شدن پرداخت عوارض آزادراهي حياتي و الزم است
ودرهمهجهاناجراييميشود،امادرايرانبهقانوني
نيازمنديم كه پرداخت پول از طرف مردم به حساب
شركت سرمايهگذار در زمان مقرر انجام شود.
او افزود :زيرس��اختهاي قانوني اجراي اين طرح
هنوزفراهمنيست؛اينزيرساختهامنهايامكانات
سخت افزاري از قيبل نصب دوربينها و ...است بلكه
الزم است قوانيني از اجراي اين طرح حمايت كند
و در ايران اين قوانين حمايتي وجود ندارد.خاش��ع
ادامه داد :براي مثال به استناد بند (و) ماده ۴۶قانون
مالياتارزشافزودهدرصورتعدمپرداختعوارض
از جمله عوارض ساالنه خودرو به شهرداري بعد از
موعد مقرر به ازاي هر ماه تاخير جريمه دو درصدي
در نظر گرفته شده اس��ت .براي تاخير در پرداخت
عوارض عب��ور از آزادراهها نيز باي��د چنين قانوني
تصويب ش��ود.به گفته دبير كارگروه شركتهاي
س��رمايهگذار در آزادراهها در حال حاضر بسياري
از كاربران جاده عوارض ساالنه آزادراهي خودروي
خ��ود را پرداخت نكردهاند ،حتي يك تبليغي براي
تشويق مردم به پرداخت به موقع عوارض آزادراهي
نيس��ت .در حالي كه براي پرداخ��ت عوارض خانه
شاهد طرحهاي تش��ويقي زيادي در كنار قوانين
تصويب شده هستيم.او اضافه كرد :بخش خصوصي
تمام همكاري خود را براي اجراي طرح الكترونيكي
ش��دن عوارض آزادراهي دارد اما براي اينكه مردم
ملزمبهپرداختالكترونيكيعوارضباشندبهقانون
نيازمنديم .او اضافه كرد :بايد قوانيني مثل عوارض
خودرو وجود داش��ته باشند تا كسي كه ميخواهد
ماش��ين خود را بفروش��د عالوه بر مفاصاحساب
شهرداري ،مفاصاحس��اب آزادراهي هم پرداخت
كن��د ،در غير اين صورت تضميني ب��راي دريافت
عوارض نيست.

حفاريمتروموجب
فرونشستزميندرشهرريشد

عليرضا هاتفي ،دبير بحران ش��هرداري منطقه ٢٠
تهران گف��ت :حفاري خ��ط  ٦مترو ته��ران باعث
فرونشس��ت  7ميليمتري زمين در خيابان شهيد
غيوريشماليشهرريشد.
به گزارش ايرنا ،هاتفي اظهار كرد :روز يكشنبه بر اثر
لرزشهايي كه به واسطه دستگاه تي بيام (دستگاه
حفاري تونل مترو) به وجود آمد ،بخش��ي از خيابان
شهيدغيوريشماليدچارفرورفتگي 7ميليمتري
شد كه با تش��خيص و حضور به موقع عوامل مترو و
شهرداري ،خيابان ايمنس��ازي شد.هاتفي با بيان
اينكه حفاري خط  ۶مترو حد فاصل ايستگاه دولت
آبادتاحرممطهرعبدالعظيم(ع)علتاصلياينحادثه
بوده است ،افزود :حفاري در عمق ١٧متري از سطح
زمين انجام ميشود و خوشبختانه اين فرونشست
بس��يار محدود و جزئي بود .عوامل مترو از زير زمين
نقاط نشست كرده را با بتن و عوامل شهرداري نيز از
سطحزمينمحفظههايخاليراپرازبتنكردند.دبير
بحران شهرداري منطقه ٢٠تهران با بيان اينكه اين
فرونشستمحدودوهيچگونهخطريبرايعابرانو
ساكناننداشتهاست،يادآورشد:اقداماتپيشگيرانه
به خاطر عبور لوله گاز ،آب و فاضالب انجام ش��ده و
منطقه تا ۴۸س��اعت زيرنظر نظارت عوامل اجرايي
قرارگرفت.منطقه( ۲۰شهرري)جنوبيترينمنطقه
ش��هري شهرداري تهران اس��ت و داراي پنج ناحيه
داخل محدوده و ۲ناحيه خارج محدوده و ۲۱محله
است.بعد از اعالم اين خبر مديرعامل متروي تهران
نقشحفاريهايمترودرفرونشستزمينراردكرد.
بهگزارشايسناعليامامدرواكنشبهبرخيانتقادات
مبنيبرنقشوتاثيرحفاريهايمترودرگذشتهدر
فرونشست زمين در پايتخت گفت :مترو نقشي در
فرونشستزمينپايتختندارد.

اختصاص ۴ميلياردتومانبراي
مناسبسازيمدارسدخترانه

رييس ش��وراي ش��هر تهران از اختصاص بودجه۴
ميليارد توماني براي مناسبسازي مدارس دخترانه
خبر داد .به گزارش ايلنا ،محسن هاشمي در جمع
خبرنگاران درباره طرح دوفوريتي الزام ش��هرداري
تهران ب��ه اختص��اص  ۳۰درص��د از رديف بودجه
ساالنه اختصاصي به آموزش و پرورش تهران براي
مناسبسازيمدارساظهاركرد:اينطرحدوفوريتي
ابت��دا از جانب ۱۶نفر اعضا مطرح ش��د و با ۱۸رأي
موافق به تصويب رسيد .در اين طرح برخي اعضاي
شورايشهرپيشنهادافزايشبيشتربودجهشهرداري
به ۵۰درصد را داشتند كه رأي نياورد و سرانجام قرار
بر اين ش��د كه  ۳۰درصد كمكهاي شهرداري در
اين جهت به آموزش و پرورش اختصاص داده شود.
هاشمي با اشاره به صحبتهاي ناهيد خداكرمي در
صحنشورامبنيبركمبودويتامين Dدانشآموزان
دختر كه مادران آينده هستند و لزوم مناسبسازي
كهاگرديددرمدارسنباشددخترانميتوانندآزادانه
در مدرسه روس��ريهاي خود را بردارند و آفتاب را
جذب كنند ،گفت :اين مس��اله سبب ميشود كه
دختران به جاي استفاده از قرص مستقيم بتوانند
آفتاب را براي جذب ويتامين  Dداش��ته باشند كه
البته اين موضوع نه در همه مدارس بلكه در برخي
از مدرسهها كه شرايط الزم را داشته باشند ميتواند
اجرايي ش��ود و باتوجه به بودج��ه كل  ۲۰ميليارد
توماني ۴ ،ميلي��ارد تومان آن ميتوان��د به اين امر
اختصاصيابد.

اخبار
توزيع  ۷۵۰تن چاي وارداتي
با ارز دولتي

شاتا| رييس س��ازمان حمايت مصرفكنندگان
و توليدكنن��دگان از توزيع ۷۵۰تن چ��اي وارداتي
با ارز دولت��ي در ايام محرم و صفر خب��ر داد .عباس
تابش با اش��اره به توزيع بخشي از چاي وارداتي با ارز
دولتيدرطرحمحرموصفراظهاركرد:درهفتههاي
گذشتهچندينجلسهباشركتهايواردكنندهچاي
داشتيم و با توجه به اسناد چاي وارداتي با ارز رسمي،
گزارش كاملي از اين بررسيها را به ستاد تنظيم بازار
اعالم كرديم .او ادامه داد :بر اساس بررسيهاي انجام
ش��ده ۷۵۰،تن چاي وارداتي با ارز دولتي شناسايي
شدند كه اين ميزان چاي براي طرح محرم و صفر و
تامين چاي مورد نياز در اين طرح تخصيص يافت.
تابش با بيان اينكه  ۷۰ش��ركتي كه چاي با نرخ ارز
 ۴۲۰۰توماني به كشور وارد كردهاند احصا شدهاند،
ازمشخصشدنميزاندقيقموجوديچايوارداتي
با ارز دولتي و تعيين شبكه توزيع خاص براي عرضه
اينچايخبرداد.

عوارض  ۲۵درصدي
صادرات مواد معدني خام

شاتا|معاونامورمعادنوصنايعمعدنيوزيرصمت
گفت:ازاولمهرماهامسال،صادراتموادمعدنيخام
مشمول عوارض  ۲۰تا  ۲۵درصدي ميشود .جعفر
سرقيني با بيان اينكه از اول مهرماه امسال ،صادرات
مواد معدني خام مشمول عوارض ۲۰تا ۲۵درصدي
ميشود،افزود:ايندستورباتصويبكارگروهموضوع
بند ۱دس��تورالعمل مديريت صادرات و در راستاي
حمايتازتوليدداخلصادرشدهاست.اوتصريحكرد:
صادرات كنسانتره و گندله سنگ آهن نيز مشمول
عوارض ۲۵درصديخواهدبود.اينتصميمبهمنظور
جلوگيري از خامفروشي مواد معدني و ايجاد ارزش
افزودهبيشتراجراييميشود.

آغاز فصل جديد تجارت
خارجي

شاتا| نخس��تين نشست مديران ارش��د سازمان
توس��عه تجارت ايران با تاكيد بر تسريع در اجرايي
ش��دن سياس��تهاي كالن صادراتي كش��ور و نيز
بررس��ي قوتها و ضعفهاي س��اختاري اين حوزه
به رياس��ت حميد زادبوم سرپرست سازمان توسعه
تجارت برگزار ش��د .حميد زادبوم ضمن تش��ريح
 10بند وظايف سازمان توس��عه تجارت ايران كه از
سويقائممقاموزيردراموربازرگانيابالغشدهاست،
خواستارتجميعسياستهايتجارتخارجيكشور
وپرهيزازموازيكاريدراينحوزهشدوگفت:بهباور
من،سكانتجارتخارجيكشوركامالبايددردست
كارشناسانمتخصصوخبرهاينحوزهباشدتابتوانيم
شاهدنتايجموردانتظارباشيم.گفتنياست،راهاندازي
ستاد(كارگروه)توسعهصادراتمتناظرباشورايعالي
صادرات غير نفتي ،حفظ جايگاه س��ازمان و اشراف
سياستگذاري بر ش��ركت سهامي نمايشگاههاي
بينالملليودفترمقرراتصادراتوواردات،پيشتازي
در عرصه خدمترساني به صادركنندگان و تجار و
تنوعبخشي صادرات در سطح كاال ،بازار و بنگاههاي
صادراتي بخش��ي از مهمترين برنامههاي سازمان
توسعهتجارتايراناست.

رشد  128درصدي وصول
حقوق دولتي معادن

فارس|طي 4ماهاولامسال 5هزارو 147ميلياردو
22ميليونتومانحقوقدولتيازمعادنكشوروصول
شدكهنسبتبهمدتمشابهسالقبل 128.5درصد
رشدداشتهاست.طي 4ماههاولامسال 5هزارو147
ميليارد و  22ميليون تومان حقوق دولتي از معادن
كشور وصول شده كه در مقايسه با  4ماهه اول سال
گذشتهرشد 128.5درصديراتجربهكردهاست.در
اين مدت سازمان توسعه معادن  40ميليارد تومان
حقوق دولتي معادن پرداخت كرده در حالي كه اين
رقمبراي 4ماههسال 97صفربودهاست.طي 4ماهه
اولامسالمعادنجنوبكرمانبيشترينميزانرشد
حقوقدولتيرادرمقايسهبا 4ماههاولسال 97تجربه
كردهاندكهاين ميزانرشد 2739درصدبودهاست.

نقش تعاونيها در توسعه
اقتصاد مقاومتي
ايلنا|عض��و هياتمديره كنفدراس��يون صنعت
ايران گفت :مقاوم بودن اقتص��اد ،حمايت از توليد،
مردميكردناقتصاد،مديريتمصرفوفعاليتهاي
دانش بنيان از ويژگيها و اهداف مهم بخش تعاون
است كه ميتواند در توسعه اقتصاد مقاومتي نقش
مس��تقيمي ايفا كند .مهدي كريميتفرشي ادامه
داد :تعاونيها ،واحدهاي كوچك اقتصادي ويژهاي
هستندكهبهصورتمستقيمياغيرمستقيم،درتوليد
ملي ،كارآفريني و ج��ذب نيروي كار ،با افراد جامعه
مشاركت ميكنند و غالبا مالكيت مستقلي دارند .او
اظهار كرد :طي 10سال گذشته جمعيت تعاونيها
در جهان  2برابر شده ،از سال  1985كه حدود 120
ميليون نفر اعضاء تعاونيها بودن��د ،اكنون اعضا به
بيش از يك ميليارد نفر رسيده است .يعني طي 31
سال گذشته حدود 10برابر شده است 2.6.ميليون
تعاونيدردنياوجودداردكهنزديكبه 3ميلياردنفراز
جمعيتجهانازخدماتتعاونيهااستفادهميكنند،
85درصدحملونقلدركشورتوسطتعاونيهاانجام
ميش��ود .تقريبا بيش از  30ميليون نفر در كشور،
درگير تعاونيها هس��تند .رييس هياتمديره خانه
صنعت،معدنوتجارتجوانانتهرانافزود:براساس
اصل 44قانوناساسينظاماقتصادايرانبرسهبخش
دولتي ،تعاوني و خصوصي ب��ا برنامهريزي منظم و
درستاستواراست.همكاريوكارگروهيومشاركت
مهمترينويژگيوهدفتشكيلتعاونيهاست.
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صنعت،معدنوتجارت

«تعادل» مشكالت تاكتيكي اليحه قانون تجارت را بررسي ميكند

تفسيرپذيري قوانين «مادر» ؛ راه تزلزل در اقتصاد كشور

تعادل|
هفتههاي اخير مجلس شوراي اسالمي در حال
بررس�ي يكي از قوانين بنيادين اقتصاد كش�ور
است .اليحه اصالح قانون تجارت يكي از قوانين
مادر در ح�وزه اقتصادي اس�ت ك�ه در صورت
تصويب كامل تاثيرات زيادي بر فضاي اقتصادي
از جمل�ه روابط اقتصادي ميگ�ذارد .اين قانون
كه ش�امل بيش از  ۱۳۰۰ماده قانوني است مرجع
بس�ياري از روابط و سازكارهاي فعلي اقتصادي
اس�ت؛ اما تصويب اطالح قانون تج�ارت از نگاه
فعاالناقتصادي،حقوقدانها،كارشناسانوحتي
برخي نمايندگان مجلس با عجله همراه اس�ت
و اين ش�بهه را ايجاد ميكند كه تصويب قانون
مذكوربدونمشورتبافعاالناقتصاديبهمعني
حمايت از عدهاي است كه در نهايت رانت و البي
را به هم�راه دارد .حقوقدانها معتقدند كه مفاد
يكتا 4ازمصوباتمجلسدرمورداليحهتجارت
بهش�دت نگرانكننده اس�ت؛ چراكه در همين
موارد مختصر ميت�وان ديد كه اين اليحه تا چه
حدبامشكل مواجه است .همچنين كارشناسان
اقتصادي به تفس�يرپذيري اين قانون كه قانون
مادر به حساب ميآيد اشاره ميكنند و معتقدند
كه تفسيرپذيري باعث تزلزل و ترديد در روابط
اقتصادي خواهد ش�د ،اين در حالي است كه از
همينحاالفعاالناقتصادينسبتبهتغييرمواد
اين قانون موضع گرفته و آن را عاملي براي ايجاد
اختالفات اقتصادي ارزيابي ميكنند .به همين
دليل است كه اتاق بازرگاني ايران از بيتوجهي
بهنظراتبخشخصوصيگاليهكردهوازمجلس
خواس�ته تا در اين زمينه فرصت اظهارنظر را به
پارلمان بخش خصوصي بده�د .همچنين اتاق
بازرگان�ي تهران ضم�ن انتقاد از اليح�ه قانون
تجارت،ازارسالنامهايتوسطايناتاقبهشوراي
نگهبانخبردادهوخواستهتانظراتفعاالنبخش
خصوصي در اليحه قانون تجارت اعمال شود.

سابقه اليحه تجارت
س��ابقه اليحه تج��ارت ب��ه س��الهاي  ۱۳۸۰به بعد
بازميگردد.دولتوقتباتوجهبهضرورتعملياتيكردن
برنامههايتوسعهاقتصادي،اجتماعيوفرهنگيومسائل
مربوط به خصوصيسازي ،ادغام شركتها و مواردي از
اين دس��ت را مصوب كرده بود تا قان��ون تجارت در اين
موارد اصالح شود .بنابراين  ۷وزارتخانه مامور پيگيري
مصوبه هيات وزيران شدند و مسووليت اجرا هم به وزارت
بازرگانيوقتمحولشد.درآنزمانمعاونتبرنامهريزي
اقتصادي وزارت كه تحت تصدي فرهاد دژپس��ند اداره
ميشد ،اين مساله را در قالب برنامهريزي مدون و جدي
شروع كرد .در بررسيهاي اوليه اين اليحه به اين نتيجه
رسيدند كه بهتر است كليه قانون تجارت به عنوان يك
قانون براي اصالح مدنظر قرار گيرد نه اينكه فقط بخشي
كه مربوط به ادغام و تجزيه شركتها است؛ بنابراين به
هياتدولتوقتازطريقوزيربازرگانيآنزمانپيشنهاد
شد كه اين مساله ناظر به كليت قانون تجارت باشد .در
جلسات اوليه يك شوراي سياستگذاري براي تنظيم
سياستها ،رويكردهاي كالن اصالحات ،تقنين اليحه
جديدويكشورايبازنگرياليحهتجارتكهدرحقيقت
متش��كل از  ۷وزارتخانه بع�لاوه معاونين مرتبط همه
وزارتخانههاي كشور بود تشكيل شد .شوراي بازنگري
اليحه تج��ارت عالوه بر اين اش��خاص و وزارتخانههاي
دستاندركار ش��امل تمام نهادها و سازمانهاي مرتبط
مثل اتاق بازرگان��ي ،قوه قضاييه ،ش��وراي هماهنگي
بانكها ،سازمان حسابرسي كشور و بهطور كلي متشكل
از همه اشخاصي بود كه به نحوي با قانون تجارت مرتبط
بودند و در زمان اصالح و به حسب مورد از اساتيد مرتبط
حقوق تجارت در اين جلس��ات دعوت ميشد تا نظرات
آنها اخذ شود .پس از آن ،اليحه تجارت مفروض به چهار
بخش تقسيم شد كه شامل بخش كليات قانون تجارت
و قرارداده��اي تجارتي و فعاليت تجار ،بخش مربوط به
شركتها ،بخش مربوط به اسناد تجارتي و ورشگستگي
بود و پيشنويسهاي مربوطه با كمك تيمها و گروههاي
تحقيقاتي انجام شد .حداقل در چهار مرحله پيشنويس
مطروحه اليحه تجارت تهيه و به عنوان ورژن شماره يك

برش

يك مساله مهم در قانون تجارت اين است كه اين نوع قوانين به هيچوجه نبايد تفسيرپذير باشند؛ چراكه تفسيرپذيري باعث تزلزل و ترديد در
روابط اقتصادي خواهد شد ،اين در حالي است كه از همين حاال فعاالن اقتصادي نسبت به تغيير مواد اين قانون موضع گرفته و آن را عاملي براي ايجاد
اختالفاتاقتصاديارزيابيميكنند.
اكنون قانون تجارت در حال تغيير و نه اصالح است اين به معناي تغيير در بيش از  ۱۳۰۰ماده قانوني خواهد بود كه قرار است ظرف تنها چند روز به
تصويب برسد.اكنونانجام تغييرات باعث ايجاديكفضاي ابهام وترديددربينفعاالنبخشخصوصيشده است و اكثر آنهانگاه مثبتي به اين قانون
ندارند در حالي كه پيش از اين همين اقشار بر ضرورت تغيير قانون تجارت تاكيد ميكردند ،اما چون در تغييرات جديد نظرسنجيها و مقدمات الزم
انجامنشده استهمان منتقدان پيشين حاال در برابر تغييرقانونتجارت موضع گرفتهاند.
و بعد از آن شماره  2و سه براي تمام وزارتخانهها ارسال
شد .پس از دو سال كار بر اليحه تجارت ،نهايتا در شوراي
برنامهريزي اليحه تجارت به عنوان آخرين اليحه دولت
دهم به مجلس تقديم ش��د .به لحاظ حجم وسيع اين
اليحه و  ۱۰۲۸ماده موجود در آن طبيعتا مجلس امكان
بررسي در صحن علني را نداش��ت و برحسب اقتضاي
ماهيت اليحه تجارت ،فقط كميسيون حقوقي و قضايي
نميتوانست به اين مطلب توجه كند،بنابراين حدود ۸
كميسيونتلفيقشدندوكميسيونمشتركيايجادشدتا
ايناليحهرابررسيكنند.كلياتاليحهتجارتخيليزود
بهتصويبرسيدواصلمسالهدرمجلستعيينتكليفو
مقرر شد در كميسيون مشترك مجلس موضوع بررسي
شده و از طريق اصل  ۸۵اعمال شود و چون اليحه علمي
و كاربردي بود طبيعتا اقتضاي اين را داشت كه تخصصي
با آن برخورد شود.
اشتباهات تاكتيكي اليحه تجارت
از نظر يك حقوقدان يكي از اشتباهات تاكتيكي و بزرگ
طرح اصلي قانون تجارت اين بود كه تمام قانون تجارت
را يكباره و تحت يك عنوان مورد بررسي قرار گرفت و
اينامرموجبشدكههمهاشخاصوذينفعانمتهافت
و متعارض احتمالي در يك مورد اظهارنظر كنند و اين
موضوعات كار را به ميزان حدود  ۱۸س��ال فرسايشي
طوالني كرد .بهتر بود كه از هم��ان ابتدا اين اليحه به
چهاربخشمربوطبهتجاروقراردادهايتجارتي،بخش
مربوط به ش��ركتها ،بخش مربوط به اسناد تجاري و
بخش��ي نيز به قانون ورشكستگي اختصاص مييافت
و تحت چهار اليحه مستقل مورد بررسي قرار گرفته و
تصويب ميشد و در نهايت با يك ماده ميشد .غالم نبي
فيضيچكاب معتقد است كه يك حقوقدان زماني كه
مواد ۳،۲،۱و ۴ازمصوباتمجلسدرمورداليحهتجارت
راميبيند،حقداردكهبهشدتنگرانشود.مثالدرماده
يك اين مصوبه ميگويد اين قانون در موارد ذيل اعمال
ميشود و بعد ميگويد قراردادهاي  xو  yو قراردادهاي
مختلف را احصاء ميكند ،در حالي كه همه ما ميدانيم
كهقانونتجارتفقطبهقراردادهامربوطنميشودبلكه
به مسائل شركتها ،مسووليت و وظايف مديران ،نحوه

تشكيل مجامع عمومي ،مسائل مربوط به ورشكستگي
و اس��ناد و ...هم توجه ميكند كه اينها همگي قرارداد
نيستند،يعنيبراساسآنچهكهدرمادهيكمصوبشده
همهاينهاازشمولقانونمستثنيهستند.فيضيچكاب
بابيان اينكه «چه ضرورتي داشتهكه قانونگذار در ماده۲
تصويب كرده كه اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصي،
تعيين مفاد و قانون حاكم بر آن آزادند» ميگويد :اين
موضوعدر قوانينعموميهميشهوجودداشتهو الزمبه
ذكر نبوده است ،اما عجيب است كه ميگويد در تعيين
قانون حاكم بر آن آزاد هستند كه اين موضوع با قانون
مدني ما مغايرت دارد .او اضافه ميكند :اين شائبه وقتي
تاييد ميشود كه شما ماده سه را مالحظه ميكنيد و به
ياد مفاد كنوانسيون بيع بينالمللي ميافتيد كه در آنجا
بايد معلوم كند كه در م��واردي كه تجار چند اقامتگاه
دارند ،قانون كدام اقامتگاه تجاري حاكم است .در اينجا
كه ما قانون تجارت ايران مينويسيم و قرارداد تابع قانون
محلي اس��ت ،چه ربطي دارد؟مس��ائل مربوط به حل
تعارض قوانين و ...در قانون مدني آمده است .اين ذكر
ماده  ۳نشان ميدهد كه قانونگذار ما حتي حواسش به
ايننيستكهقانونمليمينويسدنهقانونبينالمللي،
لذا ماده 3اساسا خروج موضوعي از قانون تجارت ما دارد.
اين حقوقدان درباره ايراده��اي وارده به ماده  4اليحه
تجارت ،ميگويد كه در اين ماده ،مجددا طرفين قرارداد
ميتوانندشمولاعمالقانونرانسبتبهقرارداداستثناء
يامحدودكننديامفادقانونقابلاعمالرابهنحودلخواه
تغيير دهند كه مفاد كنوانسيون بينالمللي  CMRرا
تداعيميكند.آنجايككنوانسيونبينالمللياستكه
حتما و لزوما بايد اختياري باشد .قانون تجارتي كه قدم
به قدم آن آمره اس��ت چطور طرفين قرارداد ميتوانند
شمولاعمالقانوننسبتبهقراردادرااستثناءومحدود
كنند؟ نيازي به ذكر ماده 4نبوده و در تعريف قاعده آمره
هم ،تبصره ،تعريف دقيقي ارايه نكرده است .بعد از ماده
 4و بيان اين موضوع ،قواعد آمره را اس��تثناء ميكند و
ميگويد قاعده امري را نميتوان تغيير داد كه بعد از اين
موضوع مجبور ميشود تبصره بزند و بگويد كه قاعده
آمرهچيستوتعريفيازآنميكندكهدراينجاكالهمه
مسائلمربوطبهاختالفاتوغيرهوذلكشروعميشود.

تاثيرتغييراتاليحهتجارتبرروابطاقتصادي
در اين راستا ،يك اقتصاددان با تاكيد بر اينكه فرآيند
تايي��د و تصويب قوانين تجارت در هم��ه جاي دنيا با
حوصله و در يك فرايند طوالني مدت انجام ميشود،
معتقد اس��ت كه يك مساله مهم در قانون تجارت اين
است كه اين نوع قوانين به هيچوجه نبايد تفسيرپذير
باشند؛ چراكه تفس��يرپذيري باعث تزلزل و ترديد در
روابط اقتصادي خواهد ش��د ،اين در حالي است كه از
همين حاال فعاالن اقتصادي نسبت به تغيير مواد اين
قانون موضع گرفته و آن را عاملي براي ايجاد اختالفات
اقتصادي ارزيابي ميكنند .ايمان اسالميان با اشاره به
روند بررسي قانون تجارت در مجلس شوراي اسالمي
ميگويد :اكنون قانون تجارت در حال تغيير و نه اصالح
است اين به معناي تغيير در بيش از  ۱۳۰۰ماده قانوني
خواهد بود كه قرار است ظرف تنها چند روز به تصويب
برسد .اكنون انجام تغييرات باعث ايجاد يك فضاي ابهام
و ترديد در بين فعاالن بخش خصوصي شده است و اكثر
آنها نگاه مثبتي به اين قانون ندارند در حالي كه پيش از
اين همين اقشار بر ضرورت تغيير قانون تجارت تاكيد
ميكردند ،اما چون در تغييرات جديد نظرسنجيها و
مقدمات الزم انجام نشده است همان منتقدان پيشين
حاال در برابر تغيير قان��ون تجارت موضع گرفتهاند .او
معتقد است كه تغيير در قوانين «مادر» مانند «قانون
تجارت» ب��ر روابط اقتصادي كش��ور اثرگذاري باالي
دارد و پيش از هرچيز بايد سعي ميشد اين تغييرات به
صورت تطبيقي مورد بررسي قرار بگيرد؛ در حالي كه
به نظر ميرسد چنين اقدامات مطالعاتي انجام نشده و
همين مساله نيز باعث نگراني افكار عمومي شده است.
همچنين ي��ك عضو كميس��يون اقتصادي مجلس
شوراي اس�لامي معتقد اس��ت كه در اليحه تجارت
مباحث حقوقي نسبت به مباحث اقتصادي غلبه دارد
و در واق��ع احكام اين اليحه عمدت��ا در حوزه حقوق
تجارت اس��ت .ع�لاوه بر اين بخش عم��دهاي از اين
احكام به خصوص در حوزه كسب و كار بهروزرساني
ش��ده و احكام جديد ،تجارت الكترونيكي و كسب و
كارهاي نوين و روابط حقوقي بين اجزاء در آن ديده
شده اس��ت .محمدرضا پورابراهيمي تاكيد ميكند:

در زمان بررسي اين اليحه هم كميتهاي تشكيل و از
كميسيون اقتصادي هم در آن دعوت شد .طبيعتا الزم
بود فعاالن بخش خصوصي و اتاق بازرگاني هم درگير
باشند .اگرچه مركز پژوهشهاي مجلس معموال اين
همراهي را با بخشهاي مختلف دارد .ما شبيه به اين
موضوع را در مورد قانون ماليات داش��تيم كه بعد از
دهها جلسه و بررس��ي آن با فعاالن بخش خصوصي
باز هم مورد اعتراض برخ��ي از فعاالن اقتصادي بود.
اس��تنباط من اين اس��ت كه در اين باره ه��م اگر با
بخشهاي مختلف اقتص��ادي هماهنگيهاي الزم
صورت ميگرفت بهتر بود.
چوب الي چرخ فعاليتها
رييس كميسيون حقوقي و قضايي خانه صنعت ايران
نيز معتقد است كه در شرايط امروز كه كارخانهها يك
به يك در حال تعطيل شدن هستند ،تصويب قوانيني
از اين دس��ت چ��وب الي چرخ فعاليت مردم اس��ت.
ما در تدوين اليحه تجارت نتوانس��تيم با نمايندگان
كميس��يون مربوطه ارتباط برقرار كنيم و نظراتمان
را بگوييم .جاللالدي��ن محمودي ميگويد :به عنوان
خانه صنعت ايران يك سال است از رييس كميسيون
حقوقي و قضايي مجلس براي گفتوگو درباره اليحه
تج��ارت تقاضاي وقت كردهايم اما نش��د .او با انتقاد از
ديدگاه موافقان اليحه تجارت كه قديمي بودن قانون
تجارت فعلي را دليل بر تغيير قانون ميدانند ،بيان كرد:
برخي ميگويند چون قانون قبلي مصوب سال 1311
بوده و اليحه جديد در هر صورت بهتر از قبلي است؛ اما
بايد گفت بستگي دارد چه كسي بخواهد اين تغيير در
قوانين را اعمال كند و چگونه اجرا شود چرا كه در سال
1343درمتنقانونآمدكهبانكهاوبيمههانبايدهيچ
كارخانهاي را تعطيل كنند اما اصال اين قانون اجرا نشد.
محمودي معتقد است كه اين اليحه با البي قوي دولتي
نگاشته شده استودراينالبي،بخشهاي دولتي مثل
بانكها و س��ازمان امور مالياتي ورود كردند و اال مگر
شوخياستكهدرتدويناليحهتجارتمابهنمايندگي
از 86هزارواحدتوليدينتوانيمبانمايندگانكميسيون
مربوطه ارتباط برقرار كنيم و نظراتمان را بگوييم.
از درخواست اتاق ايران تا نامه اتاق تهران
پيش از اين نيز رييس كنفدراس��يون صادرات ايران
ضمناستقبالازبازنگريقانونتجارت،ازبيتوجهيبه
نظرات بخش خصوصي گاليه كرد و از مجلس خواست
تا در اي��ن زمينه فرصت اظهارنظر را به پارلمان بخش
خصوصي بدهد .محمد الهوتي ميگويد :س��الها به
اين موضوع نقد داش��تيم كه چرا قانون تجارت اصالح
نميش��ود و با وجود اينكه در قوانين باالدس��تي هم
بازنگري ديده شده ،تا امروز اين اتفاق رخ نداده است؛
به همين دليل از اينكه اين موضوع در دستور كار قرار
گرفته و در حال اصالح اس��ت ،استقبال ميكنيم .اما
اتفاقي كه رخ داده اين است كه نماينده اتاق بازرگاني
در جلسات حضور داش��ته اما قانوني كه در صحن در
حال بررس��ي اس��ت با مواردي كه ات��اق مطرح كرده
است ،بسيار تفاوت دارد .از سوي ديگر قوانين و بند بند
اليحهها با سرعت درحال تصويب است درحالي كه اين
موضوعات نيازمند كارشناسي و اخذ و تامين نظرات
بخشخصوصيبودهكهتاامروزبهآنتوجهنشدهاست.
در ادامه اين ديدگاه بود كه عضو هيات نمايندگان اتاق
بازرگاني تهران ضمن انتقاد از اليحه قانون تجارت ،از
ارسالنامهايتوسطايناتاقبهشوراينگهباندراواخر
هفته خب��ر داده و ميگويد :در اين نامه اعالم خواهيم
كرد كه بايد نظرات فعاالن بخش خصوصي در اليحه
قانون تجارت نيز اعمال شود .رضا پديدار با بيان اينكه
 ۲۰سال گذشته كه بحث اليحه تجارت مطرح شد از
بخش خصوصي نظرخواهي صورت گرفت ،ميافزايد:
اين اليحه در آن زمان مس��ير درستي را پيش گرفت؛
اما پس از آن بخش خصوصي از نظرخواهي حذف شد
و اليحه بدون هماهنگي با پتانسيل بخش خصوصي
كشور به مجلس رفت.
در همين ارتباط غالمحس��ين ش��افعي ،رييس اتاق
بازرگاني اي��ران از نگراني بخ��ش خصوصي از تبعات
بررسيشتابزدهاليحهاصالحقانونتجارتخبردادكه
گزارش آن را ميتوانيد درصفحه  6بخوانيد.

واردات  ۳عضو اروپايي برجام از ايران يك يازدهم شد

يك كارشناس پاسخ داد

كاهش صادرات به نصف

آيا رشد وزني صادرات غيرنفتي عالمت مثبت است

سه كشور اروپايي امضاكننده برجام با وجود وعدههاي
خ��ود براي حف��ظ منافع اي��ران در چارچ��وب توافق
هستهاي ،واردات از ايران را در نيمه نخست سال جاري
ميالدي به يك يازدهم كاهش داده و صادرات به ايران را
نيز نصف كردهاند .به گزارش تسنيم ،آمار منتشرشده از
سويادارهاطالعاتاقتصادياتحاديهاروپا(يورواستات)
نشان ميدهد ،مبادالت تجاري ايران و  3عضو اروپايي
برجام در نيمه نخست سال جاري ميالدي با افت قابل
توجه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده
است .مبادالت دو طرف در نيمه نخست  2018بالغ بر
 3.225ميليارد يورو بوده كه اين رقم در نيمه نخست
امسال يكسوم شده و به  1.035ميليارد يورو رسيده
است .صادرات سه كش��ور آلمان ،فرانسه و انگليس به
ايران در ماههاي ژانويه تا ژوئن  2019به نصف صادرات
اين كشورها به ايران در مدت مشابه سال قبل رسيده
است .صادرات اين كش��ورها به ايران در نيمه نخست
سال  2018بالغ بر  1.872ميليارد يورو اعالم شده بود
اما اين رقم در مدت مش��ابه امسال با افت 51درصدي
به  916.5ميليون يورو رس��يده است .واردات اين سه
كشور از ايران در نيمه نخست 2019نيز نسبت به مدت
مشابه سال قبل يكيازدهم شده و به  118.5ميليون

يورو رسيده اس��ت .اين كشورها در نيمه نخست سال
قبل  1.353ميليارد يورو كاال از ايران وارد كرده بودند.
افت قابل توجه تجارت اعضاي اروپايي برجام با ايران در
نيمهنخستسال 2019كهتحريمهايهستهايامريكا
عليه ايران بازگشته است نشان ميدهد اين كشورها با
وجود وعدههاي خود ارادهاي براي تامين منافع ايران در
چارچوب توافق هستهاي نداشتهاند.
واردات فرانسه از ايران 10ميليون يورو شد
بر اس��اس اين گ��زارش ،فرانس��ه به عن��وان يكي از
امضاكنندگان برجام با پيروي از تحريمهاي امريكا در
نيمه نخست امسال تنها  10ميليون يورو كاال از ايران
وارد كرده است در حالي كه طي مدت مشابه سال قبل
 1.158ميليارد يورو كاال از ايران وارد كرده بود .صادرات
اينكشوربهايراننيزكهدرنيمهنخستسالقبل459
ميليون يورو گزارش ش��ده بود در مدت مشابه امسال
به  168ميليون يورو كاهش يافته اس��ت .كل تجارت
فرانس��ه با ايران در نيمه نخست سال جاري ميالدي
افت  89درصدي داش��ته و از  1.617ميليارد يورو به
 178ميليون يورو رسيده است.
بههمينترتيبصادراتآلمانبهايراندرنيمهنخست

امسال و واردات از ايران طي اين مدت افت قابل توجه
داشتهاست.آلمانكهدرنيمهنخستسالقبل1.313
ميليارد يورو كاال به ايران صادر كرده بود اين رقم را در
نيمه نخست امسال به  678ميليون يورو كاهش داده
است .واردات از ايران نيز در نيمه نخست 2019به100
ميليون يورو كاهش يافته است .آلمان در مدت مشابه
سال قبل  174ميليون يورو كاال از ايران وارد كرده بود.
كل تجارت آلمان با ايران در نيمه نخست سال جاري
ميالدي  47درصد كاهش داشته و از  1.487ميليارد
يورو به  778ميليون يورو رسيده است.
انگليسطيسالهاياخيرتجارتقابلتوجهيباايران
نداشته اس��ت .اين كشور در نيمه نخست سال جاري
ميالدي  70.5ميليون ي��ورو كاال به ايران صادر و 8.5
ميليون يورو كاال از ايران وارد كرده است .صادرات اين
كشور به ايران در مدت مشابه سال قبل  100ميليون
يورو و واردات از ايران  21ميليون يورو اعالم شده بود.
كل تجارت انگليس با ايران در نيمه نخس��ت امسال
 79ميلي��ون يورو ب��وده كه اين رقم نس��بت به مدت
مشابه سال قبل افت  34درصدي داشته است .تجارت
انگليس و ايران در نيمه نخست سال قبل 121ميليون
يورو اعالم شده بود.

رشد وزني صادرات غيرنفتي ،مادامي كه همراه با
رشد ارزشي اين صادرات نباشد ،نه تنها نميتواند
معياري براي ارس��ال عالمت مثب��ت در اقتصاد و
تجارت خارجي كشور قلمداد شود ،بلكه چنانچه
هم��راه ب��ا كاه��ش ارزش اين ص��ادرات يا حتي
درجازدن ارزش اين صادرات باشد ،گامي به عقب
و نشاندهنده پس��رفت اوضاع تجارت خارجي و
صادرات غير نفتي نيز هست.
به گزارش ايرنا ،عليرضا حائري ،عضو هياتمديره
جامعه متخصصين نس��اجي ايران ،ب��ا بيان اين
مطلب اف��زود :در خبرها آمده بود ك��ه وزير امور
اقتصادي و دارايي در نشست شوراي گفتوگوي
دول��ت و بخش خصوصي در س��خناني از رش��د
۳۰درصدي ص��ادرات غيرنفت��ي از نظر وزني در
پن��ج ماهه نخس��ت امس��ال و مثبت ش��دن تراز
تج��اري كش��ور در بازرگاني خارج��ي در همين
مدت به عنوان دو نشانه از بهبود شرايط تجاري و
اميدواركننده در فضاي اقتصادي كشور ياد كرد.
بدون شك به منظور اينكه يك شاخص اقتصادي
همانند تجارت خارجي يا حت��ي مقوله صادرات
غيرنفتي را بتوان بررسي كرد و به نتيجه مشخصي

رسيد ،بايد همه ابعاد آن را مورد كنكاش قرار داد
و نبايد فقط به يك بخش از اين آمار ،آن هم بخش
مثبت ،بسنده كرد.
در پنج ماهه ابتدايي امس��ال  ۶۰ميليون و ۷۳۷
هزار تن كاالي غيرنفتي ب��ه ارزش  ۱۷ميليارد و
 ۸۰۰ميليون دالر از كشورمان به ساير نقاط جهان
صادر شده است .به عبارت ديگر در ازاي صادرات
هر ت��ن كاال اعم از خام ،فرآوري ش��ده ،صنعتي،
كش��اورزي و غيره  ۲۹۳دالر درآمد براي كش��ور
ايجاد شده است.
در مقابل و در همين مدت  ۱۴ميليون و  ۱۲۶هزار
تن كاال (كه كمي كمتر از يك پنجم وزن كاالهاي
صادرشده از كشور است) به ارزش تقريبي معادل
رقم حاصل از ص��ادرات يعني  ۱۷ميليارد و ۷۳۹
ميليون دالر به كش��ور وارد شده است .به عبارت
ديگر براي واردات هر ت��ن كاال مبلغ هزار و ۲۵۵
دالر ارز از كشور خارج شده است.
خالصه اينكه در حدود  ۶۰ميليون تن كاال صادر
كردهايم به ارزش تقريب��ي  ۱۸ميليارد دالر و در
مقابل  ۱۴ميليون تن كاال وارد كردهايم تقريبا به
همان ارزش.

جهان
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مجلس عوام بريتانيا انتخابات زودهنگام را رد كرد

جانسون در حصار قانون

گروه جهان|
بوريس جانسون در واپسين س��اعات فعاليت پارلمان
بريتانيا پيش از آغ��از تعطيالت پارلماني متحمل يك
شكس��ت ديگر ش��د .نمايندگان مجلس عوام بريتانيا
سهشنبهبارديگربادرخواستاو،برايبرگزاريانتخابات
زودهنگام مخالفت كردند .بهگزارش يورونيوز ،پارلمان
بريتاني��ا پس از اي��ن رايگيري ت��ا  ۱۴اكتبر يعني دو
هفته پيش از موعد تعيينشده براي خروج اين كشور
از اتحاديه اروپا تعليق ش��ده اس��ت .هواداران برگزاري
انتخابات زودهنگام به راي دوس��وم نمايندگان مجلس
عوام براي انحالل پارلمان نياز داشتند .اين در حالي است
كه تنها  ۲۹۳نماينده از  ۶۵۰نماين��ده به اين طرح راي
موافق دادند .بوريس جانسون خواستار برگزاري انتخابات
زودهنگام در روز  ۱۵اكتبر شده بود .نخستوزير بريتانيا
پيش از اين رايگيري اعالم كرد كه با وجود تصويب قانون
تعويق تاريخ برگزيت براي خروج كشورش از اتحاديه اروپا
درخواست مهلت بيشتر نخواهد كرد.
اوبااينحالتوضيحندادكهباوجودتصويبقانونتعويق
برگزيت و امضاي آن از سوي ملكه چگونه ميخواهد از
اين امر جلوگيري كند .بهگفته ناظران سياسي ،استعفاء
يا مراجعه ب��ه دادگاه ميتواند از راهحلهاي پيشروي
بوريس جانس��ون باش��د .جانس��ون چند روز پيش از
رسميت يافتن اين قانون هم گفته بود كه «حاضر است
بميرد» اما تن به درخواست تمديد مهلت خروج بريتانيا
از اتحاديه اروپا ندهد .نخس��توزير بريتانيا خطاب به
جرمي كوربين رهبر حزب كارگر ،گفته« :اگر بهدنبال
مهلت بيشتر هستيد خوب به انتخابات زودهنگام راي
بدهيد!» اين در حالي اس��ت كه حزب كارگر با توجه به
نظرسنجيهاي انجام شده كه از شكست اين حزب در
انتخابات زودهنگام حكايت داش��ت با انحالل پارلمان
مخالفت ميكرد .قانوني كه سهش��نبه به امضاي ملكه
اليزابت دوم رسيد نخستوزير بريتانيا را موظف ميكند
كه در صورت عدم دستيابي به توافق با اين اتحاديه تا روز
 ۱۹اكتبر درخواست تعويق برگزيت را ارايه كند.

اكنون دو راه قانوني براي او وجود دارد :رسيدن به توافق
با اتحاديه اروپا پيش از  ۱۹اكتبر يا تمديد مهلت خروج
بريتانيا از اين اتحاديه .احتمال كسب توافق با اتحاديه
اروپا ظرف اين مدت از س��وي تحليلگران بسيار ناچيز
ارزيابي ميشود .اگر جانسون حاضر به پذيرش اين دو
راه نشود ،تنها راهي كه براي او باقي ميماند كنارهگيري
از مقام نخس��توزيري اس��ت .در چنين حالتي ،دوره
نخستوزيرياوبهعنوانكوتاهتريندورهنخستوزيري
در تاريخ بريتانيا ثبت خواهد شد.

ش متناقض
واكن 
در پي الزام مجلس بريتانيا به جانس��ون براي آزمودن
آخرين شانس بريتانيا براي رفع اختالف نظر موجود
در م��ورد توافقنام��ه برگزيت با س��ران اتحاديه اروپا،
اظهارنظرهاي اعض��اء دولت در خصوص نحوه اجراي
اين مصوبه مجلس همچنان متناقض است.
دويچ هوله نوشته ،نشست سران اتحاديه اروپا در حالي
طي روزهاي  ۱۷و  ۱۸اكتبر آينده برگزار خواهد ش��د
كه مطابق مصوبه مجلس عوام و اعيان بريتانيا اگر اين

كشور تا تاريخ  ۱۹اكتبر با مقامهاي اروپايي به توافقي
تازه بر س��ر خروج از اين اتحاديه نرسد ،جانسون بايد
تعوي��ق دوباره برگزيت را از اتحاديه اروپا درخواس��ت
كند .در غير اين صورت جانسون به سرپيچي از قانون
متهم خواهد شد كه ميتواند مجازات زندان را براي او
در پي داشته باشد.
ساجد جاويد ،وزير دارايي بريتانيا گفته هدف جانسون
از شركت در نشست ماه آينده ش��وراي اتحاديه اروپا
تمديد مهلت خ��روج بريتانيا از اين اتحاديه نيس��ت

بلكه او بهدنبال يافتن راهحلي ب��راي اجراي هموارتر
برگزيت اس��ت .البته وزير دارايي بريتانيا ضمن تاكيد
بر تعهد دولت جانسون به قانونگرايي تصريح كرده،
سياس��ت دولت كامال شفاف است و مطابق آن خروج
از اتحاديه اروپا تا پيش از پايان مهلت  ۳۱اكتبر صورت
خواهد گرفت.
در همين حال ،دوميني��ك راب ،وزير خارجه جديد
بريتانيا نيز اطمينان داده كه جانس��ون قانونشكني
نخواهد كرد؛ بلكه او تالش خواه��د كرد تا برگزيت با
كمترين تاخير زماني اجرا شود.
راب همچنين گفته دولت بريتانيا نسبت به حصول
توافق برگزيت با اتحاديه اروپا متعهد است و بر همين
اس��اس پيشنويس طرح جايگزين پش��توانه مرزي
ايرلند ش��مالي را تهيه كرده و در مس��ير مذاكرات با
اتحاديه اروپا نيز پيش��رفتهايي حاصل شده است.
اما آمبر رود ،وزير مستعفي كار و بازنشستگي كابينه
جانسون يكشنبه مدعي شده كه او هيچ تالش قابل
توجهي را در دولت براي دستيابي به توافق برگزيت
مشاهده نكرده و آغاز هرگونه مذاكره رسمي در اين
خصوص را تكذيب كرد.
ژان ايو لودريان وزير خارجه فرانسه ،نيز شرايط بريتانيا
را بغرنج توصيف كرده و به مقامات اين كش��ور توصيه
كرده پيش از هر اقدامي در مورد خواست اصليشان با
يكديگر به اجماع برسند و آن را به اتحاديه اروپا اعالم
كنند .بر اين اساس ،لودريان از حصول توافق جديد در
شرايط فعلي ابراز نااميدي كرده است.
ش��عار اصلي بوريس جانس��ون خروج قطعي بريتانيا
از اتحاديه اروپا در پايان مهل��ت جاري ،يعني روز ۳۱
اكتبر بود .او زمام امور بريتانيا را با اين شعار از ترزا مي،
نخستوزيرمستعفيحزبمحافظهكارتحويلگرفت.
پس از اخراج ۲۱نماينده حزب محافظهكار كه مخالف
برگزيت سخت و خروج بدون كسب توافق بريتانيا از
اتحاديه اروپا بودند ،جانسون اكثريت پارلماني خود را
از دست داده بود.

اشرف غني :صلح بدون آتشبس غيرممكن است

شكست مذاكرات صلح افغانستان

گروهجهان|
يكروزپسازدستوردونالدترامپبرايتوقفگفتوگوهاي
صلحنمايندگانامريكاباطالبان،رييسجمهوريافغانستان
بار ديگر بر خواست كابل براي برقراري صلح در كشورش
تاكيدكرد.
اش��رف غني كه به نظر ميآيد پس از شكس��ت امريكا در
حصولتوافقباطالبانتالشداردفرايندصلحدرافغانستان
را در دس��ت گيرد تاكيد كرده بهدنبال برقراري آرامش در
كشورش است .رييسجمهوري افغانستان كه در جريان
نشست فرماندهان نظامي در كابل سخن ميگفت ،تاكيد
كرده براي رسيدن به اين هدف ،طالبان بايست قبل از هر
چيز دست از خشونت بكشد و به آتشبس احترام بگذارد.
تاكيدرييسجمهوريافغانستانبرتالشبرايدستيابيبه
صلحدرحاليمطرحميشودكهباتوقفناگهانيمذاكرات
صلح امريكا با طالبان ،آينده تالشهاي جاري براي پايان
دادنبه 18سالجنگوخونريزيدراينكشوردرهالهاي
ازابهامقراردارد.گفتوگوهايصلحواشنگتنبانمايندگان
طالبان ،فرايندي طوالني كه پس از نه ماه مذاكره فشرده
در نهايت به تهيه پيشنويس يك توافق اوليه منجر ش��د
با فرمان ناگهاني ترامپ به يكباره متوقف شد و با توجه به
مواضعمطرحشدهازسويدوطرفآيندهاينيزبرآنمتصور
نيست.ظاهرابرايرييسجمهوريامريكاكهفرستادگانش
در بحبوحه حمالت مرگبار انتح��اري در كابل در قطر به
مذاكراتباطالبانادامهميدادندكشتهشدنغيرنظاميان
توجيهيمناسببرايتوقفاينگفتوگوهاقلمدادنميشد
امااينتوجيهپسازكشتهشدنيكنظاميامريكاييناتودر

يكيازهمينحمالتمصداقپيداكرد.اشرفغنيدرادامه
باتكرارايننكتهكهدرخواستآتشبسمطرحشدهبارهااز
سويطالبانردشدهتاكيدكردكه«مابرايمذاكراتصلح
آمادهايمامااگرطالبانفكرميكندكهميتواندمارابترساند
در اش��تباه است زيرا كافي اس��ت به رزمندگان ما نگاهي
بياندازد».رييسجمهوريافغانستانهمچنينباتصريحبر
اينموضوعكهصلحنميتواندفراينديغيرمشروطباشد،
يادآور شده كه «صلح بدون برقراري آتشبس غير ممكن
است».پايانگفتوگوهاي صلحبا طالباننگرانيهادرباره
موج جديدي از خش��ونتها در افغانستان را افزايش داده؛
به نحوي كه هشدارهاي امنيتي در كابل و ديگر نقاط اين
كشور20روز مانده تا برگزاري انتخابات رياستجمهوري
درافغانستانتشديدشدهاست.
گفتوگوهاي نمايندگان امري��كا با طالبان كه قرار بود در
نهايت بطور محرمانه به دي��دار ترامپ با رهبران بلند پايه
طالبانمنجرشودباتصميمترامپلغوشد.ترامپباانتشار
توييتهايياعالمكردهبودكهاينمالقاتقراربوددركمپ
ديويدبرگزارشودامابابرعهدهگرفتنمسووليتحملهايدر
كابلازسويطالبانكهبهكشتهشدنيكسربازامريكايي
منجرشداينديدارودركلگفتوگوهايصلحباطالباناز
دستوركارخارجشدهاست.
ازسويديگرعبداهللعبداهلل،رييساجراييدولتافغانستان
درواكنشبهتوقفگفتوگوهاباطالبانگفتهفرصتبراي
برقراريصلحدركشورشازدسترفتهاست.عبداهللبااشاره
بهاينكهكشورشدروضعيتحساسيقرارگرفتهتاكيدكرد:
«امروزمتآسفانههمينقدرازصلحفاصلهداريمكهسالهاي

پيروزي حاميان پوتين
با طعم ناكامي در روسيه

«شاخص ترامپ» به ادبيات
اقتصادي اضافه شد

گروه جه�ان| در انتخابات محلي روس��يه ،حزب
حام��ي والديمير پوتين گرچه پيروز رقابتها ش��د
اما به نس��بت دوره قبل آراي زيادي از دست داد .در
مسكو مشاركت در انتخابات كمتر از  ۲۲درصد بوده
اس��ت .اين انتخابات با اعتراضها و انتقادهاي شديد
داخلي و بينالمللي همراه بود زيرا بسياري از نامزدان
تشكلهاي اپوزيسيون امكان شركت در رقابتها را
نداش��تند .خبرگزاري فرانسه گزارش داده كه حزب
“روسيه واحد “ از  ۴۵كرسي شوراي شهر مسكو تنها
موفقبهكسب ۲۶كرسيشدهاست.اينحزبتشكل
اصلي وفادار به والديمير پوتين به شمار ميرود .حزب
روس��يه واحد در انتخابات محلي پنج سال پيش ۲۸
كرسيبهدستآوردهبود.درانتخاباتسال،۲۰۱۴جز
كرسيهايي كه نصيب نامزدان عضو “حزب كرملين
“ شده بود  10كرس��ي ديگر نيز به كساني رسيد كه
عضو رس��مي حزب نبودند اما از افراد نزديك به آن و
وفادار پوتين محسوب ميشدند .منابع خبري بر اين
اساس ميگويند حاميان والديمير پوتين يك سوم از
كرسيهايشورايشهرمسكوراازدستدادهاندكهبه
معنايشكستيآشكارباوجودكسباكثريتآرااست.
به گزارش اينترفاكس ،از نامزداني كه در انتخابات روز
يكشنبهبهشورايشهرمسكوراهيافتهاندفقط ۹نفر
از اعضاي كنوني اين شورا هستند .گفته ميشود كه
رهبر حزب روسيه واحد در مسكو نيز كرسي خود را
از دست داده است .مطابق آخرين نتايج اعالم شده،
كمونيستهاي روس كه تاكنون صاحب پنج كرسي
در ش��وراي شهر مسكو بودند موفق ش��دهاند تعداد
كرسيهاي خود را به  ۱۳يا  ۱۴كرسي افزايش دهند.

گروه جهان| يك بانك امريكايي شاخص جديدي
را معرفي كرده است كه به بررسي پيامد توييتهاي
ترامپ بر بازارهاي مالي ميپردازد .بهگزارش سيان
بيسي ،كليدواژههاي مورد اس��تفاده ترامپ در اين
زمينه ش��امل «چين»« ،ميليارد» و «محصوالت»
هستند .اين شاخص جديد كه بانك جي پي مورگان
نام ش��اخص وولففه ( )Volfefeرا براي آن انتخاب
كرده اس��ت ،برگرفته از لغت ناش��ناس ()covfefe
است كه ترامپ يك بار در توييتر از آن استفاده كرد و از
مخاطبانشخواستتامعنايآنرابيابند.اززمانروي
كار آمدن ترامپ ب��ه عنوان رييسجمهور ،او تاكنون
چندين هزار توييت داشته كه  ۱۴۶مورد آنها بهطور
مس��تقيم منجر به واكنش بازارها شده است .بيش از
همه توييتهاي ترامپ بازار اوراق قرضه را تحت تاثير
قرار داده است .از زماني كه ترامپ ماه گذشته با افزايش
تعرفه ب��ر واردات محصوالت چيني ،آتش اختالفات
بين دو طرف را مجددا ش��علهورتر كرد ،توجه فعاالن
بازار به توييتهاي او بيش از پيش افزايش يافته است.
ترامپ كه در توييتر  ۶۴ميلي��ون دنبالكننده دارد،
بطور متوسط روزانه ۱۰توييت در صفحه خود منتشر
ميكند كه بيشتر آنها بين ساعت  ۱۴تا  ۱بوده است.
در بس��ياري از موارد حمالت ناگهاني ترامپ به بانك
مركزي امريكا يا چين باعث تغيير مسير بازارها شده
است .مثال ماه گذشته و تنها ساعتي پس از بازگشت
هيات مذاكرهكننده امريكا از شانگهاي ،او توييت كرد
كه تصميم دارد تعرفه ب��ر واردات برخي محصوالت
چيني را افزايش دهد و ب��ا اين كار خود باعث ريزش
كمسابقه بازار بورس وال استريت شد.

دريچه
خط و نشان رييس فدرال
رزرو براي ترامپ

گ�روه جه�ان| جدال لفظ��ي دونال��د ترامپ
رييسجمهوري امريكا ،و جروم پاول رييس بانك
مركزي اين كش��ور ،وارد فاز تازهاي ش��ده است
و دو طرف كه بر س��ر مس��اله نرخ بهره با يكديگر
اختالف ديدگاه عميق��ي دارند ،حمالت خود به
يكديگر را علنيتر كردهان��د .بهگزارش بيزينس
اينسايدر ،جروم پاول با تاكيد بر اهميت استقالل
بانك مركزي گفته به هيچ كس اجازه نخواهد داد
مستقل بودن اين بانك را خدشهدار كند .پاول كه
براي شركت در همايشي به زوريخ سويس رفته،
گفته«:فاكتورهاسياسيهيچجايگاهيدرفرايند
تصميمگيري ما ندارند و من هيچ تالش��ي براي
دخالت دادن سياست در تصميمات بانك مركزي
را تحمل نخواهم كرد ».او گفته فدرال رزرو عميقا
متعهد به تصميمگيري غير سياسي است و بدون
توجه به گرايشهاي حزبي ،در خدمت شهروندان
امريكااست.ايناظهاراتتندپاولتنهاچندساعت
پس از آن بيان شد كه ترامپ در توييتر مجددا به
سياستهاي بانك مركزي و شخص پاول تاخت.
ترامپ نوشته بود« :بانك مركزي بايد نرخ بهره را
كاهش دهد .آنها خيلي زود آن را افزايش دادند
و حاال خيلي دير به فكر كاهش آن افتادهاند .يك
سياست انقباضي بزرگ ديگر به درد نميخورد.
ماهگذشتهبيلدادليرييسسابقدفترمنطقهاي
نيويورك فدرال رزرو ،با حمالت ش��ديد خود به
ترامپ كارشناسان را شوكه كرد .او انتخاب مجدد
ترامپ به عنوان رييسجمهور در انتخابات سال
آينده را يك ريس��ك بزرگ خوانده بود .اگر چه او
بعدها از اين اظهارات خود تا حدودي عقبنشست
امابهنظرميرسدمديرانبانكمركزيبههيچوجه
حاضر به معامله بر سر استقالل خود نيستند .قرار
است بانك مركزي امريكا هفته آينده در نشستي
در خصوص كاهش نرخ بهره تصميمگيري كند.
اين بانك دو ماه پيش براي نخس��تينبار در طول
يك دهه اخير نرخ بهره را كاهش داد اما بسياري
از مقامات دولت��ي از جمله دونالد ترامپ خواهان
كاهش بيشتر نرخ بهره شدهاند .اقتصاد ميتواند
يكي از اصليتري��ن برگهاي برن��ده ترامپ در
انتخابات رياستجمهوري سال آينده امريكا باشد
و ترامپ نگران اس��ت كه ب��ا در معرض خطر قرار
گرفتن وضعيت اقتصادي ،شانس كمتري براي
ورود مجدد به كاخسفيد داشته باشد.

كوتاه از منطقه
گذشته داشتيم ،اخبار اخير را شما درباره صلح شنيديد و
يكفرصتيكهشايديكفرصتميبودبرايگشودنيك
راهبرايصلحدرافغانستانآنفرصتهمازدسترفت».
طالبانباانتقادازتصميمدولتامريكااعالمكردهكهتاپايان
اشغالافغانستانبهمبارزهخودادامهخواهدداد.
درروزهاياخيرانتقادهايداخليدرامريكاازتوافقصلحبا
طالبانبهشدتباالگرفتهبود.ازجمله 9مقامپيشينامريكا
در افغانستان در بيانيه مش��تركي خروج نيروهاي امريكا
از افغانستان را سر آغاز جنگهاي داخلي دانستند .رايان
كراكراينتوافقنامهرابسيارخطرناكوزيانبارتوصيفكرد
و جميز كاننگهام نماينده پيشين اياالت متحده امريكا در
امورافغانستانگفتهتوافقنامهشرايطرابرايصلحبهوجود
نميآورد .آنان تأكيد كردن��د كه خروج نيروهاي امريكا از
افغانستان پيش از رسيدن به توافق صلح واقعي با طالبان،
اينكشوررابايكجنگداخليتمامعيارروبروميكند.
برخيمنابعهمنقلكردندكهمايكپمپئوراضيبهامضاي
توافقنامهصلحامريكاباطالباننيست؛اوگفتهامريكاحاضر
نيستپايهرتوافقنامهبياساسومسخرهايراامضاكند.
در همين حال مارك اس��پر وزير دفاع امريكا ،هم گفته با
آنكه كشورش تالش دارد به يك توافق سياسي با طالبان
دست يابد؛ ولي اين تالشها به اين معني نيست كه امريكا
به هرنوع معامله با طالبان تن دهد .او گفته« :ميخواهيم
مطمئنشويمبهيكتوافقمطلوبدستمييابيم.توافقي
كهدستكمامنيتكشورهاومسيرروشنتريرابرايمردم
افغانستانتضمينكند».كميسيونروابطخارجيمجلس
امريكانيزاززلميخليلزادخواستهبودكهباحضوردراين

مجلسنسبتبهموادتوافقنامهتوضيحدهد.افغانستانديلي
نوشته:اينتوافقنامهازچندجهتاشكالدارد:
مفاد توافقنامه به گونهاي تنظيم شده كه در آن خواست
طالبانبيشترمدنظرگرفتهشدهاست.متنتوافقنامهاين
ذهنيترابرايطالبانبهوجودميآوردكهازطريقنظامي
توانسته،امريكاوجامعهجهانيرامجبوربهتركافغانستان
كند-.تعبير«امارتاسالمي»برايطالباندرمتنتوافقنامه،
يادآورمهمترينخواستطالباناست.اينتعبيرميرساند
كهامارتاسالميخطقرمزطالباناستواينگروههرگزاز
اينخواستچشمپوشينخواهدكرد.
 در اين مذاكراتبطوركلي حكومت افغانستانبه حاشيهرانده شده بود و متن توافقنامه نيز در اختيار حكومت قرار
داده نشد .اين مساله خود بهخود به احساس غرور و برتري
طالباندرپشتميزمذاكراتصلحبيناالفغانيميانجامد.
-درتوافقنامهازضمانتامنيتيطالبانتنهادرموردامريكا

و متحدانش نام برده ش��ده است و هيچ اشارهاي به امنيت
افغانستانپسازخروجنيروهايبينالمللينشدهاست.
درتوافقنامهدرموردآتشبسسراسريچيزيگفتهنشدهاست.پسازامضايتوافقنامهتنهاآتشبسمياننيروهاي
امريكاوطالبانپيشبينيشدهاست.پسسرنوشتجنگ
پسازتوافقنامهكامالمعلوماست:تشديدجنگ،خونريزي،
جنايتوافزايشحمالتانتحاري.
درتوافقنامهتوضيحدادهنشدهكهپسازخروجنيروهايخارجي از افغانس��تان ،چه حكومتي اداره اين كشور را به
عهده خواهد گرفت؟ حكومت انتخابي يا حكومت انتقالي
يا ...بنابراي��ن در متن توافقنامه تنها منافع امريكا و خروج
نيروهايش از افغانستان لحاظ شده و كمترين توجهي به
خواس��ت حكومت و مردم افغانستان نشده و از پيامدهاي
زيانبارآنبرايكشورباسكوتواغماضگذشتهاست.مردم
افغانستانازاينتوافقنامهرضايتندارند.

«آبه شينزو» قانون اساسي
ژاپن را بازبيني ميكند

فهرستكميسرهايپيشنهادي
كميسيون اروپايي اعالم شد

ك كوتا هبُرد
كرهشمالي دو موش 
را شليك كرد

گ�روه جهان| با تغيير پس��تهاي وزرا در دولت
ژاپن كه چهارش��نبه (امروز) صورت ميگيرد ،يك
اسكيتباز سابق با تصدي احتمالي وزارت المپيك،
اين كشور را براي ميزباني رقابتهاي  2020آماده
خواهد كرد .آبه ش��ينزو نخس��توزير ژاپن ،اعالم
كرده در حال بازبيني قانون اساسي اين كشور است.
بهگزارش رويترز ،گمانهزنيها حاكي از آن اس��ت
كه شينزو آبه نخستوزير ژاپن ،كه به احتمال باال
در ماه نوامبر مجددا انتخاب خواهد شد ،قصد دارد
شينجيرو كوايزومي پسر نخستوزير اسبق ،را در
كابينهخودواردكند؛طبقنظرسنجيهايگذشته،
كوايزومي از رقباي اصلي «آبه» عنوان ميش��د اما
رفتهرفته احتمال اين موضوع رو به كاهش گذاشته
است .تارو آسو وزير 78ساله دارايي و نيز يوشيهيده
سوگا ،دبير 70ساله كابينه دولت كه آبه تصميم بر
حفظ آنها دارد ،هر دو از كساني هستند كه از زمان
روي كار آمدن او در س��ال  ،2012در مناصب خود
باقياند .در پ��ي افزايش دو درصدي ماليات فروش
ت گرفتن جنگ تجاري
در ماه آتي كه در پي ش��د 
امريكاوچينصورتميگيرد،تاروآسوبايدازكاهش
فعاليتاقتصاديكشورجلوگيريبهعملآورد.طبق
اعالمرسانهها،آبهشينزودرحفظتوشيهيرونيكاي،
دبيركل 80ساله حزب ليبرال دموكرات نيز مصمم
است.اوپسازخودآبه،دومينمقاممهماينحزببه
شمار ميرود .در همين راستا ،توشيميتسو موتگي،
وزير اقتصاد ،مس��ووليت وزارت خارجه را به جاي
تارو كونو بر عهده خواهد گرفت؛ اما به نظر ميرسد
همچنان عهدهدار مذاكرات تجاري با امريكا باشد.

تورم پاكستان به باالترين
سطح  ۷سال اخير رسيد

گروهجهان|اورسوالفندرالينرييسكميسيوناروپا،
نامنامزدهايپستهاياجرايياتحاديهاروپا،كميسرها،
را معرفي كرد .بهگزارش يورونيوز ،او گفته كميسيوني
تشكيل داده كه كامال همگرا است و قصد آن حمايت از
اقتصادي است كه منافع شهروندان اروپا در آن اولويت
دارد .فندرالين گفته نمايندگاني از ش��مال و جنوب و
ش��رق و غرب اروپا براي نامزدي پستهاي كميسيون
معرفي شدهاند تا «اروپايي داشته باشيم از فرهنگهاي
مختلفكهبهنقطهمشتركايمانواعتقاددارد ».رييس
كميسيون اروپا در جريان سخنراني معرفي نامزدهاي
پستهاياجراييتاكيدكردههموارهبربرابريجنسيتي
تاكيدكردهاستوبههميندليلنمايندگانيكهمعرفي
كرده كه اين موضوع را بين زنان و مردان معرفي ش��ده
رعايت ميكنند .او فرانتس تيمرمن ،نائب رييس فعلي
كميس��يون را بار ديگر به عنوان مع��اون اصلي خود در
چهارسالآيندهمعرفيكردهاست.تيمرمنپروژهاصلي
اروپا ،مبارزه با گرم ش��دن زمين را مديريت كرده است.
ويرجينيوس سينكويليوس ،كميسر محيط زيست و
مبارزهباآلودگيهاياقيانوسهامعرفيخواهدشد.اوتنها
 28سال دارد .سيلوي گوالرد ،سياستمدار فرانسوي به
عنوانكميسربازاريابيوهمچنينبخشدفاعيوفضايي
اتحاديه اروپا معرفي شد .سيلوي گوالرد كه هم حزبي
امانوئلماكروناستتحتتعقيبقضاييقرارداردوراي
اعتمادپارلمانبهاوبعيدبهنظرميرسد.رييسكميسيون
اروپا ،ديدي ريندرز را به عنوان كميس��ير دادگستري و
بخشقضاياتحاديهاروپامعرفيكرد.ديديهريندرزوزير
پيشين بلژيكي محبوبيت زيادي در كشور خود ندارد و
بهدليلعملكردخودموردانتقادرسانههاقراردارد.

گ�روه جهان| مقامات كرهجنوبي سهش��نبه ۱۰
س��پتامبر از پرتاب چند موش��ك كوتاه-بُرد توسط
كرهشمالي خبر داده است .بهگزارش سيانان ،اين
دور جديد از موشكپراني در حالي انجام شد كه تنها
چند ساعت پيش از آن ،مقامات كرهشمالي آمادگي
خود را براي از سر گرفتن مذاكرات با اياالت متحده
امريكا خبر داده بودند .پرتاب اين موشكها توسط
نيروي ارتش كرهجنوبي و در ساعتهاي اوليه بامداد
روز سهش��نبه رديابي شد .تنها چند ساعت پيش از
پرتاب اين موشكها ،معاون وزير خارجه كرهشمالي
در بيانيهاي كه توسط رسانه دولتي اين كشور منتشر
ش��د ،اعالم كرده بود كه كرهش��مالي آماده است تا
«مذاكرات جامعي را با اياالت امريكا» را از اواخر ماه
سپتامبرازسرگيرد.خانمچوسونهوييگفتهدرباره
زمان دقيق و مكان مذاكرات بايد به توافق برسند اما
«در صورتيكه اياالت متح��ده روش جديدي را در
پيش نگيرد ،مذاكرات شكس��ت خواهد خورد ».از
سوي ديگر ،سخنگوي وزارت خارجه امريكا اعالم
كرد كه در حال حاضر مذاكراتي در پيشرو نيست.
ترامپ ژوئن در جريان سفر به كرهجنوبي به منطقه
نظامي بين دو كره رفت و ضمن عبور از اين منطقه
وارد خاك كرهشمالي شد و با كيم جونگ اون ديدار
كرد .پس از اين ديدار اعالم شد كه مذاكرات در سطح
مياني بين اين دو كشور از سر گرفته خواهد شد .اما
تاكنونوباگذشتبيشازدوماه،هنوزنشانهايازآغاز
اينگفتوگوهابهنظرنميرسد.برخيازتحليلگران
معتقدند اين دور جديد از موشكپرانيها به منظور
فرستادن پيام به امريكاست.

تورمپاكستانتاپايانماهاوتاز ۱۱درصدعبوركرد.
بهگزارشتريدينگاكونوميكس،متوسطنرختورم
پاكستان در دوازده ماه منتهي به اوت ۲۰۱۹با۱.۲۹
درصد افزايش نسبت به مدت مشابه منتهي به ماه
ژوئن به  ۱۱.۶۳درصد رسيد كه اين نرخ ،باالترين
تورم ثبت شده در پاكس��تان از مي ۲۰۱۲تاكنون
محسوب ميشود .در بين بخشهاي مختلف ،تورم
در بخش مواد غذايي و نوش��يدني  ۱۰.۶۸درصد،
لباس و كفش  ۸.۵۱درصد و ارتباطات  ۸.۹۸درصد
بوده است .بيشترين تورم ثبت شده طي اين مدت
مربوط به تنباكو با  ۳۶.۸۲درصد بوده است و پس از
آن ،خدمات با ۱۴.۴۲درصد و حمل و نقل با۱۵.۲۶
درصد بوده است.

عربستان در آينده اورانيوم را
غنيميكند

ش��اهزادهعبدالعزيز بنس��لمان وزي��ر انرژي
عربستان ،گفته كش��ورش ميخواهد در آينده
نسبت به غنيسازي اورانيوم اقدام كند .بهگزارش
رويترز ،اين مقام سعودي گفته« :عربستان با اين
اورانيوم سوخت الزم براي نيروگاه برق هستهاي
خود را ،تامين ميكند .ما با احتياط كامل داريم
اقدام ميكنيم  ...ما داريم اين كار را با دو رآكتور
هستهاي آزمايش ميكنيم ».رآكتورهاي توليد
برق هستهاي عربس��تان اولين راكتور در ميان
كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس خواهد بود.

انفجار انبار مهمات
حشد شعبي در عراق

يكانبارمهماتجديدحشدشعبياينباردراستان
االنبار (غرب) عراق مورد هدف بمباران هوايي پهپاد
ناش��ناس قرار گرفت .بهگزارش ايرنا ،در حالي كه
مناب��ع خبري از وقوع انفج��ار در يك انبار مهمات
متعلق به نيروي حشد عش��ائري در شهر هيت در
استاناالنبارخبردادهاند،يكمنبعگفتهاينانفجار
در اثر حمله پهپاد صورت گرفته است.

تمديد محدوديت فروش
سالح به عربستان

سازمانبينالمللي«صلحسبز»باجمعآوري۱۰هزار
امضا از دولت آلمان خواس��ته تا توقف فروش سالح
به عربستان سعودي را بهخاطر جنگ يمن تمديد
كند .به نوش��ته رأياليوم ،سازمان بينالمللي صلح
سبز كه مقر آن در برلين است با جمعآوري۱۰هزار
امضا و ارس��ال آن به وزارت ف��درال امور اقتصادي و
انرژي آلمان خواستار تمديد توقف فروش سالح به
عربستانشدهاست.دولتآلمانسالگذشتهوپس
ازقتلجمالخاشقچيروزنامهنگارمنتقدعربستاني
محدوديتهايي براي فروش سالح به عربستان به
خاطرنقشاينكشوردرجنگيمناعمالكردكهاين
محدوديتهاتاپايانسپتامبرپايانمييابد.
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چهره روز

علي عسگري داور «وارنا» شد

علي عسگري ،كارگردان ايراني كه با اولين فيلم بلندش «ناپديد شدن» در هفتاد و چهارمين فستيوال فيلم ونيز حضور داشت ،داور
جش��نواره « »In the Palaceكشور بلغارستان شد .اين جشنواره جزو جشنوارههاي مهم فيلم كوتاه است كه از تاريخ  ۱۹تا ۲۶
سپتامبر ( 28شهريور تا  6مهر ماه) در شهر «وارنا» برگزار ميشود و برگزيدگان آن واجد شرايط رقابت در شاخه بهترين فيلم كوتاه
جوايزسينمايياسكارميشوند.همچنيندرجشنواره«تيرانا»كهاينماهدركشورآلبانيبرگزارميشود،مروريبرآثارعليعسگري
و فرنوش صمدي ،به همراه يك وركشاپ فيلمسازي دو روزه توسط اين دو برگزار خواهد شد .علي عسگري از جمله سينماگران ايراني
است كه از سال گذشته به عضويت آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي اسكار درآمده است.

عكس روز

شكستسنگينتيمملياميدبافرهاد مجيدي

تيم ملي فوتب��ال اميد ايران در دومين
ورزشي ديدار تداركاتي خود برابر ازبكس��تان
با نتيجه چهار بر يك شكست خورد.
به گزارش ايسنا به نقل از سايت رسمي فدراسيون
فوتبال ،تيم ملي فوتبال اميد كه سرمربيگري آن را
فرهاد مجيدي برعهده دارد از ساعت  ١٩در ورزشگاه
پاختاكور تاش��كند برابر ازبكس��تان قرار گرفت كه
اين مسابقه تداركاتي با نتيجه چهار بر يك به سود
تيم ميزبان تمام ش��د .مهدي قائدي زننده تنها گل
ايران بود.
نخس��تين بازي دو تي��م روز جمعه با ب��رد يك بر
صفر ازبكستان به پايان رس��يده بود .تيم اميد بعد
از اين بازي ،شامگاه سهش��نبه به تهران باز گشت.
اين شكست س��نگين ادامه كار فرهاد مجيدي را با
ابهامهايي رو به رو كرده است.

عزاداري حسيني  /تهران
ايستگاه

حضور موفق سري جديد
«آن» در گيشه

فيل��م ترس��ناك «آن»:
فص��ل دوم» در اولي��ن
هفتهاكرانشبافروش۹۱
ميلي��ون دالري در صدر
جدول فروش سينماهاي
امري��كاي ش��مالي قرار
گرفت .به گزارش ورايتي،
سري اول فيلم ترسناك
«آن» در س��ال  ۲۰۱۷در اولي��ن هفت��ه اكرانش
 ۱۲۳ميليون فروخت و به دومين فيلم ترس��ناك
پرفروش در اولين هفته اكران تبديل ش��د .پس از
فروش نه چندان موفق «گودزيال :پادشاه هيوالها»
و «آش��پزخانه»« ،آن :فصل دوم» ب��ه كارگرداني
«اندي موشياتي» تقريبا يك موفقيت براي كمپاني
برادران وارنر محسوب ميش��ود« .آن :فصل دوم»
موفق شد در هفته اول اكرانش به فروش بينالمللي
 ۹۴ميليون دالر و فروش جهاني  ۱۸۵ميليون دالر
برسد« .آن :فصل دوم» در وبسايت «راتن توميتوز»
امتياز ۶۴درصد را دريافت كرده ،اين درحالي است
كه نسخه اول اين فيلم امتياز ۸۷درصد را در همين
وبسايتبهخوداختصاصدادهبود.اينفيلمترسناك
دو س��اعت و پنج��اه دقيقهاي ،حدود نيم س��اعت
طوالنيتر از نسخه اوليه است« .آن :فصل دوم» كه
با اقتباس از رماني نوشته «استفن كينگ» ساخته
شده است داستان وقايع  ۲۷سال بعد از نسخه اول
اين فيلم و درس��ت زماني كه شخصيتهاي اصلي
داستان فكر ميكنند از ش��ر دلقك شرور شهر رها
شدهاند ،را به تصوير ميكشد .در سري جديد «آن»
هنرپيشگانيهمچون«جسيكاچستين»«،جيمز
مكآووي»و«بيلهيدر»بهايفاينقشپرداختهاند.
«فرشتهايكهسقوطكرد»ساخته«الينزگيت»نيز
درهفتهاخير ۶ميليوندالرفروختوبهجايگاهدوم
دستيافت.اينفيلماكشنپسازسههفتهاكرانبه
۵۳.۴۶ميليون دالر فروش دست يافته است.

تاكيد بر استقالل «جوكر»

تادفيليپسكهبهتازگي
ب��راي فيل��م «جوكر»
شير طالي ونيز را شكار
كرد ،گفت جوك ِر فيلم او
ربطي به بتمن جديدي
كه قرار اس��ت ساخته
شود ،نخواهد داشت.
به گ��زارش ورايتي ،تاد
فيليپس كارگ��ردان «جوكر» گف��ت خواكين
فينيكس و جوك�� ِر او ،وارد فيلم بتمني كه قرار
اس��ت با بازي رابرت پتينس��ون س��اخته شود،
نميش��وند .وي گفت اين دو بازيگر در يك فيلم
ديده نميشوند ،هر چند آن به اين معني نيست
كه «جوكر» اولين و آخرين فيلم در اين باره باشد
و نتواند به مسير خودش به تنهايي ادامه بدهد.
تاد فيليپس براي نخس��تينبار فيلمي مستقل
درباره «جوكر» شخصيت منفي و دشمن بتمن
در كميكبوكهاي مارول نوشت كه در آن بتمن
جايينداشت.اينفيلمهمبااقبالبسيارمنتقدان
در جشنواره فيلم ونيز روبه رو شد و هم موفق به
كسبجايزهاصليجشنوارهيعنيشيرطاليونيز
شد .تاد فيليپس ميگويد امروز كميكبوكها
شكس��پير ما ش��دهاند و ميتواني هر نگاهي به
«هملت» داش��ته باش��ي .جوكرهاي متعددي
ميتواند وجود داش��ته باش��د و قطعا در آينده
همينطور خواهد شد .اين كارگردان افزود :هنوز
موفقيت ونيز را باور نميكنيم ،اما راهمان را ادامه
ميدهيم .بن افلك در سال  ۲۰۱۷فيلم «بتمن»
را ساخته بود و هم كارگرداني و هم بازيگري آن را
انجام داد و پس از آن در «ليگ عدالت» نيز در اين
نقش ظاهر شده بود .رابرت پتينسون قرار است
به «بتمن» جديد بدل شود.

عكس   :ايسنا
بازار هنر

روايتي از «روز واقعه» سينماي ايران  +فيلم

«من ـ حقيقت را ـ در زنجير ديدهام  .من
ـ حقيقت را ـ پاره پاره ـ بر خاك ديدهام
 .من ـ حقيقت را ـ بر سر نيزه ـ ديدهام».
اين جمالت بخش��ي از ديالوگ ماندگار
فيلم «روز واقعه» اس��ت ك��ه نزديك به
ي��ك ربع قرن از س��اخت آن ميگذرد و
هنوز نه فيلمي تا اين اندازه مهم و اثرگذار
درباره عاشورا ساخته شده و نه متني در
اين موضوع همانند فيلمنامه بهرام بيضايي به نگارش
درآمده است .نسخ ه ترميم شده فيلم سينمايي «روز
واقعه» به كارگرداني شهرام اسدي اين روزها به بهانه
عاشورا و تاسوعاي حسيني در س��ينما «آزادي» به
نمايش درآمده است.
اين نسخه به همت فيلمخانه ملي ايران ترميم شده
استكهبهپيوستاينگزارشدقايقيازنسخهترميم
شده قابل مشاهده است.
فيلمي كه عليرضا شجاعنوري بازيگر نقش اصلياش
درباره آن گفته اس��ت« :افرادي را دي��دهام كه «روز
واقع��ه» را بيش از صدبار ديدهاند ،نس��خه فيلم را در
خانه دارند و هر موقع كه ميخواهند حالي كنند ،فيلم
را ميبينند .اين فيلم ژانر تاريخي و مذهبي نيست و
تماشاگر با آن ارتباط برقرار ميكند .خود من كه بازي

كردموبارها فيلمراديدم االنكه ميبينم
باز هم حالم عوض ميشود».
«روز واقعه» به كارگرداني شهرام اسدي و
تهيهكنندگيمرتضيشايستهبافيلمنامه
بهرام بيضايي كه س��ال  ۶۱نوشته بود،
در سال  ۷۳ساخته شد كه در جشنواره
سيزدهم فجر در ۱۰رشته نامزد دريافت
جايزهودر ۵رشتهموفقبهكسبسيمرغ
بلورين جشنواره شد.
زندهياد جمشيد مشايخي يكي از بازيگران اين فيلم،
نوش��ته خوب بهرام بيضايي را علت ماندگاري «روز
واقعه» ميدانست و معتقد بود :تا به امروز نوشتهاي
قويتر از آن درباره واقعه عاشورا نيامده است.
او گفته بود :جوان مس��يحي در اين فيلم عظمت كار
را درك ميكند كه بس��ياري ديگر درك نكردند و به
اعتقاد من اش��كالي ندارد كه براي امام حس��ين(ع)
سينه بزنيم اما بايد هدف اين امام بزرگوار و يارانش را
فهميد و دانست و اينكه چرا جاه و مقام را قبول نكرد و
در مقابل يزيد ايستاد« .روز واقعه» دنبال نشان دادن
اينموضوعورسيدنبهحقيقتاست.نقشمرادرفيلم
خيلي دوست داشتم و با اينكه كوتاه بود اما به عظمت
آن عالقهمند بودم.

جدالهاي انساني در «محدوده ابري»
ذبي��حاهلل رحماني تهيهكنن��ده فيلم
سينمايي «محدوده ابري» عنوان كرد
كه گروه س��ينمايي «هنر و تجربه» به
برخي از آثار فرصت ديده شدن ميدهد.
رحماني تهيهكننده فيلم س��ينمايي
«محدوده ابري» به كارگرداني روحاهلل
سهرابي كه اين روزها در حال اكران در
گروه س��ينمايي «هنر و تجربه» است،
دربارهايناثرگفت:مابعدازچندسالتوانستيمبراي
«محدودهابري»نوبتاكرانبگيريموازنحوهنمايش
آنهمناراضينيستيم.چراكه«محدودهابري»فيلم
خاصي است و مخاطبان خاصي هم دارد اما تاكنون
بازخوردهاي خوبي از اين اثر گرفتهام.
او اف��زود :البته بايد عن��وان كنم ك��ه در اين گروه
سينماييناهماهنگيهاييبهوجودميآيدكهباعث
سردرگميمخاطبميشود.برايمثالباجابهجايي
سانسها ،مخاطبان نميدانند كه چه ساعتي بايد به
تماشايآثاربنشينند.ازهمينروبهنظرمبهتراست
سانسهاي بيشتري براي فيلمهاي اينچنيني در
نظر گرفته شود.
رحماني با تاكيد مجدد بر اينكه اين ش��يوه اكران
را مناس��ب ميداند چراكه باعث ميش��ود برخي
فيلمهاي اينچنيني ديده ش��وند ،اف��زود :يكي از
مشكالت گروه سينمايي «هنر و تجربه» اين است

كهصاحبانفيلمهايگيشهپسندامكان
افزايش س��انس به فيلمهاي اين گروه
را نميدهن��د و نس��بت ب��ه آن موضع
ميگيرند .با اين وج��ود به نظرم تداوم
همين ش��يوه اكران هم خوب اس��ت.
چراكه فضا را ب��راي فعاليت افرادي كه
تمايل به س��اخت فيلمهاي اينچنين
دارند ،فراهم ميكند.
اينتهيهكنندهسينماگفت:اگر«محدودهابري»در
همينگروههماكراننميشد،بازهمهمينحرفها
را ميزدم چرا كه اين نوع سينما در تمام دنيا وجود
دارد كه مخاطبان خاصي به تماشاي فيلمهاي آن
مينشينند در تمام دنيا اين سينماي گيشه پسند
اس��ت كه غالب فيلمها را تش��كيل ميدهد با اين
وجود عدهاي از سينماگران و عدهاي از مخاطبان به
سينماي تجربهگرا هم عالقهمند هستند .رحماني
درباره «محدوده اب��ري» هم اظهار كرد« :محدوده
ابري» يك فيلم اپيزوديك اس��ت كه داستانهاي
آن ارتباطي با يكديگر ندارند اما يك سري جزييات
باعثميشوداينداستانهابهيكديگرپيوندبخورند،
براي مثال قصه اول اين فيلم در مه ،قصه دوم در برف
و قصه سوم در دريا رخ ميدهد يعني وجه مشترك
اين فضاهاي جغرافيايي محدوده ابري آنهاست و در
آنها جدال انسان با خودش و طبيعت را ميبينيم.

«قصر شيرين» در بخش مسابقه جشنواره باتومي

فيلم س��ينمايي «قصر ش��يرين» در
س��ومين حضور بينالملل��ي خود در
بخش مسابقه جشنواره باتومي حضور
دارد« .قصر ش��يرين» ب��ه كارگرداني
و تهيهكنندگ��ي رض��ا ميركريمي كه
پيش از اين جوايز بهترين فيلم ،بهترين
كارگردان��ي و بهترين بازيگ��ر مرد را از
جشنوارهفيلمشانگهايوجايزهبهترين
فيلمراازجشنوارهبينالملليشرقوغرباورنبورگ
دريافت كرده اس��ت ،به تازگي و در سومين حضور
بينالمللي در بخش مسابقه جشنواره بينالمللي
فيلمهاي هنري باتومي حضور دارد.
اين فيلم سينمايي با ۹فيلم «طعمه» ساخته مارك
جنكلين (انگليس)« ،لباس زير» ساخته ويت هلمر
(آلم��ان)« ،پايان فصل ها» س��اخته المر ايمانوف
(آلمان ،جمهوري آذربايجان ،گرجستان)« ،صداي
استادش»ساختهگئورگپالفي(كانادا،مجارستان،

فرانسه ،سوئد ،اياالت متحده)« ،زيباي
كم عناي��ت» س��اخته كيوانج س��زر
(تركيه)« ،روش��نايي بش��ود» ساخته
ماركو اس��كوپ (جمهوري اسلواكي،
جمهوري چك)« ،پايان شيرين روز»
س��اخته ياس��ك بوركوچ (لهستان)،
«داس��تان سه خواهر» س��اخته امين
آلپر (تركيه ،آلمان) و «باطل» ساخته
الكسيسالمنپرا(فنالند)بهرقابتميپردازد.اعضاي
هيات داوران دوازدهمين دوره جشنواره بينالمللي
فيلمهايهنريباتوميعبارتندازالكساندرميندادزه
(فيلمنامهنويسوكارگردانروس)،تاتيانادتلوفسون
(تهيهكنن��ده امريكايي) ،مارتي��ن بالني (منتقد و
مدرس انگليسي) ،كارمنگري (بازيگر انگليسي) و
روسودان گلورژيدزه (كارگردان گرجي) .جشنواره
بينالمللي فيلمهاي هن��ري باتومي از تاريخ  ۲۴تا
 ۳۱شهريور ماه در كشور گرجستان برگزار ميشود.

نايبرييس هندبال بانوان اس��تان اصفهان با اشاره به
باال بودن سطح مس��ابقات دومين دوره استعدادهاي
برتر كشور در رشته هندبال گفت :مسابقاتي كه در يزد
برگزار شد ،نشان از رشد و پيشرفت چشمگير هندبال
بانوان داشت ،به ويژه استانهايي مثل البرز ،قم ،خراسان
و يزد پيشرفت خوبي داشتند .اعظم قيناني با اعالم خبر
جدايي از تيم هندبال ليگ برتري سپاهان اظهار كرد:
سپاهان تيم بزرگي اس��ت ،اما در اين فصل به دليل به
توافق نرسيدن در مباحث مالي با سپاهان نخواهم بود.
البته به غير از س��پاهان چند پيشنهاد ديگر داشتم كه
قبول نكردم .هفت سال زحمت كشيدن هزينه دارد.
وي در خصوص دومين دوره مس��ابقات استعدادهاي
برتر در رشته هندبال افزود :مسابقات امسال خيلي بهتر
از سال قبل بود .سطح مسابقات تيمهاي شركتكننده
خيلي خوب بود ،بهويژه تيمهاي قم ،البرز ،خراس��ان
رضوي و يزد خيلي نس��بت به گذشته سطح متفاوتي
داش��تند .اما به هر جهت تيم ما باتجربه و تمريناتي كه
داشت قهرمان شد.
او اظهار كرد :يكي از نكات بازر مسابقات امسال اين بود
كه سطح بازيكنان متفاوت شده بود ،مخصوصاً دو نفر
از بازيكنان تيم البرز فوقالعاده بودند و مشخص بود در
مورد اس��تعداديابي خيلي خوب عمل كرده بودند .در
بحث استعداديابي همه شهرها در حال تالش هستند.
سرمربي سابق تيم هندبال سپاهان ادامه داد :به هرحال
هر برنامهاي داراي نقصان است ،اما بايد محاسن آن را
هم ديد و حسن مسابقات استعدادهاي برتر اين است
كه بازيكنان دختر ديده شدند و از نظر فني خوب بود.
در تمام ميزبانيها م��واردي پيش ميآيد كه نيازي به

رشد چشمگير هندبال زنان

عنوان كردن نيست و همه ميزبانها درگير آن هستند.
قيناني در خصوص برنامههاي فدراسيون براي نفرات
منتخب گفت :از سال گذش��ته در بحث استعداديابي
برنامهريزي شد و قرار اس��ت نفرات منتخب اردوهاي
ملي داشته باشند .سال گذشته دو مرحله اردو داشتند؛
امسال قرار است اين دورهها بيشتر شود .امسال نيز دو
استعدادياب در مس��ابقات حضور داشتند و بازيكنان
خوب را شناسايي ميكردند ،مطمئن باشيد نتايج كه
مشخص شود ماحصل آن يك تيم ملي نونهاالن خيلي
خوب خواهد بود.
او در پاس��خ به اين سوال كه براس��اس آييننامهها اين
مسابقات ،آيا استعداديابي است يا نام ديگري ميتوان
بر آن گذاش��ت ،گفت :اينگونه مس��ابقات و برنامهها را
نميتوان استعداديابي ناميد ،استعداديابي روشهاي
مختلفي دارد ،اين برنامهها و سبك مسابقات را ميتوان
بازيكنيابيخواند.بازيكنانرادرمجموعهايكهمربيان
از استانهاي مختلف به مس��ابقات آوردهاند بر اساس
فاكتورهاي مورد نياز در هندبال شناس��ايي ميكنيم.
وي تاكيد كرد :بحث اس��تعداديابي خيلي مهم است

كه در حال حاضر نتايج استعداديابيهاي گذشته را در
تيمهاي ملي واليبال پسران ميبينيم ،اميدوارم هندبال
نيز در اين مسير قرار گيرد .به هرحال بازيكناني كه در
اين مرحله در حال بازي هستند ،شايد بيش از دو سال
است كه در حال تمرين و آموزش هستند .بازيكناني كه
در مقطع پنجم و ششم هستند الزاماً در اين رشته از 3
پايه اول شروع كردند و در يك سال اين نتايج به دست
نميآيد .كار حرفهاي نيازمند ديد حرفهاي است ،بيشتر
بازيكن يابي ميكنيم .ش��ايد سبك و سياق مسابقات
استعدادهاي برتر سالهاي آينده فرق كند.
نايبرييس هندبال بانوان استان اصفهان در خصوص
هندبالساحليدختراننيزگفت:مسابقاتاستعداديابي
هندبال ساحلي فقط در بخش پسران برگزار شد ،شايد
سالآيندهايناتفاقدربخشدختراننيزرخدهد.داليل
متعددي در اين زمينه وجود دارد ،كمي در بخش اعزام
برونمرزي مش��كلداريم ،هرچند فدراسيون جهاني
پوشش ما را قبول دارد؛ اما در داخل نياز است كه بيشتر
روي آن كار شود.
قينانيدرارتباطباوضعيتهندبالبانواناصفهاناظهار
كرد:درهندبالاستاننيزبراساسبرنامههايفدراسيون
گام برميداريم و مس��ابقات نونهاالن اس��تان را شروع
كرديموبهدنبالآنمسابقاتمناطقوكشوريرابرگزار
ميكنيم .شرايط هندبال بانوان اصفهان خوب است و
نتيجهكاريكهارگانهايمختلفازجمله؛شهرداريها
در نواحي مختلف ،كانونهاي هندبال آموزشوپرورش
انجام ميدهند و همچنين باشگاهها را در نتايج خوب
تيمهاياستاندرسطحكشوريوانتخابيهايتيمملي
و دو تيم باشگاهي خوب ذوبآهن و سپاهان ميبينيم.

ميراثنامه

از چه راهی گردشگر مذهبی جذب کنیم؟

یکفعالحوزهگردشگریمعتقداستگردشگرصرفاایننیستکهبلیتتهیه و سفر
راآغازکندبلکهفردبادیدنعکسهاومطالبوحتیشنیدنرویدادهانیزمیتواندسفر
کند،لذاتاثیریکهیکسخنرانیدینیمیتواندبرجذبگردشگرداشتهباشدبسیارباال
است.ملیحهصفریگفت:مانندتمامیفیلمهایاکتابهایخوبیکسخنرانیدینی
عالیآنهمدرخصوصمحرم،درحالنقلوانتقالگردشگرانمذهبیاست.ماعاشقاین
هستیمکهماجراجوییکنیموبهجاییجدیدباراهنماییآگاهسفرکنیمکهبتواندجاها
وچیزهاییراکهقبالهرگزازوجودشانمطلعنبودیم،بهمامعرفیومارادعوتکندکه
پنجرههاییبهجهاننوبازکنیمومارابهلنزهاییجدیدمجهزکندکهچیزهایمعمولی
وتکراریدنیااطرافمانراخارقالعادهببینیم.بهمالذتببخشدوچندینبخشازذهن
ما را همزمان فعال نگه دارد .او تاکید کرد :اگر یک سخنران دینی تالش کند تا باورهای
دینی خود را به شکلی بیان کند که گویی عازم یک سفر مذهبی است و یا در خصوص
وقایعکربال مانند یکراهنمایگردشگریازجایی سخنخودراآغازکندکه مخاطب
تصورکندآنجاستوراهنمابایدمطمئنشودکههیچحرکتغیرممکنویاتغییرجهت
غیر قابل توضیحی در مسیر برای مخاطبان و گردشگران مذهبی وجود ندارد .چه این
سفر برای کشف و اکتشاف باشد و چه برای توضیح چیزی یا ترغیب کسی؛ در نهایت
گردشگرمذهبیرابهمکانزیبایجدیدیمیرساندکهآنهمیکموهبتاست.این
فعالحوزهگردشگریاظهارکرد:تمرکزبرآنچیزیکهمیخواهیدبهگردشگرمذهبی
بدهید،اساسکاملآنچیزیاستکهشمارابرایسخنرانیمذهبیآنهمدرخصوص
محرمآمادهمیكند.تاثیرگذارییکسخنرانیدینیومذهبیوبهعبارتیسفرزیارتیبه
مقصدکربالاغلبدرآنچیزیاستکهبیاننمیشود،چراکهیکمطلبکوتاهمیتواند
بسیار ارزشمند باشد .در واقع این راز سخنرانی مذهبی موفق را خیلی ها نمی دانند و با
غامض گویی ،ذهن گردشگران مذهبی را خسته می کنند .صفری با اشاره به ضرورت
تبیینذایقهگردشگرانمذهبی،بهايسناگفت:چهفرصتیکسخنرانمذهبی2دقیقه
باشد،وچه 18دقیقهویاحتی 80دقیقهبايدبهاندازهایبتواندمطالبرادرسفرمذهبی
خودبگنجاندکهبهاندازهکافیعمقداشتهباشدتابتواندگردشگرانمذهبیرامجذوب

خودکند.هنگامیکهاینسخنرانیهایمذهبیدرستاجراشودقلبهایگردشگران
مذهبیبهتپشدرمیآیدوذهنهایشانازاحساساینواقعهبهمرزدگرگونیمیرسد
وناخودآگاهاشکدرچشمهایشانحلقهخواهدزد.اوگفت:بزرگتریننقصسخنرانی
مذهبیایناستکهاگرگردشگرانمذهبیخودراکامالازروینوشتههدایتکنید،آن
حس و شور واقعی را در آنها خواهید کشت .اینکه آنها درک کنند برایشان روخوانی می
کنید یا سخنرانی مذهبی تا به سفر کربال بروند؛ دو تجربه کامال متفاوت است و با درک
روخوانیوتصنعیبودن،حسخوبوتجربهزیباییبرایگردشگرانمذهبیرخنخواهد
داد.اینفعالحوزهگردشگریاظهارکرد:امروزهگردشگرانمذهبیرویپیامسخنرانی
هایدینیتمرکززیادیمیکنند،بنابراینرسالتاصلییکسخنرانمذهبیایناست
که روی صحنه در خدمت این ایده باشد که آن را به عنوان هدیه با ارزش به گردشگران
مذهبیخودشتقدیمکند.آنهاوقتیمیبینندباعشقواقعیوقایعرازیباوعینیبیان
میکنید،حسلذتوعشقراخواهندبرد.

تاريخنگاري

ترور آيتاهلل مدني

بيستم شهريور ،1360آيتاهلل سيد اسداهلل مدني امام جمعه تبريز بر اثر انفجار بمب
در محراب نماز جمعه به مقام شهادت نايل آمد .منافقان در اين عمليات تروريستي
همچنين 17تن از مردم بيدفاع اين شهر را نيز به شهادت رساندند.
ساعت 13:40بعدازظهر ،هنگامي كه آيتاهلل مدني بعد از اتمام نماز جمعه ايستاده
بود و حجتاالسالم ميرزا نجف آقازاده ـ يكي از روحانيون تبريزـ مشغول سخنراني
بودشخصناشناسبهمنظورپرسش،بهطرفآيتاهللمدنيرفته،درحاليكهتظاهر
به آغوش گرفتن ايشان مينمايد ،وي را ترور ميكند .بنا به گفته شاهدان عيني در
اين لحظه ،دو انفجار متوالي هم روي ميدهد كه متعاقب آن شهيد مدني روي زمين
ميافتد و چندين نفر هم مجروح ميش��وند .ضارب نيز متالش��ي ميشود .در اين
حادثه،حدود 20الي 30نفرمجروحشدندكهبهبيمارستانهايتبريزمنتقلشدند.
مهندس طاهري ،استاندار وقت تبريز ـ ساعت 3بعدازظهر در پيامي راديويي ضمن
اعالم خبر ش��هادت آيتاهلل مدني مردم را به آرامش دعوت و تأكيد كرد« :بار ديگر
منافقين خونخوار تني چند از ريش سفيدان و مبارزان ما را به شهادت رساندند .غافل
از اينكه با اين شهادتها مردم ما با عزم راسختري به راه پرخون خود ادامه خواهند
داد»« .من در نماز جمعه بودم .شايد  10قدم با آيتاهلل مدني فاصله داشتم ايشان
پس از اتمام نمازهاي جمعه ،هميشه استحبابات نماز ظهر و عصر را هم ميخواندند.
وقتي كه ميخواستند شروع به نماز كنند ،ناگهان يكي از افراد كه به ظاهر قصد دادن

وجوهات ش��رعيه به آيتاهلل مدني را داشت ،به ايشان نزديك شد در يك لحظه با
انفجار خود آيتاهلل مدني را به ش��هادت رسانيد» .فرد مزبور مجيد نيكو بود .طبق
وصيت آيتاهلل مدني پيكر او به شهر مقدس قم منتقل شد.

