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رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: خدماتي كه 
ملت عراق به زائران ايران��ي اربعين ارايه مي كنند، 
موجب نزديك ش��دن قل��وب دو ملت مي ش��ود. 
به گ��زارش ايس��نا، الريجاني در دي��دار با اعضاي 
قرارگاه مردمي اربعين اس��تان قم اظهار داش��ت: 
كار ش��ما ابتكاري ارزش��مند اس��ت زيرا خدمات 
مناسبي را به زائران اربعين حسيني ارايه كرده ايد 
مخصوصا خدمت رس��اني به زائراني كه از س��اير 
كش��ورها مي آيند اجر بس��يار زي��ادي دارد و يك 
عبادت پرتاثير براي شما محسوب مي شود. رييس 
مجلس شوراي اس��المي بيان كرد: كار شما براي 
خدمت رس��اني به زائران اربعين، وفاق بين المللي 
را ايجاد مي كند و موجب همدل��ي و همگرايي در 
بين همه مسلمانان مي شود و اتفاقا دشمنان ايران 
و انقالب نيز نگران اينگونه اقدامات هستند. وي با 
بيان اينكه امريكايي ها به دنبال صدمه زدن به وفاق 
ايجاد ش��ده بين ملت ايران و عراق هستند، افزود: 
افرادي كه در س��فر اربعين بودند از زحمات مردم 
عراق تعريف شايسته اي مي كنند. قلب ملت ايران 
و عراق با يكديگر تنيده شده و اين به هم تنيدگي 
تاريخ دو ملت ايران و عراق ظرفيت بس��يار بزرگي 
است و به همين دليل دش��منان به دنبال اختالف 
افكني هس��تند. الريجان��ي ادامه داد: در ش��رايط 
سخت ملت ايران هميشه در كنار ملت عراق بوده 
اس��ت. در حوادث چند سال گذش��ته كه داعش 
ضرباتي را به ملت عراق زد ايران پاي كار ايس��تاد 
و مردم رش��يد عراق و آيت اهلل سيستاني نيز نقش 
ارزشمندي را ايفا كردند تا توانستند كمر داعش را 
بشكنند اين شرايط نش��ان مي دهد كه ملت ايران 

و عراق هم سرنوشت هستند. نماينده مردم قم در 
مجلس شوراي اسالمي گفت: نمونه اي از همگرايي 
بين ملت ايران و عراق را در ايام اربعين مش��اهده 
مي كنيم و م��ردم قم نيز از 5 صفر ت��ا 5 ربيع االول 
به صورت خودجوش ب��ه زائران خدمت رس��اني 
مي كنند. كسي به اين خادمين دستور نداده بلكه 
يك وجدان اس��المي نسبت به س��اير مسلمانان 
اس��ت تا يك عبادت ش��يرين انجام ش��ود همين 
وجدان اس��المي را در عراق نيز مشاهده مي كنيم 
كه موجب ش��ده مواكب را براي خدمت رساني به 
زائران برپا كنند. اين شرايط نشان مي دهد كه فهم 
درس��تي بين مردم عراق و ايران وج��ود دارد. وي 
افزود: دشمنان همبس��تگي و اين وجدان اسالمي 
را رصد مي كنند و به دنبال مساله سازي هستند تا 
اين ظرفيت بزرگ را از بين ببرند. الريجاني اظهار 
داش��ت: مقام معظم رهبري نيز ب��ه صورت مكرر 
بر زي��ارت اربعين تاكيد دارند زي��را در اين عبادت 
شيرين همبستگي مناسبي بين مسلمانان به ويژه 
دو ملت ايران و عراق ايجاد مي ش��ود. همچنين در 
خبري ديگر، دس��تيار ويژه رييس مجلس در امور 
بين الملل گفت: امريكا، اس��راييل و عربس��تان در 
حال سوءاس��تفاده از مطالبات واقعي مردم عراق 
هستند حسين اميرعبداللهيان در صفحه توييترش 
نوشت: امريكا، اسراييل و عربستان با سوءاستفاده از 
مطالبات واقعي مردم عراق و به كارگيري بعثي ها و 
نفوذي ها، درصدد ايجاد ناامني و بي ثباتي، براندازي 
دولت منتخب مردم و زمينه س��ازي براي مداخله 
خارجي اند. راه ح��ل در توجه ج��دي به مطالبات 

معيشتي مردم و خروج فوري نظاميان امريكاست.

علي الريجاني، رييس مجلس شوراي اسالمي:

امريكا دنبال صدمه زدن به وفاق ملت ايران و عراق است منصور بيطرف |
سردبير|

صندوق بين المللي پول حدود 10 روز پيش گزارشي 
از پيش بيني آمار رشد اقتصادي كشور در سال جاري 
ميالدي – 2019- و نيز سال آينده ميالدي -2020 
– را ارايه كرد. در اين گزارش رش��د اقتصادي كش��ور 
منفي 9.5 درصد برآورد ش��ده بود كه حتي نس��بت 
به گزارش قب��ل اين صن��دوق پايين تر آمده اس��ت. 
اين گزارش كه درس��ت ي��ك روز پ��س از اظهارنظر 
رييس جمهوري ايران مبني بر آنكه رشد اقتصادي در 
سال جاري مثبت شده اس��ت )كه بدون شك منظور 
ايشان رشد اقتصادي بدون نفت است( آنقدر شوك آور 
و تكان دهنده بود كه هنوز هيچ مقام رسمي در كشور 
حاضر به اظهارنظر درمورد - تاييد يا تكذيب- آن نشده 
اس��ت. حتي زماني كه خبرنگار »تعادل« در مصاحبه 
رسمي رييس مركز آمار ايران درباره گزارش صندوق 
سوال كرد، مقام مسوول پاسخ آن را به گزارش رسمي 
بانك مركزي حواله داد، اين در حالي اس��ت كه مركز 
آمار ايران طي يكسال ونيم جنگ و دعوا، ارايه آمارهاي 
رسمي كش��ور اعم از رش��د و تورم را از بانك مركزي 
گرفت و خود را تنه��ا نهاد اعالم رس��مي آمارها كرد، 
اما اكنون كه بايد وارد ميدان ش��ود و آمار ارايه كند به 
نظر خلع سالح شده و چه راهي بهتر از آنكه توپ را به 

زمين بانك مركزي بيندازد. 
ما در اينجا در نظ��ر نداريم كه درباره صحت و س��قم 
آمار صندوق بين المللي پول قلم بزنيم، كه اين وظيفه 
بزرگان اقتصادي كش��ور اس��ت كه درب��اره اين نهاد 
بين المللي و معتبر كه توانس��ته طي 70 سال اعتبار 
رس��مي و جهاني براي خود جمع كن��د و هر كلمه و 
آمار آن در نزد كارشناس��ان و سياس��تمداران ليبرال 
به مثابه وحي منزل اس��ت، اظهارنظر كنند- هرچند 
كه گذشته ها نشان داده كه برخي از برآوردها و پيش 
بيني هاي صن��دوق بين الملل��ي پول اش��تباه از آب 
درآمده و باعث ش��ده چندين بار در برآوردهاي خود 
تجديد نظر كند و در همين حال هم سياست هايي را 
كه براي برخي از كشورها توصيه كرده به هيچ وجه با 
شرايط داخلي آن كشورها تناسب نداشته و منجر به 
شورش هايي شده كه هم منابع اقتصادي آن كشورها 
را برب��اد داده و هم حكومت هايي را ب��ا چالش دروني 
مواجه كرده اس��ت- در حال حاضر هدف، زير س��وال 

بردن صندوق نيس��ت بلك��ه يك تلنگري اس��ت كه 
نمي توان بر آمار صندوق كه هر چند گفته مي ش��ود 
داده هاي آن از بانك مركزي گرفته شده است، صد در 

صد اعتماد كرد. 
آمار  »  آي ام اف« درباره رشد منفي 9.5 درصدي كشور 
كه طي 34 س��ال گذشته بي سابقه اس��ت - باالترين 
رشد منفي كشور به س��ال 1364 با منفي 9.9 درصد 
مربوط است - حدود دو ماه بعد از آنكه رييس سازمان 
برنامه و بودجه از رشد مثبت اقتصادي در سه ماه اول 
س��ال جاري س��خن گفت - كه روز بعد روزنامه ايران 
آن را مثبت 4 دهم درصد تيت��ر زد - و اظهارنظر مقام 
معظم رهبري مبني بر آنكه گزارش ها نشان مي دهند 
كه وضع صنعت خوب است و نيز گفته هاي رييس كل 
بانك مركزي كه در يادداش��تي اينستاگرامي از رونق 

بنگاه هاي صنعتي بورسي خبر داد، اعالم شد.
البته در اين ميان نمي توان منكر كاهش ارزش افزوده 
بخش نفت كه حدود 22 درصد و ساختمان كه حدود 
4.5 درصد جي دي پي كش��ور را تش��كيل مي دهند 
ش��د. يعني در مجموع 26 درصد اقتصاد كشور طي 
س��ال جاري كوچك تر از س��ال گذشته ش��ده است، 
اما اگر مجموع بخش هاي كش��اورزي ك��ه با توجه به 
بارندگي هاي اخير از رونق خوبي برخوردار بوده و نيز 
صنعت كه بنا به گفته مسووالن چرخ آن به چرخش 
افتاده و نيز خدمات را درنظر بگيريم مي بينيم كه 74 
درصد اقتصاد كشور تقريبا بنا به گفته مسووالن سرپا 
هست. بنابراين آن طوركه رييس جمهوري گفته است 
و آمارها را اعالم كرده اقتصاد كش��ور نبايد آن رش��د 
منفي 9.5 درصد را داشته باشد، مگر آنكه بخواهيم كه 
خداي ناكرده به آمارهايي كه به رياست جمهوري داده 
شده است خدش��ه اي وارد كنيم.  اگر از زاويه ديگري 
كه اعتماد ميان ملت - دولت است به اين موضوع نگاه 
كنيم مس��اله بغرنج تر مي ش��ود. در واقع همبستگي 
يك كشور از رابطه مستقيم اعتماد سازي ميان دولت 
و ملت مي گذرد. يعني مردم، مسووالن را باور كنند و 
مسووالن هم به اعتماد مردم متكي باشند. زنجيره اين 
اعتماد كه طي ساليان سال شكل گرفته و مستحكم 
شده مي تواند با يك اش��تباه از هم گسسته شود. چرا 
كه هيچ چيز در ح��ال حاضر بدتر از اين نيس��ت كه 
اظهارنظرهاي مقامات رسمي كشور زير سوال برود و 

همه راه ها به  »  آي ام اف« ختم بشود.

همه راه ها به »  آي ام اف« ختم مي شود؟
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

همه راه ها به »  آي ام اف« 
ختم مي شود؟

صندوق بين المللي پول 
ح��دود 10 روز پي��ش 
گزارش��ي از پيش بيني 
آم��ار رش��د اقتصادي 
كشور در س��ال جاري 
مي��الدي – 2019- و 
نيز سال آينده ميالدي 
اراي��ه  را   –  2020-
كرد. در اين گزارش رش��د اقتصادي كشور منفي 
9.5 درصد برآورد ش��ده بود كه حتي نس��بت به 
گزارش قبل اي��ن صندوق پايين تر آمده اس��ت. 
اين گزارش كه درس��ت يك روز پس از اظهارنظر 
رييس جمهوري ايران مبني بر آنكه رشد اقتصادي 
در سال جاري مثبت ش��ده است )كه بدون شك 
منظور ايشان رش��د اقتصادي بدون نفت است( 
آنقدر ش��وك آور و تكان دهنده بود كه هنوز هيچ 
مقام رسمي در كشور حاضر به اظهارنظر درمورد 

- تاييد يا تكذيب- آن نشده است. 

منصور بيطرف
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ايرانشهر

 درآمد پايدار شهرداري ها 
و اليحه ماليات بر ارزش افزوده

 آزاده كاري|
اليحه ماليات بر ارزش افزوده موضوعي است كه 
اين روزها مديران و مسووالن شهري درباره آن 
بسيار صحبت مي كنند. اين اليحه نگراني هايي 
را براي آنه��ا ايجاد كرده و معتقدن��د در صورت 
تصويب اين اليحه نه تنها اختيارات شهرداري ها 
و درآمده��اي پايدار آنها كاه��ش مي يابد بلكه 
اين اليحه ش��وراها را به عنوان نهادي نظارتي و 

قانونگذار، به نهادي تشريفاتي تبديل مي كند.

كالن

بهبود يك پله اي شاخص 
فضاي كسب وكار

آيسان تنها|
بعد از چند سال پياپي تجربه كاهش رتبه ايران در 
شاخص فضاي كسب وكار، تازه ترين گزارش كسب 
و كار 2020 بانك جهاني نشان مي دهد كه وضعيت 
ايران يك رتبه نسبت به سال گذشته بهبود يافته 
است. بهبودي كه طبق بررسي بانك جهاني بيشتر 
از جانب حمايت از س��رمايه گذاران خ��رد و ثبت 
مالكيت حاصل شده اس��ت. به گزارش »تعادل«، 
بانك جهاني امس��ال نيز رتبه بندي خ��ود درباره 
فضاي كسب وكار در كشورها را منتشر كرد. بانك 
جهاني هر سال به 190 كشور جهان بر اساس درجه 
سهولت انجام كس��ب و كار امتياز مي دهد و آنها را 
رتبه بندي مي كند .  شاخص انجام كسب وكار بانك 
جهاني شامل 10 زيرش��اخص شروع كسب و كار، 
اخذ مجوز ساخت، دسترسي به برق، ثبت مالكيت، 
اخذ اعتبارات، حمايت از سهامداران خرد، سهولت 

پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي...
3

 صفحه 14 

»بن فرحان« از حلقه نزديكان »بن سلمان«، 
وزير خارجه عربستان شد 

خودروهاي جايگزين خانواده پرايد كدامند؟

تغيير نسل سياستمداران در رياض

پايان ماجراي »  پرايد«

دولت

رييس جمهور همه كشورهاي اسالمي را به اتحاد 
و كنار گذاش��تن اختالفات فرا خواند و تاكيد كرد: 
كشورهاي اسالمي همانند يك خانواده بايد متحد 
و يكپارچه باشند و اختالفاتشان را حل و فصل كنند 
چرا كه اين اختالفات تنها به نفع امريكا اس��ت. به 
گزارش ايسنا، حس��ن روحاني روز جمعه در ديدار 
خانم شيخ حسينه واجد نخس��ت وزير بنگالدش 
گفت: اگر كشورهاي اسالمي با هم متحد باشند، 
هيچ كشوري حتي امريكا قادر نيس��ت براي آنها 
مشكل ايجاد كند. رييس جمهور مشكالت منطقه 
را برآمده از دخالت و نقش آفريني بيگانگان دانست 
و با اشاره به جنگ يمن و كشتار مردم اين كشور و 
تاثير آن بر روابط كشورهاي منطقه اظهارداشت: 
ايران تمام ت��الش خود را ب��ه كار گرفته كه بتواند 
مشكالتي را كه موجب اختالف در منطقه شده، با 
گفت وگو از بين ببرد. روحاني از بنگالدش به عنوان 
يك كشور بزرگ اسالمي و دوس��ت ايران نام برد و 
با اش��اره به اش��تراكات عميق تاريخي و فرهنگي 
دو كش��ور و دو ملت گفت: م��ا عالقه منديم روابط 
دوجانبه، منطق��ه اي و بين المللي ته��ران – داكا 
بيش از پيش گسترش يابد. رييس جمهور با ابراز 
خرسندي از پيش��رفت هاي اقتصادي بنگالدش 
كه در اث��ر برنامه ريزي دقيق محقق ش��ده، افزود: 
ايران آماده گسترش روابط اقتصادي با بنگالدش 
به ويژه در حوزه انرژي است. روحاني همچنين به 
پذيرايي بنگالدش از آوارگان روهينگيايي اش��اره 
كرد و گفت كه ايران آم��اده كمك به بنگالدش در 
اين خصوص است. نخس��ت وزير بنگالدش نيز در 
اين ديدار با اشاره به اشتراكات و پيوندهاي عميق 
مردم دو كش��ور، تاكيد كرد كه بنگالدش خواهان 
گس��ترش روابط با همه كش��ورها به ويژه كش��ور 
دوست و مسلمان ايران است. شيخ حسينه واجد، 
وحدت را رمز موفقيت كشورهاي اسالمي دانست 
و اظهار داشت: كشورهاي اس��المي وقتي متحد 
بشوند قدرت بزرگي را تش��كيل خواهند داد. وي 
با نكوهش حربه تحريم در مقابل كش��ورها گفت: 
نمي توانم درك كنم كه چرا امريكا تصور مي كند 
هر كش��وري را كه بخواهد مي تواند تحريم كند و 
در مقابل ملت ها بايس��تد. نخست وزير بنگالدش 
با بيان اينكه ما در سياس��ت خارجي »دوس��تي با 
همه و دشمني با هيچ كس« را شعار خودمان قرار 
داده ايم، گفت: بنگالدش از لحاظ مساحت، كشوري 
كوچك اما جمعيتي بزرگ دارد و اكنون توانسته به 
پيشرفت هاي اقتصادي خوبي برسد و در پيشبرد 
برنامه هاي غذايي، بهداش��تي و آموزشي گام هاي 
بزرگي برداشته است. وي همچنين با ارايه گزارشي 
از آخرين وضعيت مسلمانان رانده شده از ميانمار 
گفت كه ما در حال مذاكره ب��ا دولت ميانمار براي 

بازگرداندن مسلمانان روهينگيايي هستيم.

روحاني: مشكالت منطقه برآمده 
از دخالت بيگانگان است

مالي

نايب ريي��س فراكس��يون مس��تقلين والي��ي 
مجلس گفت: عدم الحاق اي��ران به لوايح مرتبط 
با » اف اي تي اف« در جهت خواس��ت دشمنان 
كشور اس��ت و بايد براي تس��هيل روابط تجاري 
و اقتصادي كش��ور ب��ه لوايح » س��ي اف تي«  و 
پالرمو بپيونديم. غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي 
در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت با اش��اره به 
تمديد مهلت چهار ماه��ه » اف اي تي اف«  براي 
الحاق ايران به كنوانس��يون هاي پالرمو و » سي 
اف تي« ، اظهار داشت: عدم الحاق ايران به لوايح 
مرتبط ب��ا » اف اي تي اف«  در جهت خواس��ت 
صهيونيست ها خواهد بود، زيرا آنها تمايل دارند 
كه ايران در ليست س��ياه » اف اي تي اف«  قرار 
گيرد و براي الحاق به اين كنوانسيون ها مي توانيم 
حق تحفظ قائل ش��ويم.  نايب رييس فراكسيون 
مستقلين واليي مجلس ش��وراي اسالمي افزود: 
اينكه بگوييم م��ا در نظام مالي ضد تروريس��ت 
ش��ركت نمي كنيم، مفهوم مخالف نامناس��بي 
دارد و به اين معناس��ت ك��ه م��ا مي خواهيم از 
گروه هاي تروريس��تي حمايت مي كنيم، اين در 
حالي اس��ت كه ايران همواره در جبهه مبارزه با 
تروريسم فعاليت موثري داشته است.  وي افزود: 
جمهوري اسالمي ايران همواره گفته است كه از 
ملت مظلوم فلسطين حمايت مي كند و از گفتن 
آن نيز ابايي نداريم، صهيونيس��ت ها نطفه حرام 
هس��تند و به هيچ عنوان آنها را قبول نداريم اما 
نمي توانيم در دنيا به اي��ن بزرگي دور خود ديوار 
بكش��يم. برخي مخالفان كه صرفا عليه شفافيت 
مالي شعار مي دهند يا از نظام مالي دنيا بي اطالع 
هستند يا مخالفت آنها با پيوستن ايران به لوايح 
مرتبط با » اف اي ت��ي اف«  داليل ديگري دارد. 
جعفرزاده ايمن آبادي ادام��ه داد: وقتي عضو اين 
ساز و كار شفاف س��ازي مالي نيس��تيم، چگونه 
مي توانيم صادرات داش��ته باش��يم ي��ا تيم هاي 
ورزشي، بيماران و دانشجويان را به خارج از كشور 
اع��زام كنيم؟ نماين��ده مردم رش��ت در مجلس 
ش��وراي اس��المي در خصوص اينك��ه مخالفان 
مي گويند عضويت در » اف اي تي اف«  دور زدن 
تحريم ها را س��خت مي كند، گف��ت: اكنون نيز 
دور زدن تحريم ها آسان نيست اما معتقدم عدم 
الحاق ايران به اين كنوانس��يون ها تا حد بس��يار 
زيادي دور زدن تحريم ها را سخت تر مي كند. وي 
افزود: تاكنون مگر كمك هاي ما به نهضت هاي 
آزاديبخش از طريق سيس��تم هاي بانكي انجام 
شده است؟ مگر فلسطيني ها يا حزب اهلل لبنان 
را از طريق سيس��تم بانكي م��ورد حمايت قرار 
داده  ايم؟ برخي از منتقدين نمي دانند ما چگونه 
به ساير جريانات آزادي بخش و كشورها كمك 

مي كنيم. 

عدم الحاق به FATF دور زدن 
تحريم ها را سخت تر مي كند

راهوشهرسازي
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دفت��ر مع��اون اول رييس جمه��ور ب��ا اش��اره به 
برداش��ت هاي متف��اوت و موضع گيري سياس��ي 
و غيراخالق��ي برخي افراد و رس��انه ها از س��خنان 
دكتر جهانگيري در نشس��ت با جمع��ي از علما و 
روحانيون تصريح كرد: برخي تالش دارند تا هدف 
اصلي اين س��خنان مبني بر ضرورت ش��فافيت در 
تصميم گيري ها و اهميت تسريع در تصويب لوايح 

مرتبط با » اف اي تي اف« را به حاشيه ببرند.
متن كامل اين اطالعيه به شرح ذيل است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
از آنجا كه برداش��ت هاي متفاوتي از سخنان مهم 
جناب آقاي دكتر اس��حاق جهانگيري معاون اول 
محترم رييس جمهور در نشس��ت روز سه ش��نبه 

مورخ 98/7/30 با جمعي از علما و روحانيون منتشر 
شده است و نيز با توجه به موضع گيري هاي سياسي 
و غيراخالقي برخي افراد و رسانه ها كه در چند روز 
اخير سعي كردند هدف اصلي اين سخنان مبني بر 
ضرورت شفافيت در تصميم گيري ها و نيز اهميت 
تس��ريع در تصويب لوايح مرتبط با » اف اي تي اف« 
براي كاهش مسائل معيشتي مردم و جلوگيري از 
ايجاد مشكالت جديد بانكي و اقتصادي براي كشور 
را به حاش��يه ببرند، دفتر معاون اول رييس جمهور 
ذكر اين نكت��ه را الزم مي داند كه دكتر جهانگيري 
در اين نشس��ت تاكيد نمودند »س��ران قوا در دو-

سه جلس��ه خود تصويب كردند كه لوايح مرتبط با 
اف اي تي اف براي اداره كشور بسيار ضروري است.«

 اطالعيه دفتر معاون اول رييس جمهور درخصوص
 سخنان اخير جهانگيري در باب لوايح مرتبط با» اف اي تي اف«

خبر

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



روي موج خبر 

 ديدار صميمي سرلشكر سليماني با خانواده 
شهيد مدافع حرم ؛ باشگاه خبرنگاران|

سرلشكر قاسم س��ليماني با خانواده يك شهيد 
مدافع حرم ديدار كرد. همسر شهيد مدافع حرم 
علي سعد در دزفول اظهار داشت: فرمانده نيروي 
قدس س��پاه سردار قاسم س��ليماني به منزل ما 
تشريف آوردند و با صبحت هاي سردار سليماني 
انرژي خوبي براي ادامه زندگي پيدا كردم و انگار 
دوباره متولد شدم. او با بيان اينكه سردار سليماني 
ارش��اداتي در اين ديدار داش��ت، گفت: س��ردار 
سليماني گفتند بهترين كاري كه همسر شهيد 
و فرزندان ش��هيد مي توانند انجام بدهند؛ كاري 
انجام بدهند كه سبب خوشحالي شهيد بشود و 

نيز فرزندان شهيد رهرو راه شهيد باشند.

  نامردنيوزه�ا چ�را و چگون�ه متول�د 
مي شوند؟؛تعادل|

مشاور رس��انه اي رييس جمهور با انتشار پيامي 
در شبكه هاي اجتماعي اين سوال را مطرح كرد 
كه نامرد نيوزها چرا و چگونه متولد مي ش��وند؟ 
حس��ام الدين آشنا در توييتي نوش��ت: 5 سوال: 
 ۱- نامردنيوزها چرا و چگونه متولد مي ش��وند؟

۲- چگون��ه و به چ��ه اخباري دسترس��ي پيدا 
مي كنند و چگونه دروغ مي سازند؟ ۳- چرا افراد 
حقيقي و حقوقي دانس��ته آنها را بازي مي دهند 
يا ندانس��ته از آنها بازي مي خورن��د؟ ۴- هزينه 
 اين بازي هاي خطرناك براي ملت چقدر است؟

5- چه بايد كرد تا اين بازي ها تمام شود؟

 روايت�ي ت�ازه از دي�دار روحان�ي 
و رييس جمهور پاكستان؛تعادل|

معاون ارتباطات و اطالع رساني دفتر رييس جمهور 
گفت: تاكيد روساي جمهور ايران و پاكستان بر 
اشتراكات عميق فرهنگي وتاريخي دو ملت، صرفا 
تعارفي ديپلماتيك نبود. عليرضا معزي در توييتي 
نوشت: تاكيد روساي جمهور ايران و پاكستان بر 
اشتراكات عميق فرهنگي وتاريخي دو ملت، صرفا 
تعارفي ديپلماتيك نبود؛ رييس جمهور پاكستان 
در اواسط مذاكرات به دكتر روحاني گفت: : »اي 
كاش من از مادرم كه ليس��انس ادبيات فارسي 
داش��ت و كرماني االصل بود فارس��ي را آموخته 
بودم تا اكنون با شما به فارسي سخن مي گفتم.«

 رايزن�ي موگريني و نخس�ت وزير چين 
درباره برجام؛ايسنا|

مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در ديدار با 
نخست وزير چين بر لزوم ادامه همكاري در زمينه 
توافق هسته اي ايران تاكيد كرد. به گزارش روزنامه 
س��اوث چاينا مورنيگ پست، فدريكا موگريني، 
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در ديدار 
با لي كه چيانگ، نخست وزير چين در پكن گفت: 
روابط با چين براي اتحاديه اروپا در اولويت بوده 
و اتحاديه اروپا اميدوار اس��ت ك��ه هر دو بتوانند 
همكاري در زمينه تغيي��رات آب وهوايي، توافق 
هسته اي ايران و مس��ائلي از جمله افغانستان و 

آفريقا را تقويت كنند.

 جوان فوتباليس�ت يك پي�ام جهاني را 
ارسال كرد؛سپاه نيوز|

فرمانده كل سپاه با بيان اينكه تبعيت از رهبري 
تنها راه نجات ماست، گفت: جوان فوتباليست يك 
پيام جهاني و الهي را از روي سينه اش ارسال كرد. 
سردار سرلشكر حسين سالمي شامگاه پنجشنبه 
اظهار داشت: اين كالم كه اطاعت از رهبري تنها 
راه نجات كش��ور است، حقيقت بوده و اين كالم 
الهي و واقعيت است و شعار نيست. سالمي اظهار 
كرد: من اين جوان فوتباليست را ستايش مي كنم 
كه اين شجاعت را داشت يك پيام الهي و جهاني 
را از روي سينه اش ارسال كرد كه اطاعت از رهبري 

تنها راه نجات كشور است

 ژاپ�ن همچن�ان از برج�ام حماي�ت 
مي كند؛پاد|

معاون حقوقي رييس جمه��ور در ادامه ديدار با 
مقامات ژاپن، روز پنج شنبه با آبه شينزو، نخست 
وزير ژاپن ديدار كرد. آبه ش��ينزو ضمن تشكر از 
حضور وي در مراسم امپراتور ژاپن گفت: امسال 
نودمين سالگرد برقراري روابط ديپلماتيك بين 
اي��ران و ژاپن اس��ت و طي اين م��دت ديدارها و 
گفت وگوهاي خوبي بين مقامات دو كشور صورت 
گرفته است از جمله سفر من به ايران و همچنين 
مالقات اخير با جناب آقاي روحاني رييس جمهور 
ايران در حاشيه اجالس مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد. نخست وزير ژاپن با اشاره به اهميت 
برجام در زمينه حفط صلح و امنيت بين المللي 
تاكيد كرد كه ژاپن همچن��ان از برجام حمايت 
كرده و از كليه طرف ها مي خواهد كه به تعهدات 

خود عمل كنند.

 »ياران�ه پنهان« به نيازمن�دان پرداخت 
شود؛مهر|

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه 
قيمت حامل هاي سوخت بايد واقعي شود، گفت: 
يارانه پنهان اين بخش هم بايد به صورت هدفمند 
به اقشاري كه استحقاقش را دارند، پرداخت شود. 
علي اكبر كريمي درباره احتمال افزايش قيمت 
بنزين گفت: پيش��نهاد افزايش قيمت بنزين را 
قاعدتا دولت بايد به مجلس ارايه كند. وي افزود: 
دول��ت براي محقق كردن اين مس��اله نيازي به 
درياف��ت مجوز جدي��د از مجلس ن��دارد. عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه آيا جامعه كشش افزايش قيمت 
بنزين را دارد، تصريح كرد: بايد منتظر بمانيم و 
ببينيم كه آيا دولت به دنبال افزايش قيمت بنزين 
اس��ت يا خير و همچنين در صورتي كه چنين 
تصميمي دارد، به چه منظوري است و تا چه حد 

مي خواهد قيمت بنزين را افزايش دهد.

ايران2

رييس جمهوري در اجالس سران عدم تعهد در باكو مطرح كرد

مقابله با سلطه  امريكا بر نظام مالي بين المللي 
گروه ايران|

مراسم افتتاحيه هجدهمين اجالس سران كشورهاي عضو 
جنبش عدم تعهد ديروز با حضور روحاني رييس جمهوري 
كشورمان در باكو پايتخت جمهوري آذربايجان آغاز شد، 
اجالسي كه مقام هاي ارشد كشورهاي شركت كننده در 
آن در بدو ورود به محل برگزاري اجالس توس��ط »الهام 
علي اف« رييس جمهور آذربايجان مورد اس��تقبال قرار 
گرفته و پس از گفت وگوهاي ديپلماسي مرسوم روساي 
هيات ها، عكس يادگاري گرفتند.  مراس��م با يك دقيقه 
سكوت به احترام سران فقيد عضو جنبش عدم تعهد كه 
پس از اجالس وزراي كاراكاس در گذش��ته اند، آغاز شد 
و در نهاي��ت با انتخاب »الهام عل��ي اف « به عنوان رييس 
هيجدهمين اجالس سران كشورهاي عضو جنبش عدم 
تعهد و سخنراني وي، دنبال شد. رييس جمهوري كشورمان 
اما در اي��ن اجالس به عنوان يكي از س��خنرانان اصلي با 
بازخواني مسير نظام بين الملل در سال هاي پس از فروپاشي 
اتحاد جماهير شوروي، سلطه اقتصادي را از جديدترين 
راهبردهاي امريكا براي تس��لط بر س��اختار اقتصادي و 
سياسي نظام بين الملل ارزيابي كرد و ظرفيت هاي ارتباطي 
بين المللي از جنس جنبش عدم تعهد را راهي براي مقابله با 
اين نوع سلطه گري اقتصادي قلمداد كرد.  روحاني با تاكيد 
بر اينكه جنبش عدم تعهد به پشتوانه  جمعيت فراوان و 
قلمرو وسيع و با توجه به آراء خود در مجامع بين المللي، 
مي تواند قطب جديدي از قدرت را در جهان چندقطبي 
آينده پايه گذاري كند، اظهار داش��ت: نيل به اين هدف، 
نيازمند درك واقعيت هاي جديد منطقه اي و بين المللي 
و به كارگيري ابزارها و امكاناِت نويِن جهاِن امروز اس��ت. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني رييس جمهوري، روحاني 
در اجالس س��ران جنش عدم تعه��د در باكو خطاب به 
رييس جمهوري آذربايجان و ديگر روس��اي جمهوري و 
نخست وزيران حاضر در اين اجالس گفت: با فروپاشي نظام 
دوقطبي در عرصه  بين المللي، اياالت متحده تالش كرد با 
شعار نظم نوين جهاني، يك نظام تك قطبي و سلطه گرايانه  
را به اتكاي قدرت نظامي و اقتصادي و رسانه اي خود بر جهان 
تحميل كند. در مقابل، جنبش عدم تعهد تالش مشترك 
خود را جهت مقابله با يك جانبه گرايي در نظام بين المللي 
متمركز كرد. رييس جمهوري گفت: ابزارهايي كه امريكا 
براي تحقق نظام تك قطبي به كار گرفت، عمدتاً به ضد آن 
تبديل شد. در عرصه اقتصاد، توسعه  تجارت آزاد در جهان 
عماًل زمينه را براي رشد كشورهاي درحال توسعه و ظهور 
قدرت هاي جديد اقتصادي و تكنولوژيك در جهان فراهم 
كرد؛ به گونه اي كه امروزه، هژموني امريكا را در عرصه اقتصاد 
و تكنولوژي به طور جدي به چالش كشيده است.روحاني 
اظهار كرد: در عرصه نظامي، امريكا براي ادامه سلطه  خود، 

جنگ هاي بزرگ و خانمان سوزي در مناطق مختلف جهان، 
به ويژه غرب آسيا به راه انداخت و صدها هزار كشته و هزاران 
ميليارد دالر خسارات را به ملت هاي منطقه تحميل كرد. 
اين جنگ ها، آتش فرقه گرايي و افراطي گري و تروريسم را 
در منطقه و جهان برافروخت؛ آتشي كه زبانه هاي آن، تا ده ها 
سال گريبان مردم دنيا را رها نخواهد كرد. با اين حال، ناتواني 
تجاوزگران در تحقق اهداف خود در كشورهاي اشغال شده، 
سبب شكسته ش��دن هيمنه نظامي و سياسي امريكا در 
عرصه بين المللي شده و اعتماد به نفس كشورهاي مستقل 
را، براي پيگيري حقوق و منافع خود افزايش داده اس��ت. 
رييس جمهوري ادامه داد: طي اين دوران، نارضايتي مردم 
امريكا از قرباني شدن هزاران جوان امريكايي و صرف هزاران 
ميليارد دالر از منابع عمومي در جنگ هاي بي حاصل، و از 
ميان رفتن صدها هزار شغل و گسترش نابرابري و فقر در اثر 
موج جهاني سازي اقتصاد، روزبه روز گسترش يافته است. 
كاهش ش��ديد اعتماد عمومي به نظام سياسي، احزاب و 
نخبگان حاكم در اين كشور، در نهايت منجر به ظهور عده اي 
در عرصه سياسي اين كشور شد كه سياست هاي آنان، آغاز 

پايان هژموني امريكا و نظام تك قطبي است.

    جه�ان در حال گذار به س�وي نظام چند 
قطبي است

رييس جمهوري خطاب به حاضران در اجالس جنبش 
ع��دم تعهد گف��ت: اين اج��الس در ش��رايطي برگزار 
مي ش��ود كه جهان به س��رعت در حال گذار به سوي 
نظام چندقطبي است. در اين عرصه پيچيده، خشونت 
و درگيري در مناطق مختلف رو به گس��ترش اس��ت؛ 
حاكميت ملي كشورهاي مستقل، به شيوه هاي گوناگون 
نقض مي ش��ود؛ گرايش به قطب بندي ه��اي نظامي، 
رقابت هاي تس��ليحاتي، راه اندازي جنگ ها و تش��ديد 
منازعات، و واگرايي قومي و منطقه اي افزايش مي يابد 
و قانون گريزي و نقض تعه��دات بين المللي و مداخله 
در امور داخلي كشورهاي مستقل، رو به افزايش  است. 
امروز، امريكا از روي استيصال، چنان بي پروا و گستاخانه 
از ابزاره��اي اقتصادي ظالمانه ب��راي تحميل مقاصد 
سياسي نامش��روع خود بر ملت هاي مستقل استفاده 
مي كند كه نمي توان نامي به جز تروريس��م اقتصادي 
بر آن نهاد. رييس جمهوري تاكيد ك��رد: ايران با درك 
مخاطرات گروه هاي تروريستي و افراطي، در شصت و 

هشتمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد، 
پيشنهاد »جهان عاري از خش��ونت و افراط گرايي« را 
مطرح نمود كه منجر به تصويب دو قطعنامه در مجمع 
عمومي سازمان ملل متحد در سال هاي ۲0۱۳ و ۲0۱5 
ش��د و اين موضوع در هفدهمين اجالس عدم تعهد در 
ونزوئال نيز مورد تاكيد قرار گرفت. روحاني با بيان اينكه 
امروز، شاهد درگيري هاي منطقه اي در كانون هايي چون 
فلسطين، يمن، سوريه و افغانستان هستيم، خاطرنشان 
كرد: تنها راه ب��رون رفت از اين بحران  ها، احترام به حق 
ملت ها در تعيين سرنوشت خويش، تعهد به عدم مداخله 
در امور داخلي يكديگر، س��اماندهي به همكاري هاي 
منطقه اي براي تضمين صلح و ثبات و مبارزه با تروريسم 
و ايجاد بس��تر مناس��ب براي تعامل و گفت وگوست. 
رييس جمهوري ادامه داد: اي��ن چارچوب، بهترين راِه 
پايان بخشيدن به منازعات منطقه اي است و ما در اين 
راه پيش گام بوده ايم، در موضوع سوريه، مشاركت ايران 
و روسيه و تركيه در فرآيند آستانه، آرامش و ثبات را براي 
بيشتِر مناطق اين كشور به ارمغان آورده و ميليون ها آواره 
را به موطن خود بازگردانده است. وي با تاكيد بر اينكه 

درباره ساير مسائل موجود در منطقه غرب آسيا نيز، از 
هرگونه ابتكار عملي كه مبتني بر گفت وگو، مذاكره، و 
احترام متقابل باشد اس��تقبال مي كنيم، گفت: در اين 
زمينه پيش قدم بوده ايم. ماه گذشته، اينجانب در مجمع 
عمومي سازمان ملل متحد، طرح »اقدام صلح هرمز« 
براي صلح و ثبات منطقه را ارايه كردم. هدف اين طرح، 
ارتقاي صلح، ثبات، پيشرفت و ايجاد تفاهم متقابل و روابط 
صلح آميز و دوستانه ميان كليه كشورهاي حوزه خليج 
فارس و تنگه هرمز و اجتناب از مداخله و تهديد اس��ت. 
روحاني افزود: اين ط��رح حوزه هاي مختلف همكاري 
مانند مشاركت منطقه اي در تأمين امنيت انتقال انرژي 
و تضمين آزادي كشتيراني در حوزه تنگه هرمز و فراتر 
از آن را با مشاركت كشورهاي منطقه دربر مي گيرد. ما 
معتقديم كه ثبات و امنيت همسايگان ما، ثبات و امنيت 
ما است و دستيابي به امنيت و توسعه منطقه اي، فقط از 
طريق همكاري و مشاركت جمعي همسايگان امكان پذير 
خواهد بود. رييس جمهوري گفت: سلطه  امريكا بر نظام 
مالي بين المللي اين فرصت را در اختيار امريكا قرار داده 
تا طي دهه هاي گذش��ته و به ويژه در سال هاي اخير، به 
كّرات از دالر براي اعمال فش��ار سياسي بر كشورهاي 
مستقل كه عمدتًا از اعضاي جنبش عدم تعهد هستند، 
سوءاستفاده و با اعمال تحريم هاي مختلف، دسترسي 
كشورها به سيس��تم مالي بين المللي را محدود كند. 
اين اقدامات در تعارض مستقيم با حقوق و آزادي هاي 
مشروع ملت هاي مستقل اس��ت و جنبش عدم تعهد 
مي تواند گام ه��اي مهمي براي بي اثرك��ردن اين ابزار 
بردارد. رييس جمهوري خاطرنشان كرد: راه خارج كردن 
اين ابزار شوم از دست رژيم خودخواه و مستبد امريكا، 
پايبندي بين المللي به الزاماِت پايداري اقتصادي، توسعه 
روابط تجاري بر پايه پيمان هاي پولي دو و چندجانبه، 
به كارگيري ابتكارات مستقل در حوزه  خدمات بانكي و 
توسعه  بهره گيري از رمزارزهاست. البته، اين مسير بايد 
با رعايت قواعد بين المللي در حوزه مبارزه با پول شويي 
و تأمين مالي تروريسم طي شود. بسياري از كشورهاي 
عضو جنبش، از جمله ايران، اين مهم را در دستور كار خود 
قرار داده اند. روحاني همچنين ناامني در فضاي سايبري 
را از ديگر مخاطرات و تهديدات براي امنيت و استقالل 
ملت هاي آزاده در دنياي امروز عنوان و اظهار كرد: ناامني 
در فضاي سايبري و بهره برداري نامشروع از شبكه هاي 
اجتماعي و كالن داده ها براي اثرگذاري بر افكار عمومي 
جوامع، به ويژه در عرصه  سياسي  است. رييس جمهوري 
خاطرنشان كرد: ايران همچون گذشته، از هيچ كمكي 
براي سربلندي جنبش عدم تعهد و نيل به اهداف واالي 

آن فروگذار نخواهد كرد.

عراقچي در ديدار با معاون وزير خارجه روسيه:

 مسير ديپلماسي همچنان باز است اما هر روز باريك تر مي شود
»هرچند مس��ير ديپلماسي همچنان باز است اما هر 
روز باريك تر مي ش��ود.«اين عباراتي است كه معاون 
وزير امور خارجه كش��ورمان با استفاده از آنها تالش 
مي كند تا تصويري از آينده برجام و مذاكرات احتمالي 
بر سر آن براي فعاالن رس��انه اي ارايه كند. تصويري 
از برجام كه عراقچي معتقد اس��ت چنانچه سريعتر 
كشورهاي اروپايي تعهدات اقتصادي خود را عملياتي 
نكنند؛ دستيابي به اهدافي كه نظام بين الملل از دل 
توافقنامه هايي چون برجام جست وجو مي كند، تقريبا 
غير ممكن خواهد شد. »سيدعباس عراقچي« معاون 
سياسي وزارت امور خارجه كشورمان كه در مسكو به 
سر مي برد ضمن ديدار با »سرگي ريابكوف« معاون 

وزير خارجه روسيه، چهار ساعت با وي درباره برجام 
تبادل نظر كرد. در اين مذاك��رات كه قريب به چهار 
س��اعت به طول انجاميد طرفين آخرين تحوالت در 
موضوع هس��ته اي و برجام را مورد بحث و بررس��ي 

قرار دادند.  
مع��اون وزير ام��ور خارجه كش��ورمان در اين دور از 
مذاكرات با اش��اره به طرح فرانسه و مذاكرات حسن 
روحاني رييس جمهوري اي��ران در نيويورك تاكيد 
كرد: ايران همواره از هر ايده و ابتكاري كه قادر به حل 
مسالمت آميز بحران موجود باشد استقبال مي كند 
اما چنين ابتكاراتي تنها زماني قابل پذيرش است كه 
متعادل و واقع بينانه بوده و تامين كننده منافع ايران 

در برجام باش��ند.  عراقچي با انتقاد از سياس��ت هاي 
يكجانب��ه امريكا و ناتواني اروپ��ا در عمل به تعهدات 
خ��ود پس از خ��روج آن كش��ور از برج��ام گفت: در 

صورت عدم تحقق خواس��ته هاي اي��ران، جمهوري 
اس��المي به كاهش تعهدات خود در برجام براساس 
حق خود مندرج در بن��د ۳۶ اين توافق ادامه خواهد 
داد و هيچ كس نبايد اراده ايران در اين زمينه را مورد 

ترديد قرار دهد. 
عراقچي در عين حال تاكيد كرد: مس��ير ديپلماسي 
همچنان باز است اما اين مسير هر روز باريك تر و صعب 
العبورتر مي شود و كشورهاي باقيمانده در برجام اگر 
در اراده خ��ود براي حفظ برجام جدي هس��تند بايد 
بدانند كه زمان كمي در اختيار دارند.  سرگي ريابكوف 
معاون وزير امور خارجه روس��يه نيز در اين گفت وگو 
با تاكيد ب��ر اينكه خروج امري��كا از برجام نقض بين 

قطعنامه ۲۲۳۱ ش��وراي امنيت سازمان ملل متحد 
اس��ت، گفت: كش��ورش از برجام به عنوان دستاورد 
بزرگ چندجانبه گرايي حمايت مي كند و به تماس 
خود با ساير كشورهاي مشاركت كننده در برجام براي 
حفظ اين توافق ادامه خواه��د داد.  در اين مذاكرات 
طرفين مش��ورت هاي نزديك دو كشور در خصوص 
برجام و ديگر مس��ائل مهم منطقه اي و بين المللي را 
ارزشمند دانس��ته و بر ضرورت تداوم اين مشورت ها 
تاكيد كردند. گفتني اس��ت، رايزني هاي عراقچي و 
ريابكوف به عن��وان مذاكره كنندگان ارش��د ايران و 
روسيه از ابتداي مذاكرات هسته اي به صورت مستمر 

در تهران و مسكو جريان داشته است.
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ضرورت دستيابي به منابع 
پايدار در بودجه

امام جمعه موق��ت تهران 
گفت: اين سخن كه عده اي 
بر تعامل س��ازنده با دنيا و 
عده اي بر تقابل مس��تمر با 
جهان تاكي��د دارند قرين 
انص��اف نيس��ت. اينجانب 
يك چه��ره عالم و متعهد و 
سياس��تمدار نمي شناسم كه معتقد به تعامل مستمر 
با جهان در مقابل با نگاه تعامل س��ازنده با جهان باشد. 
چگونه در نهاد علم و دانشگاه اين سخن قابل طرح است؟ 
به گزارش ايسنا، محمد حسن ابوترابي فرد، امام جمعه 
موقت تهران در خطبه اول نماز جمعه تهران با اشاره به 
اينكه در آستانه تدوين اليحه بودجه سال ۱۳99 هستيم 
و تاكيد رهبري بر اصالح س��اختاري بودجه با تاكيد بر 
قطع وابس��تگي بوجه به نفت و اراده س��ازمان برنامه و 
بودجه براي عملياتي نمودن اين مهم كه گامي ارزشمند 
و تحسين برانگيز است خاطرنشان كرد: شايسته است 
براي فراهم آوردن زمينه قطعي قطع وابس��تگي نفت، 
بودجه تمامي درآمدهاي حاصل از فروش نفت به صندوق 
توسعه ملي واريز گردد. در گام ديگر كسري واقعي بودجه 
را با تحليل دقيق هزينه هاي واقعي كشور تبيين كنيم. 
براي تامين كسري بودجه مجلس به دولت اجازه فروش 
اوراق را بدهد و هر مقدار كه اوراق در بازار به فروش رفت 
براي تامين كسري بودجه به كار بسته شود و اوراق باقي 
مانده را صندوق توسعه ملي خريداري كند و منابع آن را 
بدون سود در اختيار دولت قرار دهد. امام  جمعه موقت 
تهران گفت: بودجه كشور تراز نيست و با فروش سرمايه 
آن را تراز مي كنيم. كسري واقعي بودجه بايد شفاف شود 
و دولت و نمايندگان با شفافيت به ميزان تعهداتي كه به 

صندوق توسعه ملي دارند وقوف پيدا مي كنند.

»برجام« مورد تاييد مجموعه 
نظام است

يك عضو كميسيون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس گفت: ديديم كه بعد 
از تعهدي كه در برجام ايجاد 
شد، مجلس هم ورود كرد و 
حمايت كرد و شوراي نگهبان 
ه��م تاييد و حماي��ت كرد. 
مقام معظم رهبري هم عبارات بسيار خوبي را نسبت به 
آقاي ظريف داشتند. ولي اهلل نانواكناري در گفت وگو با 
ايلنا، در پاسخ به اين سوال كه آيا شما نيز همانند برخي 
از منتقدان دولت كه خروج امريكا از برجام را شكس��ت 
سياس��ت خارجي دولت روحاني مي دانند، ديپلماسي 
دولت يازدهم و دوازدهم را شكست خورده مي دانيد؟، 
گفت: اين گونه نظرات مي گويند خوب و محكم در مذاكره 
وارد نشدند و خوب تعهد نگرفتند. حاال كه امضا شده، ما 
كه ديگر سند محضري از امريكا نمي توانستيم بگيريم، 
آنها هم نمي توانند از ما بگيرند و مي توانند به راحتي خارج 
شوند و مي ش��وند. ولي افكار عمومي آنها را محكوم و ما 
را صلح طلب و آنها را جنگ طلب معرفي كرد، ما را اهل 
ديپلماسي و آنها را صاحب قلدري گردن كشي مي دانند. 
او گفت: به هر حال هر اقدامي كه از سوي دولت يا مجلس 
يا ديگران انجام مي شود منتقداني وجود دارند و انتقادات 
و نظراتي دارند. شايد هم نظرات كارشناسي داشته باشند و 
خودشان به باورهايي رسيده باشند. اين ظرفيت بايد وجود 
داشته باشد كه نظرات مثبت و منفي منتقدان را بپذيرند، 
حال يا قبول مي افتد يا قبول نمي افتد. به هر شكل اين 
آزادي بايد براي ديگران باشد. ما به جهان ثابت كرديم كه 
ايران مهد تمدن و اهل مذاكره و ديپلماسي است و امريكا 
قلدر است و دستش به خون سرخ پوستان و فلسطينيان 

و يمني ها و افغانستاني ها آلوده است. 

برخورد با فساد اقتصادي بايد 
عادالنه انجام شود

نماين��ده مردم ته��ران در 
مجلس دهم معتقد است: 
برخورد با فساد بايد به صورت 
عادالنه و در همه جناح هاي 
سياسي به يك صورت انجام 
ش��ود. به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران، علي مطهري در 
همايش گام دوم انقالب، فرصت ها و چالش ها اظهار كرد: 
اگر با تخلف برخي اشخاص در يك جناح سياسي برخورد 
مي شود بايد به تخلفات مشابه جناح سياسي مقابل هم 
رسيدگي شود كه در اين زمينه مواردي به تازگي در قوه 
قضاييه در حال اقدام است. او ادامه داد: فساد اقتصادي 
در هيچ كدام از مسووالن رده باالي كشور و نظام وجود 
ندارد و همه اين مس��ووالن پاك دس��ت هستند، ولي 
وجود فساد در برخي مسووالن رده پايين غير قابل انكار 
است. نماينده مردم تهران، ري گفت: نبود نظارت دقيق 
مسووالن و دس��ت اندركاران ذي ربط، مجلس شوراي 
اس��المي و نهاد هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات در 
بروز فساد اقتصادي موثر است. مطهري افزود: رسانه ها در 
برخي موارد مسائل مربوط به فساد اقتصادي را به صورت 
نادرس��ت و خالف واقع درشت نمايي كرده و به گونه اي 
جلوه داده اند كه گويي همه در حال تاراج اموال هستند. او 
اظهار داشت: برخي از فساد هايي كه با عنوان اختالس چند 
هزار ميليارد توماني در رسانه ها و جامعه از آن ياد مي شود 
مربوط به معوقات بانكي است كه برخي دريافت كنندگان 
تسهيالت به دليل شرايط اقتصادي توانايي بازپرداخت 
آنها را نداشتند. نماينده مردم تهران گفت: تخلفات برخي 
اشخاص در جامعه به صورت علني در فرآيند رسيدگي 
مطرح مي ش��ود كه بعد از مدتي بيگناه��ي آنان ثابت 

مي شود، اما آبروي آنها در معرض خطر قرار مي گيرد.

بايد با اتكا به بودجه  بدون نفت 
پيشرفت كنيم

نايب ريي��س مجلس دهم 
معتقد اس��ت: بايد بتوانيم 
در چنين ش��رايطي با اتكا 
به بودجه بدون نفت پيش 
روي كنيم در غير اين صورت 
امروز يا فردا از بين خواهيم 
رفت. مسعود پزشكيان در 
گفت وگو با ايسنا در خصوص متكي بودن كشور به بودجه 
بدون نفت، اظهار كرد: تاكنون كشور را با نفت مديريت 
كرده ايم، شبيه فرزندي هستيم كه از ارثيه پدري خود 
خرج مي كند ولي با تمام ش��دن اين سرمايه مشخص 
نيست درآينده در چه وضعيتي قرار خواهد گرفت. وي 
افزود: سرمايه نفت و گاز روزي به پايان خواهد رسيد و 
زماني از خواب بيدار مي ش��ويم كه كار از كار گذشته و 
سرمايه ها تمام شده اند، در آن روز مانند فردي كه بدون 
آموختن هيچ هنر و مهارتي در زندگي تنها سرمايه پدري 
خود را خرج مي كرد، گرسنه خواهيم ماند. پزشكيان با 
بيان اينكه كشورهايي كه هيچ سرمايه نفتي ندارند با 
خريداري نفت و گاز از ايران، بهتر از ما زندگي مي كنند، 
گفت: چرا ما بايد نفت را بفروش��يم و متكي بر پول آن 
زندگي كنيم؟وي ادامه داد: معتقدم تحريم ها فرصت 
بسيار بزرگي براي ماست، بايد در شرايطي قرار بگيريم 
كه بتوانيم بدون پول نفت زندگي و حتي براي خريداري 
آن، پول پرداخت كنيم، نه اينكه چنين س��رمايه اي را 
برداشت كرده و پول آن را براي خود هزينه كنيم و زماني 
كه به اتمام رسيد، از گرسنگي بميريم. وي با بيان اينكه 
امريكا با تصور زمين گير كردمان، كش��ور ما را تحريم 
كرده است، افزود: تحريم ها براي ما فرصت بزرگي است 
كه نشان دهيم مي توانيم روي پاي خود ايستاده و متكي 

به توان خود پيش رويم.

اختيار همه پرسي درباره 
اف اي تي اف با رييس جمهور است
يك عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام گفت: در قانون 
اساس��ي تكليف مشخص 
است؛ رييس جمهور تقاضا 
كنند و اگر مجلس تصويب 
كرد و مق��ام معظم رهبري 
موافقت كردند، همه پرسي 
برگزار ش��ود. »احمد توكلي«، در خصوص درخواست 
معاون اول رييس جمهور مبني بر علني شدن جلسات 
مجمع تشخيص مصلحت نظام با موضوع FATF، به برنا 
گفت: ما هميشه از شفافيت دفاع كرديم ولي پرسشي كه 
بايد به آن دقت اين است كه چرا جلسات هيات دولت 
علني برگزار نمي شود؟ چرا قانون اساسي، مجلس را علني 
كرده اما هيات دولت را علني نكرده است؟ پاسخ اين است، 
براي اينكه در هيات دولت بر سر مصاديق صحبت مي شود 
و وقتي بحث مصاديق پيش مي آيد، مسائل امنيتي مطرح 
شده و جدي مي شود. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با ذكر يك مثال توضيح داد: مثال در مجلس بحث 
مي شود كه شيوه ارزي چگونه باشد اما در هيات دولت 
مي گويند چقدر ارز داريم و چند روز مي توانيم از واردات 
پشتيباني كنيم يا اگر ارز ورودي كم بشود چقدر مي توانيم 
مقاومت كنيم. وي با تاكيد بر اينكه بعضي از مصاديق 
امنيتي هس��تند، تصريح كرد: اين بحث ها بحث هاي 
امنيتي است؛ بنابراين قانون اساسي نگفته است جلسات 
هيات دولت علني باشد. عملكرد مجمع هم بر همين 
منوال است يعني بر سر مصاديقي بحث مي شود كه بعضا 
جنبه امنيتي دارند. احمد توكلي در پاسخ به اين سوال 
كه چرا براي FATF همه پرسي برگزار نمي شود، گفت:  
من موافق همه پرسي براي اين موضوع نيستم براي هر 

مساله اي كه همه پرسي برگزار نمي كنند.

چهره ها
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طبق تازه ترين گزارش بانك جهاني بعد از چند سال افول، صعود كرديم

بهبوديكپلهايشاخصفضايكسبوكار

نگرش چرتكه اي مسووالن به اقتصاد

سوءاستفاده از حوزه هاي مالي به واسطه ناكارآمدي قوانين

آيسان تنها|
بعد از چند سال پياپي تجربه كاهش رتبه ايران 
در شاخص فضاي كسب وكار، تازه ترين گزارش 
كسب و كار 2020 بانك جهاني نشان مي دهد كه 
وضعيت ايران يك رتبه نسبت به سال گذشته 
بهبود يافته است. بهبودي كه طبق بررسي بانك 
جهاني بيشتر از جانب حمايت از سرمايه گذاران 

خرد و ثبت مالكيت حاصل شده است.
به گ�زارش »تعادل«، بانك جهاني امس�ال نيز 
رتبه بندي خ�ود درباره فضاي كس�ب وكار در 
كشورها را منتشر كرد. بانك جهاني هر سال به 
۱۹0 كشور جهان بر اساس درجه سهولت انجام 
كس�ب و كار امتياز مي دهد و آنها را رتبه بندي 

مي كند . 
شاخص انجام كس�ب وكار بانك جهاني شامل 
۱0 زيرش�اخص شروع كس�ب و كار، اخذ مجوز 
ساخت، دسترس�ي به برق، ثبت مالكيت، اخذ 
اعتبارات، حمايت از سهامداران خرد، سهولت 
پرداخت مالي�ات، تجارت فرامرزي، س�هولت 
اج�راي قرارداده�ا، ورشكس�تگي و پرداخت 

بدهي است.

   وضعيت ايران
ايران در اواخر دولت محمود احمدي نژاد رتبه بيشتر 
از 150 كس��ب كرده بود. با اين حال پس از روي كار 
آمدن دولت يازدهم كه بهبود روابط كشور با نهادهاي 
بين المللي اقتصادي را پيگي��ري مي كرد، اطالعات 
بانك جهاني از وضعيت كس��ب وكار در ايران اصالح 
ش��د. به اين ترتيب ناگهان در ابتداي دولت يازدهم 
رتبه ايران با بيش از 30 پله صعود به 118 رس��يد. با 
اين حال اين روند چندان ماندگار نبود. در سال هاي 
بعد با توجه به سرعت باالي كشورهاي ديگر در انجام 
اصالحات براي بهبود فضاي كس��ب وكار كشورشان 
ايران در رقابت ها افت كرد. به اين ترتيب كه در چند 
نوبت ابتدا به رتبه 120، سپس به 124 و پس از آن به 
128 نزول كرد با اين حال اكنون گزارش بانك جهاني 
از فضاي كسب وكار در سال 2020 نشان مي دهد كه 
رتبه ايران نس��بت به گزارش سال گذشته )2019(، 
در فضاي كسب و كار يك رتبه بهبود يافته و در رتبه 
127 ايستاده همچنين امتياز كشور نيز 1.52 بهبود 

داشته و به 58.5 رسيده است.
ايران در رتبه بندي امسال باالتر از كشورهايي همچون 
اكوادور و نيجريه و پايين تر از كش��ورهايي همچون 
آرژانتين و برزيل در رتبه 127 قرار گرفته اس��ت كه 
اين رتبه در مقايسه با رتبه كشورمان در سال گذشته، 

يك رتبه بهبود يافته است.

   برترين كشورها در رتبه بندي امسال
گفتني اس��ت نيوزيلند موفق شد امسال صدرنشين 
رتبه بندي كشورهاي جهان باشد. پس از اين كشور 
نيز نام دو كشور آسيايي ديگر سنگاپور و هنگ كنگ 
به چش��م مي خورد. دانمارك، ك��ره جنوبي، امريكا، 
گرجستان، انگليس، نروژ و سوئد به ترتيب در رده هاي 
بعدي امسال ايستاده اند.همچنين سومالي با ايستادن 
در رده صد و نودم بدترين كش��ور از نظر عملكرد در 
رتبه بندي امسال بوده اس��ت. اريتره، ونزوئال، يمن، 
ليبي، س��ودان جنوبي، جمهوري آفريقاي مركزي، 
كنگو، چاد و جزاير تيمور نيز در رده هاي بعدي انتهايي 

فهرست قرار گرفته اند.
به جز رتبه قابل توجه گرجستان و حضور اين كشور 

در جمع 10 كشور برتر، برخي از كشورهاي ديگر نيز 
موفق ش��ده اند با جهش زياد نسبت به سال گذشته 
خود را فراتر از كشورهاي توسعه يافته مطرح كنند. 
در رتبه بندي امس��ال مال��زي در رده دوازدهم باالتر 
از اس��تراليا )چهاردهم(، امارات )شانزدهم( و فنالند 
)بيس��تم( قرار گرفته اس��ت. آلمان در رده بيست و 
دوم و كانادا در رده بيست و سوم ايستاده اند و روسيه 
با تصاحب جايگاه بيس��ت و هش��تمي، باالتر از ژاپن 
)بيس��ت و نهم(، چين )س��ي و يكم(، فرانسه )سي و 
دوم(، تركيه )س��ي و سوم( و سوييس )سي و ششم( 

ايستاده است.
بررسي شاخص هاي »فضاي كسب وكار«، در ايران

 آنگونه كه بانك جهاني درباره ايران گزارش داده است 
رتبه ايران در »شروع كسب وكار«، 5 نمره افت داشته 
و به 178 رسيده است. شاخص آغاز كسب وكار، تعداد 
رويه ها، زمان، هزينه و حداقل سرمايه براي ثبت يك 

شركت را مورد سنجش قرار مي دهد. 
آن گونه كه پرسشنامه هاي بانك جهاني كه در اختيار 
بخش خصوصي قرار مي گيرد نشان داده است، تعداد 
رويه ه��اي كار براي ايجاد فضاي كس��ب وكار 10.5 
دوره است. )2019 نيز 10.5 دوره بود( گفتني است 
تعداد روزهايي كه شروع كس��ب وكار در ايران طول 
مي كشد هم 72.5 روز است. )2019 هم 10.5 دوره 
بود( اين تعداد روز در قياس با كشورهاي جهان بسيار 
باال ارزيابي مي شود. نكته قابل توجه در اين بحث اين 
اس��ت كه بانك جهاني اخيرا در اين شاخص موضوع 
تفاوت هاي جنسيتي را در شروع كسب وكار گنجانده 
است. به اين ترتيب تعداد روزهايي كه زنان براي شروع 
كسب وكار تلف مي كنند بيشتر است.آنگونه كه بانك 
جهاني هم گزارش داده است امتياز ايران در شاخص 
»شروع كسب وكار« 0.01 امتياز بهبود يافته ولي به 
دليل عملكرد ديگر كشورها ما در اين زمينه با كاهش 
رتبه روبرو بوده ايم.بررسي اين شاخص در گروهي كه 
ايران در آن ارزيابي مي ش��ود )آسياي ميانه و شمال 
آفريقا(، نشان مي دهد كه اين شاخص در اين منطقه 
امتي��از 84 دارد. بهترين عملكرد مرب��وط به امارات 
متحده عربي با رتبه 17 و امتياز 94.8 است. در عين 
حال عمان،  اردن و عراق هم در اين ش��اخص از ايران 

جايگاه مناسب تري دارند.

   وضعيت دريافت مجوزهاي ساخت
اما در ش��اخص»دريافت مجوز هاي ساخت« امتياز 
اي��ران 71.2 ب��وده اس��ت و در اين حوزه ب��ا بهبود 
چش��مگيري رو به رو بوده ايم همچنانكه از رتبه 73 
در س��ال 2019 به رتبه 86 در گزارش س��ال 2020 

رسيده ايم.
ش��اخص مجوزهاي ساخت وس��از مراحل، هزينه و 
زمان گرفتن مجوز ساخت يك واحد را به همراه اخذ 
انش��عاب آب و فاضالب مي سنجد. وضعيت كيفيت 
مقررات موج��ود در اين حوزه هم در اين ش��اخص 

ارزيابي مي شود.
در اين گ��زارش دريافت پروانه س��اخت با 130 روز 
زمان، 16 پروسه بوده اس��ت. امتياز ايران دركنترل 
ايمني س��اختمان از 15 امتياز 13.5 گرفته اس��ت.

گفتني است بررس��ي وضعيت ايران در اين شاخص 
نشان مي دهد كه امتياز ايران دراين شاخص نسبت 
به ميانگين گروه خود يعني آسياي ميانه و شرق آفريقا 
باالتر است. همچنانكه امتياز منطقه در اين شاخص 
61.7 است.در ميان كشورهاي گروه، امارات متحده 
عربي با امتياز 89.8 در رتبه 3 جهان قرار دارد و كشور 

عمان با امتياز 75.2 در جايگاه 47 قرار گرفته است كه 
از ايران وضعيت بهتري دارند. عراق و اردن هم نسبت 

به ايران جايگاه نازل تري دارند.

   وضعيت دريافت و دسترسي به برق
همچنين در ش��اخص »دريافت يا دسترسي برق«، 
امتياز ايران 69.4 گزارش ش��ده است و رتبه ايران 5 
رتبه نسبت به سال گذشته افت كرده و به 113 رسيده 
اس��ت. فرآيند اخذ انش��عاب برق براي يك واحد در 
محدوده شهر در شاخص دسترسي به برق يا دريافت 
برق در كشورها بررسي مي ش��ود. آن گونه كه بانك 
جهاني گزارش داده تعداد پروسه هاي دريافت برق در 
سال 2020 معادل 6 دوره خواهد بود و تعداد روزهايي 
كه زمان مي برد تا برق دريافت شود هم معادل 77 روز 
است. امتياز ايران در شفافيت تعرفه ها در اين حوزه 
هم از صفر تا 8 معادل 5 ارزيابي ش��ده است. گفتني 
اس��ت به طور ميانگين امتياز منطقه )آسياي ميانه و 
شمال آفريقا( در اين گروه 72.4 است. يعني به طور 
ميانگين منطقه در اين شاخص عملكرد بهتري نسبت 
به ايران دارد. در اين شاخص نيز امارات متحده عربي 
و اردن جايگاه بهتري و عراق جايگاه نازل تري نسبت 

به ايران دارد.

   ثبت مالكيت
 نماگر ثبت مالكيت به فرآيند انتقال مالكيت يك ملك 
تجاري مي پردازن��د. آنگونه كه بانك جهاني گزارش 
داده اس��ت امتياز ايران در ثبت مالكيت سال 2020 
معادل 68.1 بوده در حالي كه در سال 2019 معادل 
63.98 بوده اس��ت. به اين ترتيب ايران در اين گروه 
4.12 امتياز بيشتري گرفته است. رتبه ايران نيز با 20 
پله صعود به 70 رس��يده است. بررسي جزييات اين 
شاخص نشان مي دهد ثبت مالكيت در ايران 6 پروسه 
دارد، كه تعداد روزهاي آن نيز 31 روز است. رتبه ايران 
در »كيفيت شاخص مديريت زمين« هم از صفر تا 30 
معادل 16 ارزيابي شده است.امتياز ميانگين منطقه 

)آسياي ميانه و شمال آفريقا( در اين شاخص 63.4 
بوده است. )يعني كمتر از ايران( در حالي كه امارات 
و عمان از ايران امتياز بهتري داشته اند و اردن و عراق 

وضعيت نازل تري دارند.

   اخذ اعتبار
شاخص بعدي دريافت اعتبار است. اين شاخص ميزان 
حمايت از حقوق قانوني وام دهندگان و وام گيرندگان 
در مب��ادالت مالي داراي وثيقه و ميزان به اش��تراك 
گذاش��تن اطالعات اعتب��اري در نماگ��ر اخذ اعتبار 
ارزيابي مي ش��ود. امتياز ايران در اين ش��اخص 50 
بوده است كه نسبت به قبل تغيير نكرده است ولي با 
توجه به تالش ساير كشورها رتبه ايران نسبت به سال 
گذش��ته 5 مرحله تنزل يافته است و به 104 رسيده 
اس��ت.در اين ش��اخص امتياز ميانگين براي منطقه 
كشورهاي آسياي مركزي و شمال آفريقا 41.8 بوده 
است. به اين ترتيب جايگاه كلي منطقه از امتياز ايران 
پايين تر اس��ت. عمان و عراق جايگاه نازل تري دارند 
ولي اردن و امارات متحده عربي جايگاه بهتري دارند.

همچنين »حمايت از سرمايه گذاران خرد«، شاخص 
ديگري است كه امتياز 2020 ايران در آن 40 است. 
رتبه ايران در اين شاخص از سال گذشته تاكنون 45 
رتبه افزايش يافته است و از 173 به 128 رسيده است.

با وجود جايگاه كلي خوبي كه ايران در اين ش��اخص 
كسب كرده اس��ت ولي وضعيت مناسبي در منطقه 
ندارد. بطور ميانگين امتياز ايران در اين شاخص 51.9 
است. ولي چهار كش��ور امارات متحده عربي، عمان، 

اردن و عراق جايگاه بهتري از ايران دارند.

   پرداخت ماليات
امتياز ايران ب��راي پرداخت ماليات در 2020 معادل 
59.5 است كه 2.72 امتياز بهبود داشته است. رتبه 
ايران هم در اين شاخص 144 است كه نسبت به سال 
گذشته 5 رتبه بهبود داشته اس��ت. در اين شاخص 
امتياز منطقه آسياي ميانه و شمال آفريقا 75.1 است. 

و چهار كشور عمان، اردن، امارات متحده عربي و عراق 
جايگاه بهتري از اي��ران دارند.امتياز ايران در تجارت 
فرامرزي ولي تغييري نس��بت به سال گذشته نكرده 
اس��ت. در 2020 امتياز ايران با صفر تغيير در همان 
66.2 مانده است.رتبه ايران ولي دو رتبه كاهش يافته 

و به 123 رسيده است.
ايران در اين شاخص از امتياز منطقه )آسياي ميانه و 
شمال آفريقا وضعيت بهتري دارد. امتياز منطقه در 
اين شاخص 61.8 است و كشور عراق از ايران با امتياز 
25.3 و رتب��ه 181 جايگاه نازل تري دارد. با اين حال 
عم��ان، اردن و امارات متحده عرب��ي از ايران جايگاه 

بهتري دارند.
يكي ديگر از ش��اخص هاي مورد بررس��ي ش��اخص 
»اجراي قراردادها« است. امتياز 2020 ايران در اين 
ش��اخص 58.2 بوده اس��ت كه با منفي 0.01 امتياز 
نسبت به سال گذشته حاصل شده است. رتبه ايران 
در اين شاخص نيز از 90 به 89 تنزل كرده است.ايران 
در اين شاخص از ميانگين منطقه يعني آسياي ميانه 
و و شمال آفريقا وضعيت بهتري دارد. امتياز منطقه 
در اين شاخص 56 است. در كشور اردن و عراق جايگاه 
نازل تر و دو كش��ور امارات و عم��ان جايگاه بهتري از 

ايران دارند.

   ورشكستگي و پرداخت ديون
همچنين شاخص ديگر مورد ارزيابي، ورشكستگي 
و پرداخت ديون اس��ت كه امتياز 2020 ايران در آن 
35.1 بوده است كه آن را با 0.47 امتياز منفي كسب 
كرده اس��ت. رتبه ايران در اين شاخص نيز با دو رتبه 

تنزل نسبت به سال گذشته به 133 رسيده است.
امتياز كش��ورهاي آسياي ميانه و ش��مال آفريقا در 
اين شاخص 34.5 بوده است و به اين معني وضعيت 
ايران در اين ش��اخص از ميانگين بهتر است. دراين 
ش��اخص عراق از ايران جايگاه نازل ت��ري دارد ولي 
كشورهاي امارات متحده عربي، عمان و اردن جايگاه 

بهتري دارند. 

اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطبايي گفت: متاس��فانه 
رويكردهاي فرماليس��تي و اكونوميستي افراطي كه به 
ش��كل مبتذل در قالب بازارگرايي خود را نش��ان داده 
اين گونه ذهنيت ايجاد كرده است كه با مسائل اقتصادي 
به عنوان يك مساله انتزاعي برخورد و شيوه اداره اقتصاد 

ملي به شيوه چرتكه اي تقليل داده شود.
رييس موسس��ه دي��ن و اقتص��اد با بي��ان اينكه ثبات 
اقتصادي بيشترين نقش را در انباشت سرمايه انساني 
و مادي دارد و موجب ايجاد گرايش هاي خالق در ميان 
جامعه مي شود، گفت: از اين زاويه هميشه به حكومت ها 
نسبت به سياست هاي فالكت زا يعني سياست هايي كه 
موجب افزايش تورم و بيكاري است هشدار داده مي شود 
حتي جان مينارد كينز در اثر خود يادآور مي ش��ود كه 
كه سياس��ت هاي تورم زا بازي جمعي را در حيطه هاي 
سياس��ت، اقتصاد و اجتماع به بازي مافياي و كازينوي 
تبديل مي كند. وي مي گويد هرگونه س��هل انگاري در 
اين مورد بيش��تر باش��د نظام حيات جمعي به سمت 

فعاليت هاي شبه مافياي بيشتر سوق داده مي شود.
وي افزود: بايد به سران قوا نسبت به برخي تصميمات 
به ويژه اهتمام هاي فاجعه ساز در مورد دستكاري جديد 
قيمت هاي كليدي كه اخيراً مي ش��نويم، توصيه كرد 
كه بيشتر توجه داشته باشند چون اين موضوع نيروي 
محركه تورم و بيكاري اس��ت. متاس��فانه رويكردهاي 

فرماليستي و اكونوميستي افراطي كه به شكل مبتذل 
در قالب بازارگرايي خود را نش��ان داده اينگونه ذهنيت 
ايجاد كرده اس��ت كه با مسائل اقتصادي به عنوان يك 
مساله انتزاعي برخورد و شيوه اداره اقتصاد ملي به شيوه 
چرتكه اي تقليل داده شود. يعني كل سياست هاي تورم زا 
در اين خالصه مي شود كه چه ميزان پول به دست دولت 
مي آيد و چگونه بايد آن را هزينه كرد البته تاثيرات منفي 

اين سياس��ت ها مانند بيكاري را به صورت شكس��ته و 
بسته بيان مي كنند.اين كارشناس اقتصادي با اشاره به 
موضوع از كاركرد افتادگي سيستمي در اقتصاد كشور 
گفت: برآوردها نش��ان مي دهد كه در اثر بي اعتنايي به 
تاثيرات سياست هاي تورم زا شاهد از كاركرد افتادگي 
سيستمي هستيم. مثاًل داده هاي مربوط به سرشماري 
سال هاي 85 و 90 نشان مي دهد كه در اين دوره 621 

ميليارد دالر به اقتصاد كشور تزريق شد در حالي كه اثر 
اين تزريق اضافه ش��دن 73 هزار نفر به اندازه جمعيت 
شاغل كشور بوده است. حدود بيست سال پيش دكتر 
ميدري پژوهش��ي انجام داده است مبني بر اينكه چرا 
كشور چين توانست طي دو دهه رشد اقتصادي دو رقمي 
را تجربه كند كه يكي از يافته هاي اين پژوهش اين بود كه 
چيني ها از سال 1978 تا 1996 در مجموع 330 ميليارد 
دالر سرمايه گذاري كرده بودند كه نتيجه آن ايجاد 226 
ميليون فرصت شغلي بود. بنابراين با مقايسه اين آمار با 
كشور ما مي توان دريافت كه در دوره سال هاي 85 تا 90 
ابعاد فس��اد و ضدتوسعه اي شيوه اداره كشور چه بر سر 

اقتصاد ما آورده است.
وي با تاكيد بر نقش اش��تغال در اقتصاد كش��ور گفت: 
مساله اش��تغال در اقتصاد كش��ور نقش كانوني دارد و 
بيشترين اميد تحريم كنندگان به تنگناهايي است كه 
موجب اش��تغال زدايي و تورم زايي مي ش��ود بطوريكه 
در گزارش ه��اي خود ب��ه ويژه بر روي اش��تغال تاكيد 
بيشتري دارند. متاس��فانه نگرش چرتكه اي به وضوح 
در نگاه مسووالن س��ازمان برنامه و بودجه يا نهادهاي 
ديگر نسبت اشتغال ديده مي شود. در تئوري اقتصادي 
مي گوييم اشتغال يك متغير سيستمي است و تقاضا 
براي ش��غل يك تقاضاي مشتقه اس��ت يعني بايد كل 
سيستم عملكرد مناسبي داش��ته باشد تا امكان خلق 

شغل توسعه گرا فراهم شود. اما از بحث هايي كه رييس 
محترم سازمان برنامه و بودجه مطرح مي كنند اينگونه 
استنباط مي شود كه گويي اشتغال تابع تزريق ريال است 
و چون عزيزان سرشان شلوغ است دچار كم حافظه گي 
مي شوند و س��خنان خود را فراموش مي كنند. مثاًل در 
23 دي ماه 1397 رييس سازمان برنامه از موضع تبليغ 
جهت گيري هاي بودجه اي پيش بين��ي مي كند كه با 
شصت و پنج هزار و 300 ميليارد تومان منابع مي توان 
يك ميليون و 77 هزار ش��غل ايجاد ك��رد بعد همين 
مسوول در اول آبان 98 مي گويد كه با مجموع 9 هزار و 
500 ميليارد تومان تزريق منابع تقريبا 988 هزار فرصت 
ش��غلي ايجاد شده است ببينيد اين دو حرف را يك نفر 
زده است! مومني ادامه داد: بايد به مسووالن اقتصادي 
و سران قوا هشدار داد كه براساس گزارش شاخص هاي 
كليدي فصل بهار مركز آمار كه اخيراً منتشر شده است 
براي دومين بار شاخص فالكت از س��ال 76 تا امروز از 
مرز 50 درصد عبور كرده است و بسيار متاسفم كه آقاي 
رييس جمهور توضيحاتي در مورد منطق هاي افزايش 
قيمت بنزين و طول و عرض آن ارايه كردند كه واقعًا از 
نظر كارشناسي ناراحت كننده بود البته بنده ايشان را 
درك مي كنم كه تخصص��ي در حوزه اقتصاد ندارند اما 
مشفقانه توصيه مي كنم كه ببينيد چه كساني و با چه 

صالحيت هايي به ايشان مشاوره مي دهند.

عض��و ناظر مجل��س در صندوق توس��عه ملي گفت: 
ناكارآمدي قوانين باعث ايجاد سوءاس��تفاده در حوزه 
پولي و مالي شده اس��ت و امروز مباحث اختالس ها و 
رشوه ها و س��اير ناكارآمدي هاي حوزه اقتصاد ما را نيز 

دربر مي گيرد.
محمد حس��يني در گفت وگو با ايلن��ا درباره اهميت 
جوان گرايي در سطح مديران بانكي براي رفع مشكالت 
اين حوزه بيان كرد: ام��روزه يكي از مباحث مطرح در 

حوزه پولي و بانكي كشور، تخصص و تجربه مديران است 
كه تاثير بسزايي در توسعه وچاالكي اين حوزه دارد.

عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملي با بيان اينكه 
اگر چه جوان گرايي در مديريت، مي  تواند مش��كالت 
حوزه بانكي را حل كند، تصريح كرد: با اين حال، استفاده 
از افراد متخصص، خبره و داراي تجربه در حوزه بانكي 
و كس��اني كه به اصول بانكداري و قوانين حوزه پولي و 
بانكي اشراف دارند، مي تواند شرايط كشور را به سمت 

بهبود وضعيت اقتصادي كش��ور پيش ببرد.حسيني 
تاكيد كرد: با توجه به نوع شرايط اقتصادي كه در كشور 
داريم و از ابزار بازار سرمايه به سمت بانك ها و تسهيالت 
دريافت��ي از بانك ها حركت مي كنيم، اين سيس��تم 
مي تواند با يك مديريت كارآمد، نقش خود را در حوزه 

اقتصاد و برون رفت از اين مشكالت ايفا كند.
اين عضو كميس��يون برنامه و بودج��ه مجلس افزود: 
انتخاب مدي��ران جوان متخص��ص در همه حوزه ها، 

شرايط را رو به بهبودي سوق دهد و گام موثري در جهت 
كارآمدسازي نظام بانكداري و رفع خالها خواهد بود.

وي عنوان كرد: يكي از مشكالتي كه ما در نظام بانكداري 
با آن مواجه هستيم، قوانين ناكارآمدي است كه در اين 

حوزه وجود دارد.
حس��يني ادامه داد: البته خود سيستم مديريتي اين 
درخواست را از قواي مجريه و مقننه نداشته است و ما 
هنوز براساس قوانين پولي و بانكي گذشته كار مي كنيم؛ 

اين ناكارآمدي باعث ايجاد سواستفاده در حوزه پولي و 
مالي شده است و امروز مباحث اختالس ها و رشوه ها و 
ساير ناكارآمدي هاي حوزه اقتصاد ما را نيز دربر مي گيرد.

عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملي تصريح كرد: 
اميدواريم ضمن اينكه آموزش هاي الزم را به نيروهاي 
مديريتي در حوزه پولي و بانكي مي دهند از افراد متعهد 
و توانمند نيز در اين حوزه استفاده شود تا شرايط در اين 

حوزه بهتر شود.
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تعيين حقوق مديران شركت هاي 
دولتي در كميسيون اقتصاد

آيين نامه اجرايي حقوق و مزاي��اي مديران عامل و 
اعضاي هيات مديره شركت هاي دولتي و وابسته به 
نهادهاي عمومي و فهرس��ت شركت هاي مشمول 

در كميسيون اقتصاد هيات دولت به تصويب رسيد.
به گزارش تسنيم، در جلسه اخير كميسيون اقتصاد به 
رياست فرهاد دژپسند، آيين نامه اجرايي جزو )6( بند 
)ط( تبصره )2( ماده واحده قانون بودجه سال 1398 
كل كش��ور تصويب و شركت ها به سه سطح بزرگ، 
متوسط و كوچك طبقه بندي شدند و امتياز شغلي 
مديران عامل بين 8500 تا 15500 و امتياز اعضاي 
موظف هيات مديره بين 7000 تا 14000 تعيين شد 
و همچنين امتياز فوق العاده مديريت براي اعضاي 
موظف هيات مديره و مديران عامل كليه شركت ها 

بين 3500 تا 5000 به تصويب رسيد.
براساس اين مصوبه، ميزان فوق العاده ويژه موضوع 
بند )10( ماده )68( قانون مديريت خدمات كشوري 
براي اعضاي موظف هيات مدي��ره و مديران عامل 
 كليه ش��ركت هاي موضوع اين آيين نامه به ميزان
)50 درص��د( س��قف امتي��از حق��وق ثاب��ت و 
فوق العاده هاي مستمر )براساس تعاريف مندرج در 
قانون مديريت خدمات كشوري( مندرج در احكام 
كارگزيني خواهد بود.همچنين كمك هاي رفاهي 
مستقيم ش��امل كمك هزينه مهدكودك، كمك 
هزينه غذا و اياب و ذهاب بر اساس ضوابط اجرايي 
بودجه و همچنين ساير كمك هاي رفاهي اعضاي 
هيات مديره و مديران عامل ش��ركت هاي موضوع 
اين آيين  نامه در سقف )65درصد( حقوق و مزاياي 
مندرج در احكام كارگزيني قابل پرداخت اس��ت.

پاداش عملكرد پايان س��ال اعضاي هيات مديره و 
مديران عامل شركت هاي موضوع اين آيين نامه صرفًا 
براس��اس افزايش بهره وري )افزايش سود، كاهش 
زيان انباش��ته، افزايش دارايي هاي جاري و ثابت، 
كاهش بدهي ها، اعم از بازپرداخت تسهيالت و ساير 
بدهي ها(، با تصويب مجامع عمومي آنها خواهد بود.

برخورد سليقه اي با كسب و كار 
كشور را متضرر مي كند

نماينده فالورجان گفت: در شرايط فعلي كه آمار 
بيكاري در كشور به مرز بحران رسيده بايد مسير 

براي كسب و كارهاي جديد تسهيل شود.
سيدناصر موسوي الرگاني نماينده مردم فالورجان 
در مجلس شوراي اس��المي با تاكيد بر ضرورت 
مناسب سازي مسير كسب و كارهاي نوين، بيان 
كرد: در شرايط فعلي كه آمار بيكاري در كشور به 
مرز بحران رسيده بايد مسير براي كسب و كارهاي 
جديد تس��هيل شود.موسوي الرگاني با تاكيد بر 
اينكه كشورهاي بس��ياري با حمايت از كسب و 
كارهاي نوين توانسته اند اقتصادي پيشرو داشته 
باشند، تاكيد كرد: برخوردهاي سليقه اي با اين نوع 
كسب و كارها به ضرر اقتصاد كشور است و ادامه اين 
رويه، ارزش افزوده حاصل از آنها را از بين خواهد 
برد.نماينده فالورجان در مجلس مطرح كرد: دولت 
بايد فضا را براي كس��ب وكارهايي كه از نهادهاي 
مختلف مجوز فعاليت دريافت كرده اند آماده كند 
و به جاي تصميم گيري و دخالت، همراه با تمامي 
نهادهاي ديگر بهترين امكانات را در اختيار بخش 
خصوصي براي مقابله با تخلفات و حل چالش ها 
قرار دهد، اين هزينه اي است كه كشورهاي توسعه 

يافته براي پيشرفت اقتصاد خود پرداخته اند.

 به دنبال امنيت شغلي 
پايدار هستيم

رييس كانون عالي انجمن ه��اي صنفي كارگران 
گفت: كار كردن كارگران با چندين ماه حقوق معوق 
به معني اين است كه كارگران اميدي به يافتن شغل 
جديد ندارند، به همين دليل از ترس بيكاري حاضر 

به كار كردن با هر شرايطي هستند.
 ناص��ر چمني در گفت وگو با تس��نيم، با اش��اره به 
عقب ماندگي دس��تمزد كارگران در كارخانه هاي 
مختلف گفت: دولت نه تنها موفق به ايجاد اشتغال 
جديد نشد بلكه نتوانست اشتغال موجود را حفظ 
كند. وي ادامه داد: در سراسر كشور كارگراني هستند 
كه حدود 7ماه حقوق و دستمزد دريافت نكرده اند اما 
به خاطر اينكه از كار بيكار نشوند، سكوت مي كنند. 
اين نشان دهنده اين است كه وضعيت يافتن شغل 
بسيار خراب است و كارگران از ترس بيكاري با هر 
وضعيتي به كار خود ادامه مي دهند.چمني بيان كرد: 
اين در حالي است كه دولت هر روز از ميزان اشتغال 
ايجاد ش��ده گزارش مي دهد. اما وضعيت اشتغال 
كارگران با حقوق معوق بيانگر اين است كه احتمال 
يافتن شغل در جامعه پايين است، به همين دليل 
كارگران ترجيح مي دهند با هر شرايطي كار كنند و 
بيكار نمانند.رييس كانون عالي انجمن هاي صنفي 
كارگران كشور افزود: وضعيت اشتغال كارگران به 
گونه اي است كه اگر بخواهند اعتراض كنند، از سوي 
كارفرما اخراج مي ش��وند. از اين شفاف تر و گوياتر 
درمقابل ش��عارهاي اش��تغالي كه دولت مي دهد 
وجود ندارد، كارگران ب��ا وجود اينكه 7ماه حقوق 
دريافت نكردهاند از ترس بيكاري به اشتغال خود 
ادامه مي دهند.وي ادامه داد: اگر طرح هاي اشتغالي 
موفق مي شد، شاهد اعتراضات كارگران هفت تپه، 
هپكو و آذرآب نبوديم. كارگران اگر در حال حاضر با 
اين شرايط حقوق و دستمزد حاضر هستند به كار 
خود ادامه دهند، به دليل نبود امنيت شغلي و ترس از 
بيكاري است.رييس كانون عالي انجمن هاي صنفي 
كارگران با اشاره به راه اندازي »سامانه جامع روابط 
كار« گفت: برخي مسووالن بيان مي كنند كه امنيت 
شغلي با »سامانه جامع روابط كار« برقرار مي شود، 
اما اين گونه نيست. از زمان آقاي ربيعي قرار است اين 
سامانه راه اندازي شود. ما به دنبال امنيت شغلي براي 
ساليان سال هستيم، نه امنيت شغلي كه بخواهد 

يك ماه و دو ماه برقرار باشد.



اخبار

بررسي ۴۰ ساله نقدينگي، نرخ دالر و تورم نشان داد 

»تعادل« از تحوالت بازار ارز و طال گزارش مي دهد

تورم 3 سال اخير بيش از نقدينگي تحت تاثير نرخ ارز بوده است
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |

در حال��ي كه نقدينگ��ي در 40 س��ال اخير 7680 
برابر ش��ده اما نرخ دالر 1614 برابر و قيمت كاالها 
و خدمات مصرفي1320 برابر شده است. اين نكته 
نشان مي دهد كه س��طح عمومي قيمت ها و تورم و 
همچنين نرخ ارز و دالر، تحت تاثير سياس��ت هاي 
كنترلي، تنظيم ب��ازار، يارانه هاي دولت��ي و اتكا به 
درآمد نفت در 40 س��ال اخير، بسيار كمتر از رشد 
نقدينگي رشد يافته است. به گزارش تعادل، هر چند 
كه برخي كارشناس��ان، داليل رشد نقدينگي را در 
سال هاي اخير بيش��تر حاصل رشد ضريب فزاينده 
و خلق پول در بازار بين بانك��ي ارزيابي كرده اند اما 
روند سال هاي مختلف 40 سال اخير نشان مي دهد 
كه سياست هاي كنترلي دولت به شكل هاي مختلف 
در پايين نگه داشتن نرخ ارز و تورم موثر بوده است.  
البته در كنار تغييرات عوامل رشد دهنده نقدينگي 
در اين 4 دهه، باي��د كاهش نرخ و قدرت خريد دالر 
در بازار جهاني در برابر طال و س��اير ارزهاي معتبر و 
همچنين سبد كاالها را نيز در نظر داشت. اما در كنار 
كاهش اثر پايه پولي و افزاي��ش خلق پول و ضريب 
فزاينده در بازار بين بانكي و همچنين كاهش قدرت 
خري��د دالر، بايد به سياس��ت هاي كنترلي دولت و 
تنظيم بازار و مهار رشد تورم و نرخ ارز، به عنوان عامل 
عمده رشد كمتر نرخ دالر و تورم نسبت به نقدينگي 
توجه شود.  تحوالت 40 س��ال اخير نشان مي دهد 
كه ش��اخص تورم از 0.137 در سال 57 به 181 در 
مرداد 98 رس��يده و 1320 برابر ش��ده است يعني 
قيمت كاالها و خدمات مصرفي و مش��ترك در بين 
همه خانوارها، 1320 برابر شده است. شاخص نرخ 
دالر نيز از 7 تومان در س��ال 57 به 11300 در سال 
98 رسيده و 1614 برابر شده است. حجم نقدينگي 
ني��ز از 258 ميليارد تومان ب��ه 1980 هزار ميليارد 
تومان رسيده و 7680 برابر ش��ده است.  به عبارت 
ديگر رشد نقدينگي 4.75 برابر رشد نرخ دالر و 5.82 
برابر رشد شاخص تورم بوده است. دليل اين تفاوت 
بزرگ، تثبيت نرخ دالر 7 توماني در سال هاي قبل و 
آغاز انقالب در سال 1357 و تالش براي كنترل نرخ 

دالر و ارز در چهار دهه اخير بوده است.

   رش�د دالر باالتر از نقدينگي در س�ه سال 
اخير

 همچنين در سه س��ال اخير، كاهش فروش و سهم 
نفت از بازار نفت، تحريم ها و رش��د باالي هزينه هاي 
مبادل��ه، روابط بانكي و پولي و ارزي و تجاري، روابط 
خارجي و... تفاوت عم��ده اي در هزينه هاي مبادله 
ارزي ايجاد كرده و رش��د نرخ دالر در سال هاي 96 
تا 98 بيش از رش��د نقدينگي و تورم بوده است و لذا 
مي توان نتيجه گرفت كه نرخ دالر در سال هاي اخير 
بيشتر متاثر از هزينه مبادله و روابط بين المللي بوده 
و كمتر تحت تاثير رشد نقدينگي بوده است.  شاهد 
مدعا مقايسه نرخ دالر و نقدينگي در سال 98 نسبت 
به س��ال 95 است. در سه س��ال اخير يعني از 96 تا 
98، تحوالت نرخ دالر و اقتصاد ايران بيش از رش��د 
نقدينگي تابع موضوعات ديگري مانند تحريم و روابط 
خارجي و بانكي بوده است. زيرا در سال 98 نسبت به 
95، رش��د نرخ دالر 210 درصد بوده در حالي كه در 
سال 98، رش��د نقدينگي نسبت به سال 95 معادل 

58 درصد بوده است.

   تورم باال در سال هاي 97 و 98 
شاخص تورم از 164.3 در اسفند 97 به 174.8 در 
خرداد 98 و 181 در مرداد 98 رس��يده است. تورم 
نقطه به نقطه به نقطه در خرداد 98 به 49.3 درصد 
رس��يده كه نرخ باالي افزايش قيمت ها در يكسال 
اخير را نش��ان مي دهد.  تورم مرداد 98 با ش��اخص 
181 نسبت به مرداد 96 و قبل از افزايش قيمت هاي 
دو سال اخير معادل 68 درصد است و نشان مي دهد 
كه در دو س��ال اخير رش��د عموم��ي قيمت ها رقم 
بااليي را تجربه كرده است اما اين رشد باالتر از رشد 
نقدينگي و كمتر از رش��د نرخ دالر بوده اس��ت و در 
حالي كه نقدينگي در س��ال 98 نسبت به مرداد 96 
معادل 50 درصد رشد كرده اما تورم نقطه به نقطه 
68 رشد كرده و نرخ دالر نيز 137 درصد رشد داشته 
اس��ت. به عبارت ديگر تورم عالوه بر رشد نقدينگي 

از رشد باالي نرخ دالر نيز تاثيرپذيرفته است.  براين 
اس��اس مي توان نتيجه گرفت كه در سال هاي 98- 
1396 تورم بيش از نقدينگي تحت تاثير رش��د نرخ 

دالر بوده است. 

   نوس�انات تورم و دالر تحت تاثير درآمد 
نفت

نگاهي به فراز و نش��يب رش��د نقدينگي، نرخ دالر و 
نرخ تورم در 40 س��ال اخير، ن��كات مهمي را يادآور 
مي شود. در برخي س��ال ها با وجود جنگ و كاهش 
درآمد نفت، به دليل سياست هاي كنترلي و تنظيم 
بازار و مهار واردات، رش��د نقدينگ��ي و نرخ ارز مهار 

شده و تورم نيز در برخي س��ال ها اندك بوده است. 
اما در برخي سال ها مانند دوره احمدي نژاد با وجود 
رشد باالي درآمد نفت، نقدينگي رشد بااليي داشته 
اما متاثر از تثبيت نرخ ارز به خاطر درآمد باالي نفت، 
تورم نيز كنترل شده است. اما در برخي سال ها مانند 
دوره هاشمي رفسنجاني و دولت روحاني، كه درآمد 
نفت كم بوده و امكان تثبت نرخ دالر وجود نداشته، 
انضباط مالي در برخي سال ها تورم را كاهش داده و 
در برخي سال ها به دليل تحريم، نرخ دالر و تورم باال 

رفته است ونقدينگي نيز رشد كرده است. 
 همچنين در برخ��ي دوره ها مانند دولت اصالحات، 
84-1376 به دليل سياست هاي انضباط مالي، هم 

نرخ رش��د نقدينگي، هم رشد تورم و نرخ دالر بطور 
متناسب با رش��د متوازن همراه شده است.  هرگاه 
ك��ه درآمد نفت خوب بوده و امكان كنترل نرخ دالر 
فراهم شده، واردات متناسب ا نياز داخلي و تنظيم 
بازار موفق بوده و تورم كم بوده اس��ت اما هرگاه كه 
رشد نقدينگي بي اندازه رشد كرده و درآمد نفت كم 
ش��ده بالفاصله آثار تورمي مانند سال 87 و 1388 
سال كاهش درآمد نفت و بحران مالي جهان خود را 
نمايان كرده است. در مجموع در سال هايي كه درآمد 
نفت به صورت معمول تحقق يافته سياست انضباط 
مالي دولت هاي روحاني و خاتمي خود را نشان داده 

و با كنترل نقدينگي تورم نيز مهار شده است. 

   تحوالت نقدينگي در 40 سال 
بررسي آمار بانك مركزي از ميزان رشد نقدينگي در 
سال هاي پس از انقالب حاكي از آن است كه بيشترين 
ميزان رشد نقدينگي مربوط به سال 1385 در دوره 

رياست جمهوري محمود احمدي نژاد بوده است.
به گزارش ايسنا، حجم نقدينگي از جمله فاكتورهايي 
است كه اغلب مورد توجه كارشناسان و منتقدان قرار 
مي گيرد و دوره اي نيست كه درباره آن صحبت نشود، 
چراكه در شرايط تورمي منتقدان اغلب افزايش حجم 
نقدينگي را دليل آن مي دانند و در ش��رايط كنترل 
تورم بازهم از قفل شدن نقدينگي صحبت مي كنند.

مجموعه پول ش��امل س��پرده هاي ديداري بخش 
غيردولتي نزد بانك ها و اسكناس و مسكوك در دست 
اشخاص و شبه پول شامل سپرده هاي سرمايه گذاري 
م��دت دار، س��پرده هاي قرض الحس��نه پس انداز و 
سپرده هاي متفرقه را نقدينگي مي نامند؛ به عبارت 
ديگر نقدينگي، حجم پول نقد در خارج از سيس��تم 
بانكي اس��ت كه قابليت تورم زايي دارد، بدين معني 
كه چنانچه حجم پول نقد باال باشد، قدرت خريد باال 
رفته و باعث گران شدن كاال يا خدمات بيشتر از ارزش 
موجودشان مي شود. سال گذشته نيز با افزايش نرخ 
تورم هجمه هاي زيادي ب��ه دولت و بانك مركزي به 
دليل افزايش حجم نقدينگي وارد شد و در سال جاري 
نيز كماكان اين موضوع م��ورد توجه قرار دارد كه بر 
همين اساس حجم نقدينگي و درصد افزايش آن را 

در سال هاي مختلف مورد بررسي قرار خواهيم داد.
بر اساس آمار بانك مركزي ايران، حجم نقدينگي در 
سال 1357 حدود 258 هزار ميليارد تومان بود كه 
در سال بعد از آن به 355 هزار ميليارد تومان رسيد.

بانك مركزي حجم نقدينگي در سال هاي 1359 و 
1360 را به ترتيب 451 و 523 هزار ميليارد تومان 
اعالم كرده اس��ت و ب��ه اين ترتيب درص��د افزايش 
نقدينگ��ي در اي��ن س��ال ها 37، 27 و 15 درص��د 
بوده اس��ت كه نش��ان مي دهد روند رشد نقدينگي 
در س��ال هاي نخس��تين جنگ تحميلي با كاهش 
چش��مگيري همراه بوده است. رش��د نقدينگي در 
سال 1361 با افزايش همراه بود و به حدود 22 درصد 
رسيد، اما پس از آن بار ديگر كاهش يافت تا در سال 
1363 رشد نقدينگي نسبت به سال پيش از آن تنها 
شش درصد بود.از س��ال 1363 تا سال 1370 رشد 
نقدينگي با ارقامي متفاوت بين 13 تا 24 درصد بود 
كه اين رقم افزايش يافت و در س��ال 1372 به بيش 

از 34 درصد رسيد.
در س��ال هاي 1372 ت��ا 1376 كه س��ال هاي پاياني 
رياس��ت جمهوري هاشمي رفس��نجاني ب��ود و دوره 
س��ازندگي نام گرفت، روند رش��د نقدينگي سرعت 
بيشتري يافت و در اين سال ها اين رشد به 37.5 درصد 
هم رس��يد، اما در سال هاي نخست رياست جمهوري 
سيد محمد خاتمي رشد نقدينگي عمدتا كمتر از 20 
درصد بود و در پايان دوره اول رياست جمهوري وي به 
28 درصد رس��يد. دولت اصالحات در دوره دوم روند 
رشد نقدينگي را افزايش داد، به طوري كه ميانگين رشد 
نقدينگي در اين سال ها رقمي در حدود 30 درصد بوده 
اس��ت. با پايان يافتن دوره اصالحات و روي كار آمدن 
دولت نهم، محمد احمدي نژاد، ركورد رشد نقدينگي را 
زد و رشد نقدينگي در سال نخست رياست جمهوري 
وي يعني در سال 1385 به حدود 39.4 درصد رسيد و 
پس از يك دوره كاهش در سال پاياني رياست جمهوري 
او بار ديگر نقدينگي رشد قابل توجهي داشت و به بيش 
از 30 درصد رسيد. با اين حال دولت روحاني تالش كرد 
تا حجم نقدينگي را كاهش دهد و بر همين اساس پس 
از حدود سه سال موفق شد تا روند رشد نقدينگي را در 
مرز 23 درصد نگه دارد؛ به طوري كه رشد نقدينگي در 
سال هاي 1395، 1396 و 1397 به ترتيب 23.2، 22 
و 23.1 درصد بوده است. هرچند كه برخي كارشناسان 
از حجم نقدينگي س��رگردان و افزايش بي رويه آن در 
سال جاري انتقاد مي كردند، اما آمار حاكي از آن است 
كه ميزان رشد نقدينگي در سال گذشته تغيير چنداني 

نسبت به سال هاي پيش از آن نداشته است.
به اين ترتيب، آمار بانك مركزي حاكي از آن اس��ت 
ك��ه كمترين ميزان رش��د نقدينگ��ي در جمهوري 
اسالمي، مربوط به س��ال 1363 و بيشترين ميزان 
رشد نقدينگي در س��ال 1385 به رياست جمهوري 

محمود احمدي نژاد مربوط  بوده است.

كاهش نرخ ارز و سكه 
گروه بانك و بيمه |

روز پنجش��نبه دوم آبان 98، قيمت جهاني اونس طال به 
1493 دالر در بازار جهاني رسيد. همچنين با اعالم نرخ 
دالر در بازار آزاد و معامالت نقدي به قيمت 11170 تومان، 
بازار ارز و طال در داخل نيز با كاهش قيمت مواجه ش��د. 
مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار يك ميليون و 
714 هزار تومان، هر گرم طالي 18 عيار 395 هزار و 700 
تومان، سكه طرح جديد 3 ميليون و 878 هزار تومان، طرح 
قديم 3 ميليون و 840 هزار تومان، نيم سكه 1 ميليون و 
980 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 180 هزار تومان 
و سكه يك گرمي 810 هزار تومان معامله شد. به گزارش 
»تعادل«، سامانه سنا نرخ ميانگين ارز براي روز پنج شنبه 
2 آبان 98 را براي دالر 11 ه��زار و 232 تومان، يورو 12 
هزار و 483 تومان، پوند انگليس 14 هزار و 7 تومان، درهم 
امارات 3 ه��زار و 85 تومان، لير تركيه 2 هزار و 3 تومان و 
يوآن چين يك هزار و 665 تومان اعالم كرد. قيمت دالر 
در بازار ارز در سراشيبي قرار گرفت و كاهش يافت. اين در 
حالي است كه قيمت يورو در روزهاي اخير ثابت بوده است. 
بانك ها هر دالر امريكا را 11 هزار و 240 تومان و هر يورو 

را به قيمت 12 هزار و 395 تومان مي خرند.قيمت خريد 
هر پوند انگليس در بانك ها نيز 13 هزار و 862 تومان اعالم 
شده است كه نسبت به روز چهارشنبه تفاوتي ندارد. قيمت 
ارز مسافرتي در بانك ها همچنان از قيمت فروش آن در 
بازار باالتر است؛ بطوري كه قيمت فروش ارز مسافرتي در 
بانك ها 12 هزار و 594 تومان اعالم ش��ده كه با احتساب 
كارمزد به حدود 12 هزار و 900 تومان مي رسد كه نسبت 
به روزهاي قبل ثابت مانده است. همچنين صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي نيز قيمت خريد دالر را 11 هزار و 150 
تومان و قيمت ف��روش آن را 11 هزار و 250 تومان اعالم 
كرده اند. اين صرافي ها هر يورو را به قيمت 12 هزار و 500 

تومان مي خرند و 12 هزار و 600 تومان مي فروشند.
در بازار ارز رس��مي نيز بانك مركزي ن��رخ 47 ارز را 
اعالم كرد كه بر اس��اس آن ن��رخ 28 ارز مانند يورو و 
پوند نسبت به روز چهارشنبه افزايش و قيمت 7 واحد 
پول��ي ديگر كاهش يافت؛ نرخ دالر و 11 ارز ديگر نيز 
ثابت ماند. دالر امريكا براي »پنج شنبه دوم آبان ماه 
98« بدون تغيير نس��بت به روز چهارشنبه 42 هزار 
ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس با 212 

ريال افزايش 54 هزار و 249 ريال و هر يورو نيز با 64 
ريال افزايش 46 هزار و 775 ريال ارزش گذاري شد.

   عرض اندام دالر در روز بد يورو و پوند
با تداوم فضاي نامطمئن برگزيت، ارزش دالر در برابر 
همتايان اروپايي اش افزايش يافت. به گزارش رويترز، 
معامالت روز جمعه ب��ازار ارز كامال تحت تاثير اخبار 
مربوط به خروج انگلي��س از اتحاديه اروپا قرار گرفت. 
پس از مخالفت 322 نماين��ده مجلس با زمان بندي 
پيشنهادي دولت براي خروج از اتحاديه اروپا، بوريس 
جانسون- نخس��ت وزير انگليس - خواهان برگزاري 
انتخابات زودهنگام پارلمان در ماه ماه دس��امبر شده 
است. اكنون اتحاديه اروپا بايد تصميم بگيرد كه مهلت 
خروج انگليس از اتحاديه اروپا را تمديد كند يا خير. اين 
مهلت يك هفته ديگر به پايان مي رسد اما اميدها نسبت 
به خودداري از س��ناريوي خروج سخت افزايش يافته 
است. اوساموتاكاشيما - استراتژيست ارزي در موسسه 
»سيتي گروپ گلوبالماركتس« - گفت: در ميان مدت 
نسبت به پوند خوش بين هستيم اما نگراني اصلي من 

اين اس��ت كه اگر فضاي كنون��ي ادامه يابد، بي عملي 
فعاالن تجاري و اقتصادي در انگليس تش��ديد شود و 
بحران به حوزه كالن اقتصادي كش��يده شود. پوند با 
0.14 درصد كاهش به 1.2841 دالر رسيد تا زيان اين 
هفته خود در برابر دالر را به حدود 0.9 درصد برساند. 
در معام��الت روز جمعه بازاره��اي ارز، هر دالر امريكا 
به 1.3069 دالر كان��ادا كاهش يافت. در برابر همتاي 
س��نگاپوري، هر دالر به ازاي 1.3631 دالر سنگاپور 

مبادله شد. همچنين هر يورو به 1.1109 دالر رسيد 
تا زيان اين هفته ارز واحد اروپايي در برابر دالر به 0.69 
درصد افزايش يابد. از سوي ديگر مواضع امريكا و چين 
بر سر اختالفات تجاري به يكديگر نزديك تر شده است. 
چين پيشنهاد داده كه تعرفه وارداتي بر بخش بزرگي 
از محصوالت وارداتي كشاورزي خود از امريكا را بردارد 
و مقامات كاخ سفيد از تمايل امريكا به مذاكره سخن 

گفته اند.

رفع سوءاثر چك  فاقد 
شكايت پس از ۳ سال 

يك كارش��ناس حقوق بانكي از صدور بخشنامه 
جديد بانك مركزي خبر داد كه بر اساس آن كليه 
بانك ه��ا از اول آب��ان 98 مكلف به رفع س��وءاثر از 
چك هاي برگشتي فاقد ش��كايت، 3 سال پس از 

صدور گواهي عدم پرداخت شدند.
به گزارش فارس، ياسر مرادي با اشاره به در دستور 
كار قرار گرفتن اجراي قانون جديد چك در بانك ها 
اظهارداشت: قانون سابق چك درمورد رفع سوء اثر 
چك س��كوت كرده بود اما بانك مركزي در قالب 
دستورالعمل حساب جاري به اين مساله پرداخته 
بود و براس��اس آن چك هايي كه 7 س��ال از تاريخ 
برگشت خوردن آنها گذشته باشد، نسبت به رفع 

سوءاثر آن اقدام مي شد.
وي افزود: طبق تبصره 3 ماده 5 مكرر قانون جديد 
چك، اگر س��ه س��ال از تاريخ صدور چك گذشته 
باش��د، مش��روط به عدم طرح دع��وي حقوقي يا 
كيفري توسط دارنده، بانك ها مكلف به رفع سوءاثر 

آن هستند.
مسوول شبكه اطالع رساني و مشاوره حقوق بانكي 
با اشاره به مشروط شدن اجراي اين امتياز به عدم 
طرح دعوي حقوقي و كيفري تصريح كرد: اين امر 
محل اختالف بين بانك ها، مشتريان و در مواردي 
سيستم قضايي شده بود؛ چراكه بانك ها مي گفتند 
قوه قضاييه حتما بايد عدم طرح دعوي حقوقي يا 
كيفري را به ما اعالم كند اما شيوه و مكانيزم استعالم 
اين امر از مجموعه قضايي در شرايط كنوني تعريف 

نشده بود.
وي با بيان اينكه در قانون چك سامانه اي پيش بيني 
ش��ده بود كه بين بانك مركزي و قوه قضاييه اين 
اطالعات تبادل شود، گفت: با وجود گذشت 10 ماه 
از ابالغ قانون اين سامانه راه اندازي نشده و به همين 
داليل اين تكلي��ف قانون، قانوني بالتكليف و روي 
زمين مانده بود و كماكان از چك هاي برگشتي پس 

از 7 سال رفع سوء اثر مي شد.
مرادي اظهارداش��ت: روز گذشته باالخره بانك 
مركزي بخشنامه اي را به شبكه بانكي ابالغ كرد 
كه براساس آن بانك ها تا زمان راه اندازي سامانه 
استعالم طرح دعاوي مذكور از سوي قوه قضاييه، 
مكلف هس��تند همه چك هايي را كه س��ه سال 
از تاريخ صدور آنها گذش��ته منوط به عدم طرح 
دعواي حقوقي و كيفري باي��د با كد 6 در داخل 
سامانه خودشان رفع سوءاثر كنند؛ بر اين اساس 
بانك ها ب��راي اطمينان از عدم ط��رح دعوي در 
محاكم قضايي مكلف ش��دند مراتب را به مركز 
آمار و فن��اوري اطالعات قوه قضاييه اس��تعالم 
كنند و در صورت دريافت پاسخ، سوءاثر مربوطه 

را رفع كنند.
اين كارش��ناس حقوقي بانكي با  بيان اينكه از اين 
به بعد به صورت رسمي رفع س��وء اثر از چك ها از 
7 سال به 3 س��ال كاهش مي يابد، گفت: بنابراين 
از امروز بانك ها مكلف هستند در صورت مراجعه 
مشتريان داراي چك برگشتي، درخواست رفع سوء 
اثر از چك را از آنان دريافت و بعد از استعالم از مركز 
اطالعات قوه قضاييه و احراز عدم ش��كايت توسط 
دارنده، نسبت به رفع سوء اثر از چك هاي برگشتي 

مشتريان اقدام كنند.

اجراي طرح اجاره سند براي 
اخذ وام

عضو كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: اجاره 
دادن س��ند براي اخ��ذ وام واحده��اي توليدي 
پيش��نهادي اس��ت كه مي تواند مش��كل فعلي 
بس��ياري از واحده��اي مولد را برط��رف كند. 
سيدناصر موسوي الرگاني در گفت وگو با خبرنگار 
ايِبنا با تاكيد بر ضرورت تسهيل شرايط تسهيالت 
دهي بانك ها در حوزه رونق توليد، گفت: اكنون 
سخت گيري هاي بسيار در حوزه ارايه تسهيالت 
به صنايع منجر به نااميدي توليد كننده و در نتيجه 

تعطيلي واحد توليدي شده است.
نماينده م��ردم فالورجان در مجلس ش��وراي 
اس��المي، با بيان اينكه اجاره دادن س��ند براي 
اخذ وام واحدهاي توليدي پيشنهادي است كه 
مي تواند مشكل فعلي بسياري از واحدهاي مولد 
را مرتفع كند، افزود: براي تحقق اين موضوع بايد 
سامانه اي طراحي ش��ود تا افرادي كه خواهان 
كس��ب درآمد از س��ند خود ب��وده و افرادي كه 
خواهان اخذ وام از بانك ها هس��تند اما سندي 
ندارند يكديگر را پيدا كنند. موس��وي الرگاني 
با تاكيد بر اينكه با راه اندازي س��امانه اي در اين 
راستا بسياري از مش��كالت واحدهاي توليدي 
مرتفع خواهد ش��د، تصريح كرد: براي اينكه در 
اين مس��ير مش��كلي هم براي صاحب سند رخ 
ندهد بايد تضامين كافي اخذ شده يا سند بيمه 
شود. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان 
اينكه در كش��ورهاي پيشرفته تسهيالت دهي 
به واحدهاي توليدي با سرعت بيشتري صورت 
مي گيرد، گفت: رفتن به سمت مسيرهاي جديد 
در تامين مالي توليد نيز از روش هايي اس��ت كه 
به تازگي طرفداران بسياري پيدا كرده است. وي 
با تاكيد بر اينكه روش هاي جديد تامين زنجيره 
مالي واحدهاي توليد توانس��ته ركود بسياري 
از واحده��اي مولد را از بين بب��رد، افزود: عالوه 
بر اتخاذ ش��يوه هاي جديد در حوزه رفع مشكل 
واحدهاي تولي��دي بايد در خصوص روش هاي 
جديد تامين مالي نيز كار شود. موسوي الرگاني 
ادامه داد: توصيه اكيد مق��ام معظم رهبري در 
خص��وص توجه به توليد ملي ض��رورت تمركز 
بيش از پيش بر روش هاي رفع مش��كل تامين 
مال��ي واحدهاي مولد را توجي��ه مي كند. عضو 
كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، 
يادآور شد: داشتن اقتصادي پويا و مولد نتيجه 
توجه به ظرفيت هاي داخلي است از اين رو يكي 
از مهم ترين ظرفيت هاي فعلي واحدهاي توليدي 

و تالش براي رفع مشكالت آنها است.
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5 بازار سرمايه

»تعادل«وضعيتمهرماهبازارسهامرابررسيميكند

۵محدوديتگواهيحقتقدمتسهيالتمسكنبازارازشوك١١هزارواحديفاصلهنگرفتهاست

گزاره هاي سودآوري  در تاالر حافظ
گروه بورس| سميرا ابراهيمي|

اگر س�هامداري، در روز 5 فروردين ماه س�ال 
جاري كه اولي�ن روز كاري بورس بوده اس�ت، 
از تمام س�بد بازار به اندازه وزن�ي كه هر كدام 
درش�اخص دارند، س�هم خريداري مي كرد يا 
اگر ام�كان معامله ش�اخص كل ب�ورس اوراق 
بهادار تهران وجود داش�ت و شخصي شاخص 
را مي خريد و ديگر هيچ خريد و فروشي انجام 
نمي داد، ت�ا ابتداي آب�ان 67 درصد ب�ازده از 
سرمايه گذاري خود كسب مي كرد. البته اگر يك 
سرمايه گذار، سبد خود را با شاخص فرابورس پر 
مي كرد،  اوضاعش كمي بهتر بود،  زيرا شاخص 
فرابورس ايران توانست بازدهي 69 درصدي را 

از آغاز به ارمغان بياورد.
آماره�ا حاكي از اين اس�ت كه در س�ال 98، 
هيچ سرمايه گذاري و بازاري به اندازه بورس، 
بازدهي به سهامداران خود نداده است. بررسي 
جزئي اين آمارها، حاكي از آن اس�ت نس�بت 
قيمت به درآمد 12 ماه گذش�ته بورس تهران، 
به رقم 84 . 6 رس�يد. همچنين از ابتداي سال 
98 تاكن�ون، متوس�ط روزانه حج�م و ارزش 
معام�ات بازارس�هام )اول و دوم( به ترتيب 
برابر با 586045 ميليون س�هم و 1839365 
ميلي�ارد ريال ب�وده اس�ت. همچنين درصد 
گردش معامات از ابتداي س�ال تا پايان مهر 
ماه 98، به رقم 20 رسيد كه در مقايسه با دوره 
مش�ابه س�ال قبل، 39 درصد افزايش داشته 
اس�ت. ميزان س�ود نقدي تقس�يم شده بين 
س�هامداران در مهر ماه 98 به رقم 639789 

ميليارد ريال رسيد.

   حال و هواي مهرماهي بورس تهران
در مهرم��اه 98، دفع��ات معامالت س��هام برابر با 11 
درصد افزايش در مقايس��ه با پايان شهريور، روبرو شد 
و از 9199074 هزار دفعه به 10254821هزار دفعه 
رس��يد. ش��اخص بورس نيز در پايان مهرم��اه 98 در 
مقايسه با شهريور 98، به ميزان 6211 واحد برابر با 2 
درصد افزايش يافت و از 302104 واحد به 308315 

واحد رسيد.
ارزش بازار در پايان مهر ماه 98 در مقايسه با ماه مشابه 
سال قبل به ميزان 4085892 ميليارد ريال برابر با 57 
درصد افزايش ياف��ت و از 7162717 ميليارد ريال به 

11248609 ميليارد ريال رسيد. 
حال اگر بخواهيم به مهم ترين حاشيه هاي بازار سهام 

در اين مدت نيز اشاره كنيم، مي توان گفت ريزش 11 
هزار واحدي،  مهم ترين حاش��يه بازار در اين ماه بوده 
است. البته شكست س��قف تاريخي 320 هزار هم از 
افتخارآفريني هاي شاخص كل بورس تهران در مهرماه 
تلقي مي ش��ود كه تا نزديكي كانال 328 هزار واحدي 

هم پيشروي كرد. 
برخي از كارشناس��ان معتقدند كه ريزش ش��ديد 
شاخص در نيمه دوم مهرماه، به دليل رفتار هيجان 
زده سهامداران تازه وارد است كه با اصول سهامداري 
آش��نا نبوده و رفت��ار ت��وده وار را به ص��ورت لجام 
گس��يخته اي نش��ان مي دهند. ام��ا گزارش هاي 6 
ماهه شركت ها، نش��ان از بهبود وضعيت بازار دارد، 
به خصوص در گروه ش��ركت هاي صادرات محور و 
شركت هايي كه در بخش قيمت گذاري، وابسته به 
قيمت جهاني كاالهاي اساسي هستند. البته نزديك 
بودن سودهاي 6 ماهه، به سودهاي پيش بيني شده 
نيز يكي از عواملي است كه پيش بيني مي شود بتواند 
اعتماد از دس��ت رفته به بازار سرمايه را بازگرداند و 

مانع از خروج نقدينگي از اين بازار شود. 

   فرابورس، پرحاشيه 69 درصدي
در س��وي ديگر بازار، بررسي آمار و عملكرد فرابورس 
ايران نيز كه با تغييرات بازار پايه در سال 98، بزرگ ترين 
حاسيه ساز بازار هاي مالي بوده، خالي از لطف نيست. 
نگاهي به آمارها نش��اني مي دهد كه فرابورس ايران 
طي 21 روز معامالتي پرنوسان در اولين ماه پاييز، در 
مجموع كاهش 5 درصدي در شاخص و كاهش يك 
درصدي در ارزش معامالت را به ثبت رساند. شاخص 
در اين ماه كار خود را از نقطه 4017 واحد شروع كرد 
و  پس از رسيدن به كانال 4300 واحدي مجددا افول 
كرد و در نقطه 3805 واحدي، مهرماه را به پايان رساند. 
همچنين در همين مقطع ارزش بازار به 386 ميليارد 

تومان رسيد.
در ماهي كه پشت سر گذاشتيم فرابورس از سه ميهمان 
جديد ميزباني كرد. شركت توسعه مولد جهرم با نماد 
»بجهرم« نورس��يده پاييز فرابورس بود كه در جريان 
عرضه اوليه 5 درصد از سهام شركت آن در بازار دوم، 
مش��اركت 823 هزار نفري س��هامداران را به ارمغان 
آورد. اين بازار ب��ا پذيره نويس��ي واحدهاي صندوق 

سرمايه گذاري با درآمد ثابت معيار در نماد »دمعيار«، 
عرضه واحدهاي صندوق سرمايه گذاري پارتيان 15 
درصدتأديه در نماد »پارتين« و همچنين 7 عرضه اوليه 
اسناد خزانه به ارزش مجموعا 16 هزار ميلياردريال، 
ماه پر ترافيكي را پشت سر گذاشت؛ اين 160 ميليون 
ورقه اوراق اسناد خزانه در قالب نمادهاي »اخزا811«، 
»اخزا802«، »اخزا815«، »اخزا803«، »اخزا807«، 

»اخزا805« و »اخزا809« پذيره نويسي شدند.
ضمن اينكه در همين ماه بزرگ ترين اوراق تامين مالي 
دولت با نماد »افاد4« نيز كه از سوي وزارت اقتصاد به 
عنوان باني منتشر شده بود در فرابورس پذيره نويسي 
شد ودر جريان آن، بيش از 5 هزار ميليارد ريال اوراق 

منفعت با تعهد پرداخت اصل و سود به فروش رفت.
از س��وي ديگر ش��اهد آن بوديم كه در ماه گذش��ته، 
ميانگي��ن ارزش معامالت 12 ه��زار و 409 ميليارد 
ريال و ميانگين حجم معامالت در اين 21 روز 1679 

ميليون ورقه بود.
از ميان بازارهاي مختلف در فرابورس، بازارهاي دوم، 
پاي��ه و اوراق بدهي به ترتيب با 48، 22 و 20 درصد از 

ارزش بازار به لحاظ سهم از ارزش كل در رتبه هاي اول 
تا سوم قرار دارند. بازار اول با سهم 8 درصدي از ارزش 

كل بازار در مقام چهارم قرار دارد.
ب��ازار دوم در اين ماه به لحاظ حج��م، ارزش و تعداد 
معامالت در مقايسه با مهر سال گذشته رشد 71، 152 
و 310 درصدي داشته است و با ثبت بيش از 98 هزار 
ميليارد ريال معامله، جابه جايي 16 هزار و 380 ميليون 
ورقه سهم در قالب حدود 5 ميليون دفعه معامله، كار 

خود را پايان داد.
بازار پايه نيز باوجود حواش��ي مختلفي كه پشت سر 
گذاش��ت به نظر مي رس��د روزهايي عادي و همسو با 
ساير بازارها را سپري مي كند. اين بازار در بخش هاي 
حجم، ارزش و تعداد معامالت مهرماه نس��بت به مهر 
سال گذشته به ترتيب 8، 16 و 22 درصد رشد داشته 
است. اين رشد حاصل ثبت ارقام 13 هزار 858 ميليون 
جابه جايي ورقه به ارزش 39 هزار و 74 ميليارد ريال 

ارزش در غالب 1370 هزار دفعه معامله بوده است.
بررسي دقيق گروه هاي مختلف صنعت در ماهي كه 
گذشت نشان از اقبال بيش��تر معامله گران به برخي 
گروه ها نس��بت به س��ايرين دارد. در اين رتبه بندي، 
باالترين س��هم از كل ارزش معامالت به گروه فلزات 
اساسي اختصاص داش��ت. اين گروه با 16 هزار 585 
ميليارد ريال ارزش معامالت خرد، سهم 11 درصدي 
از كل معامالت را از آن خ��ود كرد.همچنين در رتبه 
دوم اين دسته بندي، گروه مواد و محصوالت دارويي 
قرار گرفته ك��ه 11 هزار 662 ميليارد ريال معامله در 
آن معامله ش��ده است. س��هم اين گروه از كل ارزش 

معامالت 8 درصد بود.
در اين تقسيم بندي كه از نظر بسياري كارشناسان و 
تحليلگران داراي نشانه هايي مهم براي رصد بازار است، 
نگاهي اجمالي به اين داده هاي آماري نشان مي دهد 
گروه اوراق تامين مالي با 20 درصد از ارزش كل بازار 
با اختالف نسبت به سايرين در جذب منابع موفق تر 
بوده است. در اين گروه 915 ميليون سهم مورد مبادله 

قرارگرفته است.
گروه محصوالت شيميايي و همچنين گروه فلزات 
اساس��ي نيز در اين دسته بندي با 18 و 11 درصد از 
كل ارزش معامالت، در رتبه هاي دوم و س��وم قرار 
دارند. تعداد اوراق مبادله شده در اين گروه به ترتيب 
حدودا 59 و 133 ميليون ورقه بوده اس��ت. ارزش 
معامالت در اين دو گروه نيز به ترتيب 692 و 434 
ميليارد ريال دربرگرفت. همچنين س��اير گروه ها با 
دارا بودن سهم هايي كمتر از 10 درصد، در رتبه هاي 

بعدي قرار دارند. 

يك كارش��ناس بازار سرمايه گفت: بازار سرمايه هنوز 
از ش��وك ريزش ١١ ه��زار واحدي ش��اخص بورس 
فاصله نگرفته اس��ت و ترس را مي ت��وان همچنان در 
قدم سهامداران ديد.در چهار روز معامالت هفته اي كه 
گذشت ش��اخص بورس سه هزار و 839 واحد كاهش 
داشت، شاخص كل در پايان روز چهارشنبه )24 مهر 
ماه( با عدد 309 ه��زار و 646 واحد به معامالت پايان 
داد كه اين رقم در روز چهارش��نبه )1آبان ماه( به عدد 
305 هزار و 807 واحد رس��يد.ارزش بورس تهران در 
هفته اي كه گذشت 11 هزار و 326 ميليارد ريال بود كه 
در مقايسه با هفته گذشته يك درصد كاهش را تجربه 
كرد، همچنين ارزش فرابورس در مدت ذكر شده سه 
هزار و 20 ميليارد بود كه نسبت به مدت مشابه هفته 

گذشته كمتر از يك درصد افت داشت.

   روند متفاوت بورس در هفته پاياني مهر ماه
محمود احترامي در گفت وگو با ايرنا به روند معامالت 
بورس در هفته اي كه گذشت اشاره و بيان كرد: هفته 
گذش��ته بازار از روند معامالت حاكم بر بازار خارج شد 
و از آن فاصله گرفت.وي ادام��ه داد: بازار از روند نزولي 
شديدي كه در هفته سوم مهر ماه در پيش گرفته بود 
فاصله گرفت، تا حدودي روند معامالت در هفته اي كه 
گذشت متفاوت و شاهد روند صعودي شاخص بوديم.

احترامي افزود: همزمان با رسيدن قيمت ها به نقطه جذاب 

براي خريد، فعاالن بازار از موضع فروش فاصله گرفتند و 
خود را به موضع خريد نزديك تر كردند.اين كارشناس بازار 
سرمايه با بيان اينكه قدرت خريد فعاالن بازار در هفته اي 
كه گذشت نسبت به فروشندگان بيشتر بود، گفت: روي 
سهام شركت هاي بنيادي شاهد افزايش قدرت خريد 
فعاالن بازار نسبت به فروشندگان بوديم كه علت آن ناشي 
گزارش مثبت 6 ماهه شركت ها بود كه هفته گذشته روانه 
كدال شد.وي به جذابيت گزارش ٦ ماهه برخي صنايع 
اش��اره و بيان كرد: اين موضوع نشان دهنده قدم مثبت 
شركت ها براي رشد سهام و نويد بخش اتفاقات خوبي 
براي آينده شركت ها بود.احترامي با بيان اينكه بازار هنوز 
از شوك ريزش ١١ هزار واحدي شاخص بورس فاصله 
نگرفته اس��ت، گفت: ترس را مي توان همچنان در قدم 
سهامداران ديد به هر حال در برخي از سهم ها فروشنده ها 
اصرار در فروش سهام خود دارند اما اميدواريم هر چه به 
گزارش 9 ماه شركت ها و اواخر پاييز نزديك مي شويم 
شكل و روند معامالت بازار بهبود يابد.اين كارشناس بازار 
سرمايه معتقد است، اميدواريم اخبار بد سياسي منتشر 
نشود و شرايط مريض تر از وضع كنوني نشود.وي با تاكيد 
بر اينكه ش��ركت هاي بزرگ مانند پااليشي ها در روند 
ريزشي بازار تاثير چنداني نداشتند و قيمت سهام اين 
صنايع رو به رشد بود، گفت: شركت هاي كوچك با توجه 
به رشد سنگيني كه در ماه هاي گذشته داشتند قيمت 
آنها به حداكثر رسيده بود و با توجه به سودهاي چند صد 

درصدي كه برخي از س��هامداران از اين سهم ها كسب 
كردند باعث ش��د تا فروشنده ها راحت تر سهام خود در 
بازار عرضه كنند و اكنون اقبال به سمت سهم هاي بزرگ 
رفته است.احترامي پيش بيني خود از روند معامالت بازار 
در هفته آينده را اينگونه بيان كرد: با توجه به وجود شرايط 
بد بازار با تعطيالت بين هفتگي مواجه هستيم كه اين 
موضوع به شدت بر روند بازار تاثيرگذار است، متاسفانه 
بازار تا مي خواهد روند متعادلي را در پيش گيرد مانعي 
جلوي بازار ظاهر مي شود و زمينه روند منفي معامالت 
را فراهم مي كند.اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه 
معامالت در بازار هفته آينده دست و پا شكسته خواهد 
بود، گفت: سهامداراني كه ريسك گريز هستند به دليل 
تعطيالت پيش رو س��هام خود را نقد مي كنند و بعد از 

تعطيالت دوباره وارد بازار مي شوند.
وي ب��ا تاكير بر اينكه اكنون با يك خبر بس��يار مثبت 
مبني بر افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي مواجه 
هستيم كه قرار است اين خبر به تصويب هيات وزيران 
برسد، افزود: اين خبر مي تواند شوك مثبتي را در بازار 
ايجاد كند و باعث شود تا شاخص بورس بر مدار صعودي 
قرار گيرد.احترامي خاطرنشان كرد: در هفته هاي آتي 
مي توان در انتظار روند متعادل از بازار باشيم و بعيد به 
نظر مي رسد شاهد ايجاد صف فروش در بازار باشيم مگر 
اينكه خبر بدي در بازار منتشر شود كه روند معامالت را 

تحت تاثير قرار دهد.

مدي��ر عمليات بازار فرابورس ب��ا صدور اطالعيه اي 
رس��مي محدوديت  هاي پنجگانه معامالتي گواهي 
حق تقدم تس��هيالت مسكن دو بانك مسكن و ملي 

را اعالم كرد.
به گ��زارش ايِبنا، ناظ��ر بازار فراب��ورس در آخرين 
روز معامالتي هفته گذش��ته »چهارشنبه يك آبان 
م��اه 98« با صدور يك اطالعيه رس��مي اعالم كرد: 
با توجه به مصوب��ه 28 مهر ماه 94 ش��وراي پول و 
اعتبار، م��وارد ذيل در خص��وص اوراق گواهي حق 
 تقدم اس��تفاده از تسهيالت مس��كن بانك مسكن

 اعمال مي شود.
بر اساس اين گزارش، محدوديت زماني عدم فروش 
توس��ط خريداران در تمامي نماده��اي معامالتي 
اوراق تسهيالت مسكن بانك مسكن به مدت 4 ماه 
اس��ت و محدوديت عدم فروش توس��ط خريداران 
اوراق براي نمادهاي اوراق گواهي كه فقط چهار ماه 
تا پايان معامالت آن در ب��ازار فرابورس باقي مانده، 
اعمال نمي شود. به همين دليل در اين مقطع زماني، 
نمادهاي معامالتي »تسه 9608، تسه 9609، تسه 
9610 و تسه 9611« مش��مول محدوديت مذكور 

نيست.
همچني��ن در خصوص اوراق گواه��ي صادره بانك 
مس��كن محدوديت ورود س��فارش خري��د و انجام 
معامله به مي��زان حداكثر 160 ورق��ه براي هر كد 

معامالتي در هر جلسه معامالتي است و متقاضيان 
خريد بايد محدوديت هاي مذكور را در خصوص ورود 
سفارشات خريد و معامالت انجام شده رعايت كنند 
و تخطي از پيام ناظر بازار و ورود س��فارش يا خريد 
بيش از س��قف مجاز مي تواند منجر به ابطال تمامي 
معامالت و حذف س��فارش هاي ثبت شده و ارجاع 

موضوع به مرجع رسيدگي به تخلفات شود.
افزون بر اي��ن، اعتبار تمام��ي اوراق گواهي صادره 
جهت اخذ تس��هيالت تا يك ماه پس از توقف نماد 
معامالتي آن در بازار فرابورس است. از سويي ديگر، 
در بخش دوم اطالعيه مدير عمليات بازار فرابورس 
در خصوص نمادهاي اوراق گواهي حق تقدم استفاده 
از تسهيالت مسكن بانك ملي آمده كه اعتبار تمامي 
اوراق تس��هيالت مس��كن بانك ملي »تملي« براي 
نقل و انتقال »خري��د و فروش« در بازار فرابورس از 
روز 15 ماه ذكر ش��ده در شرح نماد به مدت 2 سال 

تقويمي است.
در همين حال، اعتب��ار تمامي اوراق گواهي صادره 
براي اخذ تس��هيالت تا يك ماه پ��س از توقف نماد 
معامالتي آن در بازار فرابورس اس��ت و محدوديت 
حجمي هر س��فارش خريد »حداكث��ر تعداد اوراق 
بهادار در هر س��فارش« براي نماد معامالتي اوراق 
گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن بانك 

ملي به تعداد 240 ورقه تعيين شده است.
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  724ريال؛ سود 6ماهه »كگل«: شركت معدني 
و صنعتي گل گهر در صورت هاي مالي ميان دوره اي 
6ماهه سود هرسهم را 724ريال اعالم كرد.به گزارش 
سنا، شركت معدني و صنعتي گل گهر در اطالعات 
و صورت ه��اي مالي ميان دوره اي 6ماهه منتهي به 
31شهريور 98 سود هر سهم را 724ريال اعالم كرد 
كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 25درصد 
افزايش يافته است.اين شركت در صورت هاي مالي 
6ماهه خود س��ود عملياتي را با رش��د 49درصدي 
مبلغ 27هزار و 480ميليارد ريال، سود خالص را با 
رش��د 50درصدي مبلغ 26هزار و 58ميليارد ريال 
و سود انباشته را با افت 33هزار و 359ميليارد ريال 
منتشر كرده است. »كگل« در تشريح اهداف خود 
در خصوص تولي��د و فروش محصوالت اعالم كرده 
اس��ت كه با توجه به امكان تولي��د ١٢ ميليون تن 
گندله در س��ال ٩٨ و با توجه به ظرفيت حمل اين 
شركت، مديريت ش��ركت پيش بيني مي كند كه 
تا پايان سال ٩٨ به فروش 5.١٠ميليون تن گندله 
خواهد رسيد. همچنين در خصوص فروش كنسانتره 
داخلي، با توجه به قراردادهاي بين خود با مشتريان 
و س��هميه هاي مورد توافق با ش��ركت هاي فوالد 
خوزستان و فوالد مباركه و فوالد خراسان از ديدگاه 
مديريت ش��ركت پيش بيني مي شود تا پايان سال 
٩٨، ٢ ميليون تن كنسانتره به مشتريان داخلي به 
فروش رسد. در برآوردي كه اين شركت از تغييرات 
نرخ فروش محص��والت و نرخ خريد مواد اوليه دارد 
اعالم كرده است كه نرخ فروش محصوالت كنسانتره 
و گندله براي فروش هاي داخلي بر اساس ضريبي از 
ميانگين قيمت شمش فوالد خوزستان در دوره هاي 
٣ ماهه تعيين مي شود. نرخ فروش كنسانتره صادراتي 
و گندله ريز دانه در مزايد هاي عمومي برگزار ش��ده 
تعيين مي شود.»كگل« اعالم كرده است كه منابع 
مالي تامين ش��ده 70درصد از طريق دريافت وام از 
بانك هاي داخلي و 30 درصد از طريق انتشار اوراق 
صكوك اجاره است. همچنين با توجه به انتشار اوراق 
صكوك اجاره در س��ال 96 از يك سو و پيش بيني 
جهت تسويه وامهاي اخذ شده از سوي ديگر به نظر 
ميرسد، روند تغييرات در هزينه هاي مالي تغييرات 
اساسي نداشته باشد. از سوي ديگر افزايش ظرفيت 
خطوط 5، 6و7 كنسانتره از 6ميليون تن در سال به 
8.1 ميليون تن در سال و همچنين افزايش ظرفيت 
خطوط گندله سازي 1 و 2 است. عالوه بر اين اليحه 
كاهش ماليات عملكرد شركتهاي توليدي به ميزان 
5درصد و پيشنهاد حذف ماليات بر ارزش افزوده از 
توليدكنندگان از موضوع هاي مهم اين شركت است.

  »ملت« براي هرسهم 208ريال سود محقق 
ساخت: ش��ركت بيمه ملت در صورت هاي مالي 
ميان دوره اي 6ماهه براي هر س��هم 208ريال سود 
شناس��ايي كرد.ش��ركت بيمه ملت در اطالعات و 
صورت ه��اي مالي مي��ان دوره اي 6ماهه منتهي به 
31شهريور1398 براي هر س��هم 208ريال سود 
شناس��ايي كرد. اين شركت س��ود عملياتي دوره 
مورد گ��زارش را 553ميليارد ريال، س��ود خالص 
را 592ميليارد ريال و س��ود انباش��ته پايان دوره را 
615ميليارد ري��ال اعالم كرده اس��ت.در اهداف و 
برنامه هاي راهبردهاي اين شركت درخصوص مبلغ 
و تركيب پرتفوي بيمه اي اعالم شده است كه پرتفوي 
بيمه اي مناسب و تعديل رشته هاي با ضريب خسارت 
باال توسعه مي يابد.از سوي ديگر در توضيحات درآمد 
)هزينه(هاي غيربيم��ه اي و وضعيت ارزي »ملت« 
اعالم ش��ده اس��ت كه نرخ ارز مورد استفاده طبق 
مصوبه بيمه مركزي جمهوري اس��المي بر اساس 
نرخ نيما است.اين شركت در تشريح ساير برنامه هاي 
با اهميت خود اعالم شده است كه مناسب پرتفوي 
بيمه اي و همچنين برنامه هاي سرمايه گذاري پربازده 

توسعه مي يابد.

  سود هر سهم »پكرمان« كاهشي بود: گروه 
صنعتي بارز در دوره 6 ماهه منتهي به 31 خرداد ماه 
1398، به ازاي هر س��هم خود 118 ريال سود كنار 
گذاشت كه نس��بت به دوره مشابه در سال گذشته 
كه سود هر سهم 143 ريال اعالم شده بود، كاهش 
17 درصدي را نش��ان مي دهد. گروه صنعتي بارز با 
سرمايه 2 هزار و 526 ميليارد و 500 ميليون ريال، 
صورت هاي مالي مي��ان دوره اي 6 ماهه دوره مالي 
منتهي به 29 اسفند 1398 را به صورت حسابرسي 
نشده منتشر كرد.گروه صنعتي بارز در دوره ياد شده، 
مبلغ 297 ميليارد و 577 ميليون ريال سود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 118 ريال سود به ازاي 
هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه 
در سال گذش��ته از كاهش 17 درصدي برخوردار 
است.»پكرمان« در دوره 6 ماهه سال مالي منتهي 
به اسفند 97، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 362 
ميليارد و 447 ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بدين ترتيب مبلغ 143 ريال سود به ازاي هر سهم 

خود اختصاص داده بود.

  پس�ت بانك 18 ريال زيان اعام كرد: پست 
بانك با انتشار صورت هاي مالي دوره 6 ماهه منتهي 
به 31 شهريور ماه 98 )حسابرسي نشده( اعالم كرد: 

به ازاي هر سهم )18( ريال زيان محقق كرده است.
بر اساس شفاف سازي صورت گرفته پست بانك در 
سامانه كدال، اين بانك اعالم كرد: در دوره 6 ماهه 
منتهي به 31 شهريور ماه 98 )حسابرسي نشده( 
به ازاي هر سهم )18( ريال زيان محقق كرده است 
كه نسبت به مدت مشابه س��ال قبل 94 درصد 
كاهش زيان داش��ته كه عمدتا به خاطر افزايش 
55 درصد جمع درآمدهاي مش��اع است.الزم به 
ذكر است: افزايش 19 درصدي سود علي الحساب 
س��پرده هاي س��رمايه گذاري و از طرفي كاهش 
45 درصدي جمع درآمدهاي غيرمشاع از عمده 
داليل شناسايي زيان نسبت به مدت مشابه سال 
قبل است.بر اس��اس گزارش شفاف سازي مالي 
پست بانك و بر مبناي، عملكرد 6 ماهه براي سال 
مالي منتهي به 29 اسفند ماه 98 مبلغ )58.850( 

ميليارد ريال زيان خالص محقق كرده است.

بورس،دريچهخلقثروتسلطهبازارسرمايهايراندرفياس
بورس ته��ران و فرابورس اي��ران به عضويت هيات مديره فدراس��يون 
بورس هاي اروپا آس��يايي درآمدند.  بورس تهران در نشس��ت ساالنه و 
كميته كاري فدراسيون بورس هاي اروپا آسيايي كه روز ٢٣ اكتبر ٢٠١٩ 
در عمان برگزار ش��د، حضور يافت و براي يك دوره 2 ساله، به عضويت 
هيات مديره فياس برگزيده شد. بورس تهران در نشست ساالنه و كميته 
كاري فدراسيون بورس هاي اروپا آسيايي كه روز ٢٣ اكتبر ٢٠١٩ در عمان 
برگزار شد، حضور يافت و براي يك دوره 2 ساله، به عضويت هيات مديره 
فياس برگزيده ش��د.  در نشس��ت س��االنه و كميته كاري فدراسيون 
بورس هاي اروپا آس��يايي، بورس هاي مس��قط، مصر، آتن، ارمنستان، 
فرابورس، فلسطين، بخارست، قزاقستان، سوريه، سپرده گذاري مركزي 
ايران، سپرده گذاري مصر، سپرده گذاري مسقط و بانك بازسازي و توسعه 
اروپا )EBRD( حضور داشتند. براساس اين گزارش در نشست ساالنه 
فياس، ب��ورس تهران ضمن معرفي خود، برنامه هاي بازاريابي جديدي 
را به منظور ارتقا و توسعه اين فدراسيون ارايه و پيشنهاد تاسيس واحد 
بازاريابي با مديريت بورس تهران را مطرح كرد.  همچنين در اين رويداد، 
براي جايگزيني سه عضو فياس شامل فرابورس ايران، بورس هاي ابوظبي 
و قبرس كه دوره دو ساله عضويت هيات مديره خود را سپري كرده بودند، 
راي گيري انجام شد و بورس تهران به عنوان بزرگ ترين و قديمي ترين 
عضو فدراسيون كه در نشست سال گذشته در ابوظبي جايگاه خود را در 
هيات مديره فدراسيون از دست داده بود، موفق شد با برنامه ريزي و تمركز، 
راي قاطع اعضا را براي بازگشت به كرسي هيات مديره فياس كسب كند.

بورس تهران قصد دارد با برنامه ريزي موثر و راهبردي در اين فدراسيون 
نقش آفريني كند و به جايگاه هاي بين المللي باالتري مانند عضويت 
كامل در فدراس��يون جهاني بورس ها )WFE( دس��ت يابد.گفتني 
است به منظور تعيين سه جايگاه هيات مديره فدراسيون بورس هاي 
آسيايي و اروپايي، انتخاباتي برگزار شد كه بعد از شمارش آرا، فرابورس 
به عنوان هيات مديره فياس ابقا شد. از ديگر جلسات بيست وهشتمين 
مجمع ساالنه فياس، انتخابات اعضاي كميته حسابرسي بود كه بورس 
دمشق به عنوان نايب رييس و سپرده گذاري مسقط و بورس آستانه 
به عنوان ساير اعضاي اين كميته انتخاب شدند. در حال حاضر بورس 
بخارست رياست كميته حسابرس��ي را بر عهده دارد.فياس با هدف 
كمك به همكاري، توسعه، پش��تيباني و ارتقاي بازارهاي سرمايه در 
منطقه اوراس��يا يعني اروپا، آس��يا و حوزه درياي مديترانه در 16 مه 
1995 در استانبول با 12 عضو، بنيان  گذاشته شد و در حال حاضر اين 
فدراسيون داراي 35 عضو است.فرابورس ايران به عنوان يكي از اعضاي 
فعال بورس هاي آس��يايي و اروپايي، ش��هريورماه امسال از هفتمين 
 Onsite دوره آموزش��ي ويژه اعضاي اين فدراس��يون تحت عنوان
Training ميزباني كرد. هدف از اين دوره، انتقال دانش ميان بورس ها 
و نهادهاي مالي منطقه و آشنايي كاركنان بازار سرمايه با دستاوردهاي 
نهادهاي متناظر خود بود. الزم به ذكر است نشست بعدي فدراسيون، 
به همراه سومين رويداد ConFEAS و مراسم بيست و پنجمين سال 

تاسيس فياس در يونان و به ميزباني بورس آتن برگزار خواهد شد.

رييس دانش��كده اقتصادي و امور اداري دانش��گاه لرستان، سود 
حاصل از معامله در بازار سرمايه را سودي با آثار ماندگار در اقتصاد 
ارزيابي كرد و گفت: خلق ث��روت در اين بازار مي تواند كل جامعه 

را منتفع كند .
مسعود طاهري نيا به سنا گفت: سوداگري در بازارهايي همچون 
ارز و سكه و طال كمكي به توليد در كشور نمي كند و چه بسا مضر 
به حال اقتصاد و توليد ملي باشد . اما كساني كه سرمايه هاي خرد 
خود را در بورس مي گذارند، هم سود شيرين تر و ماندگارتري عايد 
خود مي كنند و هم در سطح كالن به اقتصاد كشور كمك كرده اند .

وي يكي از ضعف هاي دروس دانشگاهي را همچنان عدم كاربردي 
بودن آن در محيط هاي عملي و صنايع و شركت ها دانست و اظهار 
داشت: متاسفانه با وجود اينكه دانش��جو دروس خيلي زيادي را 
در رشته هاي تخصصي مي گذراند ولي وقتي وارد بازار مي شود و 

مي خواهد كار اجرايي كند، دچار ضعف است . 
طاهري نيا افزود: البته اخيرا در سياست هاي اعالم شده وزارت علوم 
تحقيقات و فناوري اين اشكال تا حدودي برطرف و دروس مهارتي 

بيشتري به سر فصل هاي رشته هاي مختلف اضافه شده است.
وي با استقبال از اقدام س��ازمان بورس و اوراق بهادار در برگزاري 
سمينار »بررسي قابليت هاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه« در 
استان لرستان، اظهار داشت: همايش هايي از اين دست كه بيشتر 
هم حالت آموزشي و كارگاهي دارد، قطعا براي كل اقتصاد كشور 

مفيد اس��ت و از اين حيث كه انگيزه اي براي دانش��جويان ايجاد 
مي كند تا با بورس و مفاهيم اوليه آن آشنا شوند، در ديگر استان ها 

هم قابل تكرار خواهد بود .
رييس دانش��كده اقتصاد دانشگاه لرس��تان اظهار داشت: استان 
لرستان اگر چه به لحاظ مالي و ظرفيت هاي اقتصادي استان فقيري 
نيست، اما به داليلي درجه ريس��ك پذيري در ميان افراد جامعه 
پايين است و سرمايه گذاران عموما ترجيح مي دهند پول خود را 
در جايي بگذارند كه ماهانه يك درآمد ثابت داشته باشند كه البته 

اين روند با آموزش و فرهنگ سازي قابل تغيير است.
طاهري نيا ادامه داد: فرهنگ سازي و آشنايي با ادبيات بازار سرمايه 
از جمله اهدافي اس��ت كه در اين گردهمايي ها محقق مي ش��ود؛ 
ضمن اينكه دانشجويان ياد مي گيرند كه از همان زمان تحصيل 
در عرصه اقتصاد كشور ايفاي نقش كنند و حتي با پس اندازهاي 
خرد از دريچه بازار سرمايه به خلق ثروت كمك و سود خوبي عايد 
خود كنند. وي همچنين با توجه به كش��اورزي بودن اين استان، 
بورس كاال را يكي از بهترين فرصت ها براي ارايه محصوالت از جمله 
زعفران، انجير و گردو دانست و گفت: عالوه بر اين محصوالت كه 
محصوالت اصلي توليدي در لرستان است، در عرصه توليد سنگ 
و صنعت گردشگري در اين استان هم مي توان خوش درخشيد؛ 
مشروط به اينكه فرهنگ سازي كنيم تا مردم جرات پيدا كنند و 

وارد اين حوزه ها شوند.

نگاه بازار
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گردش جاري توليد، معضل 
معادن كشور

احمد ش��ريفي دبير اجرايي انجمن سنگ ايران 
گفت: در كشور حدود ۲ هزار و ۱۰۰ واحد پروانه 
بهره برداري معدن وجود دارد كه ظرفيتي بالغ بر 
 ۳۰ ميليون تن درون خود ج��اي داده اند. از اين

 ۳۰ ميليون، توليد واقعي ما يك س��وم ظرفيت 
يعني ۱۰ ميليون تن است.

او با اشاره به اينكه معموال تعداد معدودي از معادن 
برند نيمه فعال هستند، ادامه داد: در بخش معدن 
و توليد مواد معدني با يك سوم ظرفيت فعاليت 
مي كنيم چرا كه اكثر معادن ما با مشكل ظرفيت 
پايين, مشكالت فروش, معضل گردش جاري و 

نقدينگي در توليد رو به رو هستند.
شريفي اظهار كرد: در بخش فرآوري هاي معدني 
ح��دود ۶ ه��زار و ۵۰۰ واح��د ف��رآوري با يك 
ظرفيتي حدود ۱۸۰ ميليون مترمربع در اختيار 
 ماست. هم اكنون كل توليد بخش فرآوري حدود 

۶۰ ميليون مترمربع است.
او گفت: ما در بازار داخلي با ركود مواجه هستيم. 
به دليل تقاضاي كم فروش, فرآوري در س��نگ 
دچار مشكل شده اس��ت. به همين دليل عمال 
يك سوم ظرفيت معادن كار مي كنند در نتيجه 
طبيعتا دچار زيان انباشته خواهند شد و معضالت 

اقتصادي باعث تعطيلي آنها تعطيل مي شود.
دبير اجرايي انجمن س��نگ اي��ران ادامه داد: در 
بخش صادرات حدود ۱۱ ميليون مترمربع سنگ 
فرآوري شده و حدود يك ميليون تن هم سنگ 

بلوك صادر مي كنيم.
او افزود: س��نگ فرآوري كه ح��دود ۱۱ ميليون 
مترمربع است بالغ بر ۷۰ درصد آن به كشور عراق 
صادر مي شود و بخش كمتري حدود ۲۰ درصد 
آن به كش��ورهاي ديگر صادر مي ش��ود, عمدتا 
صادرات سنگ هاي فرآوري شده به كشور هاي 

اطراف به خصوص عراق است.
شريفي گفت: يكي از معضالت صادرات در بخش 
فرآوري، قيمت پايين صادرات سنگ فرآوري شده 
به كشور عراق است. دالل هاي عراقي سنگ ها را 
به قيمت ۶ ت��ا ۷ دالر خريداري مي كنند. از يك 
تن س��نگ حدود ۱۰ مترمربع س��نگ فرآوري 
مي شود، يعني يك تن سنگ را فرآوري مي كنيم 

و به قيمت ۷۰ تا ۸۰ دالر مي فروشيم، 
دبير اجرايي انجمن سنگ ايران ادامه داد: يعني 
با اين كار سوبسيد به كشور عراق مي دهيم اين 
كش��ور اصوال پاس��خگوي قيمت واقعي سنگ 
ما نيست. يك نوع س��نگ را كه به قيمت حدود 
۱۰۰ دالر صادر مي كنيم آن را فرآوري كرده و در 
نهايت ارزش منفي مي آوريم و آن را ۶۰ تا ۷۰ دالر 
مي فروشيم كه به آن ديگر صادرات فرآوري شده 

با ارزش افزوده نمي گويند.
او گف��ت: از صادرات ۱۱ ميلي��ون مترمربع اين 
محصول كه حدود ۲۰ درصد آن توسط واحد هاي 
فرآوري م��درن توليد و به قيمت واقعي فروخته 

مي شود.

ثبات قيمت محصوالت لبني 
گروه كاالي يك

رضا باكري دبير انجم��ن صنايع لبني افزايش 
مجدد قيمت لبنيات در بازار را رد كرد و گفت: 
بنابر مصوبه س��تاد تنظيم ب��ازار در ۲۳ خرداد 
قيمت ۱۴ قلم ف��رآورده لبني افزايش يافت كه 

همچنان اين مصوبه به قوت خود باقي است. 
او اف��زود: س��اير فرآورده هاي��ي كه مش��مول 
قيمت گذاري نيستند و به عبارتي ديگر در گروه 
۲ كاال قرار دارند بر اساس عرضه و تقاضا توسط 

كاال هاي لبني قيمت گذاري مي شوند.
باكري با اشاره به اينكه انجمن صنايع لبني نظارتي 
بر قيمت فرآورده هاي لبني ندارد بيان كرد: طبق 
قانون انجمن وظيف��ه اي در اين خصوص ندارد 
مگر آنكه سازمان حمايت با انجمن صنايع لبني 
قرادادي در اين خصوص منعقد و وظايف انجمن 
را تفويض كند در غير اين صورت سازمان حمايت 
موظف به رسيدگي به تخلفات كارخانه هاي لبني 

در خصوص گروه يك محصوالت لبني است.
دبي��ر انجمن صناي��ع لبني ادام��ه داد: گروه دو 
محصوالت لبن��ي كه مش��مول قيمت گذاري 
توسط ستاد تنظيم بازار نيستند تنها كارخانه هاي 
لبني بر اساس هزينه تمام شده و شرايط عرضه 
و تقاضا قيمت آن را تعيين مي كنند البته روش 
قيمت گذاري بايد مطابق با قيمت گذاري باشد 
كه سازمان حمايت به شركت ها ارايه داده است.

او با بيان اينكه كارخانه هاي لبني ش��ير خام را 
ب��ا نرخ هايي باالتر از مصوبه س��تاد تنظيم بازار 
خريداري مي كنن��د گفت: در نشس��تي كه با 
اتحاديه دامداران داشتيم آنها به سبب افزايش 
هزينه هاي توليد خواستار افزايش مجدد قيمت 
ش��دند و بدين منظور قرار ش��د آنها مدارك و 
مس��تندات الزم را به س��ازمان حمايت و ستاد 
تنظيم بازار ارايه دهند و هر قيمتي كه مسووالن 
ستاد تنظيم بازار مصوب كنند صنايع لبني آن 

را پرداخت خواهند كرد.
باكري قيمت كنوني خريد هر كيلو شير خام از 
دامدار را ۲ هزار و ۷۰۰ تا ۲ هزار و ۸۰۰ تومان اعالم 
كرد و گفت: اين در حالي است كه قيمت مصوب 
شير خام درب دامداري ۲ هزارو ۳۹۰ تومان است 
كه بدين ترتيب خريد با نرخ باالتر در قيمت تمام 

شده كارخانه هاي لبني بي تاثير نيست.
 او در پاي��ان درباره اينكه آي��ا كارخانه هاي لبني 
در خواستي درباره افزايش قيمت ۱۴ قلم فرآورده 
لبني به عنوان گروه كاالي يك داشتند تصريح 
كرد: تاكنون كارخانه هاي لبني درخواستي مبني 
بر افزايش قيمت نداش��تند، اما زماني كه ستاد 
تنظيم بازار قيمت مصوب جديد شير خام را اعالم 
كند بر اساس آن قيمت فرآورده هاي لبني افزايش 
نمي يابد، اما نمي توان زماني را براي آن اعالم كرد.

اعضاي هيات رييسه كميسيون هاي اتاق بازرگاني مطرح كردند

مصايب صادرات در ايام اتهام به صادركنندگان

توسعه الك پشتي توليد و صادرات محصوالت ارگانيك  در كشور

امسال روز ملي صادرات كم رمق تر از هر سالي بود. دولت 
چندان اميدي به صادرات ندارد. بخش��نامه هاي ارزي و 
كاهش نرخ ارز عمال توان صادراتي كشور را به شدت كاهش 
داده اس��ت. حتي به دليل بحث هاي بازگشت ارز ديگر از 
اعتبار صادركنندگان چندان خبري نيست. صادركنندگان 
متهم هستند كه به دنبال سود شخصي بودند و بخش قابل 
توجهي از ارز به كشور بازنگشته است. با اين وجود هنوز هم 
تنها راه جلوگيري از ركود در اقتصاد ايران صادرات است. 
نمي توان صادركننده را محكوم كرد و انتظار داشت فاصله 
بين تقاضا و عرضه در اقتصاد ايران حل شود. با اين وجود 
هنوز اين بحث وجود دارد كه چرا كشور با وجود مازاد توليد 

امكان صادرات اكثر كاالها را در حجمي قابل قبول ندارد؟

     چالش  عدم  شناخت  بازار هدف
در همين رابطه س��ادينا آبايي نايب رييس كميس��يون 
احداث و خدمات فني و مهندسي اتاق ايران مي گويد اينكه 
قيمت اكثر توليدات ما در ص��ورت نبود يارانه هاي انرژي 
و آب تقريبًا رايگان و قابلي��ت رقابت در تجارت جهاني را 
ندارد تا حدودي منطقي اس��ت اما دليل آن را نبايد صرفًا 
در ناتواني بخش خصوصي يا كمبود تخصص و تجربه در 
حوزه نيروي انساني جست وجو كرد؛ بلكه بايد ريشه آن را 
در سياست گذاري هاي غلط، دخالت هاي نابجا، ناتواني در 
كنترل تورم و البته تا حدودي وادادگي بخش خصوصي، 
نبود توليدات بر اس��اس رقابت هاي جهاني و يافتن بازار 
ماندگار در داخل و خارج از كشور جست وجو كرد. به گفته 
وي اين عوامل از يك س��و توان رقابت پذيري كاالها را در 
بازارهاي جهاني كاهش مي دهد و از س��وي ديگر تمركز 
بيش��تر فعاالن بخش خصوصي را ب��ر دريافت رانت هاي 

موجود متمركز مي كند.
آبايي مي افزايد در حوزه صادرات خدمات فني مهندسي 
با مشكالت جدي تري مواجه هستيم كه در زمان حاضر 
ازجمله عدم شناخت بازارهاي هدف، ركود نسبي حاكم 
برجه��ان و جنگ هاي تعرفه اي، محدود ش��دن فعاليت 
ايراني ها در خارج از كش��ور با تحريم ه��اي همه جانبه و 
درنهايت عدم شناخت دقيق از توان و تنوع صدور خدمات 
فني و مهندس��ي در ميان دولتمردان و فعاالن اين عرصه 
مهم ترين آنها به شمار مي رود. مجموع اين عوامل باعث شده 
تا سهم صادرات خدمات فني و مهندسي بر اساس آخرين 

آمارها در سال هاي اخير روندي نزولي و كمتر از ۳ درصد 
صادرات خدمات ما باش��د. درحالي كه با توسعه فناوري 
اطالعات و ارتباطات و گذر از مرحله انقالب صنعتي رشد 
صادرات خدمات فني و مهندسي با شتاب بسيار بيشتري از 
كاالها مواجه است و حتي برخي تحليل گران بر اين باورند 
كه به زودي با توسعه فناوري هاي نوين سهم خدمات فني 

مهندسي در صادرات به اندازه صادرات كاالها خواهد شد.
به گفته نايب رييس كميس��يون احداث و خدمات فني 
و مهندس��ي با وجود نبود اطالعات و آمار دقيق در حوزه 
صادرات خدمات فني و مهندسي، اگر به داليل فرازوفرود 
صادرات خدمات فني و مهندس��ي از ده��ه ۸۰ تاكنون 
بنگريم و اين روند را با روند روبه رشد صادرات خدمات فني 
و مهندسي در كش��ورهاي درحال توسعه مقايسه كنيم، 

متوجه دو نكته كليدي مي ش��ويم؛ نخست آنكه تعريف 
خدمات فني و مهندسي بيشتر معطوف به صنعت احداث 
و فعاليت ه��اي عمراني بوده كه البته درج��اي خود بايد 
بازتعريفي از آن صورت پذيرد؛ از س��وي ديگر تا حدودي 
رابطه معناداري با درآمدهاي نفتي و تعامل ما با كشورهاي 

هدف داشته است.

     گذر از بحث  خودكفايي
از سوي ديگر فرشيد شكرخدايي رييس كميسيون توسعه 
پايدار، محيط زيست و آب مي گويد مزيت نسبي ايراني ها 
تجارت است. اما متأسفانه در طول ۶۰ سال گذشته، نظام 
اقتصادي كشور بر اين مبنا طراحي شده است كه ما نفت را 
مي فروشيم و براي رفاه مردم واردات انجام مي دهيم. به گفته 

شكرخدايي بررسي تجربه كارخانه سازي كشور در طول 
دهه هاي گذش��ته به خصوص بعد از صنعتي شدن نشان 
مي دهد، بهتري��ن كارخانه هاي ما به خصوص در دهه ۴۰ 

كارخانه هايي با توليد كاالهاي رقابت پذير بودند. 
رييس كميسيون توسعه پايدار، محيط زيست و آب افزود 
در همان زمان اصل بر اين بود كاالهايي را توليد كنيم كه 
بتوانيم هم در بازار داخل و هم خارج بفروشيم. با مرور زمان، 
افزايش تعرفه ها به منظور حمايت از توليد كاالها، حاشيه 
امن مصنوعي را ايجاد كرد ك��ه اوج آن در صنعت خودرو 
بود تا در يك دوران گذار، صنايع توانمند شوند و بعد هم با 
كاهش تعرفه ها، كاالهاي ما با دنيا رقابت كنند. وي تأكيد 
كرد اما در حال حاضر سياست كاهش تعرفه ها مدت هاست 
كه اجرا نمي شود، از همين رو كاالي باكيفيتي كه حتي در 

بازارهاي داخلي جايگزين كاالي خارجي شود، مدت هاست 
توليد نمي شود.  به گفته شكرخدايي نكته بعدي، تيراژ توليد 
است. نمي توان براي مثال با تيراژ ۲۰۰ هزار دستگاه تلفن 
همراه به رقابت با شركتي پرداخت كه تيراژ توليد آن در سال 
۱۰۰ ميليون دستگاه است. در حال حاضر در برخي صنايع، 
تيراژ مناسب به يك چالش اساسي تبديل شده است؛ به 
همين دليل به نظر من شعار خوداتكايي را بايد جايگزين 
خودكفايي كنيم. چراكه توليد برخي محصوالت ازلحاظ 
مزيت نسبي در توان توليدي كشور نيست كه بخواهيم در 

آن به خودكفايي برسيم.

     سنگ اندازي دولت در مسير صادرات
بهرام شكوري رييس كميسيون معادن و صنايع معدني 
مي گويد متاسفانه امروز به بهانه تكميل زنجيره ارزش و 
صادرات كاال با ارزش افزوده بيشتر، در شرايطي كه حتي 
امكان توليد بيش��تر در زنجيره هاي پايين دستي ميسر 
نبوده، در ميسر صادرات مواد معدني سنگ اندازي مي شود. 
درحالي كه از اس��اس، طرح توجيه فني و اقتصادي توليد 
زنجيره هاي پايين دستي بايد به گونه اي تدوين و طراحي 
ش��ود كه حتي با واردات تمام مواد اوليه مورد نياز، باز هم 
سودآوري مورد نظر زنجيره هاي پايين دستي تامين شود. 
يك فعال اقتصادي زنجيره پايين دستي نمي تواند واحدي 
را افتتاح كند و ساير حلقه هاي پيشين را ملزم به حمايت 
از خود نمايد، بلكه ظرفيت هاي داخلي تنها يك پتانسيل 
به حساب مي آيد و فعالين زنجيره هاي پايين دستي بايد 
سودآوري توليد را در پر ريسك ترين حالت، يعني واردات 
تمام مواد اوليه بسنجند.  رييس كميسيون معادن و صنايع 
معدني افزود: به طور مثال ژاپن كه كشوري غني از ذخاير 
معدني نبوده، با واردات كنسانتره سنگ آهن و قراضه، ۱۱۰ 
ميليون تن فوالد توليد مي كند و از س��ود خود نيز منتفع 
مي گردد يا كشور سنگاپور با وجود نداشتن ذخاير نفتي و 
گاز به قطب پتروشيمي تبديل شده است. در شرايطي كه 
توليد و صادرات محصوالت زنجيره پايين دستي كشور در 
حوزه معدن از مزيت كافي برخوردار نبوده، اصرار و فشار بر 
تكميل زنجيره و صادرات محصول نهايي، تالشي بي فايده 
خواهد بود كه كش��ور را هم از منافع تجارت مواد معدني 
بي بهره خواهد گذاشت و هم امكان صادرات مواد با ارزش 

افزوده باالتر در كشور مهيا نيست.

با وجود توسعه كش��ت و مصرف محصوالت ارگانيك در 
كشورهاي توسعه يافته به سبب اهميت باالي آن در حفظ 
محيط زيست و تضمين سالمت جامعه، اما اين موضوع در 
كشور ما مغفول مانده است به  طوري كه با وجود تاكيد برنامه 
ششم بر توليد محصوالت ارگانيك، اما دولت همانند برنامه 

پنجم توسعه همچنان در بحث غذاي سالم عقب است.
بس��ياري از مس��ووالن بر اين باورند كه با وجود گسترش 
بيماري هاي مختلف و جاي خالي توليد محصوالت ارگانيك 
و سالم در كش��ور، دولت همچنان بر طبل توليد و واردات 
محصوالت ترا ريخته مي كوبد، اين در حالي اس��ت كه در 
كنار اسناد باالدس��تي، مطالبات عمومي بر توليد غذاي 

سالم تاكيد دارد.

   ض�رورت حمايت ه�اي الزم از كش�اورزان 
محصوالت  ارگانيك

علي خان محمدي مديرعامل مجمع ملي نخبگان كشاورزي 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اينكه 
پروسه طوالني تا توليد محصوالت ارگانيك پيش روست، 
اظهار كرد: با توجه به گسترش بيماري هاي متعدد، جامعه 
كشاورزي و مصرف كنندگان به دنبال محصوالت و غذاي 
سالم هستند. وي با انتقاد از بي توجهي مسووالن به توليد 
محصوالت ارگانيك در برنامه ششم توسعه افزود: با توجه 
به آنكه محصوالت ارگانيك در بازار داخل و خارج خواهان 
زيادي دارد، از اين رو اعمال حمايت هاي الزم از كشاورزان 
مي تواند آنها را به سمت و سوي توليد محصوالت ارگانيك 
سوق دهد. خان محمدي با اشاره به اينكه توليد محصوالت 
ارگانيك  در كشور توجيه اقتصادي دارد، بيان كرد: با وجود 
هزينه هاي سنگين درمان، دولت با اختصاص بخشي از يارانه 
سم و كود به توليد محصوالت ارگانيك مي تواند به ميزان قابل 

توجهي از هزينه ساالنه درمان بكاهد.

   توسعه توليد و صادرات محصوالت  ارگانيك 
الك پشتي است

در همين رابطه رضا نوراني رييس انجمن ارگانيك درباره 
آخرين وضعيت س��طح زير كش��ت محصوالت ارگانيك 
 در كش��ور اظهار كرد: بنابر آمار و ارقام غير رس��مي سطح 
زير كشت محصوالت ارگانيك با عرصه طبيعي به ۹۰ تا ۹۵ 
هزار هكتار مي رسد كه از اين ميزان ۴۰ هزار هكتار مربوط 
به عرصه هاي طبيعي و ۵۵ هزار هكتار در حال گذار به توليد 
محصوالت ارگانيك است به طوري كه افراد در حال دريافت 
گواهينامه هاي اس��تاندارد ۱۱ هزار ي��ا اتحاديه هاي اروپا 
هستند. او با اشاره به اينكه وضعيت كشور ما در توسعه توليد و 
صادرات محصوالت ارگانيك الك پشتي است افزود: با وجود 
تأكيد برنامه ششم مبني بر توسعه توليد محصوالت ارگانيك 
در كشور، اما افق روشني براي تسهيالت و حمايت هاي ويژه 
از توليدكنندگان ديده نشده است. نوراني ادامه داد: با وجود 
آنكه چند دهه از سموم و كود شيميايي يارانه دار استقبال 
كرديم، اما امروز حمايتي از نهاده هاي كشاورزي ارگانيك 
نداريم. رييس انجمن ارگانيك با بيان اينكه نهاده هاي مجاز 
به كشاورزي ارگانيك گران اس��ت گفت: با توجه به آنكه 
توليدكنندگان خرده پا براي توليد محصوالت ارگانيك بايد 
هزينه هاي سنگيني را بابت خريد نهاده ها بپردازند از اين رو 
نياز اس��ت وزارت جهاد كشاورزي بخشي از يارانه سموم و 
كود هاي شيميايي را به توليد محصوالت ارگانيك اختصاص 

دهد تا حركت ما در اين مسير توسعه يابد.
او از افزايش ۱۰ تا ۱۵ درصدي ساالنه مصرف محصوالت 
ارگانيك در بازار هاي جهاني خبر داد و گفت: كشور هايي 
همچون امريكا س��پس اروپا و ژاپن و كره به دنبال افزايش 
سطح زير كشت و مصرف محصوالت ارگانيك در كشورشان 
هستد چرا كه با استفاده از محصوالت ارگانيك و تضمين 
س��المت جس��مي هزينه هاي درمان بطور چشمگيري 

كاهش يا حذف مي شود از اين رو مقرون به صرفه است كه 
مردم محصوالت ارگانيك را مصرف كنند. نوراني ادامه داد: 
توليد محصوالت ارگانيك عالوه بر تضمين سالمت جامعه 
در حفظ محيط زيست نقش مهمي دارد چرا كه توليد اين 
محصوالت درادامه حيات ميكروارگانيسم هاي موجود در 
طبيعت همخواني دارد در حالي كه با اس��تفاده از سموم 
و كود ش��يميايي تعادل موجود خاطي ب��ر هم مي خورد. 
رييس انجمن ارگانيك با انتقاد از بي توجهي مسووالن به 
اجراي برنامه ششم توسعه در خصوص توليد محصوالت 
ارگانيك گفت: اگرچ��ه هزينه هاي تولي��د، جمع آوري، 
بسته بندي و ذخيره سازي محصوالت ارگانيك در مقايسه 
با توليدات طبيعي به س��بب قيمت نهاده ها باالتر است و 
در نتيجه مصرف كننده بايد قيمت باالتري را براي خريد 
محصوالت پرداخت كند، اما با اختصاص يارانه به نهاده هاي 
كش��اورزي ارگانيك و كارخانه كود هاي ارگانيك قيمت 
كاهش مي يابد كه اين امر در قيمت تمام شده و سير نزولي 
قيمت مصرف كننده در بازار تأثير بسزايي خواهد داشت كه 

متأسفانه مسووالن ذي ربط از اين موضوع غافل هستند.

     دولت بر طبل حمايت از محصوالت تراريخته  
مي كوبد

آزاد عمراني عضو هيات رييسه انجمن ارگانيك در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرين وضعيت برنامه 
ششم توسعه مبني بر توسعه و توليد محصوالت ارگانيك 
در كشور اظهار كرد: با توجه به شرايط اقليمي آب و هوايي 
ايران و مزيت هاي نسبي توليد محصوالت ارگانيك بدون 
ترديد توسعه و ترويج اين محصوالت و حمايت هاي الزم از 

توليدكنندگان امري ضروري است.
او افزود: اگرچه قيمت محصوالت ارگانيك در مقايس��ه با 
محصوالت فعلي كمي باالتر اس��ت، اما با توس��عه و رونق 

ارگانيك قيمت براي مصرف كننده مناسب تر خواهد شد.
عمراني با اشاره به اينكه قابليت تبديل محصوالتي همچون 
انار، پس��ته و زعفران به ارگانيك بسيار باالست بيان كرد: 
تغيير مزارع و باغات انار، پس��ته و زعفران از حالت فعلي به 
ارگانيك تنها ظرف مدت ۳ سال با سرمايه گذاري و آموزش 
بهره برداران دست يافتني است ضمن آنكه با توسعه صادرات 
اين محصوالت در بازار هاي جهاني عالوه بر ارز آوري مناسب 
مي توان خأل حضور خود در چند سال گذشته را جبران كرد.

عضو هيات رييسه انجمن ارگانيك ادامه داد: با توجه به آنكه 
محصوالت ارگانيك سالمت جسمي افراد را تضمين مي كند 
از اين رو مسووالن امر به منظور كاهش هزينه هاي درماني 
و پيشگيري از بيماري هاي مختلف بايد توسعه و توليد اين 
محصوالت را طبق برنامه شش��م در دستور كار خود قرار 
دهند كه متأسفانه از سوي سياست گذاران و ساير نهاد هاي 

اجتماعي همتي براي اين موضوع وجود ندارد.
او با انتقاد از بي توجهي مسووالن امر به توسعه محصوالت 
ارگانيك در برنامه ششم توسعه اظهار كرد: با توجه به آنكه 
كش��اورزي ارگانيك نمودي در بودجه سراس��ري ندارد و 
همواره سياس��ت مدوني با وجود طرح ها و پيشنهاد هاي 
مختلف به سازمان برنامه و بودجه وزارت جهاد كشاورزي 
و وزارت بهداشت براي اجراي آن نيست از اين رو نهاد هاي 
اجرايي همتي براي اجراي آن ندارند اين در حالي است كه 
بار ها از مسووالن دس��تگاه هاي ذي ربط تقاضاي مالقات 
داشتيم تا بتوانيم طي جلسات مختلف موضوع محصوالت 
ارگانيك را ساماندهي كنيم كه متأسفانه مالقاتي ميسر نشد.

عمراني ادامه داد: اگر برچسب محصوالت ارگانيك توسط 
يكي از مراجع ذي صالح روي محصوالت تأييد شود اعتماد 
خريداران به خريد اين محص��والت افزايش مي يابد، اما تا 
زماني كه مراجع ذي صالح دغدغه اي براي رفع موانع نداشته 
باشند به طور قطع پيشرفتي در اين زمينه حاصل نمي شود و 

مردم به حق طبيعي خود كه مصرف محصوالت سالم است 
دست نمي يابند. عضو هيات رييسه انجمن ارگانيك با انتقاد 
از اين مساله كه طي سال هاي اخير عزمي جدي در خصوص 
توسعه و توليد محصوالت ارگانيك در كشور وجود نداشت 
اظهار كرد: با وجود آنكه سازمان استاندارد، استاندارد ۱۱ 
هزار را در چند سال اخير تضمين و مسير ريل گذاري آن را 
مشخص كرد، اما وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بهداشت 
ب��ه جاي حركت در م��دار اين اس��تاندارد و جهت دهي و 
قانون گذاري و تدوين دستورالعمل هاي ارگانيك متناسب 
با اين اس��تاندارد توجهي به اين موضوع ندارند و همچنان 
اين مساله در بالتكليفي محض وجود دارد. به گفته عمراني 
هم اكنون توليدكنندگان خرد محصوالت در عرصه هاي 
مختلف همچون زنبور عسل، محصوالت زراعي و باغي كه 
متقاضي ارگانيك در كشور هستند، اما در صورت مراجعه 
به نهاد هاي مربوط و مطرح كردن پيشنهاد خود متأسفانه 
راهكار و بس��ته حمايتي در اختيار آنها قرار نمي دهند كه 
نتيج��ه اين امر منجر به گس��ترش بيماري هاي مختلف 
همچون سرطان و هزينه هاي درماني كمرشكن در كشور 
شده است. اين مقام مسوول با بيان اينكه موضوع كشاورزي 
ارگانيك در برنامه ششم توسعه براي دولت هدف گذاري و 
تكليف شده است بيان كرد: همچنين مقام معظم رهبري در 
سياست ابالغيه كلي اصل ۱۱۰ قانون اساسي در بند ۸ به اين 
موضوع تأكيد كردند كه اين اسناد باالدستي در كنار مطالبات 
عمومي وجود دارد، اما متأسفانه در عمل مي بينيم كه دولت 
همچنان بر طبل محصوالت تراريخته، حمايت از توليد و 
واردات تراريخته، توجيه علمي در سالمت اين محصوالت 
و ناديده گرفت��ن تجربيات جهاني در خصوص مخاطرات 
تراريخته در سالمت و حفظ محيط زيست گام برمي دارد و 
اين موضوع موجب شده تا از تكليف قانون و سياست هاي 

كلي نظام دور بمانيم. 

رييس انجمن توليدكنندگان فوالد مطرح كرد رييس اتاق تعاون: 

اثرات محدود شدن صادرات  فوالد به فوالدسازان۵۰  درصد تعاوني ها تعطيل هستند
رييس اتاق تعاون كشور با اشاره به اينكه بيش از ۵۰ درصد 
تعاوني ها غيرفعال هستند گفت: بانك توسعه تعاون، بانكي 
تخصصي اس��ت كه قرار بود وظيفه حمايتي ايفاء كند اما 
اكنون اي��ن بانك به س��ودآوري روي آورده و از ريل اصلي 
خود خارج شده است. بهمن عبداللهي، رييس اتاق تعاون 
ايران با اشاره به اينكه نظام بانكي فشل است گفت: با وجود 
تحريم ها و فش��ارهاي اقتصادي متأسفانه همچنان نظام 
بانكي فشل است و به  غير از يك يا دو بانك مشكالت ارزي 
در همه بانك ها وجود دارد. وي افزود: نخستين قدمي كه در 
اصالح نظام بانكي صورت گرفت موضوع ادغام بانك هاي 
نظامي بود كه اميدواريم تا ۳ سال آينده نظام بانكي در ايران 

به ساختار مناسبي برسد.
رييس اتاق تعاون كشور بابيان اينكه از بانك ها انتظار مي رود 
كه بخش توليد را حمايت كنند، گفت: بانك توسعه تعاون، 
بانكي تخصصي است كه قرار بود وظيفه حمايتي ايفاء كند 
اما اكنون اين بانك به سودآوري روي آورده است. متأسفانه 
بانك هايي كه قرار بود نقش حمايتي ايفا كنند از ريل اصلي 
خود خارج  ش��ده و مانند ديگر بانك ها مسير سودآوري را 
دنبال مي كنند. وي افزود: سرمايه اوليه بانك توسعه تعاون 
در زمان آغاز به كار ۵۰۰ ميليارد تومان بود كه اين سرمايه 
همچنان ثابت مانده و افزايشي نداشته است. با پيگيري هاي 

صورت گرفته قرار است دولت سرمايه اين بانك را به هزار 
ميليارد تومان افزايش دهد تا جوابگوي درخواست تسهيالت 
بخش توليد باش��د. رييس اتاق تعاون كش��ور به موضوع 
واگذاري سازمان تعاون روستايي به بخش خصوصي اشاره 
كرد و گفت: به س��بب وجود موازي كاري در بخش تعاون، 
قرار است سازمان تعاون روستايي توسط هيات واگذاري 
به بخش خصوصي واگذار شود. وي ادامه داد: تالش داريم 
تا اين سازمان را به اتحاديه ها واگذار كنيم تا از موازي كاري 
بخش تعاون كشور جلوگيري شود. اگر بخش تعاون كشور 
يكپارچه سازي نشود سبب اتالف وقت و هزينه هاي بسياري 
خواهد شد. رييس اتاق تعاون كشور با اشاره به اهميت بخش 
كشاورزي در اقتصاد، عنوان كرد: بخش كشاورزي محور 
اقتصاد است و همه مي دانند كه اين محور بايد تقويت شود تا 
بتوان نياز غذايي كشور را تأمين كرد. ساالنه ميلياردها دالر 
مواد غذايي به كشور وارد مي شود اما همچنان براي افزايش 
راندمان كشاورزي تالش چشمگيري صورت نگرفته است.

رييس اتاق تعاون كشور در ادامه با اشاره به وجود ظرفيت هاي 
مختلف اقتصادي در خوزستان، گفت: خوزستان به تنهايي 
هيچ نيازي به تهران ندارد اما متأس��فانه مديران استان از 
ظرفيت هاي موجود براي توسعه استان استفاده نمي كنند. 
اگر از ظرفيت هاي خوزستان استفاده شود عالوه بر تأمين 

نيازهاي مختلف مردم استان، مي توان منافع بسياري نيز به 
استان هاي هم جوار آن ارايه كرد. عبداللهي تأكيد كرد: از 
ظرفيت بخش تعاون در خوزستان تاكنون به خوبي استفاده  

نشده است. 
 رييس اتاق تعاون كشور در بخش ديگري از سخنان خود 
به وجود ۱۹۵ هزار تعاوني ثبت ش��ده در كشور اشاره كرد 
و گفت: از اين تعداد فقط ح��دود ۹۴ هزار تعاوني فعاليت 

مي كنند و بيش از ۵۰ درصد آنها غيرفعال هستند.
وي افزود: ۱۴ ميليون نفر عضو تعاوني هايي هستند كه بالغ بر 
يك ميليون و هفتصد هزار ش��غل تاكنون ايجاد كرده اند. 
براس��اس نرم جهاني تعاوني ها ح��دود ۱۰ درصد توليد 
شغل كشورها را برعهده دارند كه اين رقم در ايران باوجود 

بي مهري ها به ۹ درصد مي رسد. 
رييس اتاق تعاون كشور درباره دسته بندي جديد كارت هاي 
بازرگاني عنوان كرد: براساس دستورالعمل جديد و به سبب 
بروز مشكالت و سوءاستفاده هايي كه از كارت هاي بازرگاني 
ش��ده بود، مقرر ش��د كارت هاي بازرگاني براساس ميزان 
فعاليت بازرگانان طبقه بندي شده و ميزان افزايش صادرات 
آنها به صورت پلكاني باش��د. اتاق تعاون و اتاق بازرگاني دو 
مرجع صدور كارت بازرگاني هستند و هيچ مرجع ديگري 

حق صدور كارت بازرگاني ندارد.

رييس انجمن توليدكنندگان فوالد ايران گفت كه 
با محدود ش��دن صادرات فوالد ب��ه توليدكنندگان 
اين محص��ول، از ه��رج و م��رج در بازارهاي هدف 

جلوگيري شد.
بهرام س��بحاني در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: 
مقررات زدايي از توسعه صادرات فوالد، از اولويت هاي 

كاري انجمن فوالد در سال ۹۸ بوده است.
وي ادامه داد: از ابتداي امسال صادرات فوالد صرفا 
به توليدكنندگان يا نمايندگان آنها اختصاص پيدا 
كرد تا ضمن جلوگي��ري از هرج و مرج در بازارهاي 
منطقه، فوالدسازان بتوانند بهتر و با نرخ هاي باالتري 

در بازارهاي جهاني حضور پيدا كنند.
رييس انجمن توليدكنندگان فوالد ايران افزود: در 
همين راستا و با پيگيري هايي كه از طريق هم افزايي 
با ساير تش��كل ها انجام ش��د، مقررات بازگشت ارز 

حاصل از صادرات هم اصالح شد.
وي خاطرنشان كرد: در راستاي هدف انجمن براي 
مقررات زدايي از توسعه صادرات، در نيمه دوم امسال 
دومين دوره نمايش��گاه ملي ف��والد ايران در جهت 
ساختار اساسي براي توسعه بومي سازي در زنجيره 

فوالد آغاز به كار خواهد كرد.

سبحاني ادامه داد: سال گذشته جريان بومي سازي 
در صنعت فوالد آغاز كه خوشبختانه فراگير نيز شد 
و امسال شاهد اقدامات متعددي توسط فوالدسازان 

در اين مورد بوده ايم.
 امس��ال عالوه بر برگزاري نمايشگاه ملي فوالد، دو 
طرح اساس��ي براي توسعه بومي س��ازي در زنجيره 
فوالد دنبال شده كه در نيمه دوم سال آغاز فعاليت 

خواهد كرد.
وي افزود: س��امانه جامع بومي سازي زنجيره فوالد 
مراحل طراحي و امور نرم افزاري اش به اتمام رسيده 
و به زودي به عنوان س��اختار اطالعاتي و ارتباطاتي 

بومي سازي فوالد، رسما آغاز به كار خواهد كرد.
رييس انجمن توليدكنندگان فوالد ايران خاطرنشان 
كرد: همچنين س��اختار حمايت مالي بومي سازي 
در زنجي��ره فوالد تحت عنوان صن��دوق پژوهش و 
فناوري فوالد ايران با حمايت و مش��اركت ايميدرو 
و ش��ركت هاي بزرگ ف��والدي و معدني همچنين 
معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري، مراحل 
آماده سازي تاسيس خود را دنبال مي كند. تاسيس 
اين صندوق نيز از برنامه هاي مهم صنعت فوالد در 

نيمه دوم سال ۹۸ به شمار مي رود.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

طالي سياه با 3 روز متوالي افزايش قيمت، رشد 3 درصدي سود هفتگي را ثبت كرد

ثبات قيمت نفت پس از افزايش 3 درصدي
گروه انرژي|

قيمت نفت روز جمعه در كانال 61 دالر ثابت ماند. 
برنت كه عصر روز چهارشنبه در پي انتشار آمار 
ذخاير نفت امري�كا كه كاهش غيرمنتظره اي را 
نمايش مي داد، نزديك به 2 دالر رشد كرد و از 58 
دالر و 8 سنت در هر بشكه به 61 دالر و 7 سنت 
در هر بشكه رسيد روز پنجشنبه نيز به رشد خود 
ادامه داد و در نهايت با 61 دالر و 63 سنت در هر 
بشكه معامله ش�د. روز جمعه، پيش بيني هاي 
نگران كننده از ميزان رش�د اقتصاد جهاني بار 
ديگر نگراني ها از چش�م انداز تقاضا براي نفت 
را تش�ديد كرد و مانع افزايش بيشتر قيمت ها 
شد. بدين ترتيب، قيمت هاي برنت در روز جمعه 
بين 61 دالر و 31 س�نت و 61 دالر و 68 سنت در 
نوسان بود. ديروز آمار گمركي واردات نفت چين 
نيز منتشر شد كه نشان داد حجم واردات نفت از 
ايران با وجود كاهش به نسبت ماه گذشته، باالتر 

از حجم واردات نفت از امريكا قرار گرفته است.

قيمت هر بشكه نفت برنت ديروز با 1 سنت معادل 0.02 
درصد رشد به 61 دالر و 68 سنت در هر بشكه رسيد. 
قيمت نفت برنت كه روز پنجشنبه حدود يك درصد 
و روز چهارشنبه 3 درصد افزايش يافته بود، همچنان 
در مسير ثبت رشد هفتگي بيش از 3 درصد قرار دارد. 
قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت امريكا نيز ديروز 
با 4 سنت معادل 0.07 درصد افت به 56 دالر و 19 سنت 
در هر بشكه رسيد. قيمت نفت خام امريكا در جلسه روز 
پنجشنبه نيم درصد و در جلسه روز چهارشنبه بيش 
از 3 درصد افزايش يافته بود و همچنان در مسير رشد 

هفتگي 4 درصدي قرار دارد.
به گزارش رويترز، جهش هفتگي قيمت نفت ناشي از 
كاهش غيرمنتظره ذخاير نفت خام امريكا و خوش بيني 
نسبت به تالش هاي بيشتر اوپك و متحدانش جهت 
مديريت بازار نفت بوده است. با اين حال، نگراني ها در 
مورد تضعيف رشد اقتصاد جهاني همچنان مانع از رشد 

قابل توجه قيمت ها شده است.
گزارش اداره اطالعات انرژي امريكا نش��ان داد ذخاير 
نفت اين كشور در هفته منتهي به 18 اكتبر به ميزان 
1.7 ميليون بشكه كاهش پيدا كرده است، در حالي كه 
تحليلگران در نظرسنجي رويترز، رشد ذخاير امريكا 
به ميزان 2.2 ميليون بشكه را پيش بيني كرده بودند. 
اين آمار برخالف گزارش روز سه شنبه موسسه امريكن 
پتروليوم بود كه اعالم كرد ذخاير نفت امريكا به ميزان 
4.5 ميليون بشكه افزايش پيدا كرده و به 437 ميليون 

بشكه رسيده است.
طبق گ��زارش اداره اطالعات ان��رژي امريكا، كاهش 

هفتگي ذخاير نفت در پي افزايش فعاليت پااليشگاه ها 
و كاهش واردات نفت روي داد. اما معامله گران مي گويند 
نگراني هاي مستمر نسبت به دورنماي تقاضا براي نفت 

هم چنان جو بازارها را منفي نگه داشته است.
جفري هالي تحليلگر بازار نفت در موسسه »اوآندا« در 
اين باره گفت: »كند ش��دن فعاليت هاي اقتصادي در 
سطح جهان موجب كاهش تقاضا براي نفت خواهد شد 
بنابراين واقعيت اين است كه رشد قيمت نفت محدود 

خواهد بود.«
در همي��ن حال ب��ه گ��زارش تس��نيم، اقتصاددانان 
شركت كننده در نظرسنجي رويترز گفتند كه كاهش 
بيشتر رشد اقتصاد جهاني همچنان محتمل تر از ترميم 
اقتصادي است، هر چند كه بانك هاي مركزي جهان 

در حال اتخاذ سياست هاي محرك اقتصادي هستند.
اطالعات اقتصادي مربوط به آلمان نشان مي دهد كه 
بخش توليد اين كش��ور در منطقه منفي قرار گرفته 
اس��ت. به گزارش اويل پرايس، شاخص مديران خريد 
آلمان )PMI( در ماه اكتبر 41.9 ثبت شد كه بيشتر 
از 41.7 ماه سپتامبر است ولي همچنان از عدد 42 كه 
بازار پيش بيني مي كرد پايين تر است. شاخص پايين تر 
از 50 نش��انه ركود در فعاليت هاي توليدي است. رقم 

ماه سپتامبر پايين ترين حد از پايان بحران مالي است.
اين ناكارآم��دي اقتصادي يك پديده جهاني اس��ت. 
تجارت تجهيزات امريكا هم ب��راي دومين ماه پياپي 
در س��پتامبر كاهش يافت. كاترپيالر، شركت صنايع 
س��نگين امريكا ارقام نااميدكننده اي را براي سه ماهه 
سوم سال ميالدي جاري گزارش داد و پيش بيني سود 
ساالنه خود را پايين آورد. اين توليدكننده تجهيزات تا 
حدي شاخصي است براي فعاليت صنعتي امريكا. اين 
شركت اعالم كرد درآمد آن ضربه سختي خورده چون 
ش��ركت هاي بزرگ به خاطر نگراني در مورد سالمت 

اقتصاد جهان از خريد تجهيزات خودداري مي كنند.
به عبارت ديگر، پيامدهاي جنگ تجاري چين و امريكا 

در سراسر جهان حس مي شود.
يك مش��كل بزرگ ديگر براي اقتص��اد جهان بخش 
خودروسازي است. فروش جهاني خودرو كاهش يافته 
اس��ت و از آن جهت كه توليد خودرو بخشي بزرگ در 
بس��ياري اقتصادهاي اصلي جهان است، ركود در آن 

باعث ركود در كل توليد مي شود.
بيشترين چيزي كه بخش خودروسازي را آزار مي دهد 
احتمال كاهش تقاضاي نفت است. فروش كمتر خودرو 
به طور كلي يعني رشد پايين مصرف نفت. ولي در همين 

حين خودروهاي برقي هم بدشانس��ي ديگري براي 
تقاضاي نفت هستند. حتي اگر بازار خودرو دوباره رونق 
بگيرد، فروش خودروهاي داراي موتورهاي احتراقي 

داخلي احتماال به اوج قبلي بازنمي گردد.
نظرسنجي ديگر رويترز از اقتصاددانان نشان مي دهد 
كه آتش ب��س تجاري اخير بين امري��كا و چين نقطه 
عطف چندان مهمي محسوب نمي شود و تاثيري در 
كاهش ريسك بروز ركود در اقتصاد امريكا طي دو سال 

آينده ندارد.
بنجامين لو، تحليلگر شركت فيليپ فيوچرز در اين باره 
گفت: كندي رشد اقتصاد جهاني و افزايش ريسك هاي 
نزولي، ريس��ك پذيري را محدود نگه داش��ته است و 
معامله گران به ارزيابي وضعيت تقاضا براي سوخت در 

آينده نزديك مي پردازند.
اما برخي از فعاالن بازار اظهار كرده اند كه افت ذخاير 
امريكا كه در گ��زارش اداره اطالع��ات انرژي امريكا 
منعكس شده است، نش��ان دهنده وجود تقاضاست. 
اين در حالي اس��ت كه ديروز آم��ار گمركي واردات 
نفتي چين نيز منتش��ر ش��د كه از كاهش صادرات 
نفت اياالت متحده به چين حكايت دارد. به گزارش 
رويترز، آمارهاي گمركي چين نشان مي دهد كه در 

ماه ميالدي گذشته، واردات نفت چين از ايران باالتر از 
واردات نفت از امريكا بوده است. بر اساس آمار گمرك 
چين، ميزان صادرات ايران به چين در ماه س��پتامبر 
به دليل ادام��ه تحريم هاي دولت امريكا و تنش ها در 
خاورميانه كاهش داشته است. بر اين اساس، ميزان 
خريد نفت چين از ايران در ماه گذش��ته ميالدي به 
538 هزار و 878 تن رس��يد، در حالي كه اين رقم در 

ماه آگوست 787 هزار و 657 تن بوده است.
بر اس��اس تحليل جديدي كه موسسه رفينيتيو اويل 
ريسرچ انجام داده است: »همه محموله هاي نفتي كه 
چين پس از تشديد تحريم هاي امريكا از ايران خريده، در 
مخازن متعلق به ذخاير ملي چين در تيان جين، جين ژو، 

هوئيژو و شوشان ذخيره شده است.«
اما ليف تحليلگر ارشد مس��ائل نفتي در اين موسسه 
افزود، تانكرهايي كه نفت اي��ران را از ماه مه اين طرف 
تحويل چين داده اند، متعلق به شركت ملي نفتكش 

ايران بوده اند.
عربس��تان نيز در ماه س��پتامبر همچنان بزرگ ترين 
تامين كننده نفت چين بوده و خريد نفت شركت هاي 

چيني از ايران به حدود 539 هزار تن رسيده است.
حمله پهپادهاي يمني به تاسيسات نفتي عربستان در 
14 سپتامبر كه موجب تعطيلي نيمي از توليد نفت اين 
كشور شد، احتماال تاثير خود را در آمارهاي ماه اكتبر 

نشان خواهد داد.
بر اساس آمارهاي اداره كل گمرك چين، ميزان صادرات 
نفت عربستان به چين در ماه سپتامبر به 7.17 ميليون 
تن معادل حدود 1.74 ميليون بش��كه در روز رسيده 
كه نس��بت به 7.79 ميليون تن ماه آگوس��ت كاهش 

نشان مي دهد.

    اميد نفت به تصميم اوپك
عامل ديگري كه از قيمت هاي نفت پشتيباني كرده، 
دورنماي كاهش بيشتر توليد از سوي اوپك و متحدانش 

بوده است.
با اين حال رويترز گزارش داد كه الكساندر نواك، وزير 
انرژي روسيه روز چهارشنبه اظهار كرده است كه هيچ 
تقاضاي رس��مي براي تغيير پيمان فعلي محدوديت 

عرضه وجود نداشته است.
اوپك، روس��يه و س��اير توليدكنندگان غيراوپك در 
چارچوب گروهي مع��روف به اوپك پ��الس با هدف 
تقويت ب��ازار، از ابتداي ژانويه امس��ال توافقي را براي 
محدوديت عرضه به ميزان 1.2 ميليون بشكه در روز 
به اجرا گذاش��تند. اين توافق قرار است تا مارس سال 
2020 اجرا شود و اين توليدكنندگان در ديدار رسمي 
كه روزهاي پنجم و ششم دسامبر برگزار مي شود، به 

بررسي سياست توليد خود خواهند پرداخت.

بلومبرگ گزارش داد

شركت نفت فالت قاره چين احتمال تاثير تحريم كاسكو بر توليد نفت و گاز را رد كرد

حركت موفقيت آميز ايران به سوي اقتصاد غيرنفتي

چالش نفتي چين با تحريم شركت كشتيراني كاسكو

تسنيم|
بلومبرگ با اش��اره ب��ه كاهش اثر تحريم ه��ا و اينكه 
ترميم اقتص��اد ايران از هم اكنون آغاز ش��ده اس��ت 
نوش��ت: در حال حاضر صنعت نفت ح��دود بيش از 
20 درصد توليد ناخالص داخلي كش��ور را تش��كيل 
مي دهد. اين بدان معناست كه ايران ديگر يك اقتصاد 
نفتي محس��وب نمي ش��ود. هرچند در نگاه نخست 
ممكن اس��ت برآوردهاي منفي صندوق بين المللي 
پول از رش��د اقتصادي ايران در س��ال جاري ميالدي 
تقويت كننده ادعاي دولت ترامپ در مورد »موفقيت 
سياست فشار حداكثري« به نظر برسد، اما پيش بيني 
صندوق بين المللي پول حاكي از آن است كه با وجود 
تحريم هاي امريكا رش��د منفي اقتصاد ايران در سال 
2020 متوقف خواهد شد و اقتصاد ايران مسير ترميم 

را باز خواهد يافت.
بررسي دقيق تر اقتصاد ايران نشان مي دهد كه ترميم 
اقتصادي در اين كش��ور از هم اكنون آغاز شده است و 
ثبات در حال بازگش��ت به قيمت هاي مصرف كننده، 
بخش توليد، تجارت و بازار ارز ايران اس��ت. بر خالف 
آنچه ظاهرا ممكن است به نظر برسد، اين عالئم مثبت 
اقتصادي مي تواند چش��م انداز مذاكره مي��ان ايران و 
امريكا را تقويت كند. زيرا ثبات اقتصادي مي تواند اين 

اطمين��ان و اعتماد را به ايران ببخش��د كه مي تواند از 
موضع قدرت به مذاكره با امريكا بپردازد. مشخص ترين 
نشانه ثبات اقتصادي تقويت ارزش ريال است. از ماه مه 
 تاكنون، ارزش ريال ايران در برابر دالر امريكا 40 درصد 
تقويت شده اس��ت. بانك مركزي ايران با به كارگيري 
فناوري هاي جديد صرافي ها را به بانك ها متصل كرده 
و يك بازار متش��كل ارزي ايجاد ك��رده كه به صورت 
ديجيتالي مورد نظارت ق��رار مي گيرد و بدين طريق 
راه براي سوءاستفاده س��فته بازان و دالالن از بازار ارز 
بسته مي شود. به نظر مي رسد كه سيستم جديد حتي 
با اوج گيري تنش هاي ژئوپليتيك در تابستان امسال 
كارايي خود را به اثبات رسانده و توانسته جلوي نوسانات 

شديد بازار ارز را بگيرد.
تقويت ارزش ري��ال در كاهش نرخ تورم نيز موثر بوده 
است. ش��اخص قيمت مصرف كننده در ماه سپتامبر 
تنها 6.1 درصد رشد داشته كه كندترين رشد از زمان 
برقراري مجدد تحريم هاي امريكا در 18 ماه قبل بوده 
است. عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي ايران 
پيش بيني كرده كه نرخ تورم ط��ي ماه هاي آينده باز 

هم كاهش يابد.
ثبات در بازار ارز ايران همچنين به ترميم بخش توليد 
در اين كشور نيز كمك كرده است. بر اساس شاخص 

مديران خريد كه توسط اتاق بازرگاني ايران گردآوري 
ش��ده، فعاليت هاي توليدي پ��س از چند ماه كاهش 
در ابتداي س��ال، به تدريج در حال افزايش است. رقم 
شاخص مديران خريد ايران در 5 ماه از 7 ماه گذشته از 
رقم 50 فراتر رفته كه نشان دهنده ترميم بخش توليد 

در اين كشور است.
بر اساس پيش بيني ها صادرات غيرنفتي ايران در سال 
جاري ميالدي به رقم بي سابقه بيش از 40 ميليارد دالر 
خواهد رسيد. در نتيجه تالش دولت و بخش خصوصي 
براي تقويت تجارت منطقه اي، احتماال امس��ال براي 
اولين بار در تاريخ مدرن ايران ميزان صادرات غيرنفتي 
اين كشور از صادرات نفتي اش فراتر خواهد رفت. ميزان 
صادرات نفت ايران در نتيجه تحريم هاي دولت امريكا 

به حدود 10 ميليارد دالر كاهش يافته است.
هرچند كاه��ش درآمدهاي نفتي موجب كم ش��دن 
درآمده��اي ارزي اي��ران ش��ده و به مناب��ع درآمدي 
دولت لطمه زده است، اما يك تطبيق ساختاري بين 
هزينه هاي كش��ور با صادرات غيرنفتي كشور در حال 
انجام اس��ت. در حال حاضر صنعت نفت حدود بيش 
از 20 درصد توليد ناخالص داخلي كش��ور را تشكيل 
مي دهد. اين بدان معناست كه ايران ديگر يك اقتصاد 

نفتي محسوب نمي شود.

تسنيم|
شركت نفت فالت قاره چين CNOOC، بزرگ ترين 
ش��ركت توليد نف��ت و گاز دريايي چي��ن اعالم كرد 
تحريم هاي امريكا عليه ش��ركت كش��تيراني كاسكو 
تأثيراتي بر فعاليت هاي آن خواهد گذاشت ولي توليد 

نفت و گاز آن تحت تاثير قرار نمي گيرد.
به گزارش رويترز، افسر ارشد مالي اين شركت گفت: 
»تحريم ها تاثيراتي بر كسب و كار ما خواهد گذاشت 
مخصوصًا وقتي نفت و گاز از ميادين نفتي خارجي به 
چين مي رسد ولي من مطمئنم شركت راه حلي براي 

آن پيدا مي كند«.
وي گفت: »كاسكو تنها يك شركت حمل و نقل است 

و تحريم ها بر توليد نفت و گاز ما تاثيري نمي گذارد«.
دو هفته پيش گزارش ش��د كه CNOOC به دنبال 
اجاره نفتكش هايي براي حمل گاز طبيعي مايع است 
تا جايگزين نفتكش هاي كاسكو شود. شركت كاسكو 
به خاطر اته��ام حمل عامدانه نفت خ��ام ايران تحت 
تحريم هاي امريكا قرار گرفته است و دولت ترامپ اواخر 

سپتامبر بر 4 شركت كشتيراني چيني از جمله واحد 
داليان شركت كاسكو به خاطر حمل و نقل عامدانه نفت 

خام ايران تحريم هايي وضع كرد.
روز پنجشنبه نيز وزارت خزانه داري امريكا يك معافيت 
دو ماهه براي شركت ها در نظر گرفت تا معامالت خود 

با شركت كشتيراني كاسكوي چين را متوقف كنند.
طبق اطالعي��ه اي از طرف دفتر كنت��رل دارايي هاي 
خارجي وزارت خزان��ه داري امريكا، اي��ن معافيت تا 
20دسامبر ادامه خواهد داشت و بر اساس آن شركت ها 
بايد معامالت خود با شركت كشتيراني داليان كاسكو 
را پايان دهند كه ش��امل تخليه نف��ت خام غير ايراني 
مي شود. نگراني در مورد تحريم ها باعث دو برابر شدن 
قيمت حمل و نقل نفت و گاز طبيعي مايع توسط كشتي 
در سراسر جهان شد. وزارت خزانه داري امريكا اعالم 
كرد معافيت هاي روز پنجشنبه به شركت كشتيراني 
داليان كاسكو يا هر نهاد ديگري كه 50 درصد يا بيش 
از50درصد آن متعلق به اين شركت است، داده مي شود. 
اين معافيت ها اجازه هيچ گونه معامله يا فعاليت هاي 

تجاري با شركت كشتيراني داليان يا شركت مديريت 
كشتيراني چين را نمي دهد. طبق گفته يك منبع آگاه، 
در اوايل همين ماه امريكا به يك سوپر نفتكش متعلق 
به ش��ركت داليان چين معافيتي موقتي براي تخليه 
محموله نفتي خود داد. اطالعات كشتيراني ريفينيتيو 
آيكن نشان مي دهد نفتكش بسيار بزرگ كاسويزدام 
ليك بخشي از نفت خام خود را در سنگاپور و باقي را در 
برونئي تخليه كرد. پس از تخليه بار نفتكش ها، تحريم ها 

از سر گرفته خواهد شد.
CNOOC گزارش داده كه هزينه هاي س��رمايه اي 
شركت در 3 ماهه اول سال جاري ميالدي 27.9 درصد 
افزايش يافته و به 19.53 ميليارد يوآن )2.76 ميليارد 
دالر( رسيده است. پكن اصرار دارد اكتشاف و توليد نفت 
و گاز تقويت شود. اين ش��ركت اعالم كرد قصد ندارد 
هدف 70 تا 80 ميليارد يوآن هزينه هاي س��رمايه اي 
را تغيير دهد و مطمئن اس��ت به اين هدف مي رس��د. 
CNOOC همچنين انتظار دارد به حد باالي هدف 
ساالنه توليد خود كه 480 ميليون بشكه معادل هاي 

نفتي اس��ت برس��د و حتي از آن هم فراتر برود. توليد 
نفت خام CNOOC در سراسر جهان در 3ماهه سوم 
سال جاري ميالدي به 100.3 ميليون بشكه رسيده 
در حالي كه توليد گاز طبيع��ي 142.5 ميليارد فوت 
مكعب بوده است. توليد نفت خام و گاز طبيعي در سال 
گذشته به ترتيب 91.1 ميليون بشكه و 131.7 ميليارد 
فوت مكعب بود. ولي فروش نفت و گاز تنها 0.8 درصد 

افزايش يافت و به 48.34 ميليارد يوآن رس��يد چون 
كاهش قيمت انرژي توليد باالتر را جبران كرد. قيمت 
متوسط نفت اين شركت 3 ماهه سوم 60.89 دالر در 
هر بش��كه بود كه 14.9 درصد نسبت به سال گذشته 
كاهش يافته بود. قيمت فروش گاز طبيعي اين شركت 
ه��م 8.8 دالر پايين آمد و به 5.7 دالر در هر هزار فوت 

مكعب رسيد. 

آژانس بين المللي انرژي در گزارشي بررسي كرد

آينده تريليون دالري در انتظار نيروي بادي فراساحلي
ايسنا|

آژانس بين المللي انرژي اعالم كرد نيروي بادي فراساحلي 
با كاهش ش��ديد هزينه ه��ا و بهبود فن��اوري كه امكان 
بهره برداري بيشتر از منابع انرژي پاك را فراهم كرده است، 
مي تواند به صنعتي به ارزش يك تريليون دالر تبديل شود.

آژانس بين المللي انرژي اعالم كرد جايگزيني نيروهاي 
تجديدپذير به جاي سوخت فس��يلي براي دستيابي به 
اهداف مقابله با افزايش گرماي جهاني حائز اهميت است 
و توسعه نيروي بادي فراساحلي مي تواند از توليد پنج تا 7 
ميليارد تن دي اكسيد كربن كه بخش نيرو در سطح جهاني 

توليد مي كند، جلوگيري كند.
اين آژانس در مطالعاتي كه آن را جامع ترين گزارش تهيه 
شده از نيروي بادي فراساحلي تا به امروز خواند، اعالم كرد 
نيروي توليد ش��ده توسط توربين هاي بادي در دريا تنها 
0.3 درصد از توليد جهاني برق را تشكيل مي دهد. با اين 
حال بر مبناي سياست هاي فعلي و پيشنهادي، ظرفيت 
نيروي بادي فراس��احلي تا دو دهه آينده 15 برابر خواهد 
ش��د و اين بخش را به صنعتي به ارزش يك تريليون دالر 

تبديل مي كند.
فاتح بي��رول، مدير اجرايي آژان��س بين المللي انرژي 
اظهار كرد: در دهه گذشته دو بخش مهم نوآوري هاي 
فناوري، با كاهش هزينه ها، تحولي را در سيستم انرژي 

ايجاد كرد كه شامل انقالب شيل و ظهور فوتوولتاييك 
خورشيدي بوده و نيروي بادي فراساحلي از اين پتانسيل 
برخوردار است كه با كاهش شديد هزينه، در كنار اين 

دو قرار بگيرد.
طبق گزارش آژانس بين المللي انرژي، سال گذشته ساخت 
يك پروژه نيروي بادي فراساحلي به ظرفيت يك گيگاوات، 
بيش از 4 ميليارد دالر هزينه داشت اما اين هزينه تا يك 
دهه آينده بيش از 40 درصد كاه��ش پيدا خواهد كرد. 
در اروپا نيروي بادي فراس��احلي از نظر هزينه به زودي از 
نيروگاه هاي گازسوز و فوتوولتاييك خورشيدي و نيروي 
بادي در خشكي، مقرون به صرفه تر خواهد شد و در چين 
تا س��ال 2030 مي تواند با نيروگاه هاي زغال سوز جديد 
رقاب��ت كند. با اين حال ب��راي تحقق چنين پيش بيني، 
به س��رمايه گذاريهاي بزرگ و اقدامات سياستي واقعي 

نياز است.
بر اس��اس گزارش رويترز، نخس��تين توربين هاي بادي 
فراساحلي در سال 1991 در دانمارك نصب شد كه سال 
گذش��ته 15 درصد از برق خ��ود را از طريق نيروي بادي 

فراساحلي تامين كرد.
انگليس اكنون بزرگ ترين ظرفيت نيروي بادي فراساحلي 
را دارد اما اين صنعت به خصوص در امريكا و كش��ورهاي 

آسيايي از جمله تايوان و ژاپن رو به رشد است.
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احتمال سهميه بندي بنزين 
در سال 99

ايرنا| عض��و كميس��يون انرژي مجل��س گفت: 
پيش��نهاداتي براي افزايش قيمت و سهميه بندي 
بنزين در س��ال آينده مطرح ش��ده اس��ت. »جالل 
ميرزايي« عضو كميس��يون انرژي مجلس شوراي 
اسالمي با اش��اره به اينكه احتمال سهميه بندي و 
افزايش قيمت بنزين در سال آينده وجود دارد، ادامه 
داد: البته بودجه در دولت در حال تدوين است و هنوز 
به مجلس نيامده تا درباره آن تصميم گيري شود. وي 
افزود: با توجه به ش��رايط موجود به نظر نمي رسد تا 
پايان سال اتفاق جديدي در حوزه بنزين روي دهد 
و احتمال سهميه بندي در س��ال 98 منتفي است. 
ميرزايي تاكيد كرد: البته بحث سهميه بندي و افزايش 
قيمت بنزين، موضوعي فراتر از كميسيون انرژي است 
و بايد در سطح كالن درباره آن تصميم گيري شود. 
اين نماينده مجلس در خصوص استفاده از كارت هاي 
سوخت شخصي نيز گفت: با توجه به شرايط موجود 
و ثبات قيمت بنزين، به نظر نمي رسد تا پايان سال 
تغييري در ميزان استفاده از كارت سوخت شخصي 
به وجود  آيد. استفاده از كارت هاي سوخت شخصي 
براي دريافت بنزين از 20 مرداد امسال الزامي شده 
اما به داليل مختل��ف از جمله نبود اب��زار قيمتي و 
يكسان بودن قيمت بنزين، تمايلي براي استفاده از 
كارت هاي س��وخت شخصي بين مردم وجود ندارد 
و سهم اين كارت ها در روند سوخت گيري همچنان 

زير 15درصد است.

معافيت از تحريم ميدان 
گازي فراسرزميني ايران

ايس�نا| وزارت خزانه داري امريكا مجوز ش��ركت 
»سريكا انرژي« براي اداره ميدان Rhum در درياي 
شمال كه ش��ركت ملي نفت ايران 50 درصد در آن 
سهم دارد را به مدت دو سال ديگر تمديد كرد. معافيت 
صادره از سوي دفتر كنترل دارايي هاي خارجي وزارت 
خزانه داري امريكا به ش��ركت هاي امريكايي مانند 
تامين كنندگان خدمات ميدان نفتي اجازه مي دهد 
با وجود تحريم هاي واش��نگتن عليه اي��ران، در اين 
ميدان فعاليت كنند. معافيت يك ساله ابتدا در ماه 
اكتبر سال 2018 و پس از اعالم تحريم هاي امريكا 
عليه ايران اعالم ش��د و معافيت جديد تا 28 فوريه 
سال 2021 اعتبار دارد. ميچ فلگ، مديرعامل شركت 
»سريكا انرژي« اظهار كرد: ميدان Rhum سومين 
ميدان بزرگ توليدكننده گاز در درياي شمال انگليس 
در 3 ماهه دوم س��ال 2019 اس��ت. وي در بيانيه اي 
گف��ت: دريافت اين مجوز و تضمي��ن مربوط به آن، 
نتيجه فوق العاده اي است كه از اين دارايي ارزشمند 
انگليسي حمايت مي كند. بر اساس گزارش رويترز، 
سريكا 50 درصد س��هم در ميدان Rhum دارد كه 
سال ميالدي گذشته از شركت BP خريداري كرد. 
سهم ايران از درآمد اين ميدان در يك حساب اماني 

گذاشته مي شود.

عربستان مطمئن ترين 
عرضه كننده نفت نيست

تسنيم| مديرعامل ش��ركت نفت دولتي رزنفت 
روس��يه پ��س از حمالت پهپ��ادي اخي��ر به قلب 
تاسيسات نفتي عربستان، نقش اين كشور را به عنوان 
مطمئن ترين عرضه كننده نفت دنيا زير سوال برده 
اس��ت. به گزارش اس پي گلوب��ال پلتس، حمالت 
چهاردهم س��پتامبر به تأسيسات پااليشي نفت در 
بقيق و خريص توليد نفت عربستان را 5.7 ميليون 
بش��كه در روز كاهش داد كه مع��ادل نيمي از توليد 
عربس��تان و 5درصد عرضه جهاني نفت بود. ايگور 
سچين، مديرعامل رزنفت در كنفرانسي در ورونا گفت: 
»رويدادهاي اخير نشان داد كه غير از ايران، ونزوئال، 
ليبي، عراق و نيجريه مي توان عربستان را هم در ليست 
عرضه كنندگان آسيب پذير نفت قرارداد«. سچين 
گفت توقف موقت توليد نفت عربس��تان نشان داد 
كه قبول نقش اين كشور به عنوان يك عرضه كننده 
100 درصد مطمئن اغراق آميز بوده است. وي افزود: 
»عمليات هاي موفقيت آميز روسيه در سوريه برخي 
از تروريست ها را به كشورهاي همسايه از جمله عراق 
رانده است يعني جايي كه احتماال حمالت اخير به 
تاسيسات نفت و گاز عربستان از آن منشأ گرفته اند«. 
وي اضافه كرد تاثير اين حمله ها دليلي براي اغراق آميز 
بودن نقش عربس��تان به عن��وان يك عرضه كننده 
مطمئن نفت است. تورنكوئيست، مديرعامل گانور 
گفت: »به نظر من اين يك زنگ خطر براي كاهش 

اهميت عربستان سعودي در دنياي نفت است«.

همكاري نفتي روسيه و 
عربستان در آفريقا

ايسنا| شركت لوك اويل روسيه سرگرم مذاكره با 
شركت آرامكوي سعودي درباره پروژه هاي مشترك 
احتمالي خارج از روس��يه و عربس��تان س��عودي و 
احتماال در نقاطي از آفريقاس��ت. واگيت الكپروف، 
مديرعامل ش��ركت لوك اويل در حاش��يه نشست 
روسيه-آفريقا در سوچي گفت: ما به طور مداوم درباره 
فرصت هاي مشترك با س��عودي ها از جمله عاليق 
آنها در كشورهاي ثالث در آفريقا مذاكره مي كنيم اما 
اين مذاكرات هم چنان در مرحله مطالعه و گفت وگو 
است. وي در ادامه افزود: اين شركت ها در حال حاضر 
سرگرم مذاكره درباره همكاري در ازبكستان نيستند. 
الكپروف همچنين اظهار ك��رد: لوك اويل به دنبال 
افزايش همكاري با ش��ركت اني در جمهوري كنگو 
است. اوايل امس��ال لوك اويل سهم 25 درصدي در 
مجوز فراساحلي Marine XII جمهوري كنگو كه 
اني اپراتور آن اس��ت و 65 درصد سهم دارد را كسب 
كرد. ش��ركت ملي نفت كنگو ني��ز در اين پروژه 10 
درصد سهم دارد. بر اساس گزارش پالتس، لوك اويل 
سرگرم برنامه ريزي امضاي توافق هاي جديد با شركاي 

آفريقايي در اين نشست است.
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ايران قدرتي در غرب آسيا
نويسنده:  مسعود رضايي|

پژوهشگر مركز مطالعات خليج فارس|
مقدمه

پس از پيروزي انقاب اسللامي در ايران و تغيير در موازنه 
راهبردي قوا و به تبع آن تغيير در مناسللبات ژئوپليتيك 
منطقه براي دولت هاي استعماري پيشين چون انگليس 
و همچنين قدرت نوظهور جهاني پس از تحوالت مرتبط 
با جنگ بين الملل دوم يعني اياالت متحده مسجل شد كه 
براي به چالش كشاندن نظم جديد روي كارآمده در ايران 
كه نداهاي نويني برخاف نظم جهاني سللر مي داد نياز به 
اتخاذ راهبردهاي جديدي است تا امكان حضوري بالقوه و 
مثمرثمر درمعادالت منطقه اي كه پايتخت انرژي جهاني 
است ميسر گردد.اين راهبرد تنها از يك مسير امكان بروز و 

ظهور مي يافت كه همانا مقوله »ايران هراسي« نام داشت.
در واقع در پس پيروزي انقاب اسامي در ايران ذهنيتي 
تهديدآميز براي برخي دولت هاي عربي منطقه به ويژه شيخ 
نشين هاي خليج فارس ايجاد شد بدين وجه كه دولت برآمده 
از اين انقاب در قبال ايشان چه سياستي را برخواهد گزيد؟ 
و آيا اين احتمال وجود دارد كه در جهت صدورانقاب وبه 
تبع آن در جهت به مخاطره انداختن موقعيت سياسللي و 
حاكميتللي ايشللان گام بللردارد؟ طبعللا عللدم تبيين 
سياست گذاري خارجه موثركه نشللان دهنده برگزيدن 
سياست حسن همجواري كشورمان در قبال همسايگانش 
باشد بر تعميق ذهنيت تهديدآميز شيخ نشين ها افزود و در 
اين همگام اياالت متحده امريكا وساير دولت هاي استعماري 
پيشين كه منافع استراتژيك و موقعيت پيشين خود را از 
دسللت رفته مي ديدند با سوار شللدن بر اين موج سعي در 
پيگيري منافع خويش نمودند. با عنايت به سير تحوالت 
چهل سال اخير در منطقه و بروز سلسله جنگ هاي متعدد 
در حول و حوش خليج فارس مي بايست بر اهميت و جايگاه 
اين پهنه آبي دقت نمود. اين پهنه آبي به تنهايي بزرگ ترين 
و مهم ترين منبع انرژي جهاني تلقي مي شود و طبعا امنيت 
جهاني و امنيت اقتصاد بين الملل و غرب با آن گره خورده 
اسللت زيرا طبق آخرين برآوردهاي اداره اطاعات انرژي 
اياالت متحده اين حوزه در حدود730 ميليارد بشكه ذخاير 
اثبات شللده نفللت و درحللدود 70 تريليللون مترمكعب 
ذخايراثبات شده گازطبيعي را در خود جاي داده است كه 
به عبارتي بيش از 60 درصد منابع نفتي و بيش از 40درصد 
ذخاير گاز طبيعي جهان را شللامل مي گردد. افزون بر اين 
موضوع تنگه هرمز به عنوان يكي از سه تنگه ابر استراتژيك 
جهاني، در دهانه شرقي خليج فارس محسوب مي شود كه 
روزانه بطور ميانگين 18 ميليون بشللكه از آن نفت صادر 
مي شود. پرواضح است كه منطقه اي با اين درجه از اهميت 
چه از بعد جغرافياي سياسي وچه ازبعد جغرافياي انرژي 
مي تواند همواره مورد عنايت خاص قدرت هاي فرامنطقه اي 
قرار بگيرد. بي ترديد خروج اياالت متحده از توافق هسته اي 
ايران سرآغاز فصل نويني از چالش ها در منطقه به ويژه خليج 
فارس گرديد و ازاين روي سياست »فشار حداكثري« دولت 
ترامپ براي ترغيب ايران جهت ورود به ميز مذاكره مورد نظر 
وي علت اصلي تنش هاي في مابين قلمداد مي شود.پس از 
اقدام دولللت امريكا درماه آوريل سللال جاري كه سللپاه 
سپاسداران انقاب اسامي را به عنوان سازماني تروريستي 
شناسايي نمود شمارش معكوس براي امكان بروز هر گونه 
تنش در خليج فارس آغاز شد به ويژه اينكه بافاصله پس 
ازاين اقدام اياالت متحده معافيت هاي مرتبط با خريد نفت 
ازايران را هم تمديد نكرد.طبيعي است كه با توجه به اينكه 
اهداف مورد نظر تيم ضد ايراني ترامپ در كاخ سفيد و محور 
ضد ايراني در منطقه در پي تحريم هاي سنگين و تاريخي 
مهيا نشده بود به وقوع پيوستن رويدادهاي مخاطره آميز و 
اتخاذ اقدامات و انتخاب روش هاي تنش زا در دسللتور كار 
ايشللان قرار بگيرد. بي ترديد دو رويداد مهمي كه سللبب 
واكنش هللاي جهاني گرديللد همانا هدف گيللري پهپاد 
جاسوسي گلوبال هاوك امريكايي در منطقه روبروي كوه 
مبارك استان هرمزگان و توقيف نفتكش انگليسي استينا 
ايمپرو در سواحل ايراني تنگه هرمز بود كه مشخصا برآوردها 
و نگرش ها نسللبت به توانمندي ها و ابزارهاي ايران براي 
پاسخگويي به طرف هاي مقابل را به وضوح به منصه ظهور 

كشاند.  پهپاد گلوبال هاوك با نام اختصاري 4RQ- محصول 
كمپاني نورثروب گرومن با ارزش گذاري 220 ميليون دالر 
)با احتساب هزينه هاي مرتبط با توسعه و به روزرساني( به 
عنوان يكي از پيشرفته ترين و برجسته ترين هواپيماهاي 
بدون سرنشين اياالت متحده شناخته مي شود. اين پهپاد 
داراي قابليت هاي ويژه و منحصر فردي است كه نخستين بار 
در 28 فوريه سال 1998 مورد بهره برداري نيروهاي رزمي 
اياالت متحده قرار گرفت. گلوبال هاوك طبق نظر نيروي 
هوايي اياالت متحللده )USAF( توانايي گردآوري طيف 
وسيعي از اطاعات جهت بهره برداري و پشتيباني هاي مورد 
نياز براي عمليات نظامي در سراسر جهان را فراهم مي آورد 
وبه عنللوان دوربردترين پهپاد عملياتي جهان شللناخته 
مي شود و داراي سرعتي بالغ بر 391 مايل بر ساعت و بيش 
از 32 سللاعت مداومت پروازي است. اين هواپيماي بدون 
سرنشين فوق مدرن تا اواسط سال2013 بيش از ده هزار 
عمليات دركشورهايي نظير افغانستان، سوريه، عراق و ليبي 
انجام داده است. با اين پيشينه و توانمندي پهپاد فوق به قصد 
انجام عمليات جاسوسي و كسب اطاعات از كشورمان در 
ساعات نخستين 30خرداد وارد حريم هوايي ايران گرديد. 
ضمن اينكه كليه تجهيزات شناسايي خود را نيز خاموش 
نموده بود كه اين خود تخطي از قوانين هوانوردي است.به هر 
روي هواپيمللاي بدون سرنشللين فوق با عللدم توجه به 
هشدارهاي پدافند هوايي كشورمان حين انجام ماموريت 
خويش بود كه به وسيله پدافند هوافضاي سپاه مورد هدف 
قرار گرفته و بطور كامل منهدم شد. نابودي پهپاد مزبور توسط 
نيروهاي ايران فصل نويني در منازعات نظامي-امنيتي در 
منطقه را پديد آورد و پيچيدگي هرگونه عمليات نظامي 
احتمالي عليه ايران را بيش از پيش به رخ كشيد، زيرا سامانه 
پدافندي كه به وسيله آن گلوبال هاوك بطور دقيق مورد 
هدف قرار گرفته بود سامانه اي نه غير بومي )به فرض اس 
300( بلكه ايراني و با نام “سامانه سوم خرداد “ بود. تحقق اين 
رويداد بسيار مهم بطور حتم سبب جلب توجه روسها گرديد 
تا جايي كه در دو نوبت از جانب مقامات و دست اندركاران 
اين كشور براي فروش سامانه موشكي اس 400 به ايران ابراز 
عاقه شد. نخستين بار )پس از سرنگوني پهپاد گلوبال هاوك( 
الكساندر شرين معاون اول رييس كميته امور دفاعي دوماي 
روسيه اعام نمود كه پس از اظهارات مقامات امريكايي درباره 
تقويت توان نظامي اين كشوردر خاورميانه، از جمله اعزام 
يك گردان از سامانه هاي موشكي پاتريوت به منطقه، ايران 
بايد به فكر خريد سامانه هاي دفاع ضد هوايي اس 400 روسي 
باشللد. وي همچنين افزود بر اين اعتقاد است كه ايران در 
چنين شرايطي بايد هرچه زودتر تقاضاي خريد سامانه هاي 
موشكي اس400 را از روسيه درخواست نمايد تا بتواند بطور 
 كامللل از حريللم هوايللي خللود محافظللت كنللد.

 به زعم شرين اين اقدام تهران ارسال عامتي مشخص براي 
واشنگتن خواهد بود كه ايرانيان قصد دارند اين سامانه دفاع 
ضد موشكي را خريداري و از خود در برابر تهديدات احتمالي 
دفاع كنند. پس از اين اظهارنظر منحصر بفرد مقام دفاعي 
دوماي روسيه سازمان فدرال همكاري هاي نظامي – فني 
روسيه نيز اعام كرد كه روسيه آماده تحويل سامانه پدافند 
هوايي اس 400 به ايران است، اما تاكنون درخواستي از ايران 
در اين خصوص دريافت نكرده است.نماينده دفتر مطبوعاتي 
اين سازمان در گفت وگويي با خبرگزاري اسپوتنيك گفت 
 كه روسلليه در خصوص واگذاري سللامانه پدافند هوايي

 اس 400 به ايران آماده اسللت به ويللژه اينكه تحويل اين 
تجهيزات مشمول محدوديت هاي معين شده در قطعنامه 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد، مصوب 20 جوالي 2015 
نيست. اين درحالي است كه تنها ده روز پيش مورد هدف 
قرار گرفتن پهپاد گلوبال هاوك توسط نيروهاي مسلح ايران، 
سيد عباس موسوي سخنگوي وزارت امور خارجه ايران در 
نشست خبري خود صراحتا اعام كرده بود كه ايران هيچ 
درخواستي از روسيه براي خريد سامانه اس 400 نداشته 
است.هرچند كه وي در ادامه افزوده بود كه ايران فعا نيازي 
به اين سللامانه ندارد و متخصصان داخلي سامانه هايي را 
طراحي كرده اند كه دسللت كمي ازاين سامانه ندارد ... بي 
ترديد نگاه روسيه به ايران وهمكاري في مابين در چارچوب 
برنامه ها و پلتفرم هاي ترسيم شللده بر مبناي علقه هاي 

ژئوپليتيكي كرملين قابل تعبير و تفسير است.در اين راستا 
همواره شللاهد اين رخداد بوده ايم كه روس ها براي فروش 
تسليحات نظامي پيشللرفته و راهبردي به ايران به شدت 
محتاط بوده اند كه دراين راسللتا مي توان به خريد سامانه 
موشكي اس 300 اشللاره نمود. در حالي كه ايران در سال 
2007 قرارداد خريد اين سامانه را با روس ها امضا نموده بود 
وليكن پس از كش و قوس هاي فراوان با گذشت 9 سال )آن 
هم پس از امضاي توافق هسته اي( به ايران تحويل داده شد. 
بنابراين با توجه به جايگاه ويژه ايران براي روس ها در منازعات 
بين المللي ايشان با اياالت متحده، براي كرملين مسجل 
گرديللد كه ايران با هدف قرار دادن پيشللرفته ترين پهپاد 
جاسوسللي امريكا در آستانه رسلليدن به حداكثر توانايي 
بازدارندگللي در فناوري هاي تدافعي گرديده و تحقق اين 
رخداد مهم قادر خواهد بود كه ايران را ازين حيث به استقال 
كامل از حيث تجهيزات مدرن دفاعي برساند.بنابراين با اين 
تفسير روس ها با ارايه پيشنهاد خود مبني بر فروش سامانه 
اس400 به ايران محتما اقدام به پيشدستي كرده اند تا پيش 
از بالفعل شدن اين رخداد حداكثر تاثيرگذاري را در راستاي 
منافع ملي خود داشته باشللند.درارتباط با اياالت متحده 
بي ترديد در پي شكست در سياست فشار حداكثري كه با 
هدف به زانو درآوردن ايران دستور كار يافته است اين كشور 
با سلسله اقدامات ايذايي خود به دنبال به چالش كشاندن 
“صبر راهبردي “ ايران است. در واقع سياست ايران كه در 
روابللط بين الملل تحت عنوان صبر اسللتراتژيك نام برده 
مي شللود با اقداماتي بطور حسللاب شللده و بهره گيري از 
خطاهاي طرف هاي مقابل قادر به تحركات بزرگ و غيرقابل 
بازگشتي گرديده است. بنابراين طبيعي است كه اين نقطه 
قوت مورد انواع هجمه ها قرار بگيرد. اقدامات اخير اياالت 
متحده و در راس آن قضيه پهپاد گلوبال هاوك ازين قاعده 
مسللتثنا نيسللت.هرچند نتايللج حاصللله از آن باعللث 
تجديدنظرهاي راهبردي در سياست نظامي گرايانه احتمالي 
واشنگتن درقبال تهران گرديد كه عمده ترين نتيجه گيري 
آن ازين قراربود كه ايران به حدي از توانايي بازدارندگي در 
فناوري موشللكي و تدافعي دسللت يافته كه قادر اسللت 
پيوستاري از تهديدات بالقوه را با ضريب باال پاسخ دهد و اين 
امر حاوي نكته اي اسللت كه اساس نگرش نظامي گرايانه 
اياالت متحده درپس هللر عمليات نظامي در اقصي نقاط 
جهان همواره آن را مورد بررسي موشكافانه قرار مي دهد. بر 
مبناي اين راهبرد نيروهاي رزمي امريكا تنها در كارزاري به 
صحنه عمليات ورود مي يابند كه از پيروزي نهايي و كسب 
حداقل هزينه وكمترين تلفات نيروهاي رزمي خود اطمينان 
خاطرحاصل نمايند. درغير اين صورت احتمال هرگونه اقدام 

نظامي بسيار محدود و غيرمحتمل مي گردد. رويداد مهم 
ديگري كه همانند هدفگيري پهپاد امريكايي به عنوان نمادي 
از واكنش ايران به كنش طرف هاي متخاصم ارزيابي گرديد 
توقيف نفتكش انگليسي استينا ايمپرو درتنگه هرمز مورخه 
28 تيرماه بود.ايللن رويداد مهم پس از آن تحقق يافت كه 
دولت جبل الطارق در روز 14 تيرماه در بيانيه اي رسمي از 
توقيف يك ابرنفتكش به نام گريس 1 كه حامل دو ميليون 
بشكه نفت ايران بود، خبر داد. طبق اعام اوليه دولت جبل 
الطارق )كه زيرنظر پادشاهي بريتانيا است( شواهد معتبري 
دال بر اين موضوع وجود دارد كه نشان مي دهد اين ابرنفتكش 
محموله نفت خام را به پااليشگاه بانياس در سوريه منتقل 
مي كرده است. هرچند كه بافاصله پس از اين اظهارنظر 
درپاسخ مقامات وزارت امور خارجه كشورمان صراحتا اعام 
نمودند كه مقصد اين نفتكش نه سوريه بلكه نقطه ديگري 
در اروپا بوده اسللت.الزم به ذكر اسللت با توجلله به اعمال 
تحريم هللاي ظالمانه اياالت متحده اين حللق براي ايران 
محفوظ است كه مقاصد فروش نفت خود را اعام نكند و در 
اين بين به كارگيري مكرر عبارت »دزدي دريايي بريتانيا« از 
جانب مقامات كشورمان موثر و انتشللار آن در رسانه هاي 
بين الملل بازخورد غيرمنتظره و نامناسبي را براي بريتانيا به 
همراه داشت … تحليل هاي مختلفي درباب اين رويداد ارايه 
شد كه جدي ترين و محتمل ترين آنها مربوط به چالش هاي 
روي كارآمدن دولت جديللد در بريتانيا، عواقب احتمالي 
مرتبط با مضرات برگزيت و نزديكي بيشتر لندن به واشنگتن 
براي بهره مندي از فوايد اقتصادي آن بيشتر به واقعيات تكيه 
مي زند. با مشخص شدن استعفاي ترزا مي از مقام نخست 
وزيري بريتانيا رقابت درون حزبي در ميان اعضاي ارشد حزب 
محافظه كار شدت گرفت و در اين بين از آغاز تابستان جاري 
رقابللت درون حزبي به دو وزير خارجه پيشللين )بوريس 
جانسون( و وزير خارجه وقت )جرمي هانت( منتهي گرديد.

با توجه به هشدارهاي مكرر اقتصاددانان بين المللي پيرامون 
عواقب احتمالي خروج بريتانيللا از اتحاديه اروپا و مضرات 
اقتصادي آن براي بريتانيايي ها و از طرفي حمايت جالب 
توجه ترامپ از به قدرت رسيدن بوريس جانسون در مقام 
نخست وزيري، اين سللبب گرديد تا جرمي هانت تمامي 
مساعي خود را به خرج دهد تا در اين باره نظر مساعد ترامپ 
را به سللوي خود جلب كند و درهمين راستا در اقدامي كه 
بافاصله از جانب جان بولتون مشاورامنيت ملي وقت كاخ 
سفيد ازآن به عنوان “خبري عالي “ نام برد نفتكش گريس1 
توقيف گرديد.در خوش خدمتي انگليس به اياالت متحده 
همين بس كه به گزارش تايمز دولت محلي جبل الطارق 36 
ساعت پيش از توقيف ابرنفتكش حامي دو ميليون بشكه نفت 

خام، قوانين تحريمي خود را تغيير داده بود تا بتواند گريس 
1 را به وجهي توقيف كند كه جنبه قانوني نيز داشته باشد. 
روند وقايع اما در پي اين اتفاق چيزي نبود كه دولت در حال 
گذار بريتانيا و شخص جرمي هانت انتظار آن را مي كشيد.

وي در انتخابات درون حزبي رقابت را به بوريس جانسون 
واگذار و نهايتا پست وزارت امورخارجه نيز به دومينيك راب 
كه از اتفاق سابقه چنداني در وزارت خارجه بريتانيا نداشت 
رسيد.از طرفي پس از توقيف نفتكش استينا ايمپريو درحالي 
كه به نقل از شللوراي آتانتيك مقامات بريتانيايي انتظار 
نداشتند كه برخي از اقدامات تافي جويانه همتايان آنها در 
تهران، لندن را درگير تنش هاي مستقيم ايران و امريكا كند، 
به ناگاه مايك پمپئو وزيرخارجه اياالت متحده در اظهارنظري 
غيرمنتظره اعام داشت كه مسووليت حفاظت از كشتي هاي 
بريتانيايللي در خليج فللارس به عهده بريتانياسللت و نه 

اياالت متحده ...

      نتيجهگيري
بللا توجه به سلسللله پيشللرفت هاي صللورت گرفته طي 
سللاليان اخير در صنايع دفاعي ايللران من جمله در توليد 
انواع موشللك هاي كوتاه بللرد، ميان برد و بالسللتيك در 
كنارپيشللرفت هاي چشللمگير درحوزه پهپادها هرگونه 
كنش نظامي عليه تهران مي تواند سبب واكنشي شديد، 
سرنوشت سللاز و هزينه زا براي واشنگتن و تمامي منافع 
مرتبط با آن در منطقه شود و مضاف بر اينكه ايران طي ساليان 
اخير در زمينه نيروهاي نيابتي و وفادار به خود به درجه اي از 
اطمينان خاطر دست يافته كه در صورت هر گونه تجاوز به 
كيان اين سرزمين ازين نيروها براي اقدامات و اهداف مورد 
نظر بهره ببرد. با ماحظاتي ازين دست طبيعي است كه پاسخ 
وزارت دفاع اياالت متحده و ژنرال هاي مسللتقر در منطقه 
به درخواست كاخ سللفيد براي بررسي اقدام نظامي عليه 
ايران پس از مورد هدف قرار گرفتن پهپاد امريكايي منفي 
باشد و ايشان سياستمداران تندرو درواشنگتن را ازهرگونه 
تصورجهت كنش نظامي ضد ايران برحذر دارند. از طرفي 
ديگر روند وقايع و به چالش كشيدن شده بريتانيا در امري كه 
نه تنها منافعي براي آن نداشت بلكه منافع مسلمش نيز مورد 
تهديد واقع شده سبب اعتراضات تحليلگران و رسانه هاي 
اين كشور گرديد. دراين بين قدرت و صابت ايران و اتخاذ 
راهبردي فعاالنه، حق طلبانه و عزتمندانه به ويژه در پي وقايع 
تابستان داغ 98 نگاه ها را به كشورمان به عنوان قدرتي نوظهور 
در غرب آسيا و تاثيرگذار در مناسبات بين الملل معطوف 

نموده است.  
منبع:مركز بين المللي مطالعات صلح 
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جمهورياسالميايران
باقدرتپابرجاست

نويسنده: جك اي. گلداستون|
 اس�تاد سياس�ت عمومي دانشگاه جورج 

ميسون|
اياالت متحللده از آغاز انقللاب 1979 ميادي 
)1357 شمسي( منتظر سقوط انقاب اسامي 
است اما حكومت ايران در برابر چالش هايي مانند 
جنگ هشت ساله با عراق، چندين دهه تحريم، 
جريانللات اعتراضللي 2009 و حتللي موج هاي 
دموكراسي سللازي »انقاب هللاي رنگيللن« 
و خيزش هللاي گسللتره اروپاي شللرقي، اتحاد 
جماهير شوروي، شرق آسيا و خاورميانه همچنان 
ايسللتادگي كرده و حتي قدرت آن بيشللتر هم 

شده است.
 اكنون نيروهاي نيابتي ايراني در گستره خاورميانه 
باعث آشفتگي كشللورهاي خارجي شده و نفوذ 
گروه هاي شلليعه حامي ايران در تمام منطقه را 
افزايش داده اند. ديپلماسي ايراني در مطلبي به 
نقل از شوراي آتانتيك با بيان اين مطلب افزود: 
ثبات و سرسختي چشللمگير حكومت ايران در 
برابر فشارهاي غيرعادي داخلي و خارجي داليل 

گوناگوني دارد.
 نخست، تاريخ نشللان داده حكومت هايي كه در 
جنگ ساخته مي شللوند پاياتر از حكومت هاي 
ديگر هستند. آن دسته از حكومت هاي انقابي 
كه با جنگ آزموده مي شوند بايد ارتش هاي قوي 

و بروكراسي هاي كارآمد ايجاد كنند.
مجموعه جنگ هاي تهديدآميز در كشللورهاي 
همسايه، كه جنگ نيروهاي امريكايي در عراق و 
افغانستان در راس آنها قرار دارد، نوعي ملي گرايي 
در ايران ايجاد كرده و اين دو احسللاس حمايت 
از بقللاي حكومت را افزايللش مي دهد. حكومت 
همواره به مردم اجازه داده كلله به نامزدهايي با 
خط مشي هاي سياسللي گوناگون راي دهند و 
همچنين تمايات خود بللراي دگرش يا اصاح 
مسير در چارچوب انقاب اسامي را بيان كنند.

  سرانجام اينكه انقاب ها طول عمر ويژه اي دارند 
و اگر بتوانند از آزمون هاي اوليه  جنگ داخلي يا 
جنگ هاي بين المللي سالم بيرون بيايند، به تدريج 
به سللوي فاز عملگرايي و ايجاد دولتي باثبات تر 
و متوازن تر در دهه هللاي آتي حركت مي كنند. 
در ايران اين مرحله با دوران رياسللت جمهوري 

رفسنجاني و سپس خاتمي همزمان بود.
 امللا به دنبال اين برهه اغلب فازي پوپوليسللتي 
و راديكال تللر مي آيللد كه بللار ديگر بللر ويژگي 
انقابي حكومللت متمركز مي شللود. در ايران، 
رياست جمهوري احمدي نژاد اين نقش را ايفا كرد. 
اما اين »فاز دوم راديكال« اغلب موفقيت چنداني 
ندارد و يك دولت ملي »نرمال« و عادي تر به دنبال 
آن مي آيد. با اين حال، اين دولت نيز معموال توسط 
مردان و زناني اداره مي شود كه جواني خود را در 
راه پيروزي انقاب و دفاع از آن سپري كرده اند. 

انتقادازرويكردامريكادر
قبالايران

روزنامه گلوبال تايمز چين نوشت كه هيات هاي 
نظامي و كارشناسللي حاضر در اجاس امنيتي 
»شيانگ شللن« پكن از رويكرد امريكا در قبال 
برنامه هسته اي ايران به شللدت انتقاد كرده اند. 
ايرنا از پكن گزارش داد: اين نشريه روز جمعه در 
مطلبي خاطرنشان كرد اين اجاس هدفش ضد 
امريكايي نبود ولي از همان ابتداي امر شمار زيادي 
از هيات هاي كشللورهاي مختلف، سياست ها، 
رويكردها و عملكردهاي امريكا را در قبال ديگر 
كشللورها از جمله در قبال ايران مورد انتقاد قرار 
دادند.اين روزنامه مي نويسد عاوه بر هيات ايراني، 
هيات هايي از كشورهاي صربستان، كوبا، سنگاپور 
و باروس و چند كشور ديگر در نهمين اجاس 
امنيتي پكن كه از روز دوشللنبه آغاز به كار كرده 
بود و براي سلله روز ادامه داشت از سياست هاي 
امريكا در قبال برنامه هسللته اي ايران، مداخله 
جويي، سياست هاي تجاري و اولويت قراردادن 

امريكا انتقاد كردند. 
هيات هاي نظامي چين، روسلليه و كره شمالي 
هم در اجاس مذكور از سياست هاي امريكا در 
قبال پيمان موشك هاي دوربرد، شبه جزيره كره، 
انقاب هاي رنگي و مداخله اين كشللور در امور 
داخلي هنگ كنگ ابللراز نگراني و انتقاد كردند. 
روزنامه مي نويسللد كه اگرچه هللدف برگزاري 
اجاس موضع گيري عليه امريللكا نبود، اما اين 
هيات عمدتا از سياسللت هاي يكجانبه گرايانه 
و برتري خواهانه امريكا انتقاد كرده و خواسللتار 
تغيير رويكرد اين كشور در قبال كشورها شدند. 
بنا به اين گزارش، هيات هاي نظامي و كارشناسان 
امنيتي حاضر در اجاس مذكور، بارها و بارها در 
موضعگيري هاي خود امريكا را هدف حمات خود 
قرار دادند و با خشللم از اين كشور سخن گفتند. 
گلوبال تايمز نوشت شدت و گستردگي انتقادها 
از امريكا به حدي بود كه بسللياري از خبرنگاران 
اعللام كردند كه اين يك اجللاس امنيتي ضد 

امريكايي است.
  اين روزنامه اضافه كرد كه بسللياري از كشورها 
برگزاري اين اجاس امنيتي را يك فرصت بسيار 
خوب براي انتقاد از امريكا دانسللته اند و شللايد 
بهتر باشد كه واشنگتن گوش شنوايي براي اين 
همه انتقاد داشته باشد. نهمين نشست امنيتي 
بين المللي »شيانگ شن« با حضور نمايندگان 
بيش از 70 كشور از جمله جمهوري اسامي ايران 
در پكن آغاز شللد. هدف از برگزاري اين اجاس 
گفت وگو و تبادل نظر درباره مسائل و محورهاي 
مهم امنيتي منطقه اي و بين المللي در موضوعات 
امنيتي، روابط بين كشورها و نظم بين المللي و 
مديريت بر مخاطرات امنيتي در قاره آسيا و منطقه 

اقيانوس آرام بود.

پاسخ مشاور رييس جمهور به يك پرسش: 

چرامذاكرهنشد؟
حسام الدين آشنا مشاور رييس جمهور پس از بازگشت از 
سللفر نيويورك در گفت وگو با علي درستكار به اين سوال 
پاسخ مي دهد كه چرا در حاشيه سفر هيات ايراني به نشست 
مجمع عمومي سازمان ملل، مذاكره اي بين ايران و امريكا 

صورت نگرفت.

     منظورامريكاييهاازاصطالحفشارحداكثري
هدف امريكايي ها از بيان اصطاح »فشار حداكثري« بسيار 
روشن اسللت؛ محروميت ايران از فروش نفت و از دريافت 
پول هايش، خالي شللدن بازار ايران از كاالهاي خارجي و 
بالعكللس آن، بازارهاي جهان از كاالهللاي ايراني، تحريم 
پتروشيمي و غيره. در حقيقت استفاده امريكا از تمام امكاناتي 
كه دارد و مي تواند توسط آن بر اقتصاد و جامعه ايران فشار 
وارد كند. البته با استفاده از همه تجربياتش؛ به ويژه تجربيات 
قبلي كه در زمينه تحريم داشته است. هم اينك آن تجربيات 
توسط امريكا بازنگري، بازسازي و به روز شده است. در كنار 
اينها امكانات نرم افزاري و انساني امريكا هم افزايش پيدا كرده 
است و اين يعني تحت فشار قرار دادن اقتصاد ايران، جامعه 

ايران و دولت ايران.

     هدفامريكاازتحتفشارقراردادنايران
امريكا با تحت فشللار قرار دادن ايللران به دنبال دو 
هدف عمده اسللت: تغيير رفتار يا فروپاشللي ايران. 
تعبيللر آنها از ايللن يعني تغيير رفتللار ايران چه در 
منطقه و چه در ارتباط با امريكا. اينكه ايران از قدرت 

دفاعي اش كوتاه آمده و در يك كام، با سياست هاي 
امريكا در منطقه همراه شود )عادي سازي ايران(.

     چراايراندرديدآنهاغيرعادياست؟
در نگاه آنان، ايران كشوري غيرعادي است، چون توانسته 
برخاف ميل آنها بدون استفاده از خريد هرگونه ساحي، 
توان دفاعي اش را افزايش دهد. عربستان، صدها ميليارد 
دالر هزينه كرده است تا به اين توان نظامي فعلي اش رسيده 
است. توان نظامي كه بسيار گران براي آنها تمام شده است. از 
سوي ديگر، كشوري در اين منطقه است، كه يك ريال خريد 
خارجي نكرده است و توان اقتصادي شركت هاي توليد ساح 
را افزايش نداده اسللت. اين كشور چيزي ساخته است كه 
نمي دانند چيست ولي مي تواند، پهباد گلوبال هاك را بزند.

     مذاكرهايرانوامريكاياكشورهاي1+5؟
در ارتبللاط با مذاكره، قبل هر چيز بايد يادآور شللد كه اواًل 
ايللران اصًا رابطه اي با امريكا ندارد و اينكه اساسللًا ايران با 
امريكا مذاكره كند يا نكند يك بحث است و اينكه آنان بعد 
از خروج امريكا از برجام 11 تعهد به ما داده اند، اما سوال اين 
است كه سرنوشت اين 11 تعهد چه شد؟ ابتدا جواب اين 

تعهدات را بدهند.

     نتيجهپافشاريروحاني
آقاي روحاني از شخصي كه ساير سران كشورها قصد بدهكار 
كردن ايشان را داشتند، به شخصي تبديل شد كه طلب كار 

و مطالبه گر سنگين اسللت. نتيجه اش هم ايجاد توازن در 
مذاكرات بود. از اين منظر خنده ها، لبخندها و شوخي ها همه 

در جهت توازن نمادين است.

  پيامهاييكهدرنيويوركتبادلشد
مجموعه اي از پيام ها بين ايران و سران سه كشور مبادله شد. 
خاصه آن پيام ها اين بود كه شللما، مذاكره كنيد، ما روي 
تحريم ها فكر يا كار مي كنيم. اگر بخواهم يك كلمه براي ملت 
ايران بگويم، در ادامه كمپين »فشار حداكثري« به »التماس 

حداكثري« تبديل شد.

  تصميميكهترامپنتوانستبگيرد!
آقاي ترامپ در آخرين صحبتش به روشني بيان كرده است 
كه دعوا سر اين بود كه ما تحريم ها را لغو كنيم و به جلسه 
برويم يا برويم در جلسه و بعد ببينيم تحريم ها را لغو كنيم 
يا نه. ترامپ نتوانست تصميم بگيرد. شجاعت اين تصميم  را 
نداشت كه بگويد: »من تحريم ها را خودم گذاشته ام و خودم 

هم بر مي دارم و برويم براي مذاكره«.

     مذاكرهسرچهچيزيوبرايچه؟!
حاال مذاكره يعني چه؟ اينكه مذاكره مي كنيم يعني چه؟ 
سر چه چيزي قرار است مذاكره كنيم؟ يك فرض اين است 
كه مردم بگويند خب اينها اگر تحريم ها را بردارند، مذاكره اي 
نخواهد ماند. نه، ترامپ گفته است كه مي خواهد مطمئن 
شود ايران قصد ساختن ساح هسته اي را ندارد. گفته من 

يك خواسته از ايران بيشتر ندارم. پيش شرط هم نمي خواهم 
بگذارم. آقاي روحاني هم گفته است: پس شما پيش شرط 
نمي خواهيللد بگذاريد، ما هم نمي خواهيم پيش شللرط 
بگذاريم. بدون پيش شرط، در مقابل بدون پيش شرط. اما 
يك سوال، اين تحريم هايي كه شما كرده ايد، پيش شرط 
هست يا نيست؟! نمي شود كه تحريم هاي شما سر جاي شان 
باشد و بعد بگوييد كه من پيش شرط ندارم. خب اين خودش 
پيش شرط عملي است. ايشان گفتند شما اين تحريم ها 
را برداريد، در آن صورت است كه طرفين بدون پيش شرط 
آماده مذاكره هستند. مساله بعدي كه از اين مهم تر است، اين 
است كه راجع به چه چيزي حرف مي زنيم. شما مي خواهيد 
مطمئن شويد كه ما ساح هسته اي نمي سازيم؟ ما كه فتواي 
رهبري را داريم. ما كه نظارت آژانس را داريم. پروتكل الحاقي 
را هم به صورت اختياري انجام مي دهيم. آخرش اين است 
كه ما پروتكل الحاقي را به مثابه يك اليحه مجلس مي بريم. 
هر وقت مجلس تصويب كرد، اين قانون مي شود. ديگر چه 
مي خواهيد. شما هم از آن سمت، تعهداتي كه به ما داده ايد، 
تعهدات را به كنگره ببريد. اين مي شود مذاكره باالتر از برجام. 
ولي آيا شما از روح برجام خارج مي شويد؟ نه. روح برجام هم 
اين است كه ايران ساح هسته اي نمي خواهد داشته باشد.

     آنچهامريكاميخواهددرمذاكرات
دربارهاشصحبتكند

امريكا مي خواهد راجع به اين منطقه و موشك صحبت 
كند. حللرف آقاي روحاني هم اين بود كلله اگر قرار به 
صحبت درباره موشك باشللد و شما قصد صحبت در 
اين زمينه را داشللته باشلليد، بدهكار مي شويد. بهتر 
است صحبت نكنيد. اگر مي خواهيد صحبت كنيد، ما 
فهرست مطالبات مان را اول اعام مي كنيم. فهرست 
مطالبات ما چيسللت؟ مي شللود همه كشورهايي كه 

دشللمني با ايران دارند يا اينكه پايگاه امريكا هستند، 
همه اينها موشك هايشان به طرف ايران نشانه گيري 

شده باشد و ايران موشك نداشته باشد؟!

     چقدرترامپوامريكاقابلاعتمادند؟!
به نظرم اتفاقي كه در اين سفر افتاد و بايد ديد و به آن توجه 
كرد، اين است كه ملت ايران، چون احساس مي كند كه حرف 
حق مي زند، از مذاكره هيچ هراسي ندارد. اما اطمينان ندارد. 
چرا بايد اطمينان داشته باشد. ترامپ يك بار زير قرارداد زده 
است. چرا بايد دوباره به آن اطمينان كرد؟! اين بار او نقد بدهد. 
اگر توانست چنين كاري كند، راه براي مذاكره باز شده است. 
نتوانست چنين كاري كند، بايد برود مشكلي كه خودش 

ايجاد كرده است را خودش حل كند.  

     بهس�رانجامنرس�يدنان�زوايايرانبافش�ار
حداكثري

هدف اصلي فشار حداكثري توسط امريكا، انزواي ايران 
بوده است. اين انزوا در جلسللات و ديدارهاي دو جانبه 
شكسته شد. هيچ ماقات دو جانبه اي نبود كه رهبران، 
ذره اي خروج امريكا از برجام را تأييد كنند. تماماً اين كار 
امريكا را رد مي كردند. همه مي گفتند كه ما مي خواهيم 
با ايران همكاري كنيم. وقتي شللما، از جهت منطقي، 
حرف درست مي زنيد و از جهت اخاقي، رفتار وفادارانه و 
تعهدمندانه كرده ايد، رهبران ديگر كشورها با اينكه دست 
شان بسته است، اما كامًا اين آمادگي را دارند كه با ايران 
همراهي كنند. اين آمادگي ذهني، در موقع خودش، به 
آمادگي عيني تبديل مي شود. و به عمل تبديل مي شود. 
اين موضوع بسيار متفاوت از آن است كه همه كشورهاي 
دنيا اين تصور را داشت باشند ايران قابل كار كردن نيست! 
منبع: شمس
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عضو كميسيون اقتصادي مجلس: رفع نگراني هاي شوراها در اليحه ماليات بر ارزش افزوده 

درآمد پايدار شهرداري ها در پيچ و خم اليحه ماليات بر ارزش افزوده
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

اليحه ماليات بر ارزش افزوده موضوعي است كه اين 
روزها مديران و مسووالن ش��هري درباره آن بسيار 
صحبت مي كنند. اين اليح��ه نگراني هايي را براي 
آنها ايجاد كرده و معتقدن��د در صورت تصويب اين 
اليحه نه تنها اختيارات ش��هرداري ها و درآمدهاي 
پايدار آنها كاهش مي يابد بلكه اين اليحه ش��وراها 
را به عن��وان نهادي نظارتي و قانونگ��ذار، به نهادي 

تشريفاتي تبديل مي كند.
به گزارش »تعادل«، اليحه ماليات بر ارزش افزوده 
اواسط ارديبهشت سال جاري در دستور كار صحن 
مجلس ش��وراي اسالمي قرار گرفت كه با ۱۱۸ رأي 
موافق، ۵۸ رأي مخال��ف و ۵ رأي ممتنع از مجموع 
۱۹۵ نماينده حاض��ر در مجلس كليات آن تصويب 
ش��د و در نهايت اين اليحه براي بررس��ي بيشتر به 

كميسيون اقتصادي ارجاع شد.
اين اليحه با واكنش اعضاي شوراهاي شهر و مديران 
ش��هري مواجه شده اس��ت .به دنبال بررسي اليحه 
مذكور، محسن هاشمي رفسنجاني، رييس شوراي 
ش��هر تهران و مرتضي الويري، رييس شوراي عالي 
استان ها نامه اي خطاب به روساي شوراي شهرهاي 
مراكز استان ها و شهرداران شهرهاي مراكز استان ها 
نوشتند. در بخش��ي از اين نامه آمده است كه مواد 
»۷«، »۹«، »۲۷«، »۳۰«، »۳۸«، »۳۹«، »۴۱« و 
»۴۹« در صورت تصويب منجر به حذف اختيارات 
قانوني شوراها در زمينه وضع عوارض و درآمدهاي 
محلي، دولتي ش��دن ش��هرداري ها و دهياري ها و 
تمركزگرايي ش��ديد امور محلي در وزارتخانه هاي 
كشور و اقتصاد مي شود.اكنون ۹ مورد اعتراضي كه 
شوراي عالي استان ها درباره اين اليحه اعالم كرده در 

كميسيون اقتصادي در دست بررسي است.
محمود ميرلوحي عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
ش��وراي ش��هر تهران در گفت وگو با تعادل به بيان 
توضيحاتي در خصوص اين اليحه و مش��كالتي كه 
تصويب آن به وجود خواه��د آورد پرداخت و گفت: 
ازس��ال ۱۳6۴ قرار بود دولت اليحه خودگرداني و 
خودكفايي ش��هرداري ها را به مجلس ببرد اين در 
حالي اس��ت كه هر روز بر تعداد ش��هرهاي ما و نيز 
تعداد س��اكنانش افزوده مي شود، تا جايي كه امروز 
۷۰ درصد جمعيت ايران ساكن شهرها هستند. قطعا 
اين تعداد در س��ال 6۴ كمتر از اين جمعيت كنوني 
بوده اس��ت . بعد از اتمام جنگ نيز انتظاراتي كه در 
خصوص توسعه شهرها به وجود آمد باعث شد اين 
اليحه حدود ۳۴ س��ال در بالتكليفي باقي بماند. در 
زمان رياست جمهوري مرحوم رفسنجاني اين سوال 
پيش آمد كه باالخره ش��هرها را چگونه بايد توسعه 
داد. آن زمان آقاي كرباس��چي بح��ث تامين منابع 
را مطرح ك��رد و گفت: من حاضرم ته��ران را بدون 
منابع دولتي و نفتي توسعه دهم تا مجبور به انتقال 

پايتخت از تهران نباشيم.

  تراكم فروشي، سريع ترين راه حل تامين 
منابع مالي 

ميرلوحي ادامه داد: راه حلي كه كرباس��چي برگزيد 
اين بود كه يك طبقه به س��قف ش��هر اضافه شود و 
به دنبال آن عنوان جديدي ب��ه نام تراكم در رديف 
درآمده��ا قرار گرفت كه بر اس��اس آن مالك زمين 
اجازه داش��ت در زمين خود تا دو طبقه س��اخت و 
س��از كند اما ب��ا پرداخت پول به ش��هرداري اجازه 
ساخت يك طبقه اضافه به آنها داده مي شد. هر چند 
اكنون تعداد طبقات در طرح جامع به س��ه و چهار 
طبقه رسيده اس��ت. اما خيلي زود مشخص شدكه 
اين فرمول و پيامدهاي آن دركالن ش��هرها راهگشا 
نيست. به موازات اين بحث ها كه اضافه تراكم مطرح 
شد، روالي از گذش��ته وجود داشت كه آن دريافت 
عوارض در ش��هرها از كارخانه ه��ا و توليدكنندگان 
بود و هر توليدكننده اي در س��ال موظف بود ساالنه 
مبلغي به ش��هرداري ها بپردازد اما دولت اصالحات 
احساس كرد توليدكنندگان در زحمت اند و مراجعه 
ش��هرداري ها و اقدام هايي كه انجام مي دهند باعث 
ناراحتي توليدكنندگان شده است. بنابراين در سال 
۸۲ دولت وقت اليحه تجميع عوارض را مطرح كرد. 
بر اساس اين اليحه در عين اينكه شهرداري ها حق 
دارند از واحدهاي توليدي عوارض دريافت كنند اما 
بايد اين عوارض در يك حس��اب متمركز ش��ده و با 
نظارت وزارت كشور بين شهرداري ها توزيع شود تا 

توليدكنندگان كمتر در رنج باشند.
او ادام��ه داد: درادام��ه  بحث هاي محيط زيس��تي 
واحد ه��اي توليدكننده به ميان كش��يده ش��د. اما 
مهم ترين بحثي كه مطرح شد اين بود كه در دنيا از 
توليدكننده ماليات اخذ نمي ش��ود و اخذ ماليات از 
توليدكننده به خصوص در كاالهاي چند مرحله اي 
رويه اشتباهي است. گاهي براي توليد يك محصول 
از چند كارخان��ه در يك ش��هرك صنعتي عوارض 
درياف��ت مي ش��د كه اي��ن موضوع باع��ث افزايش 
هزينه ه��اي توليد و در نتيج��ه افزايش قيمت كاال 
مي شد. براي رفع اين معضل نيز قرار شد ماليات بر 
مصرف اخذ و از واحدهاي توليدي مالياتي دريافت 
نش��ود.  همه اين اقدام ها در نهايت منجر به اين شد 
تا ش��هرداري ها تنوع دريافتي ها را از دست بدهند 
و مناب��ع دريافتي آنه��ا به ماليات ب��ر ارزش افزوده 

منحصر شد.
ميرلوح��ي در ادامه اف��زود: قرار ش��د دولت نيز در 
كنار ماليات هايي كه از ام��الك، ارث، نقل و انتقال 
و امث��ال اينها درياف��ت مي كند مالي��ات بر ارزش 
افزوده را نيز اضافه كند .با كمال تاس��ف بايد بگويم 
دولت همان طور كه درآمدهاي نفتي را حق بديهي 
خودش تلقي مي كند، اكنون نيز نس��بت به ماليات 

بر ارزش اف��زوده چنين حس��ي دارد. اين در حالي 
است كه طبق قانون قبلي دريافت عوارض را دركنار 
ماليات بر ارزش افزوده به رس��ميت شناخته بود اما 
در س��ال هاي اخير در نظر دارد ت��ا ماليات بر ارزش 
افزوده را درآمد قطعي خودش محسوب كند. عالوه 
بر اين در س��ال هاي اخير ديوان عدالت اداري مرتبا 
اخذ هرگونه عوارض محلي را محدود كرده و نسبت 

به آن حساسيت نشان مي دهد.
او با بيان اينكه فروش تراكم در تهران به بن بس��ت 
خورده اس��ت، تصريح كرد: فروش تراكم از ابتدا هم 
راه حل درستي نبود و فقط يك راهكار مقطعي بود. 
در تهران ي��ك ميليون پالك وجود دارد و س��االنه 
۱۰ هزار پروانه ساخت و ساز براي يك درصد صادر 
مي شود. مگر تهران چقدر ظرفيت دارد كه بخواهيم 
عوارض اداره ش��هري كه ۱۸ ه��زار ميليارد تومان 
بودجه آن اس��ت را از اين محل تامين كنيم. دراين 
صورت شهرداري بايد از هر كدام اين پروانه ها ۲.۵ 
ميلي��ارد تومان دريافت كند تا بتواند ش��هر را اداره 
كند.اين در حالي اس��ت كه ۸۰ درصد اين ۱۰ هزار 
پروانه، پروانه واحده��اي ۱۰۰ و زير ۱۰۰ متري در 
جنوب و مركز شهر است و تعداد مال ها و پروژه هاي 

بزرگ مقياس در آن چندان باال نيست. 

  ضرر شهرداري ها در صورت عدم اصالح 
اليحه 

ميرلوحي با اش��اره به اينكه شهروندان انتظاراتي از 
ش��هرداري ها دارند از جمل��ه در زمينه حمل و نقل 
عموم��ي و مترو تصريح ك��رد: همان طور كه عنوان 
كردم محدودش��دن هم��ه راه هاي تامي��ن منابع و 
ني��ز عدم امكان ف��روش تراكم از جمله مش��كالت 
ش��هرداري ها در تامين منابع اس��ت. از سوي ديگر 
بايد اين را نيز در نظر داش��ت ك��ه گويا دولت ها نيز 
فراموش كرده اند كه تجميع عوارض انجام ش��ده و 
عوارض دريافت��ي از كارخانه ها و واحدهاي توليدي 
تبديل به ماليات بر ارزش افزوده ش��ده اس��ت. اين 
اليحه يك بار به صحن آمد و اكنون در مجلس است 
.دراين خصوص صحبت هايي با كميسيون اقتصادي 
مجلس داش��ته و به آنها اع��الم كرديم چنانچه اين 
اليحه مانند امروز كه يك س��وم آن به شهرداري ها 
تعلق دارد و دو سوم آن دراختيار دولت است، اصالح 

نشود،  شهرداري ها متضرر خواهند شد. 

  پيشنهاد شوراي شهر 
او اظهار كرد: پيش��نهاد ما اين است كه اين عوارض 
نصف به نصف بين شهرداري و دولت تقسيم شود و 
نيز شيوه پرداخت كنوني تغيير نكند. يعني ماليات 
دريافت��ي به خزانه دول��ت واريز نش��ود زيرا تجربه 
نش��ان داده در صورتي كه اين اتف��اق بيفتد چيزي 
دس��ت ش��هرداري ها را نمي گيرد. نمونه اين مورد 
عوارض جرايم رانندگي است كه بخشي از آن قانونا 
به ش��هرداري ها تعلق دارد و به حساب دولت واريز 
مي شود اما سال هاست كه شهرداري تهران سهمي 
از جرايم رانندگي دريافت نكرده اس��ت. اخيرا نيز با 
شكايت به محاكم قضايي دولت را موظف به پرداخت 

۱۷۰۰ميليارد تومان طلب هاي سنواتي كرده ايم.
عضو كميس��يون برنامه و بودجه شوراي شهر ادامه 
داد: در مس��اله مترو با وجود اينكه مكررا اعالم شده 
و در قانون نيز صراحتا آورده شده كه دولت بايد در 
خريد واگن، ساخت تونل و نيز خريد اتوبوس تامين 
منابع كند اما بعد از روي كار آمدن دولت احمدي نژاد 

شهرداري ها از كمك هاي دولت محروم شدند.
آخرين كمك هاي ص��ورت گرفته به مترو در دولت 
اصالح طلبان بوده اس��ت. نتيجه اين وضع توس��عه 

الك پش��تي مترو و بدهي 6۵ هزار ميليارد توماني 
ش��هرداري ته��ران اس��ت. البته اين مش��كل تمام 
كالن شهرهاس��ت. حدود ۵ سال است نتوانسته ايم 
يك اتوبوس نو به ناوگان اتوبوس��راني اضافه كنيم و 
ميانگين عمر اتوبوس هاي ش��هري حدود ۱۱ سال 

است.

  ايجاد سه تغيير در اليحه
او با بيان اينكه اعضاي ش��وراي شهر خواهان انجام 
سه تغيير در اليحه ماليات برارزش افزوده هستند، 
 تصريح كرد: اولين درخواس��ت اين اس��ت كه سهم 
ش��هرداري ها از ۳ درصد ماليات بر ارزش افزوده به 
۴.۵ درصد افزايش يابد.دوم اينكه مكانيزم دريافت و 
پرداخت عوارض به شهرداري ها تغيير نكند و همين 
ش��يوه ادامه فعلي ادامه يابد زي��را چنانچه عوارض 
به حساب دولت وارد ش��ود به دليل حفره هايي كه 
در بودج��ه و هزينه ه��اي دولت وجود دارد س��هم 
ش��هرداري ها را عمال نمي تواند بپردازد. سوم اينكه 
اجازه دهند شهرداري ها براي تامين منابع خودشان 
نه به صورت مضاعف اما در كسب و كارهاي شهري 
سهم داشته باشند. امروز حدود ۴۰ درصد مبادالت 
اپراتورهاي تلفن همراه درتهران انجام مي شوداگر 
ش��هرداري ها نتوانن��د از اين منابع س��هم دريافت 
كنند باع��ث ايجاد اختالل درتامي��ن درآمد پايدار 

شهرداري ها مي شود.
بنابراي��ن انتظارمان از دولت اين اس��ت كه دس��ت 
ش��وراها را باز بگذارند و اجازه دهند شوراها قدرت 
تصميم گيري داشته باشندو بتوانند بر اساس قانون 

شوراها به وظايف خود عمل كنند.
 مجلس دهم روزهاي پاياني اش را مي گذراند و گاه 
رقابت هاي نمايندگان مجلس و ش��وراهاي شهرها 
ممكن اس��ت در اين تصميم تاثيرگذار باش��د. بايد 
همه شهروندان بدانند مس��ير بازگشت به عقب در 
اختيارات شوراها و مديريت ش��هري به نفع كشور 

نيست.

  لزوم توجه به مديريت يكپارچه شهري
او با بيان اينكه سال هاس��ت صحبت از يكپارچگي 
مديريت شهري مي شود و همه نيز آن را قبول دارند، 
 تصريح كرد: س��ال گذش��ته نيز در همين مجلس 
كميسيون هاي مختلف جلس��ات متعددي در اين 
ب��اره برگزار كردند كه ما نيز در ان حضور مي يافتيم 
ام��ا اين موضوع دوب��اره مورد غفلت ق��رار گرفت و 
ظاه��را اين مجلس نيز بنا ن��دارد در حوزه مديريت 
ش��هري تصميم گيري كند.سال هاس��ت كه عنوان 
مي شود اجراي اين فعاليت ها توسط دولت پرهزينه، 
موازي كاري و تاخير در توسعه پروژه هاي حوزه هاي 
مختلف است اما اراده اي وجود ندارد ۲۳ فعاليتي كه 
توسط دولت ششم تنظيم شد كه به مديريت شهري 

واگذار شود، را اجرايي كند.
او افزود: كالن ش��هرهايي مانند ته��ران، اصفهان، 
مش��هد، تبريز و شيراز از مش��كالت يكساني مانند 
آلودگي هوا، بافت فرس��وده، ترافيك و آسيب هاي 
اجتماع��ي رن��ج مي برند. م��واردي كه ب��ه عنوان 
ابرچالش هاي كش��ور شناخته مي ش��وند .اگر قرار 
است اين مشكالت حل شود دولت و مجلس بايد به 
شكل جدي به موضوع مديريت يكپارچه بپردازند. 

  احتمال لغو عوارض قبلي 
مجيد فراهاني ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه 
نيز در گفت وگو ب��ا »تعادل« با بي��ان اينكه اليحه 
ماليات بر ارزش افزوده مش��كالت متعددي داشت 
كه بخش زيادي از آنها در صحن مجلس حل ش��ده 

اس��ت، عنوان كرد: اكنون اين اليحه به كميسيون 
اقتص��ادي مجل��س ارس��ال ش��ده و اميدواريم كه 
كميسيون اقتصادي به حل مش��كالت باقي مانده 
كمك كند واجازه دهد تا مديريت شهري همچنان 
بتواند به خدمات رساني خود ادامه دهد. مهم ترين 
مشكل اليحه اين اس��ت كه اختيار تعيين عوارض 
ممنوع ش��ده اس��ت. همان طور كه مي دانيداز سال 
6۲ به بعد دولت كمك خود را به شهرداري ها قطع 
كرد و شهرداري ها موظف اند از طريق منابع داخلي، 
 هزينه هاي خود را تامين كنند.هر چند مروري كوتاه 
بر نحوه اداره مالي شهرها در كشورهاي توسعه يافته 
نش��ان مي دهد بيش از نيمي از بودجه شهرداري ها 
همچنان توس��ط دولت فراهم مي شود اما در كشور 
ما چنين وضعيتي وجود ندارد. ممنوع كردن تعيين 
عوارض توسط شوراها مي تواند وضعيت حاد شرايط 
مالي شهرداري ها را به شرايط بغرنجي تبديل كند 
و مستمس��كي براي لغو عوارض گذشته اي شود كه 

شوراها براي اداره شهرها تعيين كرده اند.
رييس كميته بودجه شوراي اسالمي شهر تهران با 
بيان اينكه ب��ا تصويب نهايي اليحه ماليات بر ارزش 
افزوده شهرداري ها از 6۰ درصد منابع درآمدي خود 
محروم مي شوند، گفت: عالوه بر اين خدمت رساني به 
شهروندان، پرداخت حقوق و دستمزد نيز با مشكل 

مواجه خواهد شد.
رييس كميته بودجه شوراي شهر تهران با تأكيد بر 
اينكه اين اليحه منابع درآمدي شهرداري ها را ناقص 
مي كند، گفت: نتيجه مس��تقيم آن، ايجاد خلل در 
خدمات مستقيمي است كه مردم دريافت مي كنند. 
عوارض شهرداري ها هزينه هايي بود كه شهرداري 
به صورت مستقيم دريافت مي كرد، آن هم بر اساس 
عارضه اي كه يك شهروند يا يك فرد حقوقي به شهر 
وارد مي كرد و ع��وارض آن را مي پرداخت. اين حق 
مردم شهر و مديريت شهري است و بر اساس قانون 
اينها تجميع ش��د و قانون عوارض ناميده شد.منابع 
درآمدي از اين محل بال��غ بر ۳۵۰۰ ميليارد تومان 
بوده است كه با دايمي ش��دن قانون مذكور اختيار 

كامال به دست دولت مي افتد .
به گفت��ه او موضوع لغو اختيار ش��وراها در تصويب 
عوارض و درآمدهاي محلي، عالوه بر تحميل كسري 
بودجه ۸۰ درصدي به شهرداري هاي كشور، مغاير 
با قانون تش��كيالت و وظايف و انتخابات شوراهاي 
اسالمي و انتخاب شهرداران و اصالحيه هاي بعدي 
آن طبق ماده ۷۳ اس��ت كه تمامي عوارض و درآمد 
هر شهرداري منحصرا به مصرف همان شهر خواهد 
رسيد و اجازه هزينه كرد آن در غير از محل دريافت 

شده را ندارند.
فراهان��ي با بيان اينكه در متن گزارش كميس��يون 
اقتصادي، معافيت هاي مالياتي به عوارض نيز تسري 
يافته است، گفت: اين درحالي است كه معافيت هاي 
عوارض در بسياري از قوانين كشور از جمله تبصره 
ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه و بند »ت« ماده 
۲۳ قانون احكام دايم��ي و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون 
ماليات بر ارزش افزوده، ممنوع اس��ت ولي در متن 
گزارش كميس��يون، به موازات تسري معافيت هاي 
مالياتي به عوارض، جهت جبران كس��ري، عوارض 

مضاعف و ناپايدار را تعريف كرده است.
اين عضو شوراي اسالمي شهر تهران همچنين افزود: 
در مفاد گزارش كميسيون اقتصادي ضمن تحديد 
اختيارات ش��ورا در وضع عوارض، معني عوارض و 
ماليات يكي گرفته ش��ده، در حالي ك��ه در قوانين 
صدس��اله كش��ور همواره عوارض به عنوان درآمد 
اختصاصي ش��هرداري ها و دهياري ه��ا و ماليات به 

عنوان درآمد عمومي دولت تلقي شده است.

  رفع نگراني ش�وراها توس�ط كميس�يون 
اقتصادي مجلس 

سيدفريد موسوي عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
در گفت وگو با »تعادل« از رفع ايرادهاي مورد مورد 
نظر مديران شهري در اليحه ماليات بر ارزش افزوده 
خبر داد و گفت: شوراها يكي از نمادها مردم ساالري 
در جامعه محسوب مي شوند و بايد براي تقويت نقش 
و جايگاه آنها تالش كنيم. همان طور كه عنوان كرديد 
شوراها و مديران شهري يكسري نگراني هايي درباره 
اليحه ماليات بر ارزش افزوده داشتند كه نگراني آنها 
به حق بود.در ش��رايطي كه درآمدهاي ش��هرداري 
تعديل شده اس��ت، عوارضي كه در ماليات بر ارزش 
افزوده در نظر گرفته ش��ده حق قانوني آنهاس��ت و 
باي��د از آن بهره مند ش��وند. بنابراين تالش كرديم 
تا در ش��ور دوم با همكاري ش��وراي عالي استان ها 
تعدادزيادي از نگراني ها را برطرف كنيم و آنها نيز با 
گزارش نهايي كه ارايه شد موافقت كردند. البته يكي، 
دو مورد جزيي هم باقي مانده كه احتماال در هنگام 
بررس��ي در صحن علني مجلس اصالح خواهد شد. 
اين نماينده مجلس ادامه داد: دولت و وزارت كشور 
هم همكاري خوبي در جهت تحقق خواس��ته هاي 
ش��وراي عالي استان ها داش��تند. يكي از مهم ترين 
انتقادها به اليحه ماليات بر ارزش افزوده جايگزين 
كردن كلمه »ماليات« به جاي »عوارض« است.زيرا 
ماليات و عوارض دو تعريف جداگانه دارند و چارچوب 
آنها با يكديگر تفاوت اس��ت .مديريت شهري براي 
اداره شهر از بودجه ملي اس��تفاده نمي كندو منابع 
اداره ش��هر را از طريق عوارض پرداختي شهروندان 
تامين مي كند.موس��وي در پاس��خ به اينكه آيا اين 
مش��كل در اليحه ماليات ب��ر ارزش افزوده برطرف 
شده اس��ت يا خير،  عنوان كرد: بله خوشبختانه اين 
موضوع حل ش��د و جاي نگراني نيست.دراين مدت 
ارتباط تنگاتنگي با شوراي عالي استان ها در جريان 
اس��ت و اميدواريم آنچه در مجلس براي اجرا ابالغ 
مي شود هر نوع نگراني را براي شوراي عالي استان ها 
برطرف كرده باشد. علي اعطا سخنگوي شوراي شهر 
تهران نيز در خصوص آخرين وضعيت بررسي اليحه 
ماليات ب��ر ارزش افزوده توضيح داد: تا ماده ۲۷ اين 
اليحه در صحن مجلس بررس��ي ش��ده و با توجه به 
اختالف نظرها، بقيه ماده ها به كميسيون اقتصادي 
برگشته است. البته به غير از ۲۷ ماده تصويب شده، 
ماده ۹ و ۱۰ كه مشخصًا در حوزه شهري تأثيرگذار 
بوده اند نيز به كميس��يون اقتصادي برگشته است.  
اعطا با تأكيد بر اينكه در اين رابطه سه مطالبه اصلي 
وجود دارد، عن��وان كرد: مجموعه ش��وراها انتظار 
ندارند كه بحث اختيار وضع عوارض از شوراها گرفته 
شود. اين موضوع يكي از اختيارات اصلي شوراهاست 
كه در قانون ش��وراها پيش بيني ش��ده و با توجه به 
جايگاهي كه قانون اساس��ي به عنوان يكي از اركان 
اداري براي شوراها در نظر گرفته است اين كار عماًل 
بخ��ش عمده اي از كاركرد ش��وراها را از حيز انتفاع 
ساقط مي كند.  سخنگوي شوراي شهر تهران ادامه 
داد: در خصوص نحوه توزيع ماليات بر ارزش افزوده 
نيز آنچه حاصل خواهد شد، اين است كه ماليات در 
تهران اخذ مي شود اما براي شهروندان تهراني و شهر 
تهران هزينه نمي شود و ممكن است در شهر ديگري 
هزينه ش��ود. اين در حالي است كه تهران به عنوان 

يك شهر و به عنوان يك پايتخت نيز هزينه دارد. 
او با تأكيد بر اينك��ه اين نوع قانون گذاري، مديريت 
ش��هري را با مش��كل روبه رو مي كند، تصريح كرد: 
در ن��وع معافيت هايي كه تعميم پي��دا مي كند نيز 
از جمله معافيت بر ليزينگ، هتل ها، بار و مس��افر و 
بازار سرمايه، به طور حتم مديريت شهري با مشكل 

روبه رو خواهد شد. 

  افزاي�ش درآمد ش�هرداري ها با تصويب 
اليحه ماليات بر ارزش افزوده 

با وجود انتقادات بس��ياري كه از اين اليحه مي شود 
ام��ا چن��دي پيش س��يد مناف هاش��مي مش��اور 
ش��هردار تهران عنوان كرد ك��ه در صورت تصويب 
اليح��ه ماليات بر ارزش اف��زوده، درآمدهاي پايدار 
شهرداري هاي كشور بهتر مي ش��ود. به گفته سيد 
مناف هاش��مي در ماده ۵۳ اليحه ماليات بر ارزش 
افزوده وضع عوارض مربوط به ش��هرداري ها توسط 
شوراهاي اسالمي ش��هر با اخذ اجازه وزارت كشور 
امكان پذير ش��ده است. براس��اس اصل ۱۰۰ قانون 
اساس��ي اختيارات حكومت هاي محلي و شوراهاي 
اسالمي ش��هرها نبايد آسيب ببيند. مشاور شهردار 
تهران در امور توس��عه منابع پايدار ش��هرداري در 
خصوص تساوي سهم شهرداري ها و دولت از عوارض 
ماليات بر ارزش اف��زوده، عنوان كرد: در بند ۳ ماده 
۴۱ توافق شده اس��ت سهم ش��هرداري ها و دولت 
برابر باش��د. طبق ماده ۴۲ بايد س��هم شهرداري ها 
و دهياري ها به طور ۱۰۰ درص��د به صورت ماهيانه 
پرداخت شود.اگر اين قانون در صحن مجلس شوراي 
اسالمي تصويب شود، درآمدهاي پايدار شهرداري 
كشور بهتر مي شود. بسياري از شهرداري هاي كشور 
با مش��كالت مالي مواجه هس��تند و برخي چند ماه 

حقوق پرداخت نكرده اند.
به گفته او اگ��ر ماده ۵۳ و بند ۳ م��اده ۴۱ تصويب 
نش��وند و معافيت هاي ماده ۹ كاه��ش پيدا نكند، 
اليح��ه ماليات بر ارزش اف��زوده اثرگذاري چنداني 
نخواهد داشت. اميدوارم نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي به اين موارد حساسيت الزم را نشان دهند 
و همان گون��ه كه در كميس��يون اقتصادي مجلس، 
دول��ت و نماين��دگان همراهي و همس��ويي الزم را 
داشتند در صحن مجلس شوراي اسالمي هم به اين 

موارد توجه شود.
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سهم شهرداري ها از ماليات بر 
ارزش افزوده 5 درصد شود

امن ترين و ناامن ترين فضاهاي 
شهري براي زنان

حسن رسولي|
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر |

ماخذ ماليات بر ارزش افزوده تجميع عوارض است. تا 
قبل از اين قانون، شهرداري هاي سراسر كشور اجازه 
داشتند به ش��كل محلي براي ارايه خدمات شهري 
عوارض تعيين كنند اما در يك مقطعي مجلس و دولت 
به اين نتيجه رسيدند كه وضع عوارض پراكنده به اين 
شكل به چرخه توليد لطمه وارد مي كند، در نتيجه 
اليحه ماليات بر ارزش افزوده براي دريافت ماليات به 
شكل ملي جايگزين قانون قبلي شد. آنچه ما و تمام 
شوراهاي شهري و شهرداران متقاضي هستيم اين 
است كه با توجه به اين ماخذ، نسبت شهرداري از ۹ 
درصد ماليات بر ارزش افزوده افزايش يابد به نحوي 
كه امكان كمك به تامين منابع مالي شهرداري فراهم 
شود. االن اين عدد از ۹ درصد ۳ درصد است .حداقل 
انتظارما اين اس��ت، اكنون كه اليحه در كميسيون 
اقتصادي و در صحن مجلس مطرح و در حال بررسي 

است اين رقم به ۵ درصد افزايش يابد.
براس��اس ماده ۷ اليح��ه ماليات ب��ر ارزش افزوده، 
درآمدهاي ناشي از ارزش افزوده مستقيما به حساب 
خزانه واريز و به عنوان بخشي از درآمد عمومي دولت 
محسوب مي شود. مديريت هاي شهري براي دريافت 
اين مبالغ بايد با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه 
تنظيم كنند تا بدين ترتيب بتوانند منابعي را كه متعلق 
به خودشان بوده دريافت كنند. در چنين شرايطي اگر 
دولت در حوزه درآمدهاي عمومي دچار مشكل شود، 
هيچ الزامي براي پرداخت حق و حقوق  شهرداري ها 
نخواهد داش��ت. همچنين طبق بند خ م��اده ۱و۹ 
گزارش كميس��يون اقتصادي، كليه معافيت هاي 
مالياتي و عوارض ش��هرداري ها و دهياري ها تسري 
پيدا كرده و اگر نگاه قانوني و كارشناسي به اين گزارش 
شود، مغايرت هاي قانوني وجود دارد كه اصول هاي 
متعددي از قانون اساسي، بند چهارم سياست هاي 
كلي شهرسازي، ماده ششم قانون برنامه ششم توسعه 
و تبصره و ماده هاي مختلفي از قوانين شهرداري ها 
در اليحه ماليات بر ارزش افزوده ناديده گرفته شده 
است. براس��اس قانون، ۳درصد از عوارض ماليات بر 
ارزش افزوده متعلق به ش��هرداري است؛ هم اكنون 
كه اليحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس در حالي 
بررسي است، ما هم در مجلس فعال هستيم چرا كه 
شهرداري ها به اين منابع نياز دارند. بخش بزرگي از 
درآمدهاي شهرداري از طريق درآمدهاي حاصل از 
ماليات بر ارزش افزوده تامين مي ش��ود. اگر مجلس 
ش��وراي اسالمي منافع مديريت شهري كشور را در 
نظر نگيرد، شهرها به لحاظ منابع درآمدي دچار بحران 
خواهند شد. عوارض همان طور از نامش پيداست، 
عدد و رقمي است كه افراد حقيقي و حقوقي به واسطه 
عارضه اي كه از فعاليتش��ان در شهر ايجاد مي كنند 
بايد بپردازند، در حالي كه ماليات عمومي مربوط به 
خزانه كل كشور است. مجلس شوراي اسالمي بايد 
استدالل شوراي عالي استان ها شهرداري و شوراهاي 
تمام شهرهاي كشور به ويژه پايتخت را بپذيرد و باور 
كند كه اداره پايتخت فقط از سوي شورا به نمايندگي 
از مردم ميسر نيس��ت .  پيش بيني من بر اين است 
چنانچ��ه دولت به وظيفه خودش و افزايش س��هم 
درآمدي ش��هرداري از محل ارزش افزوده به خوبي 
عمل نكند، ناگزير خواهد ش��د در شرايطي كه ما با 
بحران جدي تر مالي مواجه شويم مانند صندوق هاي 
بازنشستگي و موسس��ات مالي و اعتباري به لحاظ 
حساسيت هاي اجتماعي و امنيتي كه وجود دارد از 
محل منابع عمومي به اداره شهر كمك كند. واقعيت 
اين است كه به لحاظ اجتماعي امكان اينكه حتي يك 
روز خدمات هزار موردي شهرداري متوقف شود وجود 
ندارد.بنابراين از آنجا كه پيشگيري بهتر از درمان است 
به عنوان نماينده شهروندان خواهشم از نماينده دولت 
در مجلس و نمايندگان دولت اين است كه به خواسته 

ما توجه كنند.

امني��ت عموم��ي هم��ه ش��هروندان از مهم ترين 
شاخص هاي كيفيت فضا است و فضاي شهري امن، 
امنيت و آسودگي خاطر شهروندان را به دنبال دارد. 
پژوهشي كه در ارتباط با فضاهاي عمومي و امنيت زنان،  
با جامعه آماري ۱۰۰۰نفري، زنان بزرگ تر از ۱۵ سال 
در شهر مشهد انجام شده، نشان مي دهد: »زيرگذرها 
و مسافربران شخصي ناامن ترين موقعيت ها بوده اند. 
پارك ها و محدوده  اطراف محل زندگي هم با ميانگين 
نزديك به هم در رده بعدي قرار مي گيرند و اتوبوس، 
پل هاي عابر پياده و تاكس��ي در مقايسه با فضاهاي 
عمومي ديگر، بيشتر امنيت دارند.« پژوهشگران اين 
پژوهش مي گويند: »در بعد فيزيكي، در زمينه مسائل 
مربوط به زيرگذر ها نيز وضعيت نور تقريبا نيمي از آنها 
متوسط يا ضعيف بوده اس��ت. در ورودي هيچ كدام 
از زيرگذرها عالئم نحوه كمك خواستن در وضعيت 
ويژه، پيش بيني نشده است. در درون حدود دو سوم 
زيرگذرها جريان مناسب جمعيت ديده نشده است. 
نور شب در دو سوم پل ها به ميزان متوسط بوده است 
و ام��كان ديدن آنها از پايين وج��ود دارد. همچنين، 
در ورودي بيشتر پل ها عالئم نحوه كمك خواستن 
در وضعيت ويژه، پيش بيني نشده است. در دو سوم 
پل ها هم جريان مناسب جمعيت ديده شده است.« 
در ادامه اين پژوهش محققان در ارتباط با »احساس 
ناامني« مي گويند: »احساس ناامني عوارض و ضايعات 
روان شناختي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حتي 
سياس��ي دارد و آثار آن بر كيفيت زندگي و بهروزي 
اقتصادي و اجتماعي درازمدت است. احساس ناامني 
تاثيرات روان شناختي گسترده اي ايجاد مي كند كه 
شامل مواردي مثل: اضطراب، بي اعتمادي، احساس 

بيگانگي،  انزوا و نارضايتي از زندگي است.«

    محمود ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران: اولين درخواست اين است كه سهم شهرداري ها از 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده به 4.5 درصد افزايش يابد.
دوم اينكه مكانيسم دريافت و پرداخت عوارض به شهرداري ها تغيير نكند و همين شيوه ادامه فعلي ادامه يابد زيرا چنانچه عوارض به حساب دولت وارد شود 
به دليل حفره هايي كه در بودجه و هزينه هاي دولت وجود دارد سهم شهرداري ها را عمال نمي تواند بپردازد. سوم اينكه اجازه دهند شهرداري ها براي تامين 

منابع خودشان نه به صورت مضاعف اما در كسب و كارهاي شهري سهم داشته باشند 
    سيدفريد موسوي، نماينده مجلس: شوراها و مديران شهري يكسري نگراني هايي درباره اليحه ماليات بر ارزش افزوده داشتند كه نگراني آنها به 
حق بود.در شرايطي كه درآمدهاي شهرداري تعديل شده است، عوارضي كه در ماليات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده حق قانوني آنهاست و بايد 
از آن بهره مند شوند. بنابراين تالش كرديم تا در شور دوم با همكاري شوراي عالي استان ها تعدادزيادي از نگراني ها را برطرف كنيم و آنها نيز با گزارش 

نهايي كه ارايه شد موافقت كردند. البته يكي، دو مورد جزيي هم باقي مانده كه احتماال در هنگام بررسي در صحن علني مجلس اصالح خواهد شد

برش

نگاه



دنياي فناوري

دسترسي استارت آپ ها به اطالعات دولتي براي ارتقاي كيفيت زندگي، بايد مطالبه اي عمومي باشد

داده هاي دولتي در خدمت رفاه اجتماعي
باال بردن رفاه و خلق نوآوري هاي اجتماعي از مزيت هاي 
آزادسازي و انحصارزدايي از داده ها است، اما اينكه چرا اين 
اتفاق هنوز به شكل كامل رخ نداده، به اذعان خود مسووالن 
دولتي، به دليل عدم همدلي ميان دستگاه هاست. بنابراين 
دسترسي به اطالعات و استفاده از آن براي رفاه اجتماعي 
و ارتق��اي كيفيت زندگ��ي بايد تبديل به ي��ك مطالبه 
عمومي ش��ود. در همين راستا سازمان فناوري اطالعات 
ايران جلس��ه اي را با حضور مسووالن س��ازمان فناوري، 
استارت آپ هاي فعال حوزه س��المت و تامين اجتماعي 
و مسووالن بهزيس��تي، وزارت بهداشت و سازمان تامين 
اجتماعي براي حل موانع س��ر راه اس��تارت آپ ها برگزار 
كرد. به گزارش ايرنا، امير ناظمي –رييس سازمان فناوري 
اطالعات- در اين جلسه با اشاره به نياز حوزه سازمان هاي 
مردم نهاد به داده هاي آزادشده دولت براي باال بردن كيفيت 
زندگي افراد، گفت: »زماني كه بحث نوآوري پيش مي آيد 
سوگيري افراد به شكل ناخوادآگاه بيشتر به بخش بيزينس 
اس��ت و نوآوري اجتماعي معموال ناديده گرفته مي شود. 
برخي از فعاليت هايي كه بايد در اين حوزه انجام ش��ود به 
سادگي قابل انجام است اما هنوز به آن شكلي كه بايد رخ 
نداده است. ساده ترين مثالي كه مي توانم در اين خصوص 
بزنم موسسه هاي خيريه هستند. اگر بتوان از طريق APIها 
و كد ملي شخص متوجه شويم فرد جزو خانواده بهزيستي و 
كميته امداد است يا نه، مي توان با برنامه ريزي بهتر به افراد 
كمك كرد. ايجاد زيرساخت براي دسترسي به اين اطالعات 
يك ساعت بيشتر زمان نياز ندارد اما دليل اينكه چرا اكنون 
اين اتفاقات رخ نمي دهد، اين است كه دستگاه هاي همدلي 
به ميزان مورد نياز با يكديگر همدلي ندارند. در اين جلسه 
نمايندگان استارت آپ ها و مديران دولتي حضور پيدا كردند 
تا اين همدلي ايجاد شود. دسترسي به اطالعات و استفاده 
از آن ب��راي رفاه اجتماعي و ارتق��اي كيفيت زندگي بايد 
تبديل به يك مطالبه عمومي شود و در كنار بخش دولتي 
و خصوصي، رسانه ها نيز بايد در عمومي كردن اين مطالبه 

نقش ايفا كنند.«

   خواسته استارت آپ هاي سالمت از دولت
وحيد رجبلو يكي از افرادي است كه استارت آپي در حوزه 
معلوليت و س��المت راه اندازي كرده ت��ا از اين طريق نياز 
افرادي كه مانند خودش معلوليت دارند را مرتفع كند. او در 
اين جلسه درباره استارت آپ خود گفت: اين پلتفرم ارتباطي 
بين خدمات دهنده و خدمات گيرنده است. خدمات گيرنده 
اين پلتفرم افراد ناتوان يا كم توان جامعه هس��تند. در اين 
پلتفرم فقط معلولين حركتي مدنظر نيستند و دسته بندي 
بزرگ��ي در اين جامع��ه وجود دارد كه ش��امل نابينايان، 
ناشنوايان، آسيب ديدگان فضاي كار، ايثارگران و كساني 
كه در اثر سوانح و اتفاقات دچار مصدوميت مي شوند. هدف 
ما اين است با ارايه خدمات آنالين پزشكي، پيراپزشكي، 
آموزش��ي و نيازهاي روزمره زندگي مانند آرايش��گري، 
خياطي و عكسي و س��فارش كالهاي اساسي، استقالل 
فرد و فضاي اشتغال براي اين افراد را ايجاد و دشواري هاي 
زندگي اين براي اين افراد آسان كنيم. نياز بعدي كه قصد 
داريم به آن بپردازيم بخش رفاهي است كه به بهينه سازي 
حمل و نقل و مسائلي از اين دست مربوط مي شود.« رجبلو 
با اشاره به برنامه اي براي تحت پوشش قرار دادن ۷۵ هزار 
نفر تا پايان سال آينده، اظهار كرد: »در مسير جديدي قدم 
برداشتيم براي اينكه در تمامي حوزه ها فعاليت مي كنيم و 
به حمايت و مشاركت بخش دولتي در اين زمينه نيازمند 

هستيم. كمك به استارت آپ  ما براي ديده شدن و تعديل 
نرخ هاي ارز بازار دو خواس��ته مهمي اس��ت كه از بخش 

دولتي داريم.«
ش��اهين طبري نيز بنيان گذار يك ش��ركت نرم افزاري 
اس��ت كه حدود چهار س��ال قبل با تاسيس يك شركت 
كوچك فعاليت در حوزه سالمت را آغاز كرد و اكنون وارد 
نيازمندي هاي خاص نيز شده است. طبري در خصوص 
فعاليت خود گفت: »چهار سال قبل ما آرزو داشتيم بتوانيم 
نس��خه الكترونيك را پايه گذاري كنيم، هدف ما اين بود 
كه پزشكان بتوانند به شكل آنالين افراد خاص را ويزيت 
كنند. ما سراغ پزشكان غدد و بيماري هاي غيرواگير رفتيم 
و در كنار آن مطالعه اي را در سه كشور انجام داديم. اكنون 
نسخه الكترونيك با حمايت سازمان نظام پزشكي جمهوري 
اسالمي ايران، دانشگاه علوم پزشكي خدمات بهداشتي و 
درماني تهران، سازمان بيمه سالمت ايران و سازمان تامين 
اجتماعي راه اندازي شده است. خدمات ما تحت وب است 
تا پزش��ك از خانه يا مطب به آن دسترسي داشته باشد.« 
او در خصوص نيازهايي كه تامين آن از عهده بخش هاي 
دولتي بر مي آيد، گفت: »همكاري بيمه تامين اجتماعي و 
نيروهاي مسلح در ارايه سرويس نرم افزار، وضع و تكميل و 
بهبود قوانين حوزه نسخه الكترونيك، همكاري بيمه ها و 
عدم رقابت نرم افزاري براي ارايه كنسول و همكاري براي 
رابط واحد، كمك به فرهنگ سازي براي نسخه الكترونيك 

از جمله مهم ترين درخواست هاي مداريو است.«
آرش زماني زاده كه از ديگر حاضران اين جلسه بود، درباره 
اپليكيش��ن خود گفت: »اكنون يك ميليون و ۳۵۰ هزار 
معلول تحت پوشش خدمات بهزيستي هستند و در راستاي 
مس��ووليت اجتماعي خود، مكان هاي دسترس��ي پذير 
معلوالن را معرفي مي كنند. اپليكيشن متدهاي مبتني 
بر جمع سپاري، تالش و مش��اركت همه صنوف و ادارات 
دولتي براي معرفي خود به عنوان يك مكان دسترس پذير 

براي توان يابان و امكان مشاركت خيرين مسائلي است كه 
دولت مي تواند در راستاي دسترسي آن به ما كمك كند.«

همچنين ش��قايق خليلي هم بنيان گذار اپليكيشني كه 
مدتي قبل با شكايت وزارت بهداشت، فعاليت آنها با مشكل 
مواجه ش��د، در خصوص فعاليت مجموعه ش��ان گفت: 
»هدف ما اين است كه خدمات پزشكي را در محل بيمار 
ارايه و ضريب نفوذ مراقبت هاي پزشكي را جهت پيگيري 
از احتماالت آينده كاهش دهيم. چشم انداز ما اين است 
كه بيمار و خانواده او بدون هيچ نگراني بتوانند سير درمان 
خود را طي كنند. اين ايده از دي ماه ۹۵ با مشكلي كه براي 
يكي از اقوام خودمان پيش آمد ش��كل گرفت.« او با بيان 
اينكه در پي رسيدن به اين هدف، از ما شكايت شد و حتي 
زندان هم رفتيم، گفت: »فرآيند به اين شكل است كه پس 
از ثبت درخواس��ت و آدرس، متخصصين به محل اعزام 
مي شوند. ما با اكثر مراكز درماني قرارداد داريم، نرم افزار 
موبايل، سرويس دهي در محل، ارايه پكيج هاي پزشكي از 
جمله كارهايي است كه انجام مي دهيم. تيم ما براي ۸۵ نفر 
مستقيم و غير مستقيم ايجاد اشتغال كرده است. معرفي 
توانياب ها توسط بهزيس��تي، همكاري جهت به خدمت 
گرفتن پرستاران توسط نظام پرستاري، معرفي استارت آپ 
ما به پزشكان توسط نظام پزشكي، معرفي جهت همكاري 
با بيمارستان هاي دولتي توسط وزارت بهداشت، دريافت 
APIها از بيمه ها، مش��اركت در طرح پايش منطقه اي و 
كشوري از وزارت كشور از جمله اقداماتي است كه دولت 

مي تواند در پيشرفت ما كمك كند.«

   نمايندگان دولتي: آماده همكاري هستيم
در ادامه اين جلس��ه، نمايندگان دولت ني��ز درباره مدل 
همكاري با استارت آپ ها صحبت كردند. البته تمام آنها به 
اين نكته اشاره كردند كه در قالب سايت هاي مختلف اقدام 
به استفاده از داده هاي شان كرده اند، اما آن طور كه تجربه 

كاربر نشان مي دهد سايت هاي دولتي نتوانسته اند در ارايه 
خدمات به شكل محسوسي عمل كنند. علي معيري به 
عنوان نماينده تامين اجتماعي گفت: »ديتاي ارزشمندي 
از شهروندان در س��ازمان تامين اجتماعي وجود دارد كه 
بدون اغراق اگر مدل هاي الكترونيكي براي ارايه خدمات 
راه اندازي كنيم، با پوش��ش بي��ش از ۵۰ درصدي مردم 
كشور در تامين اجتماعي، شاهد اثربخشي بااليي خواهيم 
بود. براي رسيدن به اين هدف برنامه ريزي استراتژيكي را 
طراحي كرديم. البته حوزه هاي سنتي اين تغيير را خيلي 
سريع نمي پذيرند و اجازه نمي دهند اين مدل هاي تجاري 
به سازمان بيايند. از طرف ديگر مستمري بگيران و افراد 
كهنس��ال همراه خانواده ش��ان حدود شش ميليون نفر 
هستند و اگر در راستاي تامين رفاه اينها خدمات آنالين 
به وجود بيايد بسيار ارزشمند خواهد بود. ما يك همكاري 
موفق با بيميتو در حوزه صدور غيرحضوري دفترچه هاي 
بيمه داش��تيم اما براي دستيابي به آن سه مرتبه سازمان 
بازرس��ي رفتيم اما هنوز اقناع نشدند. بايد همگي در اين 

عرصه كمك كنيم.«
علي عليزاده از گروه سياس��ت گذاري و برنامه ريزي دفتر 
توس��عه فناوري سالمت و دبير كميته سالمت ديجيتال 
تحقيقات وزارت بهداشت گفت: »اغلب استارت آپ هاي 
حوزه س��المت كه در اين جلسه حضور دارند هنوز مجوز 
دريافت نكرده اند و مجبور شده اند قانون را دور بزنند يا وارد 
مباحثي شوند كه نياز به مجوز نداشته است. حاال بايد ديد 
از اين به بعد چه كنيم كه اين مساله حل شود. از سال قبل 
نگاهي در وزارت بهداشت شكل گرفت تا استارت آپ هاي 
اين حوزه ديده شوند. با وجود تمام مخالفت هايي كه وجود 
داشت كميته اي براي انجام اين كار شكل گرفت اما عمال 
نتوانس��تيم اين وظيفه را جلو ببريم و پذيرش مناسب از 
بدنه وزارت بهداشت دريافت كنيم. وزير بهداشت كه تغيير 
كرد، اين مسووليت را به معاونت تحقيقات سپردند. شش 

ماه گذشته هسته اوليه كميته اي با نمايندگاني از صندوق 
نوآوري ش��كوفايي، دفتر فناوري اطالعات شكل گرفت. 
هدف ما اين بود كه آيين نامه اي از دل كميته بيرون بيايد و به 
كسب و كار استارت آپ هاي اين حوزه كمك كند. معاونت 
 درمان، معاونت بهداشت، معاونت حقوقي آزمايشگاه ها و 
زيرمجموعه ه��اي ديگر نيز پ��س از مدتي به اين كميته 
اضافه ش��دند. اكنون طرح پيش��نهادي اين آيين نامه به 
نسخه نهايي رسيده است. سعي كرديم در اين آيين نامه 
قانوني اضافه نشود و صرفا صالحيت عمومي استارت آپ ها 
 بر اس��اس ورود به يك سامانه بررسي و به معاونت مرتبط 
ارج��اع داده مي ش��ود. اميدواريم اين موض��وع بتواند به 

مشكالت موجود حل شود.«

   سازمان بهزيستي به سمت آي تي شدن مي رود
عليرض��ا مروج به نمايندگي از مع��اون فناوري اطالعات 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش در اين جلس��ه گفت: 
»اس��تارت آپ هاي حوزه سالمت بايد ارزشي خلق كنند 
تا از اين طريق خودشان را به وزارت بهداشت ثابت كنند. 
كارگروهي در اتحاديه كش��وري كسب و كارهاي فضاي 
مجازي براي اين استارت آپ ها تشكيل شده كه جلسات 
نامنظم و خروجي هاي بس��يار كم دارد. فعاالن اين حوزه 
بايد جاي صنفي را پيدا كنند كه كارهاي آنها را پيگيري 
كند. فاصله اي كه بين استارت آپ هاس��ت بايد رفته رفته 
رفع شود. از آن جا كه وزارت بهداشت جلوي استارت آپ ها 
را مي گيرد، سرمايه گذار هم براي همكاري ورود نمي كند. 
س��ازمان فناوري اطالعات بايد با تاس��يس شركت هاي 
س��رمايه گذاري خطرپذير )Venture Capital( در 
رشد استارت آپ ها سهيم شود. استارت آپ ها مي توانند 
تا دو ماه ديگر درخواست كتبي خود را به معاون فناوري 
اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش ارجاع بدهند 
و در درخواست شان اعالم كنند كه به چه IP و ديتابيسي 

نياز دارند.«
حمي��د قلي پور -رييس گروه آمار س��ازمان بهزيس��تي 
كشور- نيز با بيان اينكه استارت آپ هايي مانند ماي رمپ 
و نس��خه آنالين مي توانند براي افراد تحت پوش��ش اين 
سازمان بسيار مفيد باشند، گفت: »سازمان بهزيستي در 
حال برگزاري جلسات بررسي و كارشناسي است تا بتواند 
به سمت آي تي بيس شدن كليه خدمات بهزيستي به مردم 
پيش برود تا از اين طريق مراجعات حضوري مردم هر روز 

كمتر از گذشته شود.«
همچنين حميد مطلبي -مدي��ر اداره كل آمار و فناوري 
بنياد شهيد و امور ايثارگران- در اين جلسه اظهار كرد: بنياد 
ش��هيد و امور ايثارگران جزو آن دسته از نهادهاي دولتي 
است كه همكاري هاي خوبي را براي در اختيار گذاشتن 
ديتابيس با استارت آپ ها انجام داده است. بنياد شهيد شبيه 
كشور است اما در ابعاد كوچك تر. به همه چيز نياز دارد، از 
آموزش و اشتغال گرفته تا سالمت، درمان و مسائل حقوقي. 
براي جانباز ۵۰ درصد در وهله اول پروتز مناسب مدنظر 
اس��ت اما در گذر زمان نداشتن يك دست يا پا، مشكالت 
بيشتري را براي فرد به وجود مي آورد كه او نيازهاي ديگر 
نيز پيدا مي كند. دو سال است پلتفرم تخصصي در حوزه 
بهداشت و درمان را در بنياد شهيد و امور ايثارگران آماده 
كرده ايم كه طي فواصل مختلف وضعيت افراد تحت پوشش 
را بررس��ي مي كند و ما از آن طريق مدام در حال پيگيري 
مسائل شان هستيم. اگر استارت آپ ها در اين زمينه به ما 

كمك كنند حتما استقبال خواهيم كرد.«

واردكنندگان گوشي با گارانتي هاي معتبر ارزيابي مي شوند

ICT نسل پنجم تلفن همراه؛ پرچم دار اقتصادي عرصه

راه اندازي شوراي حل اختالف كسب وكارهاي مجازي 

رونمايي از سامانه شفافيت سازمان فناوري اطالعات

گارانتي و خدمات پس از فروش، از امتيازهايي اس��ت 
كه هنگام خريد، مي تواند ب��ه خريداران براي انتخاب 
گوشي و شركت فروشنده كمك كند و اگرچه ممكن 
است بيشتر گوش��ي ها در حال حاضر از گارانتي هاي 
معتبري برخوردار نباش��ند، اما اراي��ه خدمات پس از 
فروش، مي تواند س��طح رضايتمندي مصرف كننده را 
افزايش دهد؛ موضوعي كه به نظر مي رسد شركت هاي 
واردكننده بيش از پيش به دنبال آن هستند. به گزارش 
ايس��نا، سوء اس��تفاده از امكان��ات و تعرفه هاي پايين 
گوشي هاي مسافري باعث شد براي جلوگيري از واردات 
بي رويه و غيررسمي گوشي كه به اسم مسافري انجام 
مي شد، روشي در نظر گرفته شود و به همين دليل وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت، تعرفه گمركي واردات تلفن 
همراه را با افزايش حقوق ورودي گوش��ي به ۲۶ درصد 
رساند، همچنين معافيت ۸۰ دالري براي واردات تلفن 

همراه مسافري حذف شد.
اين تصميم ها مسير واردات گوشي  را براي شركت هاي 
رس��مي واردكننده هموار كرد تا بتوانند با تامين نياز 
مصرف كننده، آشفته بازار گوشي هاي مسافري و وارداتي 
را ساماندهي كنند. بطوري كه به اذعان واردكنندگان، 

درحالي كه مصرف گوشي در ايران ماهانه بين ۸۰۰ هزار 
تا يك ميليون دستگاه است، شهريورماه سال جاري، 
بيش از ي��ك ميليون و ۱۰۰ هزار دس��تگاه به صورت 
قانوني توسط شركت هاي واردكننده وارد شده و بازار را 
به وضعيت اشباع رساند. بنابراين درحالي كه تا ماه پيش، 
معافيت ۸۰ دالري گوش��ي هاي مسافري در مقايسه  
با تعرفه  واردات گوش��ي هايي كه توسط شركت هاي 
واردكننده ثبت س��فارش مي ش��دند، از مزيت قيمت 
پايين تر برخوردار بودند، اكنون با افزايش تعرفه و حذف 
معافيت گمركي گوشي هاي مس��افري، ديگر واردات 
چمداني گوشي به روش مسافري، نه براي واردكنندگان 
به اين ش��يوه و نه مصرف كننده نهايي صرفه اي ندارد، 
زيرا قيمت گوشي هاي شركتي پايين تر از گوشي هاي 

مسافري است.
از طرفي يكي از مواردي كه خريد گوشي از بازار داخلي 
و واردكنندگان رسمي را براي مصرف كننده منطقي تر 
مي كند، گارانتي و خدمات پس از فروش اس��ت كه در 
صورت خريد از كشورهاي خارجي، براي مصرف كننده 
ساكن ايران مورد استفاده نخواهد بود، زيرا بيشتر اين 
شركت ها نمايندگي رسمي در ايران ندارند، درصورتي 

كه ب��ه گفته انجم��ن واردكنندگان موباي��ل، تمامي 
گوشي هاي ش��ركتي ۱۸ ماه خدمات پس از فروش و 
گارانتي دارند. در اين راستا ميثم دادخواه - كارشناس 
حوزه مخابرات و فناوري اطالعات - در گفت وگو با ايسنا، 
با بيان اينكه با افزايش تعرفه گوشي هاي مسافري، عمال 
جلوي قاچاق گرفته  ش��ده است، اظهار كرد: »سازمان 
حمايت از مصرف كننده، اش��راف وي��ژه اي بر موضوع 
واردات دارد و سازوكاري براي ارزيابي شركت ها ايجاد 
كرده است. بدين ترتيب قرار است برخي شركت هاي 
ارزياب، در روزهاي آينده شركت هاي واردكننده داراي 
مجوز را ارزيابي كنند و در اين فرآيند ارزيابي، س��طح 
گارانتي شركت ها مشخص شود.« وي خاطرنشان كرد: 
»در حال حاضر گارانتي واردات براي خريداران اهميت 
چنداني ندارد و شركتي كه ۱۰۰ مركز خدمات دارد، با 
شركتي كه ۱۰ مركز خدمات دارد، از ديد مشتري برابر 
است؛ اما كيفيت گارانتي ها روزبه روز در حال افزايش 
است و ش��ركت هاي واردكننده بايد تا ۱۸ ماه خدمات 
گارانتي دستگاه را ارايه دهند و همچنين تالش مي كنند 
در زمين��ه گارانتي و خدمات پ��س از فروش، باالترين 

رضايت مندي را داشته باشند.«

براس��اس گزارش كنگره جهاني موبايل در س��ال ۲۰۱۹ 
)GSMA( اپراتورهاي موبايل در منطقه آسيا- اقيانوسيه 
تا س��ال ۲۰۲۵ بيش از ۵۷۰ ميليارد دالر سرمايه گذاري 
خواهند كرد كه س��هم عمده آن، ح��دود ۳۷۰ ميليارد 
دالر، براي توسعه نسل پنجم )۵G( خواهد بود. بر همين 
اس��اس س��هم ۱۴ درصدي نس��ل پنجم تلفن همراه از 
سرمايه گذاري هاي اپراتورها در سال ۲۰۱۸ به ۶۳ درصد 
در سال ۲۰۲۵ مي رس��د. به گزارش معاونت راهبردي و 
توسعه بازار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي، كره 
جنوبي در ميان كشورهاي آسيا- اقيانوسيه در راه اندازي 
۵G پيش��گام بوده و تا پايان س��ال ۲۰۱۹، ۱۰ درصد از 
مشتركانش به شبكه ۵G متصل شوند. همچنين براساس 
اعالم وزير علوم، فناوري اطالعات و ارتباطات اين كشور، 
۲۶۰ هزار نفر براي سرويس ۵G ثبت نام كرده اند. براساس 
اين گزارش؛ به جز كره جنوبي، كشورهاي استراليا، گوام، 
هنگ كنگ، جزاير مارياناي شمالي و فيليپين تا پايان سال 

۲۰۱۹ و ده كشور ديگر از جمله چين و ژاپن تا پايان سال 
۲۰۲۰ شبكه ۵G را پياده سازي خواهند كرد. در بخشي 
از اين گزارش با اش��اره به اينكه فناوري ها و سرويس هاي 
موبايل در منطقه آس��يا- اقيانوس��يه ۶/۱ تريليون دالر 
)معادل ۰۳/۵ درصد GDP اين منطقه( ارزش اقتصادي 
در سال ۲۰۱۸ ايجاد كرده، پيش بيني شده است شكاف 
بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در اين منطقه 
در حال كاهش است. تا جايي كه در هفت سال آينده، ۸۵۰ 
ميليون نفر در اين منطقه استفاده از اينترنت موبايل را براي 
اولين بار تجربه خواهند كرد ك��ه در نتيجه آن تعداد كل 
كاربران اينترنت موبايل در سال ۲۰۲۵ به دو ميليارد و ۷۰۰ 
ميليون نفر يعني ح��دود ۶۲ درصد جمعيت اين منطقه 
خواهد رس��يد. براس��اس گزارش GSMA، نسل پنجم 
تكامل اجتناب ناپذير شبكه تلفن همراه است و اگر شرايط 
مناسبي فراهم شود فرصت هاي اجتماعي و اقتصادي قابل 
توجهي ايجاد خواهد كرد از جمله اينكه پيش بيني مي شود 

ظرف ۱۵ س��ال آينده حدود ۹۰۰ ميليارد دالر به اقتصاد 
منطقه آسيا – اقيانوسيه كمك كند. همان گونه كه سرعت 
رو به تكامل فناوري ديجيتال��ي، زمينه ظهور خدمات و 
برنامه هاي كاربردي جديد را فراهم مي كند و سبك زندگي، 
كار و ارتباطات مردم را تغيير مي دهد از سوي ديگر مدل 
كسب وكار سنتي اپراتورها را نيز تحت فشار قرار مي دهد و 
بسياري از اپراتورها بايد به دنبال توسعه كسب وكار خود و 

كشف راه هاي جديد كسب درآمد باشند.
براس��اس گزارش كنگره جهاني موبايل اين تغييرات در 
حال حاضر ح��وزه فعاليت رگوالتوري ها را نيز تحت تاثير 
قرار داده است. رگوالتوري هاي برخي از كشورهاي منطقه 
آسيا- اقيانوسيه در حال مطالعه و بررسي مقررات گذاري در 
زمينه ۵G هستند و برخي هم بر موضوعات حياتي ديگري 
مانند مقررات گذاري در زمينه پرداخت ديجيتال و هويت 
ديجيتال تمركز كرده اند تا راه را براي ديجيتال سازي جامعه 

خود هموار كنند.

س��خنگوي اتحادي��ه كس��ب وكارهاي اينترنتي در 
افتتاحيه اين مراسم خبر از ايجاد شوراي حل اختالف 
كس��ب وكارهاي مجازي با كمك قوه قضاييه داد. به 
گزارش ديجياتو، رضا الفت نسب با اشاره به جنگي كه 
همچنان بين كس��ب وكارهاي مدرن و بخش سنتي 
وجود دارد، تاكيد كرد ك��ه آنها نهايت تالش خود را 
در اتحادي��ه كرده اند كه تا ح��دي آتش اين جنگ را 

خاموش كنند.
او مي گويد با كمك و رايزني ه��اي قوه قضاييه قصد 
دارند به زودي ش��وراي حل اختالف كسب وكارهاي 
اينترنت��ي )مج��ازي( را راه ان��دازي كنند: »ش��عبه 
ش��وراي حل اختالف كس��ب وكارهاي مجازي را در 
اتحاديه راه اندازي مي كنيم. اگر مشكالت و شكاياتي 
باش��د تا س��قف ۲۰ ميليون تومان و ديگر مشكالت 
اكوسيستم را در آن حل و فصل مي كنيم. مي خواهيم 
فعالي��ن اس��تارت آپي كش��ور كه قط��ب اقتصادي 
 جديد ايران ش��ده اند، با اطمين��ان خاطر كار خود را

 ادامه دهند.«
الفت نسب ضمن ابراز تاسف نسبت به اظهار نظر برخي 
دولتمردان و اشاره به صحبت هايي نقل قول شده مبني 

بر اينكه »مردم خريدهاي اساس��ي خود را اينترنتي 
انجام ندهند« تاكيد كرد كه اين عبارات روي تجارت 

الكترونيك كشور تاثير منفي خواهد داشت. 
سخنگوي اتحاديه كسب وكارهاي اينترنتي همچنين 
درباره دس��تورالعملي كه توسط س��ازمان فناوري 
اطالعات براي فعاليت تاكسي هاي اينتترنتي منتشر 
ش��ده گفت: »دوس��تان س��ازمان فناوري اطالعات 
دس��تورالعمل ارايه داده اند كه خواهش مي كنم اين 
آيين نامه را بخوانيد و آن را نقد كنيد. پرداخت هزينه 
به شهرداري براي فعاليت در هر شهر هنوز براي اين 

اكوسيستم زود است.«

سامانه شفافيت س��ازمان فناوري اطالعات رونمايي شد 
و در اين س��امانه اطالعات قراردادها، مناقصات، بودجه و 
احكام پرسنلي منتشر مي شود. به گزارش ايسنا، شفافيت 
سريع ترين، كم هزينه ترين، ساده ترين، مبنايي ترين و قابل 
اعتمادترين سازوكار براي مبارزه با فساد )هم در پيشگيري 
و هم كشف جرم(، افزايش مسووليت پذيري و پاسخگويي، 
ارتقاء شايسته ساالري، مشاركت فعال و موثر مردمي، كاهش 
هزينه و زمان در پيش��گيري و مبارزه با فساد و در نتيجه 
افزايش كارآمدي و سرمايه اجتماعي است. با ايجاد شفافيت 
مي توان عدالت را مستقر كرد و از ايجاد تبعيض هاي ناروا 
جلوگيري كرد. به همين جهت، سازمان فناوري اطالعات 
با همكاري سازمان غيردولتي شفافيت براي ايران اقدام به 
تاسيس كميته شفافيت كرده است. پورتال شفافيت، اولين 
اقدام اين س��ازمان در راستاي توسعه شفافيت است. اين 
پورتال به صورت مستمر از نظر محتوا و بستر به روز خواهد 
شد. در اين سامانه اطالعات قراردادها، مناقصات، بودجه و 

احكام پرسنلي منتشر مي شود. در بخش قراردادها، مي توانيد 
قراردادهاي هزينه اي منعقد شده را مشاهده كنيد. در بخش 
مناقصات، مي توانيد اطالعات مربوط به مناقصات در جريان 
يا پايان يافته را مشاهده كنيد. در بخش بودجه، مي توانيد 
گزارشات مالي و عملكردي و لوايح مرتبط با بودجه را مشاهده 
كنيد و در بخش احكام پرسنلي، مي توانيد اطالعات مربوط 

به احكام پرسنلي و حقوق افراد را مشاهده كنيد.
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 تجربه متفاوت پياده روي
با هدست واقعيت مجازي

ش��ركت مايكروس��افت اخيرا از هدس��ت واقعيت 
 )DreamWalker( مجازي خود به نام دريم واكر
رونمايي كرد. اين هدست كاربران را قادر مي سازد 
ت��ا در حالي كه در خيابان قدم مي زنند، س��ري هم 
به دنياي مجازي بزنند. به گزارش ايس��نا، راه رفتن 
هم از حاال به بعد مي تواند جذاب تر و متفاوت شود 
و مايكروسافت با هدس��ت جديدي كه ارايه كرده، 
اين كار را براي شما آس��ان ساخته است. محققان 
مايكروسافت به تازگي هدس��ت واقعيت مجازي و 
كوله پش��تي مجهز به رايانه اي را توسعه داده اند كه 
كاربر با استفاده از آنها مي تواند پياده روي متفاوتي 
را تجربه كند. دريم واكر، پروژه جديد مايكروسافت 
اس��ت كه براي كاربران تجربه جديدي را به ارمغان 
مي آورد و شامل يك هدست واقعيت مجازي و يك 
كوله پشتي هوشمند است. هنگامي كه كاربران از 
خانه بيرون آمده و هدس��ت مذكور و كوله پشتي را 
پوش��يدند، هدس��ت واقعيت مجازي اطالعاتي در 
مورد محيطي ك��ه از آن مي گذرند به آنها مي دهد. 
 ،RGB دريم واكر با استفاده از دوربين هاي هوشمند
داده هاي جغرافيايي و ديگر فناوري هاي موقعيت يابي 
در لحظه يك شبيه سازي سه بعدي از دنياي اطراف 
ش��ما ايجاد مي كند و موانعي مانن��د تيرهاي برق، 
بخش هايي كه گل و درخت كاشته شده اند و عابران 
پياده را پيش چشم شما نمودار مي كند. اين فناوري 
حاصل يك پروژه قبلي است كه سعي در تجسم موانع 
محيطي براي كاربران در محيط هاي داخلي داشت. 
دريم واكر همچنين مي تواند حي��ن راه رفتن براي 
كاربران موسيقي پخش كند تا آنها لذت بيشتري 

از قدم زدن ببرند.

تالش توييتر براي مقابله با 
ديپ فيك

شبكه هاي اجتماعي مانند توييتر اين روزها درحال 
دست وپنجه  نرم كردن با پديده كليپ  هاي ويدئويي 
دستكاري ش��ده يا ديپ فيك هس��تند. به گزارش 
زوميت، ويديوهاي ديپ فيك با گذش��ت زمان به 
دردسر بزرگي براي ش��بكه هاي اجتماعي تبديل 
مي شوند. توييتر اعالم كرده است بزودي سياست هاي 
جدي��دي را براي مقابل��ه با كليپ  ه��اي ويدئويي 
دستكاري شده كه اين روزها با نام ديپ فيك شناخته 
مي شوند، اتخاذ خواهد كرد. ديپ فيك، نام تكنيك 
جديدي برمبناي هوش   مصنوعي است كه به  واسطه 
آن ويدئو هاي دروغيِن واقع گرايانه درست مي شود. 
شبكه هاي اجتماعي بزرگ جهان نظير فيس بوك و 
توييتر اين روزها و در آستانه انتخابات رياست جمهوري 
امريكا در س��ال ۲۰۲۰ ميالدي، با پديده ديپ فيك 
مواجه شده و به دنبال يافتن راه  حلي موثر براي مقابله 
با آن هستند. پيش  تر در  سال جاري ميالدي يك كليپ 
ويدئويي دستكاري شده در توييتر و فيس بوك منتشر 
شد كه در آن به نظر مي  رسيد نانسي پلوسي -رييس 
مجلس نمايندگان امريكا- به  هنگام سخنراني قادر 
به  بيان درست كلمات نيست؛ موضوعي كه به  شدت 
مورد انتقاد قرارگرفت و حزب دموكرات امريكا نيز به 

آن واكنش نشان داد. 
مساله ديپ فيك در شرايطي مورد توجه قرار  گرفته 
است كه جامعه اطالعاتي امريكا در  تحليل و ارزيابي 
خود از تهديدات موجود در سراسر جهان اعالم كرد 
كه پديده ديپ فيك مي تواند به دخالت در   انتخابات 
امريكا و ساير متحدان اين كشور منجر  شود. به  نظر 
مي  رسد توييتر به  دنبال يافتن راه حلي مناسب   هنگام 
برخورد با ديپ فيك است. حذف كليپ  هاي ويدئويي 
ديپ فيك يا برچسب زدن به آنها براي مشخص شدن 
محتوي غيرواقعي  شان از جمله راهكارهايي است كه 

توييتر درحال بررسي آنها است. 

 هوش مصنوعي
 بو كردن را آموخت

محققان تيم Google Brain مقاله اي نوشته و 
منتشر كرده اند و در آن چگونگي آموزش تشخيص 
بوها به هوش مصنوعي را شرح داده اند. به گزارش 
ديجياتو، پژوهش��گران گوگل يك بانك اطالعاتي 
از تقريب��ًا ۵۰۰۰ مولكول شناخته ش��ده توس��ط 
عطرس��ازان را ايجاد كرده اند. محققان از دوس��وم 
داده ه��ا براي آموزش هوش مصنوع��ي خود براي 
برق��راري رابطه بين مولكول ها ب��ا توصيف گر آنها 
استفاده كردند. دانش��مندان در ادامه از داده هايي 
كه به ه��وش مصنوعي آموزش داده  نش��ده بودند 
براي آزمايش كردن آن در تشخيص بوها استفاده 
كردند. الگوريتم ه��اي هوش مصنوعي با موفقيت 
توانس��تند بوهاي مولكول ها را با توجه به ساختار 
آنها پيش بيني كنند. با وجود دستاورد فوق، برخي 
محدوديت ها علم بويايي را بسيار چالش زا كرده اند. 
مثاًل دو فرد ممكن است از يك بوي يكسان توصيف 
متفاوتي ارايه دهند؛ براي مثال بوهاي »چوبي« يا 
»زميني« اينگونه هستند. برخي مولكول ها اتم ها و 
پيوند شيميايي يكساني دارند ولي آينه يكديگر بوده 
و بوهايي كاماًل متفاوت دارند. زيره و نعناي دشتي 
چنين مولكول هايي دارند. اوضاع با تركيب كردن 
بوها پيچيده تر هم مي ش��ود. با وجود چالش هاي 
متعدد، محققان گوگل معتقدند يادگيري هوش 
مصنوعي براي شناسايي برخي مولكول ها از طريق 
بوي آنها گام مهمي اس��ت و اين دستاورد مي تواند 
در علم ش��يمي، درك بشر از خوراك انسان و علوم 
اعصاب حس��ي تاثيرگذار باش��د. عالوه بر گوگل 
ش��ركت هاي ديگري نيز در زمينه آموزش بويايي 
به ه��وش مصنوعي فعاليت مي كنند. اوايل س��ال 
جاري ميالدي، محققان در مركز باربيكان به كمك 
يادگيري ماش��يني بوي يك گل منقرض ش��ده را 
احيا كردند. در روس��يه نيز از هوش مصنوعي براي 
شناسايي بوهاي كشنده استفاده مي شود. شركت 
IBM هم دستگاه مبتني بر هوش مصنوعي ساخته 

كه مي تواند عطر دلخواه كاربر را بسازد.
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رييس مجلس مطرح كرد

پيشنهاد معافيت كشاورزان و قاليبافان از ماليات بر ارزش افزوده 
گروهبنگاهها|

»كش��اورزان و قاليبافان از ماليات ب��ر ارزش افزوده معاف 
شوند.« اين عبارتي است كه رييس مجلس دهم در جريان 
ديدار با رييس سازمان امور مالياتي با بيان آن تالش مي كند 
تا بخشي از مطالبات فعاالن اقتصادي را به گوش مسووالن 

حوزه اجرايي اقتصاد برساند. 
الريجان��ي در عين حال با تاكيد بر مقابل��ه با فرار مالياتي 
خواستار افزودن چتر معافيت هاي مالياتي بر ازش افزوده 
براي برخي اقشار خاص )كشاورزان و قاليبافان( در كشورمان 
ش��د. علي الريجاني در ديدار رييس سازمان امور مالياتي 
گفت: درآمدهاي مالياتي بايد به تدريج جايگزين درآمدهاي 
نفتي شده و بودجه كشور براساس درآمدهاي مالياتي تدوين 
ش��ود. وي با بيان اينكه بايد سرمايه گذاري الزم در زمينه 
هوشمندسازي امور مالياتي انجام شود، افزود: كشورهاي 
پيش��رفته جهان، امور مالياتي خود را هوشمند كرده اند و 
نيروي انساني در اين امور نقشي ندارد. وي با اشاره به لزوم 
اقدام جدي براي مقابله با فرار مالياتي گفت: در اين زمينه 
اقدامات فرهنگي به كمك رسانه ملي اهميت فراوان دارد  
همچنين با هوشمندس��ازي مي توان اعتم��اد مردم را در 
مقوله ماليات جلب كرد. الريجاني با بيان اينكه معافيت هاي 
مالياتي بايد متناسب باشد، ادامه داد: طبق ماده ۱۶۹ مكرر 
قانون ماليات هاي مستقيم، اطالعات همه دستگاه ها بايد 
در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گيرد. از ۱0 سال پيش 
بود كه واژه اي ذيل عنوان ماليات بر ارزش افزوده در فضاي 
اقتصادي و معيشتي كشورمان مطرح شد. يك دهه اي كه 
هر چند در بطن آن درآمدهاي مالياتي مطلوبي نصيب دولت 
شده است اما همزمان اعتراضات و مشكالت و نارسايي هاي 
فراواني نيز در فضاي كسب و كار كشورمان ايجاد شده كه 
به اعتقاد كارشناسان بخش قابل توجهي از اين مشكالت به 
دليل عدم تناسب سازي در ماليات ستاني از اقشار مختلف 
ايجاد شده است. عدم تعادلي كه باعث شده بسياري از فعاالن 
حوزه كش��اورزي از يك سو و مش��اغل خرد از سوي ديگر 
به دليل رقم باالي ماليات بر ارزش افزوده عطاي فعاليت در 
اين حزوه ها را به لقايش بخشيده اند تا فضاي اقتصادي كشور 
با خطر تهي شدن از نيروهاي كارآمد و خبره مواجه شوند. 
طبيعي است افرادي كه از فضاي كشاورزي و مشاغل خرد 
بيرون مي آمدند به جاي فعاليت هاي مولد اقتصادي سرمايه 
خود را صرف مشاغل كاذبي چون داللي و ...كنند و مشكلي 
بر مشكالت قبلي اقتصاد بيفزايند. در يك چنين شرايطي 
بود كه تحليلگران اقتصادي خطاب به نهادهاي تصميم گير 
و تصميم س��از تذكر دادند كه فرآيند ماليات س��تاني در 
بخش هاي كشاورزي و مش��اغل خرد بايد ميتني بر يك 
دستور العمل كالن اقتصادي طراحي و عملياتي شوند. ضمن 
اينكه بررسي هاي كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس 
و مشاهدات و بازديدهاي ميداني از شهرك هاي صنعتي 

و بنگاه هاي توليدي نش��ان از نقايص و ضعف هاي متعدد 
در قانون ماليات بر ارزش افزوده و نحوه اجراي آن توس��ط 
سازمان امور مالياتي داش��ته است كه برخي از مهم ترين 
آنها شامل تاريخ تعلق ماليات، نحوه و مدت زمان استرداد 
ماليات هاي پرداخت شده به صادركنندگان، پذيرش اعتبار 
مالياتي فعاالن اقتصادي، مميز محوري در رس��يدگي به 
اظهارنامه هاي مالياتي و تشخيص ميزان ماليات، ابهام در 
ارسال كاال و خدمات به مناطق آزاد تجاري-صنعتي، حمايت 
از كاالهاي خارجي )وارداتي( در مقابل توليدات ملي، وجود 
ش��ركت هاي كدفروش و معامالت صوري و وجود فرآيند 

معيوب دادرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي مي شود.

  ماليات بر ارزش افزوده و مطالبات
تامين اجتماعي از مشكالت بخش صنعت  است

نايب رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران معتقد است: 
ماليات بر ارزش افزوده، بخشنامه هاي متعدد و وجوهي كه 
سازمان تأمين اجتماعي دريافت مي كند، از مشكالت اصلي 
بخش صنعت كشور است. »سيد حسن حسيني« در ادامه 
مي افزايد: مش��كل صنعت كشور فقط نقدينگي نيست و 
شايد مشكل نقدينگي در استان هايي مانند خراسان رضوي 

در مرتبه دوم، سوم يا چهارم قرار بگيرد. حسيني با اشاره به 
تحريم ها، تاكيد كرد: مشكل تحريم ها جدي است. ۶ماه از 
سال »رونق توليد« سپري مي شود و بايد حركت جدي تري 
در اين زمينه آغاز شود. نايب رييس خانه صنعت، معدن و 
تجارت ايران ادام��ه داد: براي رونق توليد بايد برنامه ريزي 
كرد، زيرا توليد در يك فرآيند معيني حاصل مي ش��ود و 
براساس اين فرآيند بايد توليد شكل بگيرد. در غير اين صورت 
نمي توان منتظر موفقيت زيادي در اين زمينه بود. فعاالن 
حوزه توليد در بخش هاي گوناگون نيازمند مساعدت ويژه 
در بخش هاي ماليات ستاني به خصوص ماليات بر ارزش 

افزوده در حوزه مشاغل خرد هستند.
نايب ريي��س خانه صنعت، معدن و تجارت اي��ران، ديوان 
ساالري را از جمله مشكالت بخش صنعت ذكر كرد و گفت: 
براي رونق توليد بايد اختيار كافي به استان ها براي موضوعاتي 
چون ماليات س��تاني و... داد تا آنها در اين زمينه مستقل 
عمل كنند. در بخش صنعت، استان ها براي انجام بسياري 
فعاليت ها به موافقت مركز نيازمند هستند و اين مي تواند 
روند انجام فعاليت ها را با دشواري روبه رو كند. نايب رييس 
خانه صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: براي مثال مسائل 
توليدكنندگان و صادركنندگان اس��تان هاي گلس��تان، 

مازندران، گيالن، تهران و سيستان و بلوچستان با هم تفاوت 
دارد و نمي توان با يك دستورالعمل نسبت به رفع مشكالت 
آنها اقدام كرد. وي اضافه كرد: بايد در اين زمينه به استان ها 
اختيار كافي داد و بحث تفويض اختيار به آنها مورد توجه 
قرار گيرد تا خود تصميم بگيرند و به طور مستقل عمل كنند.

  كشاورزان نيازمند حمايت مالياتي 
افزون تري هستند

يكي ديگر از اقتصاددانان كشورمان معتقد است در شرايط 
كنوني كه كش��اورزان ايراني با مشكالت عديده اي مواجه 
هستند، تصميم ماليات ستاني از بخش كشاورزي به نفع 

جامعه  نيست.
فاطمه پاسبان درباره سخنان برخي مسووالن در زمينه، 
لزوم ماليات س��تاني از كش��اورزان اظهار كرد: بر اس��اس 
سرشماري كش��اورزي س��ال ۱۳۹۳ حدود 4 ميليون و 
۱۵هزار و ۹۱۷بهره بردار كش��اورز وج��ود دارد كه از اين 
مجموع ۳۶.۸درصد داراي زمين كمتر از يك هكتار هستند 
و اين تعداد بهره  بردار حدود 2.4درصد مس��احت اراضي 
كشاورزي را به خود اختصاص داده اند. از طرف ديگر حدود 
۳۸درصد بهره برداران داراي اراضي يك تا كمتر از ۵ هكتار 

بوده كه اي��ن تعداد حدود ۱۷درصد اراضي كش��اورزي را 
به خود اختصاص داده اند. نگاهي به اين آمار نشان مي دهد 
كه حدود ۷4.۸درصد بهره برداران كش��اورز داراي زميني 
كمتر از ۵ هكتار بوده و اين بهره برداران حدود ۱۹.۵درصد از 
اراضي كشاورزي را به خود اختصاص داده اند. بنابراين بخش 
بزرگي از كشاورزان ايران كوچك مقياس و خرده پا هستند. 
كشاورزان خرده پا در جهان به داليل ضعف درآمدي و فقر، با 
مشكالت مختلفي درخصوص دسترسي به بازار، تامين مالي، 
فناوري و دانش و تامين اجتماعي روبه رو هستند. به طوري 
كه با درآمدي كه به دست مي آورند بدون كمك و حمايت 
دولتي و نهادهاي غيردولتي نمي توانند به افزايش توليد و 
بهره وري منطبق با اصول توسعه پايدار و دوستدار طبيعت به 
فعاليت پرداخته و غذاي مورد نياز جمعيت رو به رشد را فراهم 
كنند. پاسبان ادامه داد: بر اساس مطالعه فائو در بسياري از 
كشورها بيش از 40درصد كشاورزان خرده پا فقير هستند. 
به عبارتي كشاورزان كوچك يا خرده پا هم توليدكننده اصلي 
مواد غذايي براي جمعيت جهان بوده و هم در فقر زندگي 
كرده و دسترس��ي آنان به نهاده ها و تكنولوژي و اعتبارات 
براي افزايش بهره وري توليد كم است. با توجه به نرخ رشد 
جمعيت و به تبع آن افزايش مصرف سرانه غذا در 40 سال 
آينده يكي از دغدغه هاي جهاني است. اين اقتصاددان اضافه 
كرد: در كشورهاي مختلف جهان رويكرد دولت ها حمايت 
از كش��اورزان خرده پا اس��ت كه در كنار حمايت دولتي، 
اهداكنندگان و خيرين نيز به كمك كشاورزان آمده اند. نوع 
و ميزان كمك ها و حمايت هاي بخش دولتي و غير دولتي در 
هر كشوري متفاوت از كشور ديگري است. اما چالش هايي 
مشابه بين كشاورزان خرده پا عموميت دارد و در كشورهاي 
جهان يكسان است. يكي از سياست هاي حمايتي معافيت از 
ماليات است چون كشاورزان خرده پا قدرت و استطاعت مالي 
براي پرداخت ماليات ندارند. پاسبان افزود: بخش كشاورزي 
با مش��كالت عديده يي روبه رو اس��ت كه هر روز در اخبار 
نمونه هايي از آن مشاهده مي شود. اين مشكالت بر سطح 
درآمد و سوددهي كشاورزان تاثيرگذار بوده و انگيزه توليد 
و ادامه فعاليت كشاورزي را دچار مشكل مي كند. من بارها 
در مطالعات ميداني شاهد بوده ام كه كشاورزان تمايل دارند 
زمين خود را بفروشند چون از زمين براي آنان درآمدي كه 
بتوانند زندگي خود را با آن تامين كنند، حاصل نشده است.

او ادامه داد: نابس��اماني بازار ف��روش، رانت هاي اقتصادي 
در بازار محصوالت كشاورزي، باال بودن قيمت تمام شده 
محصول و جلوگيري از افزايش قيمت محصول متناسب با 
افزايش هزينه ها به عالوه سود متعارف به دليل قدرت خريد 
پايين مصرف كنندگان و ناتواني آنان در خريد محصوالت، 
مشكالت آب و خاك، مشكالت تامين مالي با سود باال، شكل 
نگرفتن زنجيره عرضه و... باعث شده كه انگيزه ادامه كار در 

بخش كشاورزي كاهش يابد.

كارشناس حوزه كار مطرح كرد

پيشنهاد تشكيل معين اقتصادي در هر استان
يك كارشناس حوزه كار نظارت مجلس بر قانون بهبود 
فضاي كسب و كار را خواستار شد و گفت: تا زماني كه در 
تصويب قوانين و اصالح بخشنامه ها نظر بخش خصوصي 
را نگيريم فضاي كسب و كار در كشور بهبود نخواهد يافت. 
علي اكبر لبافي در با ارزيابي فضاي كس��ب و كار، اظهار 
كرد: در ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توس��عه و بند »ب« 
ماده ۱2 احكام دايمي قانون برنامه ششم اجازه داده شده 
تا كارگروهي تشكيل شود و قوانين و مقررات مخل كسب 
و كار، بخشنامه ها، رويه ها و موازي كاري بين دستگاه هاي 
اجراي��ي برگرفت��ه از نظر بخش خصوص��ي و دولتي را 
استخراج كند و براي اصالح به مجلس و دولت بدهد. وي 
افزود: عالوه بر اين در ماده 2 قانون بهبود محيط كسب 
و كار به صراحت آمده كه دولت مكلف اس��ت در مراحل 
بررس��ي موضوعات مربوط به محيط كسب و كار براي 
اصالح و تدوين مقررات و آيين نامه ها، نظر كتبي اتاق ها 
و تش��كل هاي ذي ربطي كه عضو اتاق ها نيستند را اخذ 

كند.لبافي ادامه داد: در ماده ۳ اين قانون هم دستگاه هاي 
اجرايي مكلف شده اند هنگام تدوين يا اصالح مقررات، 
بخشنامه ها و رويه هاي اجرايي، نظر تشكل هاي اقتصادي 
مرتبط را اس��تعالم كنند. در ماده ۶0 قانون رفع موانع 
توليد هم آمده است كه حتما بايد نظر بخش خصوصي 
تاثيرپذير از اين بخشنامه و رويه گرفته شود. ولي با وجود 
آنكه دولت خودش مقيد و مصر به اجراي قانون است اين 

موارد اجرا نمي شود.
اي��ن كارش��ناس ح��وزه كار يادآور ش��د: مع��اون اول 
رييس جمهوري نيز مدتي قبل در جلسه ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي بهبود فضاي كس��ب و كار را مستلزم 
حذف مقررات و موانع دست و پاگير از پيش روي بخش 
خصوصي و توليد دانس��ته بود ولي به ندرت مي بينيم 
بخشنامه هايي كه صادر مي ش��ود جنبه عملي به خود 
مي گيرد و هنگامي كه اثرات منفي بر بخش خصوصي 

گذاشت به فكر اصالح آن مي افتيم.

    نگاه استاني به كسب و كار
اين كارشناس حوزه كار درباره راهكارهاي رفع موانع 
كس��ب و كار اجراي الگوي��ي در خراس��ان رضوي را 
مثال زد و گفت: اين الگو تحت عنوان مثلت توس��عه 
اقتصادي فرهنگي استان در حال اجراست و اضالعي 
به نام اضالع حاكميت استان و شهرستان دارد كه اين 
مدل امام جمعه هر شهر، نماينده ولي فقيه هر استان، 
فرماندار و استاندار، نماينده مجلس، رييس دادگستري 
و فعال اقتصادي را در كنار هم قرار داده است. اين مدل 
روستاها و شهرهاي استان را تقسيم كرده و دست يك 
فعال اقتصادي داده و اركان حاكميت آن شهرس��تان 
در كنار معين اقتصادي كه يك فعال اقتصادي است، 
قرار مي گيرند. وي از تشكيل ۱00 معين اقتصادي در 
خراس��ان رضوي خبرداد و گفت: تاكنون ۱00 معين 
توسعه اقتصادي بخش خصوصي وارد ميدان شده اند. 
بيش از 2400 روستاي خراسان و بيش از ۱۱00 روستا 

طرح كسب وكار و فعاليت اقتصادي برايش تهيه شده 
و حدود ۵00 روستا هم فعاليت ها با سرمايه هاي مردم، 
 سرمايه هاي معين و تسهيالتي كه توانسته اند بگيرند، 
شروع شده و استان به يك اميد جديدي براي توسعه 
تبديل شده است. لبافي گفت: نقش معين اقتصادي، 
تسهيل گري و اعتمادسازي از طريق منابع مردمي و 

منابعي است كه در اختيار دارد و در قالب يك ساز و كار 
بانكي جمع آوري مي كند و پيشنهاد من اين است كه 
اين الگو در جلسه دولت براي همه استانداران معرفي 
ش��ود چرا كه اين مدل بهترين الگ��و در قالب عبور از 
شرايط بد اقتصادي و قوانين و مقررات پيچيده اي است 

كه با آن مواجه هستيم.

ايجاد پااليشگاه نفت و گاز
در منطقه ويژه شمال بوشهر 
بوشهر|مديركل حفاظت 
محيط زيست استان بوشهر 
گفت: با طراحي جديد در 
راس��تاي حف��ظ محي��ط 
زيس��ت دريايي پااليشگاه 
گاز و نف��ت در منطقه ويژه 
اقتصادي ش��مال اس��تان 
بوش��هر ايجاد نمي ش��ود و تنها صنايع پايين دستي 
پتروشيمي توسعه مي يابد. به گزارش تسنيم، فرهاد 
قلي ن��ژاد ديروز در جريان بررس��ي رييس س��ازمان 
حفاظت محيط زيست ايران از منطقه ويژه اقتصادي 
شمال استان بوشهر با بيان اينكه اين منطقه از مناطق 
ويژه مصوب��ه دولت در س��ال هاي قبل اس��ت اظهار 
داش��ت: منطقه ويژه اقتصادي ش��مال استان بوشهر 
داراي گزارش مطالعات ارزيابي زيست محيطي است. 
مديركل حفاظت محيط زيست استان بوشهر با تاكيد 
بر توجه به مقررات زيست محيطي در اجراي طرح ها در 
اين منطقه ويژه افزود: اشكاالتي كه در اجراي طرح ها در 
منطقه ويژه اقتصادي شمال استان بوشهر ايجاد شد به 
سبب اشكاالت زيست محيطي است كه اجراي طرح ها 
در تمام خورها و حريم ساحلي اين منطقه حذف شده 
و حريم خورها از سوي سازمان حفاظت محيط زيست 
تعيين و اعالم شده است. وي افزود: با بررسي هاي انجام 
ش��ده بارگذاري صنايع و نوع صنايع در اين منطقه در 

راستاي حفاظت از سواحل مشخص شده است.

برطرف  سازي مشكالت تامين 
آب شرب اردبيل

اردبيل|فرماندار اردبيل 
مي گويد: يكي از ضرورت ها 
و نيازه��اي ش��هر اردبيل 
تامين آب شرب است كه 
در اين زمينه جلس��ات و 
برنامه هاي مختلف برگزار 
شده تا اين موضوع را به طور 
اساسي حل كنيم. مسعود امامي يگانه ديروز در بازديد 
از عمليات اجرايي پروژه هاي عمراني و گردش��گري 
اردبيل اظهار داشت: نخاله هاي ورودي ها و خروجي ها 
و حاشيه شهر اردبيل به طور كامل جمع آوري مي شود 
چرا كه اين امر مطالبه جدي مردم وبراي ما بسيار حائز 
اهميت است. وي گفت: ماشين آالت تمام دستگاه هاي 
اجرايي اردبيل براي پاك س��ازي شهر و جمع آوري 
نخاله ها در اختيار قرار مي گيرند و شهر اردبيل به طور 
ويژه پاك س��ازي مي ش��ود چرا كه در شأن و جايگاه 
مردم اردبيل شهر زيبا و پاك است و پاكسازي شهر با 
همكاري دستگاه هاي متولي انجام مي شود. فرماندار 
اردبيل از تعيين مكان مناس��ب براي دپوي نخاله ها 
خبر داد و افزود: از مردم هم انتظار داريم نخاله ها را در 
مكان هاي مشخص كه ليستش اعالم مي شود بريزند. 
امامي يگان��ه افزود: با توجه به اينكه اردبيل س��االنه 
ميزبان ميليون ها گردش��گر داخلي و خارجي است 
بايد اين شهر به صورت ويژه زيبا و پاك باشد تا رضايت 

گردشگران و مردم را به دنبال داشته باشد. 

چيني ها آماده انتقال تكنولوژي 
توليد كاغذ از آهك

مل  عا ير مد ن| س�منا
ش��ركت چيني ولسون از 
آمادگي اين ش��ركت براي 
انتق��ال تكنول��وژي توليد 
كاغ��ذ از آهك به اس��تان 
س��منان خبر داد و گفت: 
اي��ران و خصوصا اس��تان 
سمنان از ظرفيت بااليي براي توليد كاغذ از سنگ آهك 
برخوردار است.به گزارش ايسنا يانگ گوفانگ در ديدار 
با عليرضا آشناگر استاندار سمنان با اشاره به بازديد خود 
از معادن سمنان اظهار كرد: در بازديد از معادن استان 
سمنان به روشني به ظرفيت و پتانسيل باال و فوق العاده 
ايران و استان سمنان در ارتباط با توليد كاغذ از سنگ 
آهك پي بردم.وي با بيان اينكه تكنولوژي توليد كاغد 
از آهك، يك دان��ش جديد و با اهميت اس��ت افزود: 
به منظور رقابت پذيري شركت هاي ايراني با دنيا اين 
دانش و تكنولوژي بايد به روز و جديد باشد.مديرعامل 
شركت چيني ولسون تصريح كرد: اين شركت آمادگي 
دارد تا عالوه بر در اختيار نهادن تكنولوژي توليد كاغذ از 
آهك در زمينه توليد فيلم خام نيز با شركت هاي ايراني 
همكاري كند.وي به روابط عميق بين دو كشور ايران و 
چين اشاره و خاطرنشان كرد: روابط بين دو كشور ايران 
و چين، روابطي طوالني مدت و دوستانه است همكاري 
بين ايران و چين از گذشته هاي دور شروع شده و اين 

ارتباط و همكاري همچنان پر قدرت ادامه دارد.

قانون تامين اجتماعي مانع 
احياي ۵۵ واحد تمليكي است

خراس�انرضوي|دبير 
شوراي هماهنگي بانك هاي 
خراس��ان رضوي گفت: به 
دليل ماده ۳۷ قانون تامين 
اجتماع��ي ام��كان خروج 
۵۵ واحد توليدي اس��تان 
از تملك بانك ها و فعاليت 
مجدد آنها ميسر نيس��ت و اين قانون نياز به بازنگري 
در س��طح ملي دارد. ب��ه گزارش ايرنا، براس��اس ماده 
٣٧ قان��ون تامين اجتماعي، هنگام نقل و انتقال عين 
يا منافع موسس��ات وكارگاه هاي مشمول اين قانون 
اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي، ش��رطي ، رهني، 
صلح حقوق يا اجاره و به صورت رسمي يا غير رسمي 
باشد، انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان تامين 
اجتماعي مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه 
و متفرعات آن را از انتقال  دهنده مطالبه كند. حس��ن 
مونسان در نشست كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد خراس��ان رضوي كه با حضور معاون هماهنگي 
امور اقتصادي وزير كشور در مشهد برگزار شد افزود: 
بر اساس اين ماده قانوني هيچ راهي براي واگذاري ۵۵ 
واحد تمليكي استان نيست و بايد براي آن چاره انديشي 
شود. وي اظهار داشت: تا پايان سال گذشته ۱۶۶ واحد 
توليدي و در ۶ ماهه نخست امسال نيز ۵0 واحد توليدي 
در خراسان رضوي از تملك بانك ها خارج شد و ۱۳0 

واحد توليدي ديگر در تملك بانك هاي استان است. 

واگذاري اشتراك رايگان
به واحدهاي مددجويان 

كردس�تان|مديرعامل 
ش��ركت گاز كردس��تان 
مي گويد: اش��تراك رايگان 
ب��ه دو ه��زار و 4۳۹ واحد 
مس��كوني مددجوي��ان 
تحت پوشش كميته امداد 
و بهزيس��تي در كردستان 
واگذار شده است. به گزارش روابط عمومي شركت گاز 
كردستان، احمد فعله گري اظهار داشت: دو هزار و 4۳۹ 
واحد مسكوني تحت پوش��ش كميته امداد امام)ره( و 
سازمان بهزيستي كردستان از اشتراك رايگان گاز در 
سال گذشته و ۶ ماهه اول سال ۹۸ برخوردار شدند. وي 
افزود: سال گذش��ته در خدمات رساني به مردم استان 
هيچ گونه خللي ايجاد نشده و تمامي اقدامات اين شركت 
به موقع صورت گرفته و به مددجويان تحت پوش��ش 
كميته امدادامام خميني )ره( و سازمان بهزيستي نيز 
خدمات رايگان در زمينه برقراري انش��عاب گاز و نصب 
كنتور ارايه شده است. مديرعامل شركت گاز كردستان 
ادامه داد: در س��ال ۹۷ تعداد دو هزار و ۷۵ مشترك در 
قالب ارايه خدمات رايگان به مددجويان تحت پوشش 
سازمان بهزيس��تي و كميته امداد امام خميني)ره( در 
استان از اشتراك رايگان برخوردار شده اند كه هزار و ۵۸۹ 
واحد مسكوني از مددجويان تحت پوشش كميته امداد 
امام خميني )ره( و 4۸۶ مورد از مددجويان تحت پوشش 

سارمان بهزيستي استان كردستان بوده اند.
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حذف يارانه ها به نفع 
دهك هاي پايين باشد

رشت|امام جمعه رشت حذف يارانه ها را نيازمند 
ساز وكار درست و دقيق دانست و گفت: حذف يارانه ها 
بايد به نفع دهك هاي پايين باش��د؛ نه اينكه برخي 
از افراد ثروتمند هن��وز يارانه خود را دريافت كنند و 
يارانه افراد كم بضاعت حذف شود. به گزارش ايسنا، 
آيت اهلل رسول فالحتي در خطبه هاي نماز جمعه شهر 
رشت، شفاف سازي مالي مسووالن را گامي در جهت 
اعتمادسازي، شناسايي مسووالن متعهد و پاكدست 
و راستي آزمايي دانس��ت و اضافه كرد: عدم تمكين 
برخي از مسووالن از شفاف سازي مالي نشان دهنده 
تضييع بيت المال است. وي با تاكيد بر لزوم جديت قوه 
قضاييه در قانون شفاف سازي مالي مسووالن، متذكر 
شد: شفاف سازي مالي بايد از سوي همه مسووالن در 

سه قوه انجام شود.

۴۰ هزار تن گوجه فرنگي
به نرخ حمايتي خريداري شد

مشهد|رييس س��ازمان تعاون روستايي خراسان 
رضوي گفت: خريد حمايت��ي گوجه فرنگي در اين 
استان به حدود 40 هزار تن رسيد. ايرج ناصري مقدم 
ديروز اف��زود: اين ميزان خريد از آغ��از اجراي طرح 
خريد حمايتي در اول شهريور تا پايان مهر ماه امسال 
انجام شده  و كشاورزان نيز از اين طرح استقبال خوبي 
داشته اند.  وي اظهار داشت: قيمت خريد گوجه فرنگي 
بر اساس دستورالعمل هاي ابالغي كارگروه تنظيم 
بازار كش��ور و بر اساس دس��تورالعمل هاي سازمان 
مركزي تعاون روستايي به ازاي هر كيلو گرم ۱0 هزار 
ريال بدون احتس��اب وزن سبد است. قرار بود بهاي 
محصول خريداري شده طي 4 تا ۶ ماه به كشاورزان 
پرداخت شود اما نظر به حمايت دولت از كشاورزان 
۵0 درصد طلب آنان در چند روز آينده به حساب آنها 
واريز مي شود. 2 كارخانه فرآوري رب گوجه فرنگي در 
شهرستان هاي مشهد و چناران خريد حمايتي گوجه 

فرنگي از كشاورزان را انجام مي دهند.

انجام اليروبي رودخانه ها
در نقاط اضطراري و اولويت دار

خرمآباد|مديرعامل شركت آب منطقه اي لرستان 
از آغاز اليروبي رودخانه ها در سطح شهرستان هاي 
اس��تان خبر داد. رضا ميرزايي در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: عمليات اجراي��ي اليروبي رودخانه ها در 
شهرس��تان هاي خرم آباد، پل دختر، الشتر، دورود و 
بروجرد آغاز شده و در ساير شهرستان ها نيز پيمانكاران 
انتخاب و در حال تجهيز كارگاه هستند و ظرف هفته 
آينده كار را شروع مي كنند. ميرزايي افزود: براي تمام 
شهرستان ها، متناسب با ميزان اعتبار تخصيصي و 
آسيب هاي وارده ناشي از سيل اخير، اعتبار گذاشتيم. 
مديرعامل شركت آب منطقه اي لرستان گفت: تا پايان 
فصل پاييز اليروبي رودخانه ها در نقاط اضطراري و 

اولويت دار را انجام مي دهيم.

تردد 35 هزار نفر از مرز 
مهران در 2۴ ساعت گذشته

مهران|مديركل راه��داري و حمل و نقل جاده اي 
اس��تان ايالم از تردد بيش از ۳۵هزار زائر حسيني از 
مرز مهران خبرداد. نوراهلل دلخواه اظهار كرد: در 24 
ساعت گذشته بيش از ۳۵ هزار و ۷0۵ زائر حسيني 
از مرز مهران تردد داشته اند. وي با بيان اينكه از اين 
تعداد بيش از ۷ه��زار و ۶۱۹ زائر از مرز مهران خارج 
و بي��ش از 2۸ هزار نفر از طريق اين مرز وارد كش��ور 
شده اند، تصريح كرد: از اين تعداد بيش از ۱۸ هزار و 
۱۹۸ زائر خارجي و بيش از ۱۷ هزار و ۵0۷ زائر ايراني 
هستند. دلخواه گفت: از بامداد پنجشنبه تا ساعت 
۱۱ جمعه 2۸۱ دس��تگاه اتوبوس از مرز مهران كار 
جابه جايي زائران به نقاط مختلف كشور را انجام داده اند 
و هم اكنون حدود ۱00 دستگاه اتوبوس در پايانه مرزي 

مهران مستقر هستند.

بيش از 7 تن مواد غذايي 
فاسد در بندرعباس معدوم شد

بندرعباس|از ابتداي امسال تا پايان مهرماه بيش از 
۷ تن مواد غذايي فاسد و غيربهداشتي در بندرعباس 
مركز استان هرمزگان معدوم شده است. رييس مركز 
بهداشت بندرعباس ديروز اظهار داشت: اين ميزان 
مواد غذايي در بازديد كارشناسان مركز بهداشت از 
مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي، اماكن عمومي و بين 
راهي كشف و معدوم شده است. يحيي ميرزاده بيان 
داش��ت: طي مدت مذكور 2۵ هزار مورد بازرسي از 
واحدهاي صنفي و رستوران هاي بندرعباس انجام 
و ۳هزار مورد تخلف ثبت شده است. وي خاطرنشان 
كرد: در نتيجه اين بازديدها، ۹۵ واحد صنفي متخلف 
توليد و عرضه مواد غذايي فاسد نيز شناسايي و با دستور 

مقام قضايي پلمب شده است. 

رهاسازي آب سد مخزني 
ساروق به سمت درياچه اروميه

اروميه|مديرعامل شركت آب منطقه اي آذربايجان 
غربي از رهاسازي آب سد مخزني ساروق تكاب به 
س��مت درياچه اروميه خبر داد. كيومرث دانشجو 
درخصوص جزييات اين رهاسازي افزود: در راستاي 
افزايش كيفيت آب استحصالي سد مخزني ساروق 
براي مصارف ش��رب، عمليات رهاس��ازي آب سد 
مذكور در تكاب از روز گذشته آغاز شده است. وي 
ادامه داد: در اين مرحله از رهاس��ازي كه بر اساس 
مصوبات ستاد احياي درياچه اروميه است ۷ ميليون 
متر مكعب از س��د س��اروق تكاب و با حداكثر دبي 
مطمئن و مالحظات ايمني س��د به سمت درياچه 

اروميه رهاسازي مي شود. 

چهرههاياستاني
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كمبود بودجه باعث اجرانشدن تفكيك زندانيان براساس جرم و سابقه شده است

بالتكليفي طبقه بندي زندانيان

پرندگان مهاجر، قرباني بيكاري جوانان خوزستاني!

اواخر شهريور امسال بود كه دستورالعمل ساماندهي 
زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان ها از س��وي 
رييس قوه قضاييه ابالغ شد؛ دستورالعملي كه به منظور 
كاهش جمعيت كيفري كشور و ساماندهي زندانيان 
صادر شد. اما تفكيك زندانيان بر اساس جرم، نيازمند 
فضا و بودجه اي اس��ت كه چالش جدي قوه قضاييه و 

سازمان زندان ها است. 
يك��ي از بس��ترهاي الزم ب��راي اص��الح زندانيان و 
زمينه سازي براي بازگش��ت آنها به جامعه، تفكيك 
بين زندانيان به لحاظ جرايم س��بك و خشن، جرايم 
عمدي و غيرعمدي، جرايم مالي و غيرمالي و س��اير 
تفكيك ها است. اگرچه در گذشته تنها زنان و مردان 
جداس��ازي و افراد زير ۱۸ سال نيز در كانون اصالح و 
تربيت نگهداري مي شدند اما رشد و پيچيدگي جرايم 
در دوره هاي حاضر باعث ش��ده ت��ا موضوع تفكيك 
زندانيان بر اساس سن، درجه جرم و سابقه محكوميت 
بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. اين در حالي است 
كه تفكيك نشدن زندانيان؛ آثار سوئي را در پي دارد، 
اگرچه اين طرح در زندان ها در حال اجراست اما اجرا 
ش��دن كامل آن نيازمند فضا و بودجه كافي اس��ت تا 
زندانيان جرايم سبك، پس از ورود به زندان و ارتباط با 
مجرمان با سابقه، تبديل به خالفكاران حرفه اي نشوند. 
ابوالفضل ابوترابي، عضو كميسيون قضايي وحقوقي 
مجلس، تفكيك زندانيان را موجب سالم سازي فضاي 
زندان ها مي داند و در اين باره مي گويد: موانعي مانند 
كمبود بودجه و كافي نبودن تعداد زندان ها مانعي بر 

تفكيك زندانيان است. 
او از سوي ديگر با بيان اينكه چگونگي ورود زنداني به 
زندان به لحاظ قانوني نيازمند تغيير و تحول اساسي 
است، گفت: ضرورت دارد زندانيان به لحاظ نوع جرم، 

سن مجرم و شخصيت متهم طبقه بندي شوند.
در حال حاضر به گفته رييس سازمان زندان ها 40 تا 
46 درصد زندانيان پ��س از آزادي به دليل جرم اوليه 
يا جرم ديگر به زندان ب��از مي گردند. ابوترابي در اين 
رابطه معتقد است: اين گروه از زندانيان بيشتر متهمان 
مواد مخدر هستند كه پس از آزادي از زندان به دليل 
استفاده مجدد از مواد مخدر يا حمل آن اقدام مي كنند، 
همچنين برخي از زندانيان آزاد شده به دليل مشكالت 
مالي و تامين هزينه هاي زندگي به دليل تخلفاتي مانند 

سرقت مجدد به زندان باز مي گردند.
نماينده م��ردم نجف آباد، تيران و ك��رون درمجلس 
شوراي اسالمي با تاكيد براينكه مجازات هاي درنظر 
گرفته شده در قانون درجلوگيري از وقوع جرم جنبه 
پيش��گيرانه ندارد، اف��زود: متاس��فانه درنظر گرفتن 

تس��هيالتي نظير دادن مرخصي ب��ه زندانيان جنبه 
پيشگيرانه مجازات ها را با مشكل روبه رو مي كند، البته 
درخصوص اجراي قانون از س��وي قضات درمحاكم 
قضايي هيچ مش��كلي وجود ندارد. نماينده مردم در 
مجلس دهم با اشاره به اينكه چگونگي ورود زنداني به 
زندان به لحاظ قانوني نيازمند تغيير و تحول اساسي 
اس��ت، تصريح كرد: متاسفانه كميس��يون قضايي و 
حقوقي مجل��س درمجلس نهم نتوانس��ت آن طور 
كه بايد و ش��ايد درتصويب قوانين موثر دراين زمينه 

يعني جلوگيري از ورود بي روي��ه و بي دليل زنداني و 
از بازگش��ت مجدد زندانيان به زندان ها اقدام موثري 

انجام دهد.
عضو كميس��يون قضايي و حقوقي مجل��س با بيان 
يادآوري اينكه ميزان حبس در جرايم مواد مخدر بايد 
كاهش پيدا كند، گفت: همچنين بايد يك زنداني از 
ابتدا تا انتهاي زمان حبس درزندان بوده و هيچگونه 
مرخصي به زنداني تعلق نگيرد، از سوي ديگربه لحاظ 
نوع جرم، سن مجرم و شخصيت متهم براي زندانيان 

بايد طبقه بندي صورت گيرد؛ البته درحال حاضر به 
دليل نبود بودجه مناس��ب مش��كالت بسياري براي 
س��ازمان زندان ها به وجود آمده و متاسفانه انتظارات 
از مجلس نهم ب��راي تصويب بودجه مناس��ب براي 
سازمان ها محقق نشد. يك وكيل پايه يك دادگستري 
نيز با اشاره به اعمال برخي محدوديت ها براي زندانيان 
گفت: گاه��ي اوقات ممكن اس��ت، زندان��ي از درون 
زندان با برق��راري ارتباط با خ��ارج از زندان، جرايمي 
را هدايت كند، از همي��ن رو براي كاهش اين اتفاقات 

محدوديت براي زندانيان اعمال مي شود، در صورتي 
كه اين حواشي كامال پيشگيرانه است و نيازي به اعمال 
محدوديت براي زندانيان نيس��ت. جعفر كوشا درباره 
اعمال محدوديت هاي جديد براي زندانيان گفت: حقوق 
بازداشت شدگان و محكومان در موضوعات حقوق بشر 
پيش بيني شده اس��ت. چنانچه اين موضوعات انجام 
شود، نقض حقوق شهروندي است. حقوق محكومان 
و بازداشت ش��دگان در قانون پيش بيني شده است و 
اقدامات ما بايد در جهت ارايه تس��هيالت به اين افراد 
باشد.  او اظهار كرد: گاهي اوقات ممكن است حواشي 
در زندان ها وجود داشته باشد و مسووالن براي كاهش 
اين حواشي محدوديت هايي ايجاد كنند، اما معتقدم 
بايد جلوي حواشي ايجاد ش��ده گرفته شود تا اينكه 
محدوديتي اعمال ش��ود. كوش��ا به ايلنا گفت: گاهي 
اوقات ممكن اس��ت زنداني از درون زندان با برقراري 
ارتباط با خ��ارج از زندان، جرايم��ي را هدايت كند از 
همين رو براي كاهش اي��ن اتفاقات محدوديت براي 
زندانيان اعمال مي ش��ود، در صورتي كه اين حواشي 
كامال پيشگيرانه اس��ت و نيازي به اعمال محدوديت 

براي زندانيان نيست. 
او با بيان اينك��ه اين رويك��رد در جهت حفظ حقوق 
محكومان نيس��ت، تصريح كرد: از سوي ديگر اعمال 
محدودي��ت براي زنداني��ان نياز به قان��ون، مصوبه يا 
آيين نامه از س��وي رييس قوه قضاييه دارد. اگر از نظر 
تحصيلي، ورزشي و ... تسهيالتي به زندانيان داده شود 
تا در حقيقت خاليي كه به واس��طه اين محدوديت ها 
ايجاد ش��ده از اين طريق جبران شود، مشكلي ايجاد 
نمي كند. اما با توجه به تورم كيفري در بحث محكومان 
و بازداشت شدگان چنين امكاني وجود ندارد. وي ادامه 
داد: موضوعي كه درخصوص حقوق زنداني مطرح است، 
اين است كه ما نمي خواهيم زنداني را به مدت مشخصي 
در يك جا محبوس كنيم، بلكه بايد به زنداني آموزش 
داده شود تا به جامعه باز گردد ما همانطور كه به زنداني 

غذاي روحي مي دهيم بايد غذاي جسم هم بدهيم. 
كوش��ا در بخش ديگري از صحبت ه��اي خود درباره 
اخباري مبني بر انتقال زندانيان محكوم مالي به زندان 
تهران بزرگ گفت: معتقدم زندان ها بايد براساس اصول 
علم اداره زندان ها اداره ش��وند تا همه در آن احساس 
امنيت كنند يعني حتي فردي كه شرور است نيز طوري 
در زندان آموزش ببيند و كنترل ش��ود كه محكومان 
ديگر در كنار او احس��اس امنيت كنند. اما از آنجا كه 
اينگونه نيس��ت، لذا بايد طبقه بندي و تقسيم بندي 
زندانيان با توجه به اهميت جرم و ش��خصيت مجرم 

صورت بگيرد. 

عضو مجمع نمايندگان خوزستان با بيان اينكه بازارهاي 
اغلب شهرستان هاي اس��تان به ويژه شهرهاي مرزي 
مملو از پرندگان مهاجر شكار شده است، گفت: محيط 
زيست تالش هايي براي مقابله با نسل كشي پرندگان 
مهاجر داشته اما اين تالش ها كافي نبوده و نياز است 
افزايش يابد.جواد كاظم نسب الباجي از كشتار و خريد 
و فروش پرندگان مهاجر در بازارهاي خوزستان انتقاد 
كرد و گفت: محيط زيست استان به عنوان متولي بايد از 
حالت بي توجهي و انجماد خارج شده و با ورودي جدي 
براي جلوگيري از كش��تار و قتل عام پرندگان مهاجر 
گام بردارد.عضو مجمع نمايندگان استان خوزستان با 
تاكيد بر اينكه نبود اراده قوي و عزم جدي در مسووالن 
ذي ربط به كش��تار پرندگان مهاجر دامن زده اس��ت، 
افزود: شكارچيان و افراد سودجو با انواع روش ها نسبت 
به شكار و كشتار پرندگان اقدام مي كنند البته مسووالن 

محيط زيس��ت تالش هايي براي مقابله با نسل كشي 
پرندگان مهاجر داشته اند اما اين تالش ها كافي نبوده و 
نياز است افزايش يابد. او با هشدار نسبت به اينكه نسل 
برخي پرندگان مهاجر به دليل صيد بي رويه در معرض 
انقراض ق��رار دارد، به خانه ملت گفت: بازارهاي اغلب 
شهرستان هاي خوزستان به ويژه شهرهاي مرزي مملو 
از پرندگان مهاجر شكار شده است و به طور قطع اگر با 
اين وضعيت پيش برويم در آينده اي نزديك نسل اغلب 
پرندگان مهاجر منقرض مي شود. كاظم نسب يادآور 
ش��د: از رييس سازمان محيط زيس��ت مي خواهم به 
مسووالن استاني دستور دهند نظارت ها را افزايش دهند 
و چنانچه از اعتبار و نيروي انساني كافي براي مديريت 
اين معضل برخوردار نيستند، نسبت به افزايش تعداد 
نيروي انس��اني و اعتبارات محيط زيست استان اقدام 
كند تا نسل كشي پرندگان كاهش يابد.نماينده مردم 

اهواز در مجلس يادآور شد: نياز است سازمان تعزيرات و 
بازرسي همكاري الزم را با محيط زيست استان داشته 
و از اين فاجعه بزرگ زيست محيطي جلوگيري كنند. 
عضو كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط 
زيست مجلس شوراي اسالمي، افزود: سازمان محيط 
زيس��ت اگر مش��كلي در رابطه با مقابله با شكارچيان 
غيرمجاز و جلوگيري از قتل عام پرندگان مهاجر دارد 

آنها را به نمايندگان استان منتقل كند.

    نقش موثر مشكالت اقتصادي
در نسل كشي پرندگان مهاجر

وي يادآور ش��د: در گذش��ته مردم س��اكن در اطراف 
تاالب ها از پرندگان ارتزاق مي كردند اما در حال حاضر 
عده اي سودجو پرندگان را قتل عام و خريد و فروش و 
از اين طري��ق درآمدزايي مي كنند. اين نماينده مردم 

در مجلس دهم بيكاري جوانان خوزستان را در كشتار 
پرندگان مهاجر موثر دانست و گفت: بيكاري در استان 
بيداد مي كند و با وجود تاسيس��ات نفت��ي در اطراف 

هورالعظيم و ساير مناطق اس��تان، جوانان با بيكاري 
دست و پنجه نرم مي كنند و مجبور هستند براي تامين 
معيشت و درآمدزايي به اين سمت و سو روي بياورند. 
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امن ترين جاي تهران 
كجاست؟

باره��ا در اخب��ار و گزارش ه��اي مختل��ف از 
مخاطرات تهران و از ساخت و سازها روي حريم 
گسل ها و... گفته شده است و هربار اين سوال 
مطرح شده كه امن ترين جاي تهران كدام يك 
از محالت آن است، رييس سازمان پيشگيري 
و مديريت بحران تهران به اين س��وال پاس��خ 
داده است. رضا كرمي محمدي درباره اينكه با 
توجه به مخاطرات مختلفي كه تهران را تهديد 
مي كن��د، امن ترين مناطق تهران كجاس��ت؟ 
اظهار كرد: واقعيت اين اس��ت كه نمي توان به 
س��ادگي نام چند محله را به عنوان محله هاي 
امن تهران اعالم كرد. امن ترين محالت جايي 
هس��تند كه در آنها ساخت و س��ازها به خوبي 
انجام ش��ده باش��د. در واقع هر جا كه ساخت 
و ساز اصولي و متناس��ب با شرايط مخاطرات 
همان منطقه س��اخته ش��ده باش��د مي توان 
گفت ك��ه منطقه  امن��ي اس��ت. او ادامه داد: 
ام��روزه حتي در زلزل��ه خيزترين نقاط جهان 
ساختمان هايي ساخته ش��ده كه در پي وقوع 
زلزله آس��يب نمي بينند. بنابراين بايد الگوي 
ساخت و ساز را تغيير دهيم و در اين خصوص 
الزم است سازمان نظام مهندسي وارد شده و 
نظارت بيشتري بر استانداردهاي روش ساخت 
و سازها داشته باش��د. همچنين بايد كيفيت 
مصالح ساختمان نيز ارتقاء يابد. رييس سازمان 
پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با بيان 
اينكه س��ازمان مديريت بحران اين آمادگي را 
دارد كه سهم و وظيفه خود در اين خصوص را 
انجام دهد، گفت: در اين شرايط مي توان گفت 
امن ترين جاي تهران ساختمان هايي هستند 
كه اصولي ساخته ش��ده باشند؛ البته مي توان 
گفت كه روي گسل ها و حريم آنها و نيز حريم 
روددره ها قطعا جاي امني در تهران نيس��ت و 
نبايد ساخت و س��از روي آنها انجام شود. او به 
ايس��نا گفت: نقاط امن تهران براي حضور در 
هنگام حوادثي نظير زلزله هم روي نقشه تهران 
جانمايي ش��ده و تابلوهايي نيز در آن محل ها 
نصب شده تا ش��هروندان هر محله در صورت 
وقوع حوادث در اين مناطق حاضر شوند. رييس 
س��ازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر 
تهران در پاس��خ به اين پرسش كه آيا آمادگي 
ما از زمان وقوع زلزله منجيل تاكنون كه منجر 
به تدوين آيين نامه هاي جدي براي س��اخت و 
ساز ايمن ش��د تغيير كرده يا نه؟ تصريح كرد: 
قطعا طي اين ۳0 سال آمادگي ما تغيير كرده و 
بيشتر شده است اما سرعت مان خيلي كم بوده 
و مي توانس��تيم طي اين مدت پيشرفت بسيار 

بيشتري با هم داشته باشيم.
كرمي محمدي در مورد گس��ل هاي فعال در 
ش��هر تهران نيز گفت: گسل مش��ا در شمال 
تهران را كه بيش از ۸0 كيلومتر طول داش��ته 
و مناطقي همچون نياوران در ش��مال شرق تا 
برج ه��اي منطقه ۲۲ در غ��رب تهران را تحت 
تاثير ق��رار مي ده��د، يك��ي از خطرناكترين 
گسل هاي تهران اس��ت كه دامنه هاي جنوبي 

البرز را در استان تهران در بر گرفته است.

راه هايي براي كاهش 
خطاهاي پزشكي

عضو هيات رييسه كميسيون بهداشت مجلس 
جلوگيري از اضافه كاري هاي بي مورد، تشديد 
نظارت ها و احقاق حقوق بيماران را س��ه ضلع 

مثلث كاهش خطاهاي پزشكي دانست.
احمد حمزه با بيان اينكه قصور و خطابخش��ي 
از حرفه پزشكي است، گفت: خطاهاي پزشكي 
حتي در مدرن ترين بيمارس��تان هاي دنيا رخ 
مي دهد و تنها مربوط به كش��ور ما نيس��ت در 
واقع رخداد خطاي پزشكي امري جدايي ناپذير 
از حرفه پزشكي است و بايد راهكارهايي براي 
ب��ه حداقل رس��اندن خطاها اتخاذ ش��ود و از 
س��ويي حقي از بيمار ضايع نش��ود و سيستم 

پاسخگو باشد.
عضو هيات رييسه كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس شوراي اس��المي، يكي از علل افزايش 
ضريب خط��اي درماني را س��اعت كاري زياد 
دانس��ت و به خانه ملت گف��ت: وقتي يك نفر 
مجبور باش��د از موظفي خود بيش��تر كار كند 
بطور قطع ضريب اشتباه افزايش مي يابد. وي 
جلوگي��ري از اضافه كاري ه��اي بي مورد كادر 
درماني را در كاهش قصور و خطاهاي پزشكي 
موثر دانست و ادامه داد: در حال حاضر با اضافه  
كاري هاي بي مورد و اجباري كادر درماني روبه 
رو هستيم و بطور قطع خستگي كادر درماني، 
افزاي��ش تعداد خطاهاي پزش��كي را به دنبال 
دارد بنابراي��ن پيش��گيري از اضافه كاري هاي 
بي م��ورد و اجباري مي تواند در كاهش خطاها 

تاثير زيادي داشته باشد.
او با يادآوري اينكه تش��ديد نظارت ها بر مراكز 
درماني توس��ط دانش��گاه هاي علوم پزشكي 
كاهش خطاهاي پزشكي را در پي دارد، گفت: 
به ص��ورت مي طلبد در زمان ب��روز خطاهاي 
پزشكي دستگاه هاي مسوول با ورودي جدي 
احقاق حق كنند و با برخورد جدي با خاطيان 
اجازه ندهند حقي از بيماران ضايع ش��ود؛ اگر 
احقاق حقوق بيماران به درس��تي انجام شود 
كادر درماني تالش مي كنند با مراقبت بيشتر 

درصد خطاها را كاهش دهند.
حمزه در م��ورد وضعيت خطاهاي پزش��كي، 
تصريح كرد: با گسترش مراكز درماني و انجام 
عمل هاي جراحي ش��اهد افزاي��ش خطاهاي 
پزشكي هس��تيم از س��ويي با توجه به توسعه 
فض��اي مجازي، اطالع رس��اني ها هم در مورد 

خطاهاي پزشكي افزايش يافته است. 

1۳ آبان ماه؛ آغاز برنامه بيمه اجباري درمانواكسيناسيون ۳۵ميليون ايراني عليه هپاتيت بي 
۳۵ ميليون ايراني عليه ويروس هپاتيت B واكسينه شدند و اكنون 
مي توانيم بگوييم در افراد پايين تر از س��ن ۲4 تا ۲۸ س��ال شيوع 
هپاتيت بسيار كم است. همچنين در اكثر نقاط كشور شيوع هپاتيت 

B كمتر از دو درصد است.
مويد علويان  اف��زود: هپاتي��ت B مي تواند زمينه را ب��راي ابتال به 
هپاتيت D نيز فراهم كن��د؛ در واقع هپاتيت D تنها در افرادي كه 
هپاتيت B دارند، گس��ترش مي يابد و مي تواند عالئم هپاتيت B را 
بدتر كند. هپاتيت D عالوه بر اينك��ه از طريق تماس خوني آلوده 
منتقل مي شود، مي تواند از طريق ساير مايعات بدن فرد آلوده نيز 

گسترش يابد.
او در ادام��ه ابتالء به وي��روس هپاتي��ت B را از راه تماس با خون و 
ترشحات خوني آلوده معرفي كرد و افزود: ميزان هپاتيت B در خون 
۱00 تا ۱000 برابر بيشتر از ساير ترشحات بدن است. در حال حاضر 
خون و فرآورده هاي آن از نظر هپاتيت B مورد بررسي قرار مي گيرند.

به گفته اين فوق تخصص گ��وارش و بيماري هاي كبدي، عالوه بر 
تزريق خ��ون و فرآورده هاي خوني، هپاتي��ت B مي تواند از طريق 
خالكوبي، طب سوزني، انتقال بيمارستاني و پيوند اعضا نيز منتقل 
ش��ود. گروه هاي ديگر مانند بيماران هموفيلي، بيماران دياليزي، 
كاركنان مراكز بهداش��تي-درماني، افراد داراي ش��ركاي جنسي 
متع��دد و معتادان تزريقي ني��ز درصد بااليي از احتم��ال ابتالء به 
ويروس هپاتيت B را به خود اختصاص مي دهند. وي با اشاره به اينكه 
واكسيناس��يون هپاتيت B از سال ۱۳۷۳ در ايران آغاز شده است، 
تصريح كرد: ۳۵ ميليون ايراني عليه ويروس هپاتيت B واكس��ينه 
شدند كه اكنون مي توانيم بگوييم در افراد پايين تر از سن ۲4 تا ۲۸ 
سال شيوع هپاتيت بسيار كم است. همچنين در اكثر نقاط كشور 

شيوع هپاتيت B كمتر از دو درصد است.
او ضمن بيان اينك��ه اكنون يك ميليون و 400ه��زار نفر مبتال به 
هپاتيت B در كشور داريم، گفت: البته اكثر اين افراد بيماري كبدي 
فعال ندارند؛ يعني ويروس با بدن شان سازگار شده و سيستم ايمني 
بدن، ويروس را كنترل كرده است، اما نبايد اين نكته را فراموش كرد 

كه فرد همچنان قابليت انتقال ويروس به سايرين را دارد.

    درمان موثر هپاتيت با داروي ايراني
وي در خصوص مصرف دارو در بيماران مبتال به هپاتيت B، گفت: 
اكث��ر مبتاليان به هپاتي��ت B نياز به مص��رف دارو ندارند؛ چراكه 
بيماري  آنها فعال نيست و به آنها ناقل غيرفعال مي گوييم؛ البته بايد 
توجه كنند كه چاقي، كم تحركي، مصرف س��يگار و قليان، مصرف  
الكل و... همگي عوامل خطر بيماري هس��تند كه بايد از آنها دوري 
كنند و هر شش ماه يا يك سال يك بار تحت نظر پزشك قرار گيرند.

علويان با اشاره به اينكه دسته ديگري از مبتاليان كه هپاتيت فعال 
دارند بايد دارو مصرف كنند، افرود: بيماري با مصرف دارو مي تواند 
قابل كنترل باش��د و خوشبختانه كش��ور ما در زمينه تامين دارو و 
واكس��ن جزو كشورهاي پيش رو است و ما جزو معدود كشورهايي 
هستيم كه واكس��ن هپاتيت B را در داخل كشور توليد مي كنيم. 
هزين��ه تامين داروهاي هپاتيت در كش��ورهاي ديگر تا ۱40 يورو 
هزينه بر مي دارد كه در كشور ما اين هزينه يك دهم قيمت ياد شده 
اس��ت. وي در ادامه صحبت هايش درباره وضعيت تامين داروهاي 
 B هپاتيت در كشور نيز گفت: خوشبختانه تمام داروهاي هپاتيت
و C توليد داخلي هستند. داروهاي توليد داخل اثربخشي مشابه با 
داروهاي خارجي دارند؛ در حالي كه قيمت هايي بس��يار مناسب تر 
و ازران تر دارند. در حال حاضر درمان هپاتيت در كشور با داروهاي 

ايراني انجام مي شود.

مديرعامل سازمان بيمه س��المت با اعالم آغاز بيمه اجباري درمان در ۱۳ 
آبان ماه امسال گفت: بيمه اجباري فرصتي است براي كساني كه فاقد هر 
نوع بيمه هستند و الزم است افرادي كه از بيمه برخوردار نيستند، مراجعه 
كرده و تحت پوش��ش بيمه اجباري قرار گيرند.طاهر موهبتي همزمان با 
آغاز هفته بيمه س��المت، در پيش خطبه نماز جمعه امروز تهران، با اشاره 
به دستاوردهاي بيمه سالمت در كشور اظهار كرد: بيمه خدمات درماني 
منطبق با دستورات اسالم و اصل ۲۹ قانون اساسي در حال خدمات دهي 
به مردم است. او ادامه داد: از زماني كه اصل ۲۹ قانون اساسي دولت را مكلف 
كرده است كه گروه هاي مختلف جامعه از جمله بازنشستگان را تحت حمايت 
بيمه هاي درماني و بهداشتي قرار دهد، دستاوردهاي مهم و ارزشمندي در 
اين حوزه حاصل شده است. مديرعامل سازمان بيمه سالمت با بيان اينكه 
40 ميليون نفر از ايرانيان از خدمات سازمان بيمه سالمت برخوردار هستند، 
تصريح كرد: كاركنان دولت، بازنشستگان، روستاييان و عشاير، خانواده شهدا 
و جانبازان، مددجويان سازمان بهزيستي، طالب و... از خدمات بيمه سالمت 
برخوردار هستند.موهبتي با اشاره به اجالس اخير وزراي بهداشت منطقه 
مديترانه شرقي، گفت: طرح تحول سالمت از افتخارات كشور ما است كه 
يك پوشش هماهنگ بيمه اي در كشور ايجاد كرده است. در اجالس اخير 
نيز رييس سازمان بهداشت جهاني بر اين موضوع تصريح كرد كه پوشش 
بيمه اي هماهنگ براي گروه هاي مختلف جامعه از جمله محرومان، اقدام 
بسيار مثبتي است.او تاكيد كرد: در حال حاضر ۹0 درصد هزينه هزينه هاي 
مردم در بيمارس��تان هاي دولتي و ۷0 درصد خدم��ات درماني مربوط به 
بيماري هاي سرپايي توسط دولت پرداخت مي شود. مديرعامل سازمان 
بيمه سالمت با بيان اينكه بيمه رايگان يكي از توصيه هاي مقام معظم رهبري 
بوده است، گفت: بر اساس سياست هاي كلي نظام در حوزه سالمت بيمار 
نبايد جز رنج بيماري، دغدغه ديگري داشته باشد. براي همين اساس هم 
دسترسي عادالنه به خدمات درماني و بهداشتي همواره مورد توجه مقام 
معظم رهبري بوده است.او ادامه داد: يك دوره اي در مناطق محروم و مرزي 
پزشك متخصص وجود نداشت، اما خوش بختانه در حال حاضر ۲۸ ميليون 
ايراني ساكن در روس��تاها و عشاير و همچنين در شهرهاي كوچك از ۱۲ 
خدمات پزشكي از جمله مامايي، تصويربرداري، دندانپزشكي و ... برخوردار 
هستند. 4 هزار مركز خدمات روستايي و ۱۸ هزار خانه بهداشت با حضور يك 

تا سه بهورز در كشور فعال هستند. موهبتي افزود: اخيرا با همكاري سازمان 
بيمه سالمت و وزارت بهداشت طرح هاي همگاني كنترل فشارخون و كنترل 
ديابت در كشور اجرايي شد.مديرعامل سازمان بيمه سالمت همچنين با 
اشاره به حذف بيماري سرخك و س��رخچه و دريافت گواهي حذف آن از 
سوي سازمان بهداشت جهاني گفت: اين از افتخارات نظام است. در حال 
حاضر 4۸ لوازم مصرفي در حوزه درماني تحت پوشش بيمه سالمت است. 
همچنين ۷۳ هزار بيمار خاص مورد توجه هستند.مديرعامل بيمه سالمت 
با اشاره به استقرار سازمان الكترونيكي هدايت سازمان هاي بيمه اي كشور، 
گفت: مديريت سازمان هاي بيمه اي بدون IT مانند هدايت هواپيما بدون 
رادار است؛ بنابراين توجه و تاكيد بسياري بر ايجاد پرونده الكترونيك سالمت 
وجود داشته و اين اقدام ارزشمند به همت وزارت بهداشت انجام شده است.

او ادامه داد: قطعاً پرونده الكترونيك سالمت به ايجاد ديتاهاي مناسب براي 
سياست گذاري هاي صحيح و خريد راهبردي خدمات كمك خواهد كرد. 
در حال حاضر اجراي طرح نسخه نويس��ي الكترونيك در ۲۵ شهر و 440 
بيمارستان در حال انجام است. موهبتي با اشاره به اينكه در ۱۳ آبان ماه امسال 
با حضور معاون اول رييس جمهور بيمه اجباري آغاز به كار خواهد كرد، گفت: 
بيمه اجباري فرصتي است براي كساني كه فاقد هر نوع بيمه درماني هستند. 
اميدواريم كه هموطناني كه از بيمه برخوردار نيستند، مراجعه كرده و بتوانند 
تحت پوشش بيمه اجباري قرار گيرند؛ چراكه نبايد منتظر باشيم تنها در زمان 

بيماري نسبت به بيمه اقدام كنيم.

   يكي از بسترهاي الزم براي اصالح زندانيان و زمينه سازي براي بازگشت آنها به جامعه، تفكيك بين زندانيان به لحاظ جرايم سبك و خشن، جرايم عمدي و 
غيرعمدي، جرايم مالي و غيرمالي و ساير تفكيك ها است. اگرچه در گذشته تنها زنان و مردان جداسازي و افراد زير 1۸ سال نيز در كانون اصالح و تربيت نگهداري 
مي شدند اما رشد و پيچيدگي جرايم در دوره هاي حاضر باعث شده تا موضوع تفكيك زندانيان بر اساس سن، درجه جرم و سابقه محكوميت بيش از پيش مورد 
توجه قرار گيرد. اين در حالي است كه تفكيك نشدن زندانيان؛ آثار سوئي را در پي دارد، اگرچه اين طرح در زندان ها در حال اجراست اما اجرا شدن كامل آن نيازمند 

فضا و بودجه كافي است تا زندانيان جرايم سبك، پس از ورود به زندان و ارتباط با مجرمان با سابقه، تبديل به خالفكاران حرفه اي نشوند. 
    اعمال محدوديت براي زندانيان نياز به قانون، مصوبه يا آيين نامه از سوي رييس قوه قضاييه دارد. اگر از نظر تحصيلي، ورزشي و ... تسهيالتي به زندانيان 
داده شود تا در حقيقت خاليي كه به واسطه اين محدوديت ها ايجاد شده از اين طريق جبران شود، مشكلي ايجاد نمي كند. اما با توجه به تورم كيفري در 

بحث محكومان و بازداشت شدگان چنين امكاني وجود ندارد.

برش
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طي 5 سال گذشته در بازار مسكن صورت گرفت

رييس بنياد مستضعفان مطرح كرد

رشد 2 برابري خريد آپارتمان هاي قديمي 

تحويل پالسكو  به كسبه در نيمه دوم ۹۹

گروه راه و شهرسازي|
درحالي كه بررسي گزارش تحوالت بازار مسكن طي 
5 سال گذش��ته، حكايت از صدرنش��يني واحدهاي 
آپارتماني نوساز در فهرست پرفروش ها دارد، از سوي 
ديگر سهم آپارتمان هاي ۱۶ سال به باال هم در معامالت 
مس��كن پايتخت از ۱۴ درصد ب��ه ۲۷ درصد افزايش 

يافته است. 
دو برابر شدن س��هم واحدهاي آپارتماني با عمر بناي 
باالي ۱۶ سال در حجم خريد و فروش هاي انجام شده 
از س��ال 93 تاكنون، مي تواند داليل مختلفي داشته 
باشد؛ از ش��كاف قيمتي ايجاد ش��ده بين واحدهاي 
مسكوني نوساز با آپارتمان هاي باالي 5 سال و كاهش 
توان اقتصادي خانوارها گرفته تا كاهش ساخت و ساز 
در س��ال هاي اخير. مجموع اين عوامل، معادالت بازار 
مسكن را در 5 سال گذشته تغيير داده است، يكي از اين 
تغييرات، كاهش سهم فروش نوسازها و افزايش سهم 
قديمي سازها بوده است، براساس آمارهاي منتشرشده 
از سوي بانك مركزي، واحدهاي تا پنج سال ساخت از 
55 درصد در شهريورماه 93 به ۴۰ درصد در شهريور 

ماه 98 رسيده اند.
برهمين اساس در ش��هريورماه 98 از مجموع ۲۷8۷ 
واحد مسكوني معامله شده در شهر تهران، واحدهاي 
تا پنج سال ساخت سهم ۴۰.8 درصدي داشته اند، اين 
درحالي است كه سهم مذكور در مقايسه با شهريورماه 
سال قبل حدود 3 درصد و در مقايسه با شهريورماه سال 

۱393 حدود ۱5 درصد كاهش داشته است.
از س��وي ديگ��ر و هم��گام ب��ا كاهش س��هم فروش 
آپارتمان هاي نوس��از طي پنج س��ال گذشته به سهم 
واحدهاي با قدمت ۶ تا ۱۰ سال ۴.۲ درصد، واحدهاي 
۱۱ تا ۱5 س��ال ۴ درصد، واحدهاي ۱۶ تا ۲۰ س��ال 
9.۴ درصد و واحدهاي بيش از ۲۰ س��ال، 3.۶ درصد 
افزوده شده اس��ت، براساس آمار در ش��هريورماه 93 
آپارتمان هاي باالي پنج سال، ۴5 درصد قراردادهاي 
مسكن شهر تهران را به خود اختصاص دادند، شهريور 
9۴ اين رقم به ۴۶ درصد رسيد، شهريور 95 واحدهاي 
مذك��ور ۴8.5 درص��د از معام��الت را در ب��ر گرفت، 
شهريورماه 9۶ اين عدد 5۲.5 درصد شد و شهريور 9۷ 
واحدهاي باالي پنج سال 5۶ درصد از معامالت را شامل 
شدند و شهريور 98 سهم مذكور به 59.۲ درصد رسيد.
بررسي تغييرات رخ داده در بازار مسكن يعني افزايش 
س��هم فروش واحده��اي قديمي س��از و افت فروش 
آپارتمان هاي نوساز طي 5 سال گذشته نشان مي دهد 
كه جهش قيمت مسكن در سال 9۱-9۲ و رشد قيمت 

مسكن در س��ال هاي پس از آن و جهش دوم بازار طي 
۱۰ سال گذشته )سال9۷-98( موجب شد كه سهم 
واحدهاي مسكوني نوساز كه همواره گران ترين واحدها 
در هر منطقه محسوب مي شوند، روند كاهشي داشته 
و در مقابل خريد و فروش واحدهاي آپارتماني قديمي 
به ويژه واحدهايي با عمر بناي باالي ۱۶ سال رشد كند، 
درحالي تجربه نشان داده است كه همواره تقاضا براي 
خريد واحدهاي نوساز بيش از ساير واحدها بوده است 
اما كاهش توان اقتصادي خانوارها، س��هم واحدهاي 

مسكوني قديمي را افزايش داده است.

    افزايش ساخت و ساز براي داغ شدن بازار 
نوسازها

عالوه بر دو جهش رخ داده در بازار مس��كن )9۲-9۱ 
 و 9۷-98( كه ش��كاف واحدهاي مس��كوني نوساز و 
قديمي ساز را افزايش داده و مانعي براي خريد واحدهاي 
نوس��از شده اس��ت به گونه اي كه طي 5 سال گذشته 
روند خريد اين واحدها ۱5 درصد كاهش يافته است، 

افت ساخت وس��از واحدهاي مسكوني و نصف شدن 
پروانه هاي ساخت و ساز در سال هاي گذشته، موجب 
برهم ريختن تعادل ميان دو بخش عرضه و تقاضا شده 
و با كاهش ساخت و س��از، قيمت ها مسكن و به ويژه 

واحدهاي نوساز افزايش مي يابد.
در اين ميان برخي فعاالن بازار مسكن براي رونق بخش 
مس��كن و همچنين خريد وفروش واحدهاي نوس��از 
پيش��نهادهايي را ارايه مي دهند تا هم س��اخت و ساز 
بهبود يافته و هم بازار واحدهاي مسكوني نوساز همچون 
گذشته، داغ شود، يكي از اين راهكارها افزايش ساخت و 
ساز در دوره ركود است، نايب رييس انجمن انبوه سازان 
با اشاره به اينكه توليد مسكن در كشور حتي به 3۰۰ 
هزار واحد مس��كوني در سال هم نمي رسد، مي گويد: 
س��ازنده هاي حرفه اي مي دانند كه در دوره ركود بايد 

براي ساخت مسكن اقدام كنند.
ايرج رهبر در گفت وگو با فارس، مي افزايد: به هر حال 
ركود معامالت مسكن كه به دليل افزايش بيش از حد 
قيمت ها در يك و نيم سال گذش��ته رخ داد، طبيعي 

است، اما س��ازندگان حرفه اي در اين دوره ركود وارد 
عرصه ساخت و ساز مي شوند تا در دوره رونق ساخت 

واحدهاي مسكوني آنها تمام شده باشد.
رهبر، اظهار مي كند: بر اس��اس طرح جامع مس��كن 
ساالنه بايد در كشور 9۰۰ هزار واحد مسكوني احداث 
شود، اما در خوش بينانه ترين حالت 3۰۰ هزار مسكن 

توليد مي شود.
نايب رييس انجمن انبوه سازان ادامه مي دهد: به هر حال 
كاهش ساخت مسكن مي تواند در آينده به ضرر بخش 
مسكن و حتي اقتصاد كشور تمام شود چرا كه مسكن 
موتور محركه اقتصاد كشور است و با رونق اين بخش 

بيش از چند صد شغل رونق مي گيرد.
او با اشاره به طرح اقدام ملي مسكن مي گويد: طرح 
اقدام ملي مس��كن كه ب��ه زودي ثبت ن��ام آن آغاز 
خواهد شد، شايد تا حدودي بخش مسكن را                                                                                        از اين 
ركود خارج كند، اما چاره كار براي بخش مس��كن و 
رونق دادن به توليد مس��كن حمايت دولت از بخش 

خصوصي است.

    واگذاري ساخت و ساز به سازندگان داراي 
صالحيت

اما ديگر راهكاري كه تعادل ميان عرضه و تقاضا را بهبود 
مي بخشد و مي تواند حجم تازه سازها را هم افزايش دهد، 
واگذاري ساخت و ساز به سازندگان صاحب صالحيت 
است، درهمين راستا دبيركانون سراسري انبوه سازان 
با بيان اينكه تعاوني ها كارنامه ضعيفي در توليد مسكن 
دارند كه نمونه بارز آن طرح مسكن مهر است، مي گويد: 
ساخت و سازها مسكن بايد توسط افراد داراي صالحيت 
حرفه اي انجام شود تا هم از مشكالت آتي جلوگيري 

شود و هم اينكه سرعت ساخت و ساز بهبود يابد.
فرشيد پورحاجت در گفت وگو با تسنيم، ادامه مي دهد: 
براس��اس قانون اساس��ي جمهوري اس��المي ايران، 
فعاليت هاي اقتصادي در كش��ور مبتني بر س��ه ركن 
بخش دولتي، بخش تع��اون و بخش خصوصي بوده و 
بايد توسط اين اركان انجام مي ش��ود. او با بيان اينكه 
با وجود صراحت قانوني اما تكليف بخش خصوصي، 
دولتي و خصولتي ها در حوزه هاي اقتصادي مشخص 
نيست به موضوع ساخت و ساز مسكن اشاره مي كند 
و مي گويد: توليد مس��كن يك ام��ر كامال حرفه اي و 
تخصصي اس��ت و هر كس��ي بايد در مقام و جايگاه 
خودش اقدام به برنامه ري��زي در اين حوزه كند. او با 
اشاره به طرح موضوع ساخت مسكن توسط تعاوني ها، 
مي گويد: اينكه انجمن هاي كارگري بخواهند براي خانه 
دارشدن قشر كارگران برنامه ريزي كنند، ايرادي ندارد. 
به عبارت ديگر تعاوني ها براي اين كار وارد عضوگيري 
شده و نيازسنجي هاي الزم را دنبال كنند اما اينكه در 
مقام اجرا و توليد مسكن فعاليت كنند با قانون كشور 
در تضاد است. دبير كانون سراسري انبوه سازان اظهار 
مي كند: قانون گذار و متولي بخش مسكن براي بحث 
توليد با كيفيت و چارچوب استاندارد شرايط خاصي را 
لحاظ كرده است، در واقع در ساخت و سازها بايد اصول 
ساختمان سازي رعايت شود، وزارت راه و شهرسازي 
هم دستورالعمل هاي مربوطه و چارچوب اين كار را به 
صورت انبوه تدوين كرده و در اين چارچوب به سازندگان 

حرفه اي صلالحيت هاي الزم را داده است.
پورحاجت ب��ا بيان اينك��ه كانون ه��اي كارگري و 
تعاوني ها حق مداخله مس��تقيم در بخش س��اخت 
و س��از مس��كن را ندارند، مي گويد: بر اساس قانون 
تعاوني ها مي توانند عضوگيري ك��رده، منابع مالي 
جذب كنند و با سياس��ت ورزي توليد مس��كن را به 
پيمانكاران و انبوه س��ازان داراي صالحيت ساخت 

مسكن بسپارند.

 حدود سه سال از وقوع آتش سوزي پالسكو مي گذرد و 
كلنگ س��اخت اين پروژه هم 8 ماهي است كه به زمين 
زده شده است اما زمان تكميل آن هنوز مشخص نيست 
و طي اين مدت بارها شاهد اعالم زمان پايان پروژه بوديم 
و در تازه تري��ن وعده اعالم ش��ده از س��وي رييس بنياد 
مستضعفان، اين س��اختمان در سال 99 پايان مي يابد، 
پرويز فتاح در همين راستا مي گويد: همانطور كه وعده 
داده بوديم، ساختمان پالسكو در ۱5 طبقه به اضافه پنج 
طبقه زيرزمين تا نيمه دوم سال آينده ساخته شده و به 
كس��به آن تحويل داده مي شود و همه اختالفاتي كه در 
گذشته بين بنياد و دستگاه هاي مختلف بود را حل كرديم.

به گزارش ايس��نا، فت��اح در بازديد از روند س��اخت و 
پيشرفت ساختمان پالسكو در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه با تأخيرهاي صورت گرفته در روند ساخت و 
تحويل ساختمان پالسكو به كسبه، اظهار كرد: با توجه 
به اختالفات و مس��ائلي كه پيش آمده بود، در ساخت 
ساختمان پالس��كو هم تأخير به وجود آمد اما مراحل 
اجرايي اين ساختمان تجاري از اسفندماه 9۷ آغاز شد 
و همانطور كه قول داديم نهايتا دو س��اله آن را تحويل 

مي دهي��م. او مي افزايد: مي خواهي��م آن را به گونه اي 
بسازيم كه به نمادي در كشور تبديل شود.

رييس بنياد مستضعفان با بيان اينكه همه هزينه هاي 
ساخت ساختمان پالسكو بر عهده بنياد مستضعفان و 
هزينه هاي بازسازي و مقاوم سازي ساختمان شمالي 
پالسكو با هزينه كسبه آن انجام مي شود، ادامه مي دهد: 
با توجه به اينكه بايد در ساختمان جديد پالسكو همه 
ضوابط اصولي و مهندسي را رعايت كنيم، مغازه هاي 
پالسكو قدري از نظر متراژ كوچك تر مي شوند كه كسبه 
پالسكو آن را پذيرفته اند و مشكلي در حال حاضر وجود 

ندارد اما تعداد مغازه ها كمتر نخواهد شد.
فتاح درباره وضعيت قراردادهاي بنياد مستضعفان با 
كسبه پالسكو در مراحل ساخت و تحويل كه كسبه از 
آن رضايت نداشتند و تغييرات انجام شده در آن، اظهار 
مي كند: قراردادها نيز اصالح ش��ده و هيچ هزينه اي از 
كسبه دريافت نخواهيم كرد و هم اكنون مراحل اجرايي 
ساخت پالسكو با سرعت در حال انجام است و اميدواريم 

به موقع اين كار را تمام كنيم.
او اضافه مي كند: يكي ديگر از توافقاتي كه در اين زمينه 

صورت گرفته، ساخت نمادي براي شهداي آتش نشان 
پالس��كو اس��ت كه مي خواهيم آن را ب��ا هزينه بنياد 

مستضعفان و در شأن اين شهدا بسازيم.

    پالسكو قديمي پروانه نداشت
عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرسازي شهردار تهران 
هم درباره روند ساخت و ساز پالسكو گفت: اميدواريم 
كه اين ساختمان به گونه اي ساخته و تحويل داده شود 
كه همه مردم و كسبه از آن راضي باشند و مي خواهيم 

آن را به نماد مهندسي كشور تبديل كنيم.
او اظهار مي كند: پس از فراز و نشيب هاي بسيار طرح 
بسيار خوبي براي ساخت پالسكو كه شبيه ترين طرح 
به پالسكو سابق بود، ارايه و در شوراي عالي معماري و 
شهرسازي تأييد شد و هم اكنون مراحل ساخت آن به 

سرعت در حال انجام است.
گلپايگاني با بيان اينكه وارد دهه قانونمندي شده ايم، 
مي گويد: در ساختمان پالسكو به گونه اي عمل خواهد 
ش��د كه همه حقوق ش��هروندان و مباحث مهندسي 
رعايت شود كه البته در اين زمينه با توجه به ذي صالح 

بودن پيمانكار خيالمان راحت است. اين مقام مسوول 
با بيان اينكه ساختمان قديمي پالسكو پروانه ساخت 
نداشته اس��ت، بيان مي كند: هم اكنون همه كارهاي 
مربوط به پروانه ساخت ساختمان پالسكو به سرعت 
انجام شده است و طرح و پروژه آن به تأييد شوراي عالي 
معماري و شهرسازي به عنوان عالي ترين نهاد در اين 
زمينه رس��يده است و مشكلي در اين زمينه نداريم. او 
مي گويد: براي ساخت نماد شهداي ساختمان پالسكو و 
جانمايي آن بحث هاي مختلفي صورت گرفت كه نهايتا 
مقرر ش��د اين نماد ملي و ارزشمند را كه خانواده هاي 
شهدا مي خواستند در محل ساختمان پالسكو باشد را 

در ورودي اين ساختمان قرار دهيم.

    رضايت كس�به از س�رعت گرفتن ساخت 
پالسكو

رييس شوراي ساختمان پالس��كو در حاشيه بازديد 
از مراحل ساخت س��اختمان پالسكو اضافه مي كند: 
هم اكنون در مرحله خوبي قرار داريم و گرچه كار ساخت 
ساختمان پالسكو از نظر زماني به طول انجاميد و اين 

پروژه مي توانست بسيار زودتر به كسبه تحويل داده شود 
اما با توجه به اينكه بنياد مس��تضعفان وعده يك سال 
ديگر را به ما داده و هم اكنون ساخت پالسكو در ماه هاي 

اخير سرعت گرفته است، كسبه از آن رضايت دارند.
عليرضا تهراني درباره وعده هاي داده ش��ده به كسبه 
آسيب ديده پالس��كو مي گويد: بنياد مستضعفان در 
وعده هايي كه تاكنون به كسبه داده است خوش قول 
بوده و همه آنها را عملي كرده كه به عنوان مثال مي توان 
به پرداخت اجاره هاي پالسكويي ها طي دو سال گذشته 
و وعده براي پرداخت اجاره بهاي امسال اشاره كرد اما 

همه وعده هاي دولتي ها به صورت كامل اجرا نشدند.
او با بيان اينكه كسبه پالسكو در ساختمان هاي مختلف از 
جمله مجتمع نور پراكنده هستند، اظهار مي كند: به عنوان 
مثال در ارايه تسهيالت به كسبه پالسكو سنگ اندازي شد 
و با توجه به اينكه ش��رايط اين تسهيالت مانند تسهيالت 
عادي بانكي تغيير كرد بسياري از كسبه نتوانستند آن را 
دريافت كنند و اميدواريم ضمن تحويل به موقع و مناسب 
ساختمان پالسكو، وعده هاي ديگري كه داده شده نيز به 

موقع عملي شود.

   آماده باش ۱۵ هزار نيروي شهرداري تهران 
همزمان با بارش بارندگي

اصغر عطايي مديركل خدمات شهري شهرداري تهران 
گفت: با بارش باران از ابتداي هفته تا چهارشنبه هفته 
آين��ده ۱5 هزار نفر از عوامل و كارگران ش��هرداري به 

صورت آماده باش مستقر خواهند بود.
به گزارش تسينم، اصغر عطايي، با اشاره به بارش باران 
در شهر تهران اظهار كرد: باتوجه به اعالم قبلي از سوي 
سازمان هواشناسي تمام تمهيدات براي بارش باران در 
شهر تهران اتخاذ شده است و نيروهاي شهرداري تهران 
به صورت آماده باش در محل هاي خود مستقر هستند. 
بنا بر اعال سازمان هواشناس��ي اوج بارش ها از جمعه 
عصر تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و بر همين 
 اساس ش��هرداري تهران نيز تمهيداتي در اين زمينه 

در نظر گرفته است.
عطايي افزود: شهرداري تهران بنابر وظيفه ذاتي خود 
در طول س��ال برنامه هايي را براي كانال ها، مسيل ها، 
فعاليت هاي عمراني، نگهداشت و اليروبي انجام مي دهد 
و اين فرآيند بطور مستمر در طول سال انجام مي شود اما 
به واسطه بارش باران در فروردين ماه امسال تمهيداتي 

بيشتر در اين حوزه پيش بيني شده است.
وي تاكيد كرد: تمام مديران س��تادي در ش��هرداري 
تهران به صورت آماده مس��تقر هستند عالوه بر آنكه 
اين آماده باش تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و 
نيروهاي شهرداري به همراه ماشين آالت در محل ها و 

برخي از اماكن مستقر خواهند بود.
عطايي افزود: در تهران؛ 53۰ كيلومتر كانال و مسيل 
است كه در اين مس��يرها آب باران از شمال به جنوب 

هدايت مي شود عالوه بر آنكه ۱۰ هزار كيلومتر شبكه 
فرعي و انهار در س��طح شهر تهران داريم كه همه اين 
محل ه��ا در طول ش��بانه روزي مورد پاكس��ازي قرار 

مي گيرند.

   تش�كيل ۴ كميته براي افزايش درآمدهاي 
پايتخت 

محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران از تشكيل 
۴ كميته در شهرداري تهران براي بررسي زمينه هاي 

افزايش درآمد خبر داد.
به گزارش مهر،محس��ن هاشمي در پاسخ به پرسشي 
در خصوص پيگيري هاي شوراي شهر تهران در رابطه 
با كاهش درآمدهاي ش��هرداري تهران گفت: اعضاي 
ش��وراي ش��هر تهران نس��بت به كاهش درآمدهاي 
شهرداري بسيار حساس هستند و در اين رابطه چند 

جلسه ويژه با حضور شهردار تهران برگزار شد.
او ادام��ه داد: در ش��هرداري تهران ۴ كميته بررس��ي 
زمينه هاي افزايش درآمد ش��كل مي گيرد كه يكي از 
اين كميته پيگيري مطالبات كميس��يون ماده ۱۰۰ 
اس��ت، حدود ۷۰ هزار پرونده م��اده ۱۰۰ داريم كه به 
داليل مختلف درآمدهاي مان از اين محل پايين است.
به گفته هاشمي بخش��نامه هاي مختلفي كه در اين 
 مدت براي جلوگيري از س��اخت وس��از غير و مجاز و
 كم كردن اختيارات شوراي معماري مناطق صادر شده 

در كاهش درآمد هاي شهر تاثيرگذار بوده است . 
رييس ش��وراي ش��هر تهران ي��ادآور ش��د: درحوزه 
شهرسازي تاكيد مديريت شهري اجراي قانون است 
و به بهانه كس��ب درآمد از قان��ون عبور نخواهيم كرد. 

بايد بتوانيم موانعي كه در راه س��رمايه گذاري در شهر 
اس��ت را برداريم تا سرمايه گذاران عالقه مند و تشويق 
 TOD به س��رمايه گذاري ش��وند. همچنين موضوع
كه شوراي ش��هر تهران اجراي آن را پيگيري مي كند 

مي تواند به افزايش درآمد هاي شهر كمك كند.
ش��هردارتهران مدتي پيش از كاه��ش ۴۰ درصدي 
درآمد هاي ش��هرداري از محل س��اخت و س��از خبر 

داده بود.

   فعالي�ت برخ�ي پيمان�كاران ب�ه نيروه�اي 
شهرداري واگذار مي شود

علي اعطا سخنگوي شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه 
با اصالح ساختار در ش��هرداري به دنبال تعديل نيرو 
نيستيم، گفت: فعاليت برخي از پيمانكاران به نيروهاي 

شهرداري واگذار مي شود.
به گزارش فارس، علي اعطا، درباره اصالح ساختار در 
شهرداري اظهار كرد: قرار است اليحه اصالح ساختار 
به زودي به شوراي ارايه شود و اعضاء نظرات شان را در 

اين زمينه مطرح كنند.
او تأكيد كرد: قرار نيست تعديل نيرو با اصالح ساختار 
در شهرداري انجام گيرد ولي به دليل ادغام معاونت ها 
آمار مديران كاهش مي يابد و براي برخي پرسنل نيز 
پس از پايان مدت كار ممكن است قراردادهاي جديد 
بسته نشود و اين موضوع به معناي تعديل نيرو نيست.

سخنگوي شوراي شهر تهران ادامه داد: در شهرداري 
به دنبال اين مساله هس��تيم كه ظرفيت كاري براي 
نيروها ايجاد كنيم و در واقع تعريف كار جديد صورت 
گيرد. به عنوان مثال مي ت��وان برخي از فعاليت هايي 

كه پيمانكاران انجام مي دهند را به پرسنل واگذار كرد 
چراكه در برخي از موضوعات هم معاونت هم پيمانكار و 

هم سازمان كار مشتركي را انجام مي دهند.
اعطا با اشاره به اينكه كس��ي به دنبال تعديل نيرو در 
شهرداري و شوراي شهر نيست، گفت: البته برخي از 
پيمانكاران كار تخصص��ي انجام مي دهند و نمي توان 
نيروهاي را جايگزين آنها كرد ولي در مواردي كه امكان 

باشد اين اقدام صورت مي گيرد.
به گزارش فارس، حامد مظاهريان، معاون ش��هردار 
تهران با اعالم اينكه اليحه اصالح ساختار شهرداري 
در آبان توسط ش��وراي شهر تهران بررسي مي شود، 
گفت: پس از تصويب اين اليحه نيروهاي شهرداري 

كاهش مي يابند.
محمود ميرلوحي عضو ش��وراي شهر تهران نيز اعالم 
كرد: شوراي ش��هر تصميم و اراده  زيادي براي اصالح 
س��اختار دارد، ولي متأسفانه فضا و شرايط به صورتي 
است كه هر اقدام ما را مانع مي شوند و مي گويند به دليل 
شرايط اقتصادي مالحظه كنيد، البته ما تصميم داريم 
براي عدالت و كارآمدي سازمان اقداماتي انجام دهيم.

   نوسازي تابلوهاي بزرگراه ها تا آذر ماه
وحيد سرلك معاون فني و مهندسي سازمان حمل و 
نقل ترافيك شهرداري تهران از نوسازي و رفع كمبود 

تابلوهاي شهري تا پايان آذرماه خبر داد.
به گزارش ايسنا، وحيد س��رلك با اعالم خبر تعويض 
و مرمت تابلوهاي هدايت گر بزرگراه ها گفت: بررسي 
كارشناسان حوزه حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران 
 نشان داد كه وضعيت بسياري از تابلوهاي سطح شهر
 به خصوص تابلوهاي بزرگراهي نامناسب است و نيازمند 

تغيير، اصالح و نوسازي است.
او با بيان اينكه عمر مفيد تابلوهاي شهري بيش از ۱۰ 
سال است، تصريح كرد: با اين حال بررسي ها نشان داد 
كه عمده تابلو ها نياز به اصالح دارند و در برخي معابر نيز 
داراي كمبود تابلوهاي راهنمايي هستيم كه بر همين 

اساس تمامي كم و كاستي ها شناسايي شده است.
سرلك با بيان اينكه در حال حاضر تابلوهاي جديد در 
كارگاه، در حال ساخت هستند، گفت: تا پايان آذر ماه 
تابلوهاي معابر به خصوص در بزرگراه ها نوسازي شده و 

كمبودها رفع خواهد شد.
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ضرورت بازنگري صالحيت 
هواپيماي آنتونوف

معاون اسبق سازمان هواپيمايي كشوري درباره 
بازگشت آنتونوف به ناوگان هوايي كشور، گفت: 
حتي اگر صالحيت پروازي ب��راي آنتونوف ۷۴ 
پرواز اخير مشهد تهران صادر شده است، وقتي 
مردم گزارش از نارضايتي پروازش��ان مي دهند 
و مش��كالتي برايش��ان به وجود آمده، سازمان 
هواپيمايي بايد مجددا صالحيت اين هواپيما را 
ارزيابي كند و گزارش هاي مردمي را جدي بگيرد.

به گزارش ايس��نا، حميد غوابش گفت: اگر براي 
هواپيماي آنتون��وف يا هر هواپيم��اي ديگري 
صالحيت پرواز صادر شده است، مي تواند پرواز 
كن��د و در اين زمينه مالك س��ن و نوع هواپيما 

مهم نيست.
او افزود: سازمان هواپيمايي كشوري بايد هواپيما 
را مورد ارزيابي قرار دهد و بگويد چگونه براي آن 
سرتيفيكت )مجوز( صادر ش��ده است، سازمان 
موظف است كه دوباره صالحيت و قابليت پرواز 
اين هواپيما را بررس��ي كند تا ببيند چه چيزي 
از قلم افتاده يا احتماال از چش��م كارشناس��ان و 
متخصصانش در صدور مجوز پ��رواز دور افتاده 

است.
معاون سابق سازمان هواپيمايي كشوري با بيان 
اينكه اگر يكي از مسافران نس��بت به يك پرواز 
احساس امنيت و رفاه نمي كند نبايد نسبت به آن 
بي توجه بود، گفت: براي استفاده از يك هواپيما 
مانند آنتونوف كه عمدتا كارب��ري ترابري دارد، 
در كاربري هاي مس��افري، در وهله نخست بايد 
الزامات حمل و جابه جايي مسافر رعايت شود و 
در اين ميان بايد نظارت هاي مس��تمر و دقيقي 
مورد ارزيابي قرار گيرد، همچنين بايد به اين نكته 
توجه كرد كه ايمني و رفاه مسافران يك پرواز در 

درجه نخست اهميت قرار دارد.
گفتني است با وجود دستور رييس جمهوري براي 
ممنوعيت پرواز آنتونوف ۷۴ بر فراز آسمان ايران، 
چندي پيش يكي از كارب��ران فضاي مجازي از 
پرواز با اين هواپيما توسط شركت هواپيمايي پويا 
در مسير مشهد-تهران و مشكالت و نگراني هايي 
كه در اين پرواز براي مسافران به وجود آمده بود، 

خبر داد.

پيش بيني باران و برف در اكثر 
مناطق كشور

سازمان هواشناسي كشور از بارش باران، برف، رعد 
و برق و وزش باد در اكثر مناطق كشور خبر داد.

به گزارش تسنيم، از امروز )شنبه( تا روز دوشنبه 
در نيمه غربي كشور، نواحي مركزي و بخش هاي 
شمالي خليج فارس بارش باران، گاهي رعد و برق 
و وزش باد شديد موقتي و در شمال شرق و شرق 

بارش پراكنده روي مي دهد.
شدت بارش ها تا روز دوشنبه در استان هاي واقع 
در زاگرس مركزي و نواحي مركزي كشور است.

در اس��تان هاي واقع در دامنه هاي جنوبي البرز 
مركزي و نواحي غرب و مركز كشور كاهش 3 تا 5 

درجه اي دما پيش بيني شده است.
روز س��ه ش��نبه هفته جاري با تضعيف سامانه 
بارشي روي كشور در برخي مناطق شمال شرق، 
دامنه ه��اي زاگرس مرك��زي و دامنه هاي البرز 

مركزي بارش پراكنده روي مي دهد.
سازمان هواشناسي كشور اعالم كرده طي دو روز 
آينده در ارتفاعات استان هاي واقع در دامنه هاي 
البرز مركزي و دامنه هاي زاگرس مركزي بارش 

برف پيش بيني مي شود.

برخورد با افزايش قيمت بليت 
هواپيما در تعطيالت 

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با اعالم اينكه 
برخي سايت هاي اينترنتي اقدام به گران فروشي 
مي كنند كه بايد بر اين سايت ها نظارت صورت 
گيرد، گفت: فروش بليت پرواز تهران- مش��هد 
با قيم��ت ۲ ميليون تومان تخلف اس��ت و با آن 

برخورد مي كنيم.
به گزارش تسنيم، مقصود اسعدي ساماني افزود: 
نرخ سقف و كف بليت هواپيما در سايت انجمن 
شركت هاي هواپيمايي درج شده است و قيمت ها 

بايد در اين بازه تغيير كند.
س��اماني درباره افزايش قيمت بلي��ت هواپيما 
تهران-مش��هد در ايام تعطيالت گفت: براساس 
مشاهدات نرخ بليت هواپيما در اين خط بعضا از 
كف هم كمتر است و اگر شركتي بيش از سقف 
بليت افزايش قيمت داشته باشد تخلف كرده است 

و دستگاه هاي نظارتي بايد برخورد كند.
او با اش��اره به اينكه قيمت پرواز تهران -مشهد 
حدود ۷۰۰ هزار تومان است، ادامه داد: مردم نرخ 
بليت هواپيما را از پايگاه اينترنتي ش��ركت هاي 
هواپيماي��ي و انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي 
دريافت كنند و درصورت مشاهده گران فروشي 
از خريد خودداري كنند و تخلف را به دستگاه هاي 

نظارتي اطالع دهند.
در آس��تانه تعطيالت چندروزه هفت��ه آينده و 
روزهاي پاياني ماه صفر، در برخي س��ايت هاي 
فروش بليت هواپيم��ا، قيمت بليت پرواز تهران 
- مشهد - تهران به مرز ۲ميليون تومان افزايش 

يافته است.
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خودروهاي جايگزين خانواده پرايد كدامند؟ 

پايان ماجراي »  پرايد«
»حذف پرايد رسما كليد خورد.« با اعالم رسمي متوليان 
خودرويي و بناب��ه نظر وزير صمت، تا پاي��ان تيرماه 99؛ 
توليد خانواده پرايد به ايس��تگاه پاياني خواهد رسيد. اما 
خودروهاي جايگزين كدامند و زمان توقف توليد مدل هاي 
س��واري خانواده پرايد در بازار داخلي به چه شكل خواهد 
بود؟ براساس روايت مديرعامل سايپا، محصوالت »تيبا«، 
»كوييك« و »ساينا« جايگزين محصوالت خانواده پرايد 
خواهند ش��د كه البته براي پرايد هيچ جايگزين ديگري 
وجود ندارد، اما توسعه محصوالت روي پلت فرم هاي جديد 
و اختصاصي سايپا انجام خواهد شد كه به زودي جزييات آن 
اعالم مي شود. همچنين براساس اعالم رسمي متولي اين 
گروه خودروسازي، توليد پرايد مدل۱۳۲ تا پايان دي ماه 9۸، 
پرايد مدل۱۱۱ تا پايان ارديبهشت 99 و پرايد مدل۱۳۱ تا 
پايان تيرماه 99 به پايان خواهد رسيد. يكي از شاخص هاي 
تعيين اين زمان بندي، تعداد خودروهاي معوق و ميزان 
تقاضاي موجود در بازار براي هر يك از مدل هاي پرايد است. 
اما پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه توقف 
توليد اين خودرو چه اثري روي قيمت آن خواهد گذاشت؟ 
برخي از كارشناس��ان خودرويي بر اين باورند كه به دليل 
تقاضاي كاذب در بازار خودرو از يكسو وافت توليد از سوي 
ديگر، قيمت پرايد به صورت مقطعي افزايش مي يابد، اما پس 
از مدتي با كنار آمدن مردم با اين قضيه، دوباره روند كاهشي 

قيمت را طي خواهد كرد. 

   ماجراي پايان يك خودرو
باال گرفتن انتقادات به ادامه توليد پرايد باعث شد متوليان 
به فكر جايگزيني براي اين خودرو باشند. ابتدا قرار بود پس 
از بازنشستگي پيكان، خط توليد پرايد هم متوقف شود و با 
ورود محصول تندر 9۰، اين خودرو جايگزين پرايد و پيكان 
شود. اما اين اتفاق هيچگاه رخ نداد. بعدها براي تحقق اين 
امر، خودرو تيبا وارد خط توليد شد اما اين جايگزيني باز هم 
رنگ واقعيت به خود نگرفت و پرايد همچنان به توليد خود 
ادامه داد. پس از اين ناكامي، مسووالن اعالم كردند كه پرايد 
به داليل مختلف بايد از خط توليد حذف شود. اما چندي 
پيش بود كه يك خبر جدي و رسمي از توقف توليد پرايد در 
رسانه ها منتشر شد. كمال هاديانفر، رييس پليس راهنمايي 
و رانندگي نيروي انتظامي، اواسط مردادماه امسال از توقف 
شماره گذاري خودروي سواري پرايد از سال ۱۳99 خبر 
داد. به گفته او، در تحليل تصادفات كش��ور طي ۱۱ سال 
گذشته نشان داده شده است كه ۳۴ درصد از جان باختگان 
و مجروحان حوادث رانندگي در خودروي پرايد بوده اند. اين 
اظهارات با اعالم رسمي وزير صمت، رنگ واقعيت به خود 
گرفت وهمه چيز نشان از يك عزم جدي براي حذف پرايد 
داشت. بطوريكه چهارشنبه اول آبانماه؛ وزير صنعت، معدن 
و تجارت از توقف توليد ۴ خودرو در سال 9۸ و ابتداي سال 
99 خبر داد. رضا رحماني با اشاره به توقف توليد ۴ محصول 
و با بيان اينكه اصالح ساختار و ساماندهي صنعت خودرو 
يكي از برنامه هاي جدي وزارت صمت است، گفت: توليد 
پژو GLX ۴۰۵ بنزيني تا پايان امس��ال متوقف مي شود. 
او همچنين با بيان اينكه توليد ۳ نوع پرايد نيز در ماه هاي 

آينده متوقف خواهد شد افزود: توليد اين سه محصول نيز 
در دي ماه 9۸، ارديبهشت و تيرماه 99 متوقف خواهد شد. 
بنابه اظهارات وزير صمت، »ارتقاي كيفيت« و »افزايش 
رضايت مردم« را مي توان از مهم ترين داليل اين تصميم 
برشمرد. رحماني با تاكيد بر اينكه در كنار افزايش كّمي 
خودروها، بايد كيفيت آنها نيز افزايش يابد، در اظهاراتي 
بيان كرد كه حذف برخي محصوالت مي تواند راهگش��ا 
باشد . البته او از جايگزين شدن خودروهاي جديد به جاي 
محصوالتي كه از رده خارج مي شوند، خبر داده بود اما نامي 
از اينكه چه خودروهايي جايگزين پرايد خواهند شد، نبرد. 
اما روز گذشته و پس از صحبت هاي وزير صمت، مديرعامل 
گروه خودروسازي س��ايپا بر توقف خط توليد پرايد مهر 
تاييد زد وپايان داستان پرايد را روايت كرد. براساس چنين 
اظهاراتي، با آغاز سال ۱۳99، اين خودروي پرفروش ديگر 
توليد نخواهد شد و قرار است خانواده پرايد جايگاهش را به 

خودروهاي ديگري بدهد.

   فعاالن خودرويي چه نظري دارند؟ 
در همين رابطه فعاالن خودرويي نيز درباره توقف خانواده 
پرايد، اظهاراتي را مطرح كردند. دبير انجمن قعطه سازان 
همگن در خصوص توقف توليد ۴ خودرو تا پايان سال جاري 
به ايلنا گفته است: اين يك اصل در بازار خودرو است كه 
خودروهاي با پلت فرم هاي قديمي كه از استانداردهاي روز 
دنيا عقب هستند و انتظارات مشتريان را برآورده نمي كنند 
و به لحاظ كيفيت نيز مورد رضايت مشتريان نيستند بايد از 
رده خارج و خودروهاي جديد جايگزين شوند. آرش محبي 
نژاد معتقد اس��ت كه اصرار بر توليد خودروهاي قديمي 
يك نوع ارتجاع اس��ت وحذف خودروهاي قديمي جزو 
تصميم هاي كالن كشور به شمار مي رود. بنابه اظهارات، 
روز سه شنبه هفته گذشته برخي قطعه سازان جلسه اي با 
مديران ارشد سايپا جهت راه اندازي زنجيره تامين برگزار 
كردند و سفارش هاي تامين قطعات براي دو خودرو جديد 
به قطعه سازان داده شد اما اينكه آيا توليد اين سه خودرو 
از س��وي ايران خودرو و سايپا در زمان اعالم شده محقق 
شود يا خير بايد منتظر ماند. از سوي ديگر، دبير انجمن 
خودروس��ازان، نيز در گفت وگويي با خبرگزاري برنا، در 
مورد توقف توليد پژو GLX ۴۰۵ بنزيني و سه نوع پرايد در 
اظهاراتي گفته است: با توجه به اجراي استانداردهاي جديد 
به دليل اينكه اين خودروها فاقد شرايط اخذ استانداردها 
هس��تند، قرار ش��د تا اين خودروها را از خط توليد خارج 
كنند. احمد نعمت بخش، توقف توليد اين سه مدل پرايد و 
يك مدل GLX ۴۰۵ را يك اتفاق خوب قلمداد مي كند و 
مي گويد: بايد به مرور خودروهاي قديمي را از رده خارج كرد. 
دبير انجمن خودرو سازان البته اين مطلب را نيز مورد اشاره 
قرار مي دهد كه مردم نيز از اين خودروها خسته شده اند 
و مي گويند ما چقدر بايد از خودروهاي قديمي استفاده 
كنيم. اما با خروج خانواده پرايد از خط توليد، مس��اله اي 
كه مطرح مي شود اين است كه قيمت پرايد بعد از توقف 
توليد چگونه رقم خواهد خورد؟ در پاسخ به اين پرسش، 

اميرحسن كاكايي، عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو 
دانشگاه علم و صنعت گفته است كه براي اينكه بخواهند از 
خودروي پرايد به سمت تيبا بروند ۵ الي ۶ ماه طول مي كشد 
و اين نكته را نيز بايد گفت كه در حال حاضر با مشكل توليد 
خودرو مواجه هستيم. در نتيجه با كمبود مواجه خواهيم 

شد و يك مدت در مجموع قيمت ها باال خواهد رفت. البته 
او دليل اين افزايش قيم��ت را نياز مردم به خودرو عنوان 
مي كند؛ اين در حالي است كه پاسخ به تقاضا به دليل افت 
توليد، كاهش يافته است. برهمين اساس، قيمت پرايد نيز 
موقتا براي مدتي باال م��ي رود اما بعد از آن پايين مي آيد؛ 

چرا كه مردم در دراز مدت با اين مساله كنار مي آيند. بنابر 
اظهارات اين كارشناس خودرويي، نظير اين موضوع براي 
خروج پيكان از خط توليد نيز وجود داشت، اما يك تفاوت 
در اين ميان مطرح است كه وضع اقتصادي مردم در زمان 

توقف توليد پيكان بهتر بود. 
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اصرار به ثبات نرخ ارز، توليد 
را دچار مشكل مي كند

باش�گاه خبرنگاران|  رييس اتاق تهران، درباره 
وضعيت ثبات ن��رخ ارز در بازار اظهار كرد: هم اكنون 
يك ثبات نسبي ارزي در بازار شكل گرفته و همين امر 
موجب شده كه وضعيت بازار، به يك شرايط طبيعي 
برسد. مسعود خوانساري، در ادامه گفت: خوش بختانه 
نوسان در بازار ارز به حداقل خود رسيده است و سامانه 
نيما در تالش براي همسان س��ازي نرخ با بازار آزاد 
است، فاصله نرخي اين ۲ بازار بسيار اندك شده است. 
اميدواريم اين وضع ادامه داشته باشد. خوانساري با 
تاكيد بر اينكه اصرار بيش از اندازه به ثبات نرخ ارز، توليد 
را دچار مشكل و بسياري از شركت هاي توليدي را با 
معضالت جدي مواجه مي كند، تصريح كرد: اميدواريم 
دولت ها عواقب نرخ سازي در بازار ارز را بررسي و راهكار 
و چاره اساس��ي براي ايجاد يك ن��رخ واحد و واقعي 
انديشيده باشند. بايد اجازه دهيم كه ارز هم به عنوان 
يك كاال، قيمت گذاري ش��ده و دولت تنها كنترل و 
مديريت آن را به عهده داشته باشد. رييس اتاق تهران 
در ادامه اظهار كرد: برخي كارشناسان معتقدند دليل 
اصلي كاهش نرخ ارز مربوط به اقدامات بانك مركزي 

در حوزه مديريت ارزي كشور است.

دعوا بر سر گران فروشي شير
تسنيم|رييس هيات مديره انجمن صنفي گاوداران 
گفت: دام��داران ش��ير را به قيم��ت ۲۳9۰ تومان 
مي فروشند و هرگونه افزايش قيمت مواد لبني تخلف 
است. احمد مقدسي رييس هيات مديره انجمن صنفي 
گاوداران گفت: دامداران شير را به قيمت ۲۳9۰ تومان 
مي فروشند اما بعد از فروش پايه، نرخ كرايه و غيره به 

اين قيمت پايه اضافه مي شود.
وي گفت: قيمت پايه ش��ير با ۳.۲ درصد چربي و ۳ 
درصد پروتئين بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار،  

۲ هزار و ۳9۰ تومان است. مقدسي همچنين گفت: 
هرگونه فروش ش��ير خ��ارج از قيمت هاي مصوب، 
غيرقانوني اس��ت و دامداران با وجود افزايش قيمت 
نهاده هاي دامي به مصوبه ستاد تنظيم بازار پايبند 
هستند. وي افزود: از گران فروشي حمايت نمي كنيم 
و با تخلفات به شدت برخورد مي كنيم. مقدسي گفت: 
ما تخلفي در دامداران نديديم و اگر كسي مستنداتي 
مبني بر گرانفروشي دارد، ارايه كند. اين در حالي است 
كه سيد داوود موسوي معاون سازمان حمايت گفت: 
قيمت شير مصوب است اما دامداران بيشتر از مصوب 
مي فروشند.وي با بيان اينكه قيمت مصوب ۲۳9۰ 
تومان است، اضافه كرد: مواردي هست كه قيمت شير 
خام ۳۰۰۰ تومان هم فروخته مي شود. موسوي گفت: 
براي متخلفان پرونده هاي حقوقي تشكيل مي شود و 
حتمًا جريمه مي شوند. وي ابراز كرد: ۱۴ قلم كاالي 

لبني افزايش قيمت نداشته است.

پاكستان ۱۱۸ هزار تن انبه
به ايران صادر كرد

خبرگزاري تسنيم | پاكستان در يك ساله منتهي 
به ماه سپتامبر ۱۱۸ هزار تن انبه به ايران صادر كرد 
در حالي كه اين رقم در س��ال گذش��ته ۸۰ هزارتن 
بود. پاكستان در يكساله منتهي به ماه سپتامبر ۱۱۸ 
هزار تن انبه به ايران صادر كرد در حالي كه اين رقم 
در سال گذشته ۸۰ هزار تن بود. اين ميزان صادرات 
شامل انبه اي كه به صورت غيررسمي از افغانستان به 
ايران صادر مي شود نيست. به گفته منابع پاكستاني، 
ايران چند مجتمع ضدعفوني ميوه در پاكستان را 
غيراستاندارد تشخيص داده است. چندي قبل يك 
هيات از كارشناسان س��ازمان قرنطينه ايران براي 
بازدي��د از اين مجتمع ها كه به ش��هرهاي مختلف 
پاكستان سفر كرده بود. بر اساس اين گزارش، هيات 
كارشناسي ايران مجموعا از ۱9 مجتمع ضد عفوني 
ميوه بازديد كرده و در گزارش اوليه ارسالي خود به 
دولت پاكستان تنها ۴ تا ۵ مجتمع را استاندارد اعالم 
كرده است. فلك ناز، رييس سازمان حفاظت از نباتات 
پاكستان گفت، استانداردهاي ايران و پاكستان در 
اين زمينه يكسان نيست. هر كشوري استانداردها 
و مق��ررات خود را دارد... ما از همه كش��ورها دعوت 
مي كنيم تا از كارخانجات ما بازديد كنند. وي افزود: 
اس��تراليا ۳ مجتمع ضدعفوني ميوه در پاكستان را 
تايي��د كرده و امريكا نيز يك ي��ا دو مجتمع را مورد 

تاييد قرار داده است. 
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تراز درآمدي و شفافيت، پيش  نيازهاي اصالح يارانه هاداخلي سازي صنايع سرمايشي و گرمايشي تا سال ۱۴۰۰
وزير صمت در حاشيه بازديد از نمايشگاه تاسيسات و سيستم هاي سرمايشي 
و گرمايشي در محل نمايشگاه هاي بين المللي تهران در گفت وگو با خبرنگاران 
اعالم كرد: امسال خوشبختانه در تعداد شركت كنندگان واحد هاي سرمايشي 
و گرمايشي در هجدهمين دوره نمايشگاه اين صنايع با ۲۵ درصد رشد مواجه 
بوديم. به گزارش شاتا، رضا رحماني افزود: با توجه به مقدمات ايجاد شده از 
سال گذشته تاكنون در چارچوب پيگيري هاي اهداف نهضت ساخت داخل 
بيش از ۸۰ ميليون دالر امكان داخلي سازي اين صنعت در كشورمان فراهم 
آمده است كه امروز در اين نمايشگاه جلوه هاي مختلف آن را شاهد بوديم. او 
ادامه داد: در آينده نزديك نيز ميز تخصصي تعميق ساخت داخل در صنايع 
سرمايشي و گرمايش��ي با ظرفيت بيش از ۲۰ ميليون دالر امكان كاهش 
ارز بري برگزار خواهد شد.وزير صمت تصريح كرد: تا پايان سال ۱۴۰۰ در 
صنعت سرمايشي و گرمايشي كشور بايد حدود ۲۰۰ ميليون دالر، شرايط 
داخلي سازي انواع نيازهاي وارداتي اين صنعت ايجاد شود. رحماني افزود: 
موضوع مهم در خصوص صنايع سرمايشي و گرمايشي، افزايش صادرات 
۲۳ درصدي در سال گذش��ته و كاهش ۱۰ درصدي واردات اقالم كااليي 
اين صنعت به كشور ما بوده است.به گفته او، اين نشان دهنده توان رو به رشد 
صنايع داخلي اس��ت و امروز شاهد بوديم كه در برخي محصوالت همپاي 

توليدات بروز جهان و همتراز با كشورهاي پيشرو در اين صنعت گام هاي 
الزم برداشته و موفقيت كسب شده است.رحماني افزود: پيشرفت به دست 
آمده در شرايط كامال خاص و استثنايي اقتصادي حاضر بوده و خوشبختانه 
صنعت گران ما با غلبه بر مشكالت موجود و با همت واالي خودشان توانسته اند 
اين صنعت را به يك جايگاه خوبي در سطح دنيا برسانند.او ادامه داد: شخصا 
تاكيد دارم كه وجوه مختلف و اثرات ارزشمند نهضت ساخت داخل به مردم 
نشان داده شود و امروز شاهديم كه در همين نمايشگاه اكثر محصوالت عرضه 
شده با توان داخل و ظرفيت هاي داخلي سازي كشورمان است. او تاكيد كرد: 
واحد هاي توانمند صنعتي ما در تراز بسياري از شركت هاي توانمند جهاني 
هستند كه البته بايد در اين حوزه بايد برندسازي مورد توجه قرار گيرد كه اين 
مهم به صورت ويژه در دستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
رحماني تصريح كرد خوشبختانه در صنايع سرمايشي و گرمايشي برند هاي 
خوبي در سطح كشور شكل گرفته اند و با توجه به كيفيت باالي بسياري از 
توليدات داخلي كشورمان، اين واحدها در آستانه تبديل شدن به برندهايي 
معتبر در سطح دنيا هستند. او با اشاره به دغدغه هاي ارزي صادركنندگان اين 
صنايع گفت: مقررات موجود درباره برخي صنايع و واحدهاي صادراتي بايد به 

گونه تسهيل شود تا مانعي در برابر افزايش صادرات نشود.

رييس كنفدراسيون صادرات ايران معتقد است با وجود آنكه بسياري از 
كارشناسان به اين نتيجه رسيده اند كه عملكرد نظام هدفمندي يارانه ها 
در ايران نياز به اصالح��ات دارد اما اجراي اين اصالحات پيش نيازهاي 
مهمي را خواهد خواست.محمد الهوتي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
نظام پرداخت يارانه در ايران كه از سال ها پيش اجرايي شده، با مشكالت 
جدي روبرو بوده است. يكي از اصلي ترين مشكالت آن نبود عدالت الزم 
در اجراي اين برنامه است. وقتي دولت ما مبلغ قابل توجهي يارانه پنهان 
به سوخت و انرژي پرداخت مي كند، قطعا ثروتمندان با توجه به مصرف 
بيشتري كه دارند، بيش از اقشار كم درآمد از اين يارانه بهره مند مي شوند 
كه اين خالف هدف گذاري ابتدايي براي پرداخت يارانه ها است.او ادامه 
داد: در پرداخت نقدي يارانه نيز همين مشكل ادامه پيدا كرد. از سويي 
در كشوري كه نرخ تورم بااليي دارد، مشخص بود كه پرداخت يك رقم 
ثابت پس از چند سال توان اثرگذاري خود را از دست خواهد داد و از سوي 
ديگر با توجه به رصد نشدن وضعيت درآمدي و تفكيك ميان ثروتمندان 
و اقشار كم درآمد، همه به يك شكل يارانه گرفتند كه اين مساله به دور 
از عدالت است.رييس كنفدراسيون صادرات ايران تاكيد كرد: با توجه به 
شرايط به وجود آمده قطعا بايد نظام پرداخت يارانه در ايران تغيير كند 

اما اينكه طرح چگونه و در چه ابعادي اجرايي شود، نياز به بررسي هاي 
دقيق تر خواهد داشت.الهوتي با بيان اينكه يكي از اصلي ترين شاخص ها 
در اين اصالح، شفافيت اقتصادي است، توضيح داد: تا زماني كه دولت 
ندان��د مردم چه ميزان درآمد دارند و امكان دور زدن نظارت ها و قوانين 
مالياتي وجود داشته باشد، نمي توان دقيقا مشخص كرد كه چه اقشاري 
نياز به حمايت داشته و چه اقشاري نبايد يارانه دريافت كنند.او با بيان 
اينكه در صورت اصالح نظام هدفمندي يارانه ها قيمت برخي كاالها باال 
خواهد رفت و همين مساله به اقشار كم درآمد فشار جديدي وارد مي كند، 
بيان كرد: براي جبران اين فشار نياز به اجراي طرحي است كه در آن درآمد 
دهك هاي مختلف جامعه تراز شود. وقتي مي گوييم كه در شرايط فعلي 
هفت دهك نياز به حمايت يارانه اي دارند، بايد درآمد آنها طوري تغيير 
كند كه پس از اجراي هدفمندي يارانه ها فشار مضاعفي بر آنها وارد نشود.

رييس كنفدراسيون صادرات ايران افزود: هرچند در سال هاي گذشته 
نيز ما زمان اصالح نظام پرداخت يارانه ها را از دس��ت داديم اما امروز نيز 
اگر دولت قصد دارد تغييري در اين فرآيند مهم ايجاد كند بايد دو شرط 
شفافيت اقتصادي و تراز كردن درآمدها را در راس برنامه هاي خود قرار 

دهد، زيرا در غير اين صورت مشكالت حل نخواهند شد.

    پایان داستان پراید  از زبان مدیرعامل سایپا
سيد جواد سليماني مدیرعامل سایپا  گفت: با نظر وزیر صمت، برنامه ریزي براي خروج محصوالت خانواده پراید از مدار توليد یكي از اولویت هاي این گروه خودروسازي 
بوده است. به همين منظور از بهمن ماه سال 97 برنامه ریزي دقيقي براي پایان دادن به توليد این محصول آغاز شد، كه از ابتداي امسال نيز با افزایش تدریجي سهم سایر 
محصوالت سایپا این برنامه به مرحله اجرا درآمد. البته آنطور كه سليماني گفته است، به منظور جلوگيري از وارد شدن التهاب به بازار، این موضوع در آن مقطع زماني 
رسانه اي نشده است. البته برنامه توقف عرضه پراید به بازار داخلي در ماه هاي گذشته و در جلسات مختلف غيرعلني با مدیران ارشد كشور و اعضاي محترم كميسيون 
صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمي مد نظر بوده است.  بنابه گفته هاي خود مدیرعامل سایپا، از آنجایي كه تحریم هاي بين المللي توليد خودروسازان را نشانه گرفته بود، 
شاهد كاهش توليد به همراه تقاضاي كاذب ناشي از كاهش ارزش پول ملي بودیم كه بازار خودرو را به شدت ملتهب و نابسامان كرد. از همين رو، تصميم بر این شد كه برنامه 
كاهش و توقف توليد پراید رسانه اي نشود، اما فرآیند اجرایي آن را با جدیت دنبال شد. البته براساس اظهارات سليماني، توليد فعلي پراید تا اتمام تعهدات در تاریخ هاي 
اعالم شده و تحویل خودروهاي ثبت نامي انجام خواهد شد. براین اساس، افرادي كه در طرح هاي پيش فروش و فروش فوري این محصول ثبت نام كرده، این اطمينان داده 

مي شود، كه هيچ مشكلي در تحویل خودروهاي آنان پيش نخواهد آمد و تمامي محصوالت فروخته شده، تحویل آنها خواهد شد.
اما مهم ترین نكته در اجراي برنامه كاهش و توقف توليد خودرو پراید، موضوع جایگزیني محصوالت در خطوط توليد و بازار است. سليماني در همين باره نيز به ارایه 
توضيحاتي پرداخته و عنوان كرده كه این بخش از برنامه نيز بطور كامل در حال اجراست و محصوالت »تيبا«، »كویيك« و »ساینا« جایگزین محصوالت خانواده پراید 
شده و مي شوند و براي پراید هيچ جایگزین دیگري وجود ندارد، اما توسعه محصوالت روي پلت فرم هاي جدید و اختصاصي سایپا انجام خواهد شد كه به زودي جزیيات 
آن را اعالم مي كنيم. اما زمان توقف توليد مدل هاي سواري خانواده پراید در بازار داخلي به چه شكل خواهد بود؟ سليماني با اتكاء به سخنان وزیر صمت، در این باره نيز 
اعالم كرده كه توليد پراید مدل132 تا پایان دي ماه 98، پراید مدل111 تا پایان اردیبهشت 99 و پراید مدل131 تا پایان تيرماه 99 به پایان خواهد رسيد. یكي از شاخص هاي 
تعيين این زمان بندي، تعداد خودروهاي معوق و ميزان تقاضاي موجود در بازار براي هر یك از مدل هاي پراید است. مدیرعامل سایپا همچنين عنوان كرد كه محصوالت 
خانواده پراید به دليل »مصرف پایين سوخت«، »قيمت رقابتي و هزینه پایين نگهداري«، »استهالك پایين و خدمات پس از فروش ارزان در مقایسه با محصوالت سایر 
خودروسازان«، در برخي بازارهاي صادراتي گروه خودروسازي سایپا متقاضي دارد كه به همين دليل توليد محدود این خودرو براي صادرات ادامه خواهد داشت و با قيمت 
بسيار باالتر از قيمت فروش این خودروها در ایران به فروش مي رسد. البته بنا به اظهارات سليماني، پراید بطور متوسط با قيمت حدود 7 هزار دالر در بازارهاي صادراتي 

عرضه مي شود، كه برنامه ریزي شده كه تجهيزات و خطوط فعلي توليد محصوالت سواري پراید، پس از توقف توليد در ایران به كشورهاي مقصد صادراتي منتقل شود.

برش



15 جهان

»بن فرحان« از حلقه نزديكان »بن سلمان«، وزير خارجه عربستان شد 

جانسون برگزاري انتخابات زودهنگام را خواستار شد

تغيير نسل سياستمداران در رياض

موافقت اتحاديه اروپا با تعويق برگزيت

گروه جهان| 
پادش��اه عربس��تان وزير خارجه اين كشور را بركنار 
و فيصل بن فرحان آل سعود ش��اهزاده اي از خاندان 
حاك��م، را به عنوان وزير خارج��ه منصوب كرد. اين 
دومين بار در كمتر از يك سال است كه ملك سلمان 

وزير خارجه خود را تغيير مي دهد. 
نشريه نيشن نوشته: عربستان سعودي شاهزاده اي 
با تجربه ديپلماتيك در كشورهاي غربي را به عنوان 
وزير خارجه جديد انتخاب كرده است. او همچنين 
تغيي��رات ديگ��ري در تركيب دولت و س��مت هاي 
شماري از مديران دولتي داده است، اقداماتي كه به 
نظر مي رس��د هدفش بهبود وجهه رياض در جامعه 
جهاني است.  پادشاه عربستان ابراهيم بن عبدالعزيز 
العس��اف كه كمتر از يك س��ال در اين پس��ت بود و 
حضور كمر نگي در عرصه بين الملل داشت را بركنار 
كرد. جانش��ين او، فيصل بن فرحان آل سعود مدتي 
س��فير عربس��تان در آلمان بوده و مدتي نيز مشاور 
ارشد سفارت عربستان سعودي در اياالت متحده و 
مشاور دربار پادش��اهي بوده است. فيصل بن فرحان 
آل سعود پيش از ورود رسمي به دنياي سياست نيز در 
صنايع دفاعي فعاليت داشته و رييس سرمايه گذاري 

مشترك با شركت هواپيمايي بوئينگ بوده است. 
نيشن نوش��ته: رياض در ش��رايطي دس��ت به اين 
تغيير و تحوالت زده اس��ت كه ع��اوه بر تنش هاي 
منطقه اي با ايران، با انتقاد شديد غرب به دليل كارنامه 
حقوق بشري اش روبرو است؛  به ويژه پس از قتل سال 
گذشته جمال خاشقچي روزنامه نگار منتقد سعودي 

در كنسولگري عربستان در استانبول. 
برخي كارشناس��ان بر اين باورند دلي��ل اصلي اين 
تغيير، خواس��ت محمد بن سلمان وليعهد عربستان 
بوده است. فصيل بن فرحان از نزديكان بن سلمان به 
ش��مار مي رود و از سال ۲۰۱۷ ميادي بطور رسمي 
وارد جمع مشاوران نزديك او شد. نيشن در اين باره 
نوش��ته: »فيصل بن فرحان 45ساله، يكي از اعضاي 
نسل جديدي از ش��اهزاده هاي سعودي است كه در 

سايه محمد بن سلمان وليعهد سعودي 34 ساله، به 
قدرت رسيده اند. محمد بن س��لمان تاش مي كند 
تا حماي��ت اصاحاتي را در عربس��تان اجرا كند اما 
در س��ايه همين اصاحات مخالفان خود را به شدت 

سركوب مي كند.« 
نشريه هندوستان تايمز هم با اشاره به روي كار آمدن 
نسل جديدي از ديپلمات ها در رياض نوشته است كه 
جايگزيني فيصل بن فرحان با ابراهيم بن عبدالعزيز 
العس��اف توس��ط محمد بن س��لمان، از تغيير نسل 
سياستمداران در رياض حكايت دارد. در اين گزارش 

آمده است: وظيفه ابراهيم العساف بازگرداندن اعتبار 
از دست رفته رياض در جامعه جهاني پس از رسوايي 
قتل خاشقچي بود، فيصل بن فرحان كارهاي بيشتري 
براي بهبود اعتبار خدشه دار شده رياض در پيش دارد؛ 
او بايد بتواند روابط پرتنش كش��ورش با تهران را هم 
مديريت كند. آندرياس كريگ استاد دانشگاه كينگ 
لندن در اين باره مي گويد: »وزير خارجه جديد روابط 
بسيار محكمي با متحدان سنتي رياض دارد. او پويا 
و فعال اس��ت. اين تحول بخشي از يك تغيير نسل و 
ايجاد طبقه جديدي از رهبران سياسي در عربستان 

س��عودي اس��ت كه ارتباط چنداني با نسل گذشته 
ندارند و اين به وليعهد جوان سعودي كمك مي كند 
تا بدون اتكا به گذش��تگان پايه ه��اي قدرت خود را 

تحكيم كند.« 
دويچه وله هم نوش��ته، فيصل بن فرحان تفاوت هاي 
روش��ني با وزير پيشين خارجه عربس��تان دارد كه 
تقريبأ ۸۰ ساله بود و ارتباط گرمي هم با رسانه هاي 
بين الملل��ي نداش��ته و ب��راي اكثر قريب ب��ه اتفاق 
در روزنامه ن��گاران ك��ه مس��ائل در خاورميانه را از 
نزديك دنبال مي كنند، ناشناخته بود. بن فرحان در 

شبكه هاي اجتماعي چهره شناخته شده اي است و 
به دو زبان انگليسي و آلماني مسط است و به اعتقاد 
برخي ناظران مي تواند ب��ه يكي از مهره هاي پرنفوذ 

حكومت عربستان تبديل شود. 
رأي اليوم هم درباره تغييرات اخير در كابينه رياض 
نوشته: بن فرحان چهره اي نزديك به وليعهد سعودي 
است. موضع او نسبت به ايران تند است بطوري كه در 
خصوص حمله ماه گذشته به تأسيسات نفتي آرامكو 
تهران را به دست داشتن در اين حمات متهم كرد. 
تعيين بن فرحان بي ترديد ب��راي آن صورت گرفت 
كه بن س��لمان، تمامي اركان حكوم��ت را به كنترل 
خ��ود در آورد، به اين صورت كه هم��ه انتصابات در 
دستگاه حاكم، بايد روابط نزديكي با وليعهد داشته 
باشند يا ديدگاهش��ان به ديدگاه شخص بن سلمان 
نزديك باش��د. برخي بر اي��ن باورند كه ب��ا انتخاب 
فرحان سياست خارجي رياض از تعقل فاصله بگيرد 
و با رهبري وزير جديد، سياس��ت هجومي در پيش 
بگيرد. بركسي پوشيده نيست كه امكان مذاكره ايران 
و عربستان وجود دارد، اما با توجه به اظهارنظرهاي 
فرحان، ناظران بعيد مي دانند كه انتصاب او، موجب 
بهبود در روابط تهران و رياض و نيز توقف درگيري ها 
در يمن ش��ود. با تعيين بن فرحان، بار ديگر س��كان 
رهبري وزارت خارجه عربستان به خاندان آل سعود 
بازگشت، وزارتخانه اي كه ش��اهزاده سعود الفيصل 
بيش از 4۰ سال سكاندار آن بود. تنها عبداهلل السويل، 
عادل الجبير و ابراهيم العّس��اف بودن��د كه خارج از 
خاندان حكومتي براي مدتي عهده دار وزارت خارجه 
عربستان ش��دند. با توجه به تأكيد مكرر بن سلمان 
بر صنايع نظامي س��عودي، ناظران و تحليلگران بر 
اين باورند كه تعيين بن فرحان ب��ا توجه به اينكه او 
يك كارشناس خبره تسليحاتي و عضو هيات مديره 
اداره صنايع نظامي س��عودي بوده است، حاوي اين 
پيامي سياس��ي خواهد بود كه دولت رياض به دنبال 
ورود به مس��ابقه تسليحاتي و تشديد تنش هاي تازه 

در منطقه است.

گروه جهان|
 اتحاديه اروپا با درخواس��ت بريتاني��ا براي تمديد 
موعد خروج از اي��ن اتحاديه موافقت كرده اس��ت. 
به اي��ن ترتيب خ��روج بريتاني��ا از اتحادي��ه اروپا 
)برگزيت( ب��ار ديگر ب��ه تعويق مي افت��د. بوريس 
جانس��ون نخس��ت وزير بريتانيا، پيش��تر برگزاري 
انتخابات پارلماني زودهنگام در تاريخ ۱۲ دسامبر، با 
هدف خروج از بن بست برگزيت را خواستار شده بود.

به گزارش يورونيوز، بريتانيا درخواست سه ماه تعويق 
كرده )تا پايان ژانويه ٢٠٢٠( اما مشخص نيست كه 
اتحاديه اروپا مهلت خروج را چقدر تمديد مي كند. 
اعضاي اتحاديه اروپا گفته اند كه هفته آينده درباره 

مهلت جديد برگزيت تصميم خواهند گرفت.
بوريس جانس��ون نخس��ت وزير بريتانيا، از نمايندگان 
پارلمان خواسته براي عبور از بن بست سياسي برگزيت 
از پيش��نهاد او براي انتخابات زودهنگام حمايت كنند. 
برگزاري انتخابات زودهنگام به راي دو سوم نمايندگان 
پارلمان نياز دارد، يعني باي��د نمايندگان حزب كارگر 
هم از انتخابات حمايت كنند. در همين راستا جانسون 
پنج ش��نبه در نامه اي خطاب ب��ه كوربين منتقد اصلي 
دولت، نوشته كه براي تصويب توافق نامه برگزيت، زمان 
بيشتري به پارلمان خواهد داد اما در مقابل، نمايندگان 
بايد از انتخابات ماه دسامبر حمايت كنند. جانسون در 
توضيح پيش��نهاد خود در يك نامه رس��مي به كوربين 
نوشته: »اين بدان معناست كه اگر نمايندگان با پيشنهاد 

برگزاري انتخابات پارلماني زودهنگام موافقت كنند، ما 
خواهيم توانست برگزي را تا پيش از برگزاري انتخابات 
در تاريخ ۱۲ دسامبر به سرانجام برسانيم. اما اگر پارلمان 
نخواهد از اين فرصت استفاده كند و تا پيش از ۶ نوامبر 
اين پيشنهاد را تصويب نكند، كه البته مي ترسم چنين 
شود، آن گاه موضوع بايد در تركيب پارلماني جديد مطرح 
شود. به اين ترتيب ما تا قبل از كريسمس، يك دولت و 
يك پارلمان جديد خواهيم داشت.« اين در حالي است 
كه كوربين تاكيد كرده تا وقتي خطر خروج بدون توافق 

از اتحاديه اروپا وجود دارد از انتخابات حمايت نمي كند.
اين س��ومين تاش جانس��ون براي متقاعد كردن 
پارلمان ب��ه برگزاري انتخابات سراس��ري اس��ت. 
پيشنهاد جديد جانسون كه تنها يك هفته پيش از 
تاريخ تعيين شده براي خروج اين كشور از اتحاديه 
اروپا مطرح مي ش��ود، نش��ان دهنده آن اس��ت كه 
س��رانجام او راضي به تاخير در اجراي برگزيت شده 
اس��ت؛ آن هم در حالي كه پيش تر اعام كرده بود يا 
مي ميرد يا اتحاديه اروپا را تحت هر شرايطي در 3۱ 

اكتبر ترك مي كند.
سياست جانسون در موضوع خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا پس از آن تغيي��ر يافت كه دو روز پيش از اين، 
يعني سه شنبه ۲۲ اكتبر پارلمان بريتانيا به كليات 
طرح او براي توافق نام��ه برگزيت راي مثبت داد اما 
تنها دقايق��ي بعد، زمان بندي پيش��نهادي او براي 
اج��راي اين توافق نامه را رد كرد. جانس��ون در نامه 

خود به كوربين نوش��ته: »نماين��دگان اين پارلمان 
كه از اتخاذ هر تصميمي خودداري كرده اند، اكنون 
نبايد مانع از آن ش��وند كه راي دهن��دگان، آنها را با 
نمايندگان جديدي جايگزي��ن كنند كه مي توانند 
تصميم بگيرند. كش��يده شدن اين بن بست به سال 
۲۰۲۰ ميادي مي تواند پيامدهاي خطرناكي براي 
كسب و كارها همچنين مشاغل به همراه داشته باشد 
و در داخ��ل بريتانيا اعتماد به نهادهاي دموكراتيك 
را به خطر مي اندازد. “ او تاكيد كرده است: »پارلمان 

نمي تواند همچنان كشور را به گروگان بگيرد.« 
ي��ك روز پ��س از اظهارات جانس��ون، س��خنگوي 
اتحاديه اروپا با اعام اينك��ه اتحاديه اروپا با تمديد 
مهلت برگزي��ت موافق كرده، گفته در عين موافقت 
اصولي با تعويق برگزيت، هر گزينه اي درباره مدت 
تعويق ممكن اس��ت. به گفت��ه اين مق��ام اروپايي، 
رهبران كشورهاي عضو اتحاديه نمي خواهند براي 
تصميم گيري درباره مدت تعويق نشست اضطراري 

برگزار كنند.
نشريه ديلي ميل نوشته، در آستانه نشست مقام هاي 
اروپايي، امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه، 
س��كان رهبري كش��ورهاي مخالف تمديد مهلت 
برگزيت را برعهده گرفته است. ماكرون به دنبال اين 
اس��ت كه لندن در عرض كمتر از دو هفته اتحاديه 
اروپا را ترك كند. اسپانيا، هلند، بلژيك، لوكزامبورگ 
خواستار تمديد كوتاه مدت برگزيت هستند. آلمان و 

ايرلند نيز خواستار تمديد بلندمدت برگزيت هستند. 
ديلي ميل نوش��ته: »ش��نيده ها حاكي از آن بود كه 
بوريس جانسون از امانوئل ماكرون خواسته است تا با 
درخواست لندن براي تمديد مهلت برگزيت مخالفت 
كند. ش��ايد به همين خاطر بود كه نماينده شوراي 
اروپا در امور برگزيت تاكيد ك��رده؛ بريتانيا بايد در 
رابطه با تاخير در خروج از اتحاديه اروپا شفاف سازي 

و اعام كند گام بعدي آنها چه خواهد بود.« 
در هر حال، عقب نش��يني نخس��ت وزير بريتانيا از 
خروج از اتحادي��ه اروپا به هر قيمتي، باعث رش��د 
شاخص هاي بورسي در سراسر جهان شد. بلومبرگ 
نوش��ته: »معامات بورسي در جهان كماكان تحت 
تاثير دو خبر مهم برگزيت و جنگ تجاري بين چين 

و امريكا قرار دارد.«
كيت موري استراتژيست ارش��د بازارهاي مالي در 

موسس��ه بلكراك، در اين باره گفته: »فكر نمي كنم 
دليلي براي ترسيدن بيش از حد در خصوص برگزيت 
وجود داشته باشد با اين حال نبايد فراموش كنيم كه 
هنوز ريسك هاي زيادي باقي مانده اند.« كيوسوكه 
س��وزوكي استراتژيس��ت بازار ارز در بانك سوسيه 
ژنرال، هم گفته: »تنها دو سناريو در خصوص حوادث 
آينده محتمل است: يا اتحاديه اروپا آن قدر صبر كند 
كه پارلمان و دولت بريتانيا به توافق برسند يا اينكه 
انتخابات زودهنگام برگزار شود. در هر دو صورت فكر 

مي كنم برگزيت به تعويق خواهد افتاد. “
پس از گذشت سه س��ال از همه پرسي برگزيت كه 
در آن 5۲ درصد شهروندان بريتانيايي موافقت خود 
را با خروج اين كش��ور از اتحاديه اروپا اعام كردند، 
آينده خ��روج بريتانيا از اتحادي��ه اروپا همچنان در 

ابهام است.

دريچه

كوتاه از منطقه

 وعده اصالحات عون 
به لبناني ها 

گروه جهان| رييس جمهوري لبنان اعام كرده 
آماده است به اعتراضات مردمي با اصاحات جديد 
اقتصادي و سياسي پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، در آغاز دومين هفته اعتراضات مردمي در 
لبنان، ميشل عون كه تاكنون سكوت اختيار كرده 
بود، ب��ا اعام نارضايتي خ��ود از اعتراضات مردمي 
در چندين ش��هر لبنان گفته به اي��ن اعتراض ها با 
اصاحات پاس��خ مي دهد. او خطاب به مردم لبنان 
گفته ممكن اس��ت براي بهبود سيستم اقتصادي 
و پيش��برد اصاحات، وزيران دولت را تغيير دهد. 
عون با اين حال تأكيد كرده صداي معترضاني را كه 
خواهان تغيير رژيم در لبنان هستند شنيده است، 
اما اصاحات سياس��ي و تغيير رژيم را نمي توان در 
خيابان هاي كش��ور به دس��ت آورد. او گفته مردم 
بايد از طريق نهاد هاي قانوني به س��وي اصاحات 
در اين كش��ور گام بردارند. ميشل عون همچنين 
گفته، هرچند كه لبنان موفق شده پس از گذراندن 
دش��واري هاي بس��يار به امنيت و ثبات برس��د اما 
مي پذيرد كه سيستم اقتصادي بايد تغيير كند. او 
مردم را ب��ه گفت وگو براي يافت��ن راه  برون رفت از 
شرايط كنوني دعوت كرده و به آنها وعده داده است 
كه بسته اصاحات اقتصادي جديدش نخستين گام 

براي نجات لبنان از فروپاشي اقتصادي خواهد بود.
رييس جمهوري لبنان گفته مي خواهد قانون ضد 
فس��اد را به تصويب برساند و از مردم خواسته كه به 
نمايندگان خود بگويند به اي��ن قانون رأي موافق 
دهند. اعتراضات مردم لبنان كه ۱۷ اكتبر در بيروت 

آغاز شده بود، وارد دهمين روز خود شده است. 

 ترامپ تحريم هاي امريكا 
عليه تركيه را لغو كرد

گروه جه�ان| رييس جمهوري امريكا اعام كرد 
تركيه به كاخ س��فيد تضمين داده كه آتش بس در 
شمال س��وريه دايمي خواهد بود و تحريم ها عليه 
اين كشور لغو مي شوند. به گزارش دويچه وله، دونالد 
ترامپ از لغو تحريم هاي تركي��ه خبر داده و گفته 
تحريم هايي كه به دليل عمليات نظامي تركيه در 
شمال س��وريه عليه آنكارا وضع شده بود، متوقف 
مي شوند. او تأكيد كرده اگر تركيه به تعهدات خود 
عمل نكند تحريم هاي امريكا بازخواهند گش��ت. 
دولت ترامپ در واكنش به حمله تركيه به ش��مال 
سوريه س��ه وزير تركيه را تحريم كرده بود و تعرفه 
واردات فوالد از اين كشور را 5۰ درصد افزايش داده 
بود. رييس جمهوري امريكا تأكيد كرده تركيه به او 
تضمين داده كه عمليات نظامي را متوقف مي كند 
و همچنين تواف��ق آتش بس موقت فعلي را دايمي 
خواهد كرد. ترامپ گفته تركيه با خواست كاخ سفيد 
براي آتش بس دايم در شمال سوريه موافقت كرده 
است. در همين حال، رجب طيب اردوغان از ترامپ 
خواسته مظلوم عبدي فرمانده نيروهاي دموكراتيك 
كرد سوريه،  را تحويل آنكارا دهد. به گزارش آناتولي، 
اردوغان گفته: »امريكا بايد آن تروريست با اسم رمز 
مظلوم را كه در فهرست قرمز تروريست هاي تحت 
تعقيب قرار دارد به ما تحويل دهد. فكر مي كنم وزير 
دادگستري مان مكاتباتي را انجام داده و براي استرداد 
اين تروريست به تركيه اقدام خواهد كرد.« در پي آغاز 
عمليات »چشمه صلح« توسط تركيه و شبه نظاميان 
وابسته به آن در شمال سوريه عليه نيروهاي كرد، 

روابط واشنگتن و آنكارا تيره شد. 

گزارش مولر به پرونده 
تحقيقات كيفري تبديل شد

گروه جهان| وزارت دادگس��تري اياالت متحده 
تصميم گرفته تا پس از بررسي گزارش رابرت مولر 
بازرس وي��ژه تحقيقات درباره دخالت روس��يه در 
انتخابات رياس��ت جمهوري ۲۰۱۶ اين كشور، اين 
گزارش را به صورت يك پرونده تحقيقات كيفري 
پيگي��ري كند. در گ��زارش مولر هيچ ن��وع رابطه 
مجرمانه اي بين س��تاد انتخابات��ي دونالد ترامپ و 
روسيه گزارش نشده بود اما ترامپ را هم از اتهام تباني 
تبرئه نكرده بود. دونالد ترامپ از روز اول از تحقيقات 
در خصوص نقش روس��يه در انتخابات انتقاد كرده 
بود و كساني را كه در اين تحقيقات نقش داشتند، 
به خيانت متهم كرده بود. نيويورك تايمز نوش��ته، 
تغيير وضعيت گزارش مولر از حالت مرور كردن به 
تحقيقات كيفري، بدين معني اس��ت كه محققان 
و بازرسان مي توانند براي شاهدان احضاريه  صادر 
كرده و مدارك مربوط را ضبط كنند. بررس��ي هاي 
اداري گزارش مولر از ماه مه امسال با نظارت ويليام بار 
دادستان كل اياالت متحده، و جان دورهام دادستان 
اياالت متحده، آغاز شده بود. دورهام مامور شده بود تا 
تحقيق كند كه آيا انجام تحقيقات درخصوص ستاد 
ترامپ قانوني بوده است يا خير. در ماه آوريل بار در 
كنگره امريكا به نمايندگان گفت كه به اعتقاد او از 
ستاد ترامپ هيچ گونه جاسوسي اي صورت نگرفته 
است. مولر پس از حدود دو سال تحقيقات در گزارش 
44۸صفح��ه اي خود نتيجه گيري كرد كه س��تاد 
انتخاباتي ترامپ با روس��يه تباني اي نداشته است. 
گزارش او همچنين ۱۰ مورد بالقوه كارش��كني در 

اجراي عدالت توسط ترامپ را مشخص كرد. 

كرواسي به عضويت در حوزه 
شنگن نزديك شد 

گروه جهان| كميسيون اتحاديه اروپا به طور رسمي 
به كشورهاي عضو اين اتحاديه توصيه كرده پيوستن 
كرواسي به حوزه ش��نگن را تصويب كنند. به گزارش 
يورونيوز، كرواس��ي ۲۰۱3 به اتحاديه اروپا پيوس��ت 
اما براي عضويت در حوزه ش��نگن نخس��ت بايد اين 
نهاد را متقاعد مي كرد كه قادر است به شكلي كارآمد 
مرزهاي خارجي اتحاديه را مديريت كند. امري كه از 
زمان بحران مهاج��رت در ۲۰۱5 اهميتي دوچندان 
يافته بود. عضويت در حوزه شنگن خبري خوب براي 
اقتصاد كرواسي به ش��مار مي رود چرا كه باعث رونق 
گردشگري در اين كشور خواهد شد. هرچند كميسيون 
اتحاديه اروپا پيشنهاد رسمي پيوستن كرواسي به حوزه 
شنگن را ارايه داده است، با اين حال اين پيشنهاد بايد 
به تايي��د تمامي ۲۷ عضو اتحاديه اروپا برس��د. هفته 
گذشته فرانسه با وجود توصيه كميسيون اروپا، مانع از 
برگزاري گفت وگوها براي پذيرفتن عضويت مقدونيه 
شمالي و آلباني شد. پنج كشور فرانسه، هلند، آلمان، 
لوكزامب��ورگ و بلژيك ژوئ��ن ۱۹۸5 توافقنامه اي را 
براي برداشتن محدوديت هاي مرزي در لوكزامبورگ 
امضاء كردند كه پيمان شنگن لقب گرفت. اين پيمان 
۱۱سال بعد در مارس ۱۹۹5 اجرايي شد و اكنون ۲۲ 
كشور عضو و 4 كشور غيرعضو را شامل مي شود. در اين 
محدوده كه چهار ميليون كيلومتر مربع مساحت دارد، 
4۲۲ميليون اروپايي زندگي مي كنند. با پيوستن به اين 
پيمان، هر كشور ملزم به اجراي تعهداتي در زمينه هاي 
مختلف از جمله مسائل مربوط به ويزا، قوانين مرزي 
و پليس است اما در عمل كليه ايستگاه هاي كنترل و 
گمركي در داخل اين محدوده از اروپا برداشته مي شود. 

ميلياردها دالر مبادالت تجاري 
روسيه و افريقا 

گروه جهان| اين روزها در نشس��ت بزرگ روسيه با 
كش��ورهاي آفريقايي در سوچي پوتين ميزبان 4۲ تن 
از روس��اي جمهوري و پنج تن از نخس��ت وزيران قاره 
آفريقا است. در اين نشست پيش از هر چيز موضوع بر 
س��ر ميلياردها دالر مبادالت تجاري است. به گزارش 
خبرگزاري آلمان، در اين نشس��ت همچنين بيش از 
۱۰هزار تن از تجار روس��ي و آفريقايي ش��ركت دارند. 
عبدالفتاح السيسي رييس جمهوري مصر كه در حال 
حاضر رهب��ري اتحاديه آقريقا را نيز بر عه��ده دارد، در 
كنار پوتين حضور خواهد داش��ت. مصر در حال حاضر 
بزرگ ترين ش��ريك تجاري روسيه در قاره آفريقاست. 
پوتين گفته: »آفريقا بط��ور فزاينده اي به قاره اي مملو 
از امكانات تبديل مي ش��ود.« رييس جمهوري روسيه 
همچنين گفته: »اين ق��اره داراي ذخاير عظيم منابع 
طبيعي اس��ت و جذابيت اقتصادي بي نظيري دارد.« 
مبادالت تجاري روسيه با كشورهاي آفريقايي در ۲۰۱۸ 
بيش از ۲۰ ميليارد دالر بوده است؛ يعني حدود يك سوم 
مبادالت تجاري امريكا با قاره آفريقا. توجه بازار روسيه 
به مواد خام صنعت��ي، در درجه اول به ذخاير نفت و گاز 
و همچنين الماس در آفريقاس��ت. روسيه اما در بخش 
تسليحات، انرژي هسته اي و زيرساخت ها ي اقتصادي 
قدرت رقابت در بازار آفريقا را ندارد. روسيه در حال حاضر 
بيش از يك سوم كل ساح هاي آفريقا را تامين مي كند. 
ساح هاي روسي در آفريقا به “ارزان بودن، قابل اطمينان 
بودن و آسان به دس��ت آمدن “ شهرت دارند. بر اساس 
 )Sipri( پژوهش موسس��ه تحقيقات صلح استكهلم
روسيه در پنج سال گذشته نزديك به ۸۰۰ ميليون دالر 

تجهيزات جنگي در اين قاره فروخته است.
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جمعه ناآرام بغداد و هشدار 
آيت اهلل سيستاني 

گ�روه جه�ان| در اعتراض ه��اي خياباني جمعه 
در بغداد دست كم دو نفر كش��ته و بيش از ۲۲4 نفر 
زخمي شده اند. نخست وزير قول اصاحات داده است. 
در اين ميان، نماينده آيت اهلل سيس��تاني مرجعيت 
عالي قدر عراق، نسبت به خروج اعتراض ها از چارچوب 
مسالمت آميز و بروز هرج و مرج كه زمينه ساز دخالت 
خارجي خواهد ش��د، هش��دار داده است.  به گزارش 
خبرگزاري آلمان، سه هفته پس از آغاز اعتراض هاي 
ضد دولت��ي در عراق، معترضان ب��ار ديگر جمعه به 
خيابان  هاي بغداد آمدند. كميته دولتي حقوق بشر 
عراق اعام كرده در اين اعتراضات دس��ت كم دو نفر 
كشته و بيش از ۲۲4 نفر زخمي شده اند. گفته شده، 
پس از اينكه هزاران تظاهركننده از پل جمهوريه كه 
به منطقه س��بز بغداد منتهي مي شود، عبور كردند، 
سربازان عراقي ابتدا تير هوايي شليك كرده و سپس به 
سوي آنها گاز اشك آور پرتاب كرده اند. حداقل ۱5 تن 
در اثر پرتاب گاز اشك آور مصدوم شده اند. منطقه سبز 
محل استقرار سفارت خانه هاي خارجي و ادارت دولتي 
است. تظاهرات ضددولتي عراق اوايل اكتبر از ميدان 
تحرير بغداد آغاز شد. اغلب تظاهركنندگان جوانان 
بيكار هستند كه عليه فساد، بيكاري و كمبود خدمات 
عمومي اعتراض كرده و خواهان كار، آب و برق هستند. 
اين تظاهرات با استفاده نيروهاي امنيتي از ساح به 
مرگ حداقل ۱5۰ تن و مجروح شدن بيش از سه هزار 
نفر منجر شد. تظاهرات همچنين به شهرهاي جنوبي 
كشيده شد و نيروهاي دولتي براي مهار آن چندين 
روز اينترنت را قطع كردند. ساير تظاهركنندگان به 
سمت شهرهاي جنوبي عراق مثل ديوانيه و نصيريه 
راه افتادند. با كشته شدن تظاهركنندگان، نيروهاي 
امنيتي و دولت عراق قول دادند از اعمال خش��ونت 
بپرهيزند ولي در عي��ن حال نيروهايش��ان را براي 
تظاهرات در خيابان هاي بغداد مستقر كنند. ساعاتي 
پس از نيمه شب پنج شنبه عادل المهدي نخست وزير 
عراق، از برنامه اصاحات دولتش دفاع كرد. او گفت 
شهروندان آزادند تا تظاهرات ضددولتي بدون خشونت 
برگزار كنند اما خشونت از سوي تظاهركنندگان تحمل 
نخواهد شد.  نخس��ت وزير عراق همچنين در مورد 
خواست معترضان براي استعفاي دولت گفت اين اقدام 
بدون وجود جايگزيني براي دولت، تنش و هرج و مرج 
در كشور را افزايش خواهد داد. مقتدي صدر در بيانيه 
خود توصيه هايي را به هوادارانش اعام كرده است. از 

جمله اينكه به نيروهاي انتظامي گل اهدا كنند.

واليت تخار از طالبان پس 
گرفته شد 

وزارت دفاع افغانستان اعام كرده، منطقه »درقد« 
واقع در ش��مال واليت تخار صب��ح جمعه پس از 
ي��ك عمليات دوهفته اي از وجود ش��به نظاميان 
طالبان پاكسازي شده است. به گزارش طلوع نيوز، 
وزارت دفاع افغانستان گفته: »اين عمليات براي 
باز پس گيري اي��ن منطقه ۱4 اكتبر آغاز ش��د و 
اوايل صبح جمعه اين منطقه بطور كامل از وجود 
تروريست ها پاكسازي شد.« گفته شده، در جريان 
اين عمليات بيش از 5۰ شبه نظامي طالبان كشته 

و چندين تن ديگر زخمي شدند. 

شكايت اردوغان از مجله 
فرانسوي 

رياست جمهوري تركيه عليه يك مجله فرانسوي 
به علت توهين به اردوغان پرونده قانوني تشكيل 
داده است. به گزارش آناتولي، رياست جمهوري 
تركي��ه اعام ك��رده عليه »اتي��ن گرنل« مدير 
مجله فرانسوي لوپوئن و »رومان گوبرت« بخش 
بين الملل مجله شكايت كرده است. به دنبال حمله 
نيروهاي تركيه به بخش شمال شرقي سوريه و 
مجبور كردن كردها به عقب نشيني مجله لوپوئن 

فرانسه اردوغان را ويرانگر خطاب كرد.

هند و پاكستان توافقنامه 
مرزي امضا كردند

در اوج تنش هاي هند و پاكس��تان بر سر كشمير، 
دو كشور توافقنامه اي را بر سر گذرگاه مرزي امضاء 
كردند. هند اوت امسال وضعيت نيمه خودمختاري 
ايالت جامو و كشمير را لغو كرد. به گزارش رويترز، 
قراراست اين گذرگاه از نهم نوامبر روي زايران هندو 
باز شود. انتظار مي رود كه در مراسم افتتاح اين معبد 
عمران خان نخست وزير پاكستان، نيز حضور داشته 
باش��د. عاوه بر اين، قرار است با توافقنامه گذرگاه 
مرزي كه »گذرگاه صلح “ خوانده مي شود، مناسبات 
مكدر تيره هند و پاكس��تان بهبود يابد. پس از لغو 
خودمختاري جامو و كشمير توسط هند، مناسبات 
دو كشور به شدت تيره شد زيرا پاكستان نيز بر اين 

منطقه ادعاي ارضي دارد. 

مانور دريايي مشترك 
عربستان و امريكا

وزارت دفاع عربستان از مشاركت در مانور دريايي 
در منطقه خليج فارس تحت رهبري امريكا و حضور 
چند كشور ديگر خبر داد. به گزارش العربيه، نيروي 
دريايي عربستان در مانور دريايي »آي ام ايكس۱۹« 
كه از ۲۱ اكتبر با رهبري يگان دريايي مركزي امريكا 
در شمال خليج فارس، خليج عمان، درياي عرب، 
س��واحل جيبوتي و خليج العقبه آغاز شده و تا ۱5 
نوامبر ادامه دارد شركت مي كند. اين مانور با هدف 
تقويت هماهنگي ها و قابليت همكاري مش��ترك 
ميان نيروهاي پشتيباني و عمليات امنيت دريايي 
به منظور دفع تهديدات علي��ه آزادي دريانوردي و 
تجارت دريايي و با مشاركت 5۶ كشور و شش نهاد 

بين المللي برگزار شده است. 
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عكسروز

چهرهروز

پاسخ همايون شجريان به منتقدان
همايون شجريان با انتشار مطلبي در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي، به منتقدان سال هاي اخيرش پاسخ داده است. به تازگي خبر 
قطعي انتشار آلبوم مشترك همايون شجريان و عليرضا قرباني در آبان ماه امسال منتشر شد كه گويا نحوه  انتشار اين خبر و عكس هاي آن با 
انتقادهايي همراه بوده است. شجريان در بخشي از متنش خطاب به منتقدان نوشته است: قلم كشان محترم شما به من ياد ندهيد چه بكنم 
چه نكنم. درسم را پس از سال ها شاگردي و هم نفسي با بزرگان ادب و هنر اين مرز و بوم آموخته ام. من فراتر از اين مردم نيستم و هر جا آنان 
مي توانند حضور داشته باشند چنانچه الزم باشد من هم خواهم بود. چه آنجا كاخ سعدآباد و كنسرت »سي« باشد چه كتابخانه اي در يك 

مركز خريد عمومي و چه سالن مجلل اسپيناس، چه فرهنگسراي بهمن، چه كنسرت در خيابان و ته ناكجا آباد. 

بازارهنر

آمار فروش »خانه پدري« و »هزارتو« در روزهاي اول اكران
فيلم »خانه پدري« در دور روز ابتدايي 
اك��ران خ��ود بي��ش از ۲۰۰ ميليون 
تومان فروخت. دو فيلم »خانه پدري« 
و »هزارت��و« از روز چهارش��نبه يكم 
آبان م��اه روي پرده س��ينماها رفته و 
ب��ا توجه به محدوديت س��ني درنظر 
گرفته ش��ده براي هر دو فيلم و تعداد 
س��الن ها به فروش نس��بتا مناسبي 

دس��ت يافته اند. طبق آمار فروش ثبت ش��ده در 
سامانه فروش سينماي ايران، فيلم »خانه پدري« 
به كارگرداني كيانوش عياري روز چهاشنبه در ۱۹ 
س��الن و روز پنج شنبه دوم آبان در ۱۶ سالن و در 
مجموع در ۱۳۲ سانس به نمايش درآمد و ميزبان 
۱۲ هزار و ۸۷ تماشاگر بود. اين فيلم در همين دو 
روز ابتدايي اكران خود حدود ۲۰۹ ميليون و ۸۱۵ 
هزار تومان فروش داش��ته است. همچنين ديگر 

فيلم جديد اين روزهاي سينما يعني 
»هزار تو« به كارگرداني اميرحسين 
ترابي در اولين روز اكران در ۵۶ سالن 
و در روز دوم در ۴۶ س��الن سينمايي 
به نمايش درآم��د و ميزبان ۲۶ هزار 
و ۵۲۴ ه��زار نفر ش��د. اي��ن فيلم تا 
پنج شنبه شب دوم آبان ۴۰۵ ميليون 
و ۵۴۲ ه��زار تومان فروخته اس��ت. 
»خانه پدري« پس از حدود ۱۰ س��ال توقيف به 
تازگي روانه س��ينماها شده و با محدوديت سني 
۱۵+ نمايش داده مي ش��ود. در اين فيلم مهدي 
هاشمي، شهاب حس��يني، ناصر هاشمي، مهران 
رجبي، مين��ا س��اداتي و نازني��ن فراهاني بازي 
كرده ان��د. فيلم »هزار تو« هم با رده بندي س��ني 
۱۲+ و با بازي شهاب حسيني، ساره بيات، پژمان 

جمشيدي و شيرين يزدان بخش بازي كرده اند.

تاريخنگاري

آغاز جنگ جهاني اول 
چهارم آبان ۱۲۹۴، جنگ جهاني اول هشت روز پس از تاجگذاري احمدشاه آخرين 
ش��اه قاجار آغاز شد. مستوفي الممالك نخس��ت وزير وقت ايران پس از آغاز جنگ، 
بي طرف��ي كامل ايران را اعالم كرد، اما دولت ه��اي درگير در جنگ، اين بيطرفي را 
ناديده گرفته و نيروهاي خود را از هر طرف وارد ايران كردند. س��پاهيان روس نيز با 
فرماندهي ژنرال باراتف در اين روز وارد بندر انزلي شدند.  آغاز جنگ جهاني اول با حضور 
كشورهاي روس، فرانسه و انگليس به نام »دول متفق« و كشورهاي اتريش و آلمان به 
عنوان »دول محور« و پيوستن عثماني، ايتاليا و ژاپن به گروه هاي متخاصم با يكديگر، 
جهان را درگير جنگي خانمان سوز كرد كه ايران آن روزگار را هم به مناسبت موقعيت 
ژئوپوليتيكي دور از معركه نگذاشت.  اين رويارويي نظامي كه در ابتدا تصفيه حسابي 
ميان قدرت هاي تراز اول اروپا تلقي مي شد، به مرور دامنه گسترده  تري يافت. در ابتدا 
امپراتوري اتريش- مجارستان به صربستان اعالم جنگ داد. روسيه قواي خود را در 
مرزهاي اتريش- مجارستان و متحد اين امپراتوري يعني آلمان، متمركز كرد. آلمان 
در يكم اوت به متحد روس��يه يعني فرانسه، اعالن جنگ داد و در ۳ اوت طبق نقشه 
شاليفن بخشي از بلژيك را تسخير كرد. در پي اين تحوالت، بريتانيا هم در ۴ اوت به 
آلمان اعالن جنگ داد. در نوامبر ۱۹۱۴ تركيه عثماني متحد جنگي آلمان و اتريش 
شد و در اكتبر ۱۹۱۵ بلغارستان نيز به آنان پيوست. ژاپن در اوت ۱۹۱۴، روماني در 
ژوئيه ۱۹۱۶ و ايتاليا در مه ۱۹۱۵ به متفقين پيوستند و اياالت متحده در آوريل ۱۹۱۷ 
به آلمان اعالن جنگ داد و سرانجام با اعالن آتش بس آلمان در ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ جنگ 
جهاني اول پايان يافت. در روز ۹ آبان ۱۲۹۳ هجري شمس��ي به دنبال صدور فرمان 

احمدشاه، مستوفي الممالك رييس الوزرا طي اعالميه اي بي طرفي ايران را در جنگ 
جهاني اول اعالم كرد.  اما در ايران همزمان با وقوع جنگ، مناطق شمالي و شمال غرب 
كشور زير سلطه قشون روس قرار داشت. قواي روس در شهرهاي آذربايجان، اردبيل، 
قزوين و انزلي حضور داشتند و بخش هايي از جنوب كشور از جمله بوشهر و بندر لنگه 

نيز در اشغال قواي بريتانيا بود.

دغدغه اسكويي براي بچه هاي كانون اصالح و تربيت
مهرداد اسكويي كه مستند »سايه هاي 
بي خورشيد« را به زودي در جشنواره 
آمستردام رونمايي مي كند، گفت: من 
با س��اخت فيلم هايم ب��ه دنبال تغيير 
هس��تم و بزرگ تري��ن دغدغ��ه ام در 
چهار مس��تند اخير، آينده بچه هايي 
بوده ك��ه در كانون اص��الح و تربيت 
ب��زرگ ش��ده اند. تازه ترين س��اخته 

مهرداد اسكويي با نام »سايه هاي بي خورشيد« به 
عنوان فيلم افتتاحيه جشنواره بين المللي مستند 
آمستردام )ايدفا( كه معتبرترين رويداد سينماي 
مس��تند در جهان است انتخاب ش��ده و او در اين 
جش��نواره چهارمين فيلم از مجموعه خود را كه 
مربوط به بچه هاي كانون اصالح و تربيت است به 
نمايش مي گذارد. انتخاب اين فيلم براي ش��روع 
جشنواره با حضور مستندسازان همچون پاتريشيو 
گزمن از شيلي، يورگن لث از دانمارك، آلن كاواليه 
از فرانسه، الكس گيبني از امريكا، نيك برومفيلد 
از امريكا، سرگئي لوژينس��تا از روسيه، پتر لوم از 
چك و ايوا مولواد از دانمارك رخ داده كه به گفته 
اسكويي هر كدام رقبايي مشهور در دنيا هستند. 
اين مستندساز كه تا به حال »روياهاي دم صبح«، 
»آخرين روزهاي زمستان« و »روزهاي بي تقويم« 
را درب��اره دختران و پس��ران كانون هاي اصالح و 
تربيت ساخته درباره جديدترين فيلمش به ايسنا 
گفت: »سايه هاي بي خورشيد« درباره دخترها و 
مادرهايي است كه مرتكب قتل شده اند و حاال در 

زندان و كانون اصالح و تربيت دوران 
محكوميت خود را س��پري مي كنند. 
مادره��اي اين فيلم اگرچه دس��ت به 
قت��ل زده ان��د ام��ا االن معتقدند اگر 
زمان به گذش��ته برگ��ردد انتخاب و 
تصميم ديگري خواهند داش��ت و در 
عين حال حاضرند براي فرزندانشان 
هر كاري انجام دهن��د تا آنها بهترين 
ش��رايط را داشته باشند. از آن طرف بچه هايي كه 
در كانون هستند براي برگشت به زندگي طبيعي 
تالش مي كنند. اين مستند به طور كلي يك فيلم 
پيشگيرانه است كه مي تواند تاثيرات خاص خود 
را داش��ته باشد. او در پاس��خ به اينكه آيا اين فيلم 
هم مثل »روياي دم صبح« شرايط اكران نخواهد 
داشت؟ گفت: واقعيت اين است كه براي »روياي 
دم صبح« شرايط اكران فراهم بود و حتي مديران 
گروه هنر و تجربه خواستار اكران آن بودند چون 
معتقد بودند با فروش و مخاطب خوبي هم مواجه 
مي ش��ود اما من براي اينكه مي خواستم بچه هاي 
آن فيلم بتوانند شرايط طبيعي را در آينده زندگي 
كنند، دوست نداشتم با اكران فيلم شناخته شوند و 
اين را براي بچه هاي فيلم »سايه هاي بي خورشيد« 
هم در نظر دارم. اس��كويي افزود: االن بزرگ ترين 
دغدغه من اين اس��ت كه اين بچه ه��ا در كانون و 
بعد از آن يك زندگي متعارف داشته باشند. البته 
شرايط شان در كانون با آنچه تصور مي شود يا در 

تلويزيون مي بينيم متفاوت است. 

جايزه بزرگ براتيسالوا به »مشت زن« رسيد
كتاب »مش��ت زن« موفق به دريافت 
جاي��زه ب��زرگ بيس��ت وهفتمين 
دوره تصويرگري براتيس��الوا ش��د. 
كتاب »مش��ت زن« به نويسندگي و 
تصويرگري حسن موسوي به عنوان 
اثر اول موفق به دريافت جايزه بزرگ 
بيس��ت وهفتمين دوره تصويرگ��ري 
براتيسالوا در س��ال ۲۰۱۹ شد. اين 

كتاب از سوي انتشارات كتاب هاي طوطي »بخش 
كودك و نوجوان انتش��ارات فاطمي« منتشر و از 
سوي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به 
عنوان نامزد دريافت اين جايزه در كشور اسلواك 
معرفي ش��ده بود. كانون به عنوان نماينده ايراني 
اين مسابقه در هر دوره با اعالم فراخوان به ناشران 
و جمع آوري آثار برگزيده تصويرگران ايراني، اقدام 
به برگزاري نشس��ت داوري با حضور تصويرگران 
و كارشناسان اين حوزه مي كند. بر همين اساس 
نمايندگاني از ش��وراي كتاب ك��ودك و انجمن 
تصويرگران ايران نيز در شوراي سياست گذاري، 

بررسي و داوري آثار هنرمندان كشور 
با كان��ون پرورش فكري ك��ودكان و 
نوجوان��ان هم��كاري مي كنن��د.  در 
همين ح��ال داوران در اين دوره آثار 
۱۵ تصويرگ��ر ايران��ي از كتاب هاي 
ناش��ران مختلف را به عن��وان نامزد 
دريافت جايزه دوساالنه تصويرگري 
)IBBY( براتيس��الوا ۲۰۱۹ معرفي 
كردند. بر اساس اين گزارش »مشت زن« كتابي 
تصويري است كه دنياي پرشور قهرماني را روايت 
مي كند كه در تقابل محبت و خشم گرفتار شده 
است و هرچه او با خش��م بيشتري مشت مي زند 
دنيايش كوچك تر مي ش��ود تا اينكه ديگر اثري 
از آدم هاي اطراف��ش نمي ماند، انسان دوس��تي 
و كنترل خش��م و قدرت، پيام مهمي اس��ت كه 
تصويره��اي متف��اوت را به مخاطب ي��ادآوري 
مي كن��د.  اين كتاب پيش از اين نيز به فهرس��ت 
كالغ سفيد كتابخانه بين المللي مونيخ و نمايشگاه 

تصويرگري ۲۰۱۸ شارجه راه يافته بود.

میراثنامه

پايگاه هاي ميراث باز بي حقوق ماندند
با وجود پرداخت نشدن حقوق كارمندان و كارگران پايگاه هاي ميراث فرهنگي 
به خصوص پايگاه هاي ميراث جهاني، آنها همچنان به كار خود ادامه مي دهند. 
البته چندباري در اعتراض به اين موضوع تحصن كرده اند. با وجود پرداخت نشدن 
حقوق كارگران و كارشناس��ان پايگاه هاي ميراث ملي و جهاني  در طول سه ماه 
گذشته، آنها همچنان اقدامات حفاظتي ساماندهي و مرمت آثار پايگاه ها را انجام 
مي دهند. از سوي ديگر و براساس صحبت هايي كه برخي از كارمندان پايگاه هاي 
جهاني ش��نيده اند، گفته مي ش��ود نبود اعتبار كافي براي پرداخت حقوق آنها، 
باعث شده تا زمزمه هايي از تعديل اين نيروها شنيده شود؛ اعتباري كه به گفته 
مس��ووالن ميراث فرهنگي، دست كم براي كارگران محوطه هاي جهاني بايد از 
محل پروژه هاي عمراني پرداخت شود. در اين شرايط و در مدت زماني كه كارگران 
پايگاه هاي جهاني به طور دايم با اين مشكل روبه رو شده اند، تاكنون چندين بار 
تحصن كرده اند تا اعتراض خود را نسبت به اين بي توجهي ها نشان دهند. فرهاد 
عزيزي، مديركل دفتر امور پايگاه هاي كش��ور، در اين باره مي گويد: آثار موجود 
در پايگاه هاي ميراث جهاني و ملي مجموعه اي از آثار نفيس و منحصر به فرد در 
سطح ملي و بين المللي اند كه نيازمند توجه و حمايت هاي ويژه هستند. اين آثار به 
عنوان ويترين گردشگري كشور نقشي اساسي در رونق اقتصاد توريسم و توسعه 
پايدار در حوزه ميراث فرهنگي ايفا مي كنند. او مشكالت اعتباري موجود را عاملي 
عنوان كرد كه نمي گذارد اين نقش كليدي به طور شايسته در اين حوزه ايفا شود 
و گفت: در حال حاضر حدود ۷۰۰ نفر كه در عمليات حفاظت، مرمت اضطراري 
و ساماندهي سايت ها و آثار تاريخي مشغول فعاليت هستند، در سه ماه گذشته 
حقوق و دستمزدشان را به دليل كمبود بودجه دريافت نكرده اند. مديركل دفتر 
امور پايگاه هاي كشور تاكيد كرد: اعتبار ناچيزي كه به پايگاه هاي ميراث ملي و 
جهاني تخصيص يافته است به صورت اسناد خزانه بوده كه با آن نمي توان حقوق 
كاركنان اين پايگاه ها را پرداخت كرد. يكي از نيازهايي كه كارشناسان و كاركنان 
پايگاه هاي ميراث فرهنگي نسبت به لزوم تحقق آن تاكيد مي كنند مشخص شدن 
موعد پرداخت دستمزد بسياري از كاركنان و پرسنل پايگاه هاي ميراث فرهنگي 

كشور با توجه به آغاز فصل پاييز و پيش بيني بارش هاي جوي و بروز مخاطرات 
طبيعي و نياز بيش از پيش آثار و پايگاه ها به مراقبت وحفاظت است ؛ اتفاقي كه به 
نظر مي رسد آن طور كه بايد نسبت به آن توجه نمي شود. عزيزي اما پرداخت نكردن 
حقوق كارمندان پايگاه ها به خصوص پايگاه هاي جهاني را بي توجهي ندانست و 
بيان كرد: با وجود كمبود اعتبارات عمراني و تأثير تحريم ها بر شرايط اقتصادي 
كشور، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به عنوان نماينده ايران 
در زمينه حراست، صيانت و پاس��داري از آثار ميراث جهاني، براساس قوانين و 
كنوانسيون هاي بين المللي به طور دايم در قبال ملت و جامعه جهاني متعهد است، 
بنابراين امكان توقف عمليات حفاظت و مرمت اين آثار در پايگاه هاي كشور وجود 
ندارد و بايد به طور مستمر تداوم داشته باشد. مديركل دفتر امور پايگاه هاي كشور 
افزود: براين اس��اس، تأمين اعتبار براي تحقق اين اهداف و الزام قانوني نيازمند 
همكاري و هماهنگي دستگاه هاي مرتبط مانند وزارت امور اقتصادي و دارايي و 

سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز هست.

ايستگاه

نقاشي غارت  شده توسط 
نازي ها به صاحبش برمي گردد

پليس امريكا تابلو نقاشي 
مشهوري كه توسط ارتش 
نازي ها غارت ش��ده بود 
و براي مدت ه��ا در يكي 
از موزه ه��اي نيوي��ورك 
نگه��داري مي ش��د را به 
وارث��ان اصل��ي اش ب��از 
مي گردان��د. ب��ه گزارش 

بي بي سي، پليس »اف بي آي« اعالم كرد تابلو نقاشي 
»زمستان« اثر »گري ملچرز« - نقاش امريكايي- كه 
براي س��ال هاي متمادي روي ديوار »موزه آركل« 
نصب مي ش��ده پيش از آنكه توسط سربازان ارتش 
نازي ها ربوده ش��ود به يك خان��واده آلمان يهودي 
تعلق داشته اس��ت. موزه »آركل« كه در نيويورك 
واقع شده است، مجموعه بزرگي از تابلوهاي نقاشي 
هنرمندان امريكايي را در خود جاي داده است. حاال 
موزه »آركل« نمايش اي��ن اثر را متوقف كرده و قرار 
است تا زمان تحويل دادن اين تابلو نقاشي به وارثان 
اصلي اش، اين اثر نزد پليس باقي بماند. طبق تحقيق 
 پليس اين تابلو نقاش��ي، يكي از چندين اثري است

 كه توسط سربازان ارتش نازي از مجموعه دارايي هاي 
اين خانواده يهودي غارت شده است. مسووالن موزه 
» آركل« پس از اطالع از تاريخچه اين تابلو نقاشي ابراز 
تاسف كردند و تمامي حقوق نگهداري از اين اثر را به 
وارثان حقيقي خانواده يهودي واگذار گردند. اين اقدام 
بخشي از موجي است كه چندي است براي استرداد 
آثار هنري و باستاني غارت شده توسط ارتش  نازي ها 
در سطح بين الملل به راه افتاده است. پيش تر نيز يك 
تابلو نقاشي تحسين شده از نقاش چيره دست هلندي 
با موضوع »طبيعت بي ج��ان« كه در جريان جنگ 
جهاني دوم توسط سربازان »نازي« از ايتاليا ربوده شده 
بود، توسط دولت آلمان به »فلورانس« بازگردانده شد. 

وزير ژاپني به خاطر هديه 
دادن خربزه استعفا كرد

وزير جدي��د تجارت ژاپن 
پس از متهم شدن به نقض 
قانون انتخابات، اس��تعفا 
كرد.  به گزارش رسانه ها، 
اسشو سوگاوارا به برخي 
از راي دهندگان در توكيو 
خربزه، پرتق��ال، خاويار و 
ش��اه انگبين گرانقيمت 

هديه داده اس��ت. همچنين گفته ش��ده كه آقاي 
سوگاوارا مبلغ ۲۰ هزار ين ژاپن را به عنوان »عرض 
تسليت« به خانواده يكي از حاميانش كه فوت كرده 
بود پيشنهاد داده بود. براس��اس قانون انتخابات در 
ژاپن، ارسال پول و هدايا از سوي نامزدهاي انتخابات 
به راي دهندگان ممنوع است. اتهام پيشنهاد پرداخت 
۲۰ هزار ين به خانواده يكي از راي دهندگان كه فوت 
كرده بود ابتدا در يكي از نشريات هفتگي با نام شوكان 
بونشون منتش��ر ش��د. در ژاپن دادن پول به عنوان 
عرض تسليت به خانواده شخصي كه فوت شده، يك 
امر مرسوم است. مجله بونشون همچنين ليستي از 
هدايا كه توسط دفتر آقاي س��وگاوارا ارسال شده را 
منتشر كرد، اين ليست شامل خاويار، پرتقال و موارد 
ديگري اس��ت كه وي به راي دهندگان هديه داده و 
همچنين نامه هايي است كه گفته مي شود از طرف 
راي دهندگان براي آقاي سوگاوارا ارسال شده است. 
آقاي سوگاوارا روز جمعه به خبرنگاران گفت كه هنوز 
مطمئن نيست كه آيا آقاي قانون انتخابات را نقض 
كرده است يا نه، اما تصميم گرفته است كه از سمت 
خود استعفا دهد. وي گفت: »نمي خواهم مشكالت 
من باعث كند شدن روند كار پارلمان شود«. شينزو 
آبه، نخست وزير ژاپن گفته: »مسووليت انتخاب آقاي 
سوگاوارا را برعهده مي گيرد و از صميم قلب از مردم 

ژاپن عذرخواهي مي كند«.

دختر شطرنج باز ايراني نايب قهرمان جوانان جهان شد

چرا معادالت ووشوي جهان بر هم ريخته است؟

مبينا علي نسب نماينده شطرنج ايران در 
مسابقات قهرماني شطرنج جوانان جهان 
توانست در رده دوم بايستد و نايب قهرمان 
بخش دختران شود. دور يازدهم مسابقات شطرنج جوانان 
جهان )زير ٢٠ سال( در بخش دختران و در كشور هند 
برگزار ش��د كه تنها نماينده ايران با پيروزي در دور آخر 
توانس��ت نايب قهرمان اين رقابت ها شود. علي نسب در 
حالي به مقام نايب قهرماني رس��يد كه در ليست اوليه 
مسابقات، نفر بيست و پنجم شانس قهرماني بود. مبينا علي 
نسب با كسب ۷ پيروزي و ۴ تساوي و بدون باخت و با نيم 
امتياز اختالف نسبت به قهرمان، دوم شد. پولينا شوولوا از 
روسيه با ۹.۵ امتياز به مقام قهرماني دست يافت. مسابقات 
قهرماني ش��طرنج جوانان جهان )زير ۲۰ سال( ديروز با 
برگزاري دور يازدهم در هند به پايان رسيد. در اين رقابت ها 

۱۸۹ بازيكن دختر و پسر به رقابت با يكديگر پرداختند.

رييس فدراسيون ووشوي ايران با اشاره به موفقيت 
بزرگ تيم ملي اي��ران در رقابت هاي قهرماني جهان 
در ش��انگهاي گفت: قهرماني در چين قابل باور نبود 

و اكنون معادالت ووشوي جهان بر هم ريخته است.
مهدي علي نژاد درباره موفقيت بزرگ تيم ملي ووشوي 
ايران در رقابت هاي قهرماني جهان ۲۰۱۹ شانگهاي 
)كس��ب عنوان قهرمان��ي(، توضيح داد: مس��ابقات 
قهرماني جه��ان از ۲۸ مهر ماه آغاز ش��د و يكم آبان 
ماه با قهرماني ووشوكاران ايران به پايان رسيد تا يك 
اتفاق بزرگ در تاريخ ووش��وي جهان ثبت شود. در 
دوره گذشته مسابقات جهاني ايران قهرمان شده بود 
و در اين دوره چيني ها قصد داشتند با هر شيوه اي كه 
ممكن اس��ت قهرماني را از ايران پس بگيرند، آن هم 
در ش��رايطي كه ۲ ميليون دالر را براي برگزاري اين 
مسابقات هزينه كرده بودند. او افزود: با وجود چنين 
شرايطي عملكرد فوق العاده ملي پوشان ايران باعث 
شد كه حتي نسبت به دوره قبل با قاطعيت بيشتري 
قهرمان شويم. دوره گذشته با ۷ طال و يك نقره قهرمان 
شديم، اما در اين دوره با ۸ مدال طال و شكست دادن 
دو حريف چيني اين عنوان را به دس��ت آورديم. در 
واقع اين قهرماني باعث شد كه همه معادالت ووشوي 
جهان بر هم بري��زد. قهرماني اي��ران در كازان براي 
همه يك اتفاق به نظر مي رس��يد، اما با اين قهرماني 
قدرت ووشوي ايران و جايگاه ما تثبيت شد. واقعيت 

اين است كه فكر نمي كرديم در شانگهاي ۸ طال )در 
بخش ساندا( بگيريم، اما اين اتفاق بزرگ رخ داد و ما 
از ۸ فرصتي كه داشتيم به ۸ مدال طال دست يافتيم 
كه كار بسيار بزرگي است. رييس فدراسيون ووشوي 
ايران در پاسخ به اين سوال كه با توجه به نبود نفراتي 
چون قلي پور و تقوي نس��بت به دوره قبل و شرايط 
سخت فدراس��يون، انتظار اين عملكرد فوق العاده از 
نفراتي چون علي خورشيدي را داشتيد؟ اظهار كرد: 
اولين بار بود كه خورشيدي را عازم مسابقات بين المللي 
مي كرديم و حقيقت اين است كه همه فكر مي كرديم 
در هر مرحله از مسابقه كه خورشيدي با حريف چيني 
مبارزه كند، با قبول شكست حذف مي شود اما او كار 
بسيار بزرگي كرد و توانست در فينال حريف چيني را 
مغلوب خود كرده و ايران را به عنوان قهرماني برساند. او 
ادامه داد: از نفراتي چون محسن محمدسيفي هم مثل 

هميشه انتظار برد داشتيم. او از سال ۲۰۱۰ تاكنون 
هيچ باختي را تجربه نكرده و همچنان شكست ناپذير 
است. به نظرم اين اتفاق هم در نوع خود يك دستاورد 
بزرگ و بي نظير براي ورزش ايران به ش��مار مي رود. 
ساير ملي پوش��ان ما نيز نفرات با تجربه اي بودند كه 
به خوبي در هر دو بخش بانوان و مردان درخشيده و 
عنوان قهرمان را به نام خود ثبت كردند. تنها نگراني 
ما علي خورشيدي بود كه او هم عملكرد بي نظيري 
داشت، شايد با همان يك مدال طال جايگاه اول و دومي 
ايران مشخص مي شد. با اين دستاورد بزرگ، ايراني ها 
هيچگاه شانگهاي را فراموش نمي كنند. علي نژاد درباره 
تاريخ س��ازي محمدعلي مجيري و كسب نخستين 
طالي تاريخ ووشوي ايران در بخش انفرادي تالو نيز 
گفت: صادقانه بگويم، حتي در روياهاي ما نيز نبود كه 
در شانگهاي آن هم در بخش تالوي انفرادي، مدال طال 
بگيريم. مجيري يك ورزش��كار ۱۸ ساله است كه به 
تازگي و امسال از رده جوانان وارد رده بزرگساالن شد. 
اولين بار بود كه او حضور در رده بزرگساالن را تجربه 
مي كرد و اين مدال طال به هيچ عنوان قابل پيش بيني 
نبود. مجيري با اين مدال طال همه تيم را شوكه كرد. 
افتخار بزرگ تر ووشوي ايران در اين دوره، استفاده از 
كادر تمام ايراني بود. ما در هر چهار بخش تالو و سانداي 
مردان و زنان با مربيان ايراني كار كرديم و اين قهرماني 

از اين نظر بسيار ارزشمند است.

ورزشي
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