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يك مسوول امنيتي در عراق گفت كه دستگيري 
»روح اهلل زم« سرشبكه س��ايت معاند و ضد انقالب 
»آمدنيوز« در خاك عراق كامال دروغ و نادرس��ت 
است. »محمدجاس��م الجويبراوي« روز يكشنبه 
در پاس��خ به س��وال خبرن��گار ايرن��ا تصريح كرد 
كه ادعاه��اي روزنام��ه »فيگارو« فرانس��ه و ديگر 
رس��انه هاي غربي در خصوص دس��تگيري زم در 
داخل خاك ع��راق صحت ن��دارد. وي اضافه كرد 
كه هي��چ گزارش��ي دال ب��ر ورود اين ش��خص به 
داخل خاك عراق وجود ن��دارد و اين ادعاها كامال 
نادرست است. پيش تر مقامات عراقي، وزارت داخله 
دولت اقليم كردس��تان عراق و حتي دفتر آيت اهلل 
سيس��تاني مرجع عالي عراق در نجف اش��رف كه 
برخي مدعي شده بودند زم قصد ديدار با ايشان را 
داشته اس��ت، ادعاي حضور زم در عراق )و سپس 
دستگيري آن از سوي عراق و تحويل آن به ايران( را 
تكذيب كرده بودند. سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
ايران در بيانيه در ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸ دس��تگيري 
روح اهلل زم مسوول س��ايت و كانال آمدنيوز كه در 
حدود سه سال فعاليت به ارايه اخبار و تحليل هاي 
دروغ، ساخت خبرهاي جعلي و تشويق و تحريك 
ب��ه اعتراض ه��اي خيابان��ي و اعم��ال خش��ونت 
مي پرداخت را اعالم كرد.  روزنام��ه فيگارو برخي 
رس��انه هاي غربي به دنبال اين موفقيت امنيتي- 
اطالعاتي ايران، كوش��يدند كه پاي عراق را به اين 
موضوع باز كنند.  پيشتر رييس كميسيون امنيت 
شوراي استان نجف در ۲۶ مهرماه ادعاهاي مطرح 
شده در خصوص دستگيري روح اهلل زم در اين شهر 

و تحويل آن به مقامات ايراني را نادرس��ت خواند و 
آن را تكذيب كرده بود. 

»جواد الغزالي« گفته بود كه آنچه برخي رسانه هاي 
خارجي درخص��وص انجام عمليات دس��تگيري 
روح اهلل زم در نجف و تحويل او ب��ه مقامات ايراني 

منتشر كرده اند، صحت ندارد. 
وي گف��ت: در پ��ي انتش��ار چني��ن خب��ري در 
رسانه هاي خارجي و برخي شبكه هاي اجتماعي 
داخل��ي، موض��وع را از طريق نهاده��اي امنيتي 
نجف پيگيري كرديم و مش��خص شد كه چنين 
ام��ري واقعيت ن��دارد و هي��چ فردي ب��ا تابعيت 
ايراني بازداش��ت نشده اس��ت.  يك مقام مسوول 
در دفتر حضرت آيت اهلل س��يدعلي سيستاني نيز 
در ۲۴ مهرماه هر گونه ارتباط فردي موس��وم به 
روح اهلل زم با ايش��ان يا دفتر مرجعيت عالي عراق 
را بي اساس دانست. وي گفت: ادعاي منتشرشده 
در بعضي از رسانه ها مبني بر حضور روح اهلل زم در 
دفتر حضرت آيت اهلل سيستاني و ديدار معظم له با 
وي كاماًل دروغ وبي اساس است. وي تاكيد كرد: 
نامبرده هيچگاه ارتباطي مستقيم يا غيرمستقيم 
با اين دفتر نداش��ته و كس��ي درخواست مالقات 
براي او ننم��وده و از آمدن يا نيامدن��ش به عراق 
نيز هيچگونه اطالعي نداريم. وزارت داخله اقليم 
كردستان عراق نيز در ۲۵ مهرماه شايعات منتشر 
شده در خصوص دستگيري فرد موسوم به روح اهلل 
زم در شهر اربيل را نادرست خواند و تكذيب كرد و 
از رسانه ها خواست كه در نشر اخبار دقت كرده و 

از انتشار شايعات خودداري كنند.

مسوول امنيتي عراق:

دستگيري زم در عراق كامال دروغ است فراز جبلي|
مشاور سردبير|

صحبت هاي روز گذشته عبدالناصر همتي رييس كل 
بانك مركزي در هيات نمايندگان ات��اق ايران ناظر بر 
سياست حمايتي مشروط بانك مركزي از واردات است. 
از يك سو در همين شرايط و محدوديت ها ۲0 ميليارد 
دالر در 7 ماه گذشته ارز تخصيص داده شده است و از 
سوي ديگر بانك مركزي اجازه واردات بدون انتقال ارز 
را نمي دهد چرا كه منشأ ارز وارداتي مشخص نيست. 
در حقيقت از صحبت هاي همتي مي توان دريافت كه 
سياس��ت دولت تس��هيل واردات بدون بار مالي ارزي 
اس��ت. در حقيقت دولت نگران است كه فشار وارداتي 
بار ديگر منجر به افزايش نرخ ارز ش��ود. ب��ا وجود اين 
بهبود نسبي شرايط اقتصادي وضعيت را براي كنترل 
نرخ ارز فراهم كرده است. ميزان بازگشت ارز صادراتي 
به گونه اي است كه مي توان اجازه داد شرايط اقتصادي 
بهبود يابد. اج��ازه بهبود وضعيت واردات ن��ه الزاما به 
معني مجوز براي واردات بدون انتقال ارز بلكه به معني 
اجازه دادن به واردكنندگان براي استفاده از تسهيالت 
قانوني است. از س��ال ۹7 براي جلوگيري از گسترش 
واردات دست اندازهايي بر سر راه واردات ايجاد شد كه 
تاكنون برقرار اس��ت. يك ثبت سفارش نيمايي كه در 
ابتداي ايجاد ۱0 تا ۱۵ روز به طول مي انجاميد االن به 
۳0 تا ۴0 روز رسيده است و براي كارخانه هاي توليدي 
به ۱0 روز رسيده است. در مورد ثبت سفارش واردات 
در مقابل صادرات دولت اعالم كرده ظرف ۲۴ س��اعت 
كاري جواب داده خواهد ش��د اما عم��ال ۲0 تا ۲۵ روز 
كاري براي بازرگانان زمان مي برد و براي توليدي زمان 

۵ روز كاري است. طوالني شدن روند مشكالت زيادي 
براي فعاالن اقتصادي ايجاد كرده اس��ت. براي مثال با 
گذش��ت يك ماه از زمان ثبت س��فارش عمال پرفرما 
نياز به اصالح دارد و در گمرك خسارت هاي سنگيني 
به تجار وارد مي ش��ود. جالب آنكه تف��اوت زمان براي 
بازرگانان و ش��ركت هاي توليدي امري پذيرفته شده 
است در حالي كه بس��ياري از كاالهاي وارداتي توسط 
شركت هاي بازرگاني مواد اوليه و واسطه اي هستند كه 

كاركردي  جز براي توليد ندارند. 
با در نظر گرفتن اي��ن واقعيت كه به گفت��ه وزير امور 
اقتصادي و دارايي ۸۵ درصد از واردات كشور براي مواد 
اوليه، واسطه اي و كاالهاي اساسي است، اجازه دادن به 
واردات مواد اوليه در دوره اي كه اقتصاد كش��ش دارد و 
قيمت ارز افزايش نمي يابد مي تواند در چند ماه آتي در 
اقتصاد كش��ور به ويژه بخش توليد اثر بگذارد. چرا كه 
بخش مهمي از مش��كالت امروز توليد افزايش قيمت 

مواد اوليه است.
اگر بحث روز گذش��ته همتي مبني بر كاهش نرخ ارز 
بدون دخالت دولت را قبول كنيم امروز بهترين فرصت 
براي تسهيل واردات و تأمين مواد اوليه چند ماه آينده 
اقتصاد اس��ت. در صورتي كه تحريم ها گس��ترش پيدا 
كند و وضعيت اقتصاد ايران به دليل تحريم س��خت تر 
شود نياز به تأمين مواد اوليه ضروري است. اين تسهيل 
مي تواند در چارچوبي قانوني رخ دهد وگرنه ادامه روند 
ايجاد سرعت گير بر سر واردات يا باعث آسيب به بخش 
توليد مي شود يا اينكه قاچاق را افزايش خواهد داد. در 
يك كالم مشكل واردات نه بحث نحوه تأمين ارز و بانك 

مركزي بلكه مقررات دست و پاگير بر سر واردات است.

نياز به حذف دست اندازهاي واردات
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

 نياز به حذف 
دست اندازهاي واردات

صحبت هاي روز گذشته 
عبدالناصر همتي رييس 
كل بان��ك مرك��زي در 
هيات نماين��دگان اتاق 
ايران ناظر بر سياس��ت 
حمايتي مشروط بانك 
مركزي از واردات است. 
از ي��ك س��و در همين 
شرايط و محدوديت ها ۲0ميليارد دالر در 7 ماه 
گذشته ارز تخصيص داده ش��ده است و از سوي 
ديگر بانك مركزي اجازه واردات بدون انتقال ارز 
را نمي دهد چرا كه منش��أ ارز وارداتي مشخص 
نيست. در حقيقت از صحبت هاي همتي مي توان 
دريافت كه سياست دولت تسهيل واردات بدون 
بار مالي ارزي اس��ت. در حقيق��ت دولت نگران 
است كه فشار وارداتي بار ديگر منجر به افزايش 

نرخ ارز شود. 

فراز جبلي
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دانش و فن

گراني گوشي منطقي نيست
تصميم حذف معافيت ۸0 دالري براي گوشي هاي 
موباي��ل و در نظ��ر گرفت��ن تعرف��ه ۲۶ درصدي 
گمرك، با هدف س��اماندهي ب��ازار موبايلي انجام 
ش��د و در ش��رايطي كه با تعرفه هاي كنوني ديگر 
واردات مسافري چندان به صرفه  به نظر نمي رسد، 
واردكنندگان رس��مي و قانوني فرص��ت دوباره اي 
يافتند كه بازار را در دست بگيرند و نياز مصرف كننده 
را تامين كنند؛ با وج��ود اين، قيمت ه��ا در بازار در 
روزهاي گذشته نش��ان مي دهد افزايش تعرفه ۲۶ 
درصدي، نه تنها به سود مصرف كننده نهايي نشده 

بلكه افزايش قيمت گوشي ها را هم سبب شده است.

اقتصاد اجتماعي

 دكل هايي كه
 سالمت مردم را مي بلعند

دكل هاي برق فش��ار قوي اگرچه تا چندين سال 
پيش در نقاط حاش��يه اي ش��هرها قرار داشت اما 
اكنون به دنبال توس��عه ش��هرها در متن مناطق 
مسكوني جا خوش كرده اند و س��المت مردم را به 
مخاطره مي اندازند. ساخت و سازهاي شهري كه تا 
پاي دكل ها پيش رفته اند در حالي است كه وزارت 
نيرو بر حسب قانون نبايد اجازه دهد كسي به اين 
حريم ها وارد شود يا ساخت و سازي در آن محدوده 
انجام شود اما س��ايه اين غول هاي آهني نه تنها بر 
سر مردم مناطق اطرافشان سنگيني مي كند بلكه 
بر قانون هم س��ايه انداخته و آن را زير پا مي گذارد. 
در سال هاي اخير راه حل هاي بسياري براي كاهش 
خسارات دكل هاي برق فشار قوي انديشيده شده 
كه احداث تونل هاي زيرزميني تنها يكي از آنهاست 
اما مسووالن شهري معتقدند وزارت نيرو اهتمامي 
براي حل اين معضل ندارد، به اين ترتيب در سايه 

يك بي قانوني سرطان و انواع بيماري ها ...
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تركيه: منطقه امن شامل تمام مناطق شرق فرات است

رييس كل بانك مركزي مهمان اتاق ايران شد

كردهاي سوريه: 
از مرزها عقب نشيني مي كنيم

پايان مجادله آمار ارز صادراتي

اخبار

وزير خارجه تركيه با انتقاد از پرونده سازي امريكا عليه 
بانك »خلق«، گفت در صورتي كه انگيزه هاي سياسي 
كنار گذاشته شود، پرونده اين بانك به سرعت حل و 
فصل مي ش��ود. به گزارش ف��ارس، »مولود چاووش 
اغلو« وزير خارجه تركيه روز يك ش��نبه ب��ا انتقاد از 
اتهامات مطرح ش��ده علي��ه بانك »خل��ق« )هالك 
بانك( تركيه، گفت پرونده تشكيل ش��ده عليه اين 
بانك انگيزه هاي سياسي دارد. به نوشته خبرگزاري 
»رويترز«، چاووش اغلو كه با شبكه 7 تلويزيون تركيه 
صحبت مي كرد، گفت »در صورتي كه قانون اياالت 
متحده اجرا شود«، بانك خلق از اتهامات مطرح شده 
مبرا مي شود. واش��نگتن در س��ال ۲0۱7 ميالدي 
»مهمت هاكان آتيال« معاون بان��ك خلق را به اتهام 
ايفاي نقش در دور زدن تحريم هاي ايران، بازداشت 
كرد. تركيه تاكنون بارها از امريكا خواس��ته آتيال را 
آزاد كند. سال گذش��ته گزارش هايي منتشر شد كه 
آنكارا و واش��نگتن در حال رايزني هستند تا آتيال در 
جريان يك توافق مبادله زندانيان، به تركيه مسترد 
ش��ود، اما نهايتا اين مذاكرات به جايي نرس��يد. روز 
سه شنبه دادستان هاي امريكايي اين بانك را به نقض 
تحريم هاي ايران متهم كردند. اين پرونده مي تواند به 
صدور جريمه مالي سنگين براي اين بانك و همچنين 
ممنوعيت فعاليت آن در امريكا منجر ش��ود. آنكارا 
هدف از اين اتهام زني را فشار به تركيه براي پايان دادن 
به عمليات نظامي در شمال سوريه عنوان كرده است. 
»رجب طيب اردوغان« رييس جمهور تركيه هم اين 

اتهام را »غيرقانوني و زشت« خوانده است.

چاووش اغلو: پرونده بانك 
»خلق« انگيزه هاي سياسي دارد

معاون وزي��ر راه و شهرس��ازي با اش��اره به تدوين 
سند همكاري ايران و تركمنس��تان در حوزه هاي 
حمل ونقل و انرژي، گفت: اين برنام��ه اولويت دو 
كشور است. شهرام آدم نژاد در گفت وگو با تسنيم، 
اظه��ار كرد: ب��ه تازگ��ي در ادام��ه همكاري هاي 
جمهوري اسالمي ايران و تركمنستان، پانزدهمين 
دور اجالس كميس��يون مش��ترك اقتص��ادي به 
رياس��ت وزراي راه و شهرس��ازي و ام��ور خارجه 
تركمنستان در شهر عش��ق آباد برگزار ش��د. او با 
ي��ادآوري اينكه اين اج��الس پس از چهار س��ال 
برگزار و سند پروتكل آن امضا ش��د، تصريح كرد: 
برپايي كميسيون مشترك آن هم در شرايط فعلي 
منطقه اي و در مناسبات دو جانبه اهميت بسيار دارد 
و نقطه عطفي در سطح همكاري هاي دو كشور به 
شمار مي رود. آدم نژاد  افزود: از ديگر موفقيت ها در 
جريان اجالس، برگزاري همايش مشترك تجاري 
با حضور چندين ش��ركت بخش خصوصي و اتاق 

بازرگاني بود كه مورد توجه هم واقع شد.

سند همكاري حمل ونقل ايران 
و تركمنستان تدوين شد

كشاورزي

بي ثباتي نرخ محصوالت كشاورزي كه در مدت 
نيمه نخست امسال، مصرف كنندگان به ويژه 
اقشار حقوق  بگير را تحت فشار قرار داد، همواره 
نقش واس��طه ها و دالالن در اين عرصه بيشتر 
بوده و دس��ت اندركاران كمت��ر در اين زمينه 
توانستند، بازار را متناسب با شرايط پيش ببرند، 
اكنون كه به سومين فصل سال وارد مي شويم، 
بهانه هاي فصل��ي براي كمبود و رش��د قيمت 
توجيه پذير مي ش��ود. ايرنا گزارش داد واقعيت 
اين است كه دالالن و واسطه گران محصوالت 
كش��اورزي در بازار با ايجاد كمبود مصنوعي، 
فرصتي ب��راي افزايش قيمت ان��واع محصول 
فراهم مي سازند و در تازه ترين گزينه، خيار كه 
در فصل تابس��تان بايد به وفور در بازار باشد، از 
همان ابتداي تابستان تابع نرخ هاي شناور بود 
و هرگاه عرضه زياد بود كه قيمت را تحت تاثير 
قرار مي داد، از پيشخوان مغازه ها و غرفه داران 
جمع مي شد و پس از قيمت مناسب از ۲۴00 
تومان به ۳۵00 تا چه��ار هزار تومان، بالفاصله 

در جايگاه خود ظاهر مي شد.
ش��روع فص��ل پاييز ك��ه بهان��ه خوب��ي براي 
فروش��ندگان محص��والت كش��اورزي فراهم 
مي كند كه به دليل آغاز سرما قيمت محصوالت 
تابستاني را افزايش دهند، قيمت خيار را آنقدر 
افزايش داد تا از غرف ميادين تره بار حذف شود 
و در مغازه ها يك كيلوگرم خيار س��بز رسمي 
را حداقل ۱0 هزار توم��ان به مصرف كنندگان 

عرضه كردند. 
پس از گذش��ت ۲ هفته از تالطم قيمت خيار 
در بازار و محو ش��دن از ميادين مي��وه و تر ه بار 
يا عرض��ه محصول بي كيفي��ت، اكنون قيمت 
خيار در ميادين تره ب��ار به بي��ش از پنج هزار 
تومان رس��يده، درحالي كه نرخ اين محصول 
در هفته هاي مياني شهريور كمتر از سه هزار تا 
نهايت ۳۵00 تومان بود و اكنون در مراكز اصلي 
شهر س��خن از قيمت هركيلو گرم هفت هزار 

تومان است.
رييس اتحاديه ميدان مركزي مي��وه و تره بار 
تهران با بيان اينكه عرضه ميوه هاي تابستاني رو 
به پايان است گفت: با شروع فصل سرما، قيمت 
هركيلوگرم خيار رسمي از مرز هفت هزارتومان 

عبور كرد.
»اس��داهلل كارگر« در گفت وگو با خبرنگار ايرنا 
افزود: طبق نرخ نامه عمده فروشي محصوالت 
كش��اورزي از ۲۹ مهرماه تا يكم آبان ماه جاري 
قيمت هر كيلوگ��رم موز بين ۹.۵ ه��زار تا ۱۱ 
هزارتومان، پسته تازه بين ۳0 هزار تا ۵0 هزار 
تومان و نرخ هركارتن آناناس بين ۱۸0 تا ۲۶0 

هزار تومان است. 

بي ثباتي نرخ محصوالت 
كشاورزي و بهانه هاي فصلي

تشكل ها

 اما و اگرهاي 
ثبات نرخ ارز
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مس��وول كميته مش��اركت هاي مردمي و اسكان 
س��تاد اربعين مس��تقر در م��رز ش��لمچه گفت: 
خدمت رساني موكب هاي حسيني به زائران در مرز 

شلمچه تا پايان ماه صفر ادامه دارد. 
مكي يازع يك ش��نبه در گفت وگو ب��ا خبرنگاران 
اظهار داشت: خدمات موكب هاي مسير بازگشت 
زائران اربعين حس��يني تا پايان م��اه صفر با توجه 
به آمار زائران باقي مانده در ع��راق ادامه مي يابد و 

مشكلي در خدمت رساني به زائران نيست. 
وي به استقرار ۲۴ موكب در مسير بازگشت زائران 
در پايانه مرزي ش��لمچه افزود: هم اكن��ون روزانه 
70هزار وع��ده غذايي و مي��ان وعده بي��ن زائران 

بازگشته از سفر كربال توزيع مي شود. 
يازع ب��ه بازگش��ت بي��ش از ۶0 درص��د از زائران 
اربعين از مرزش��لمچه اش��اره كرد و گفت: به طور 
متوس��ط س��ه هزار قالب يخ، ۳0 ه��زار قرص نان 

بين موكب ها توزيع مي ش��ود ت��ا در اختيار زائران 
قرار گيرد. وي اف��زود: آب به ان��دازه كافي در بين 
موكب هاي مستقر در پايانه شلمچه توزيع شده و 
نگراني در اين خصوص نس��يت. مس��وول كميته 
مشاركت هاي مردمي و اسكان ستاد اربعين مستقر 
در مرز ش��لمچه گف��ت: با هماهنگي انجام ش��ده 
بيش از ۱0 حسينيه و مسجد در مسير شلمچه تا 
خرمشهر براي اسكان زائراني كه از عراق به كشور 
بازمي گردند پي��ش بيني ش��ده تا زائ��ران بعد از 

استراحت به شهرهاي خود سفر كنند.
حركت زائران اربعين حس��يني به سمت گذرگاه 
ش��لمچه در ۱۵كيلومت��ري غ��رب خرمش��هر از 
روزهاي آغاز ماه صفر شروع شد و در اربعين به اوج 
رسيد. ش��لمچه در ۱۵ كيلومتري غرب خرمشهر 
مهم ترين گذرگاه مرزي اس��تان خوزس��تان براي 

تردد زائران اربعين حسيني است.

خدمت رساني موكب هاي اربعين تا پايان صفر در شلمچه ادامه دارد

آيين

مصوبه جلس��ه دوم س��تاد هماهنگي و راهب��ري اجراي 
نقشه مهندسي فرهنگي كش��ور در مورد تعيين مسوول 
پيگيري اجرايي سازي نقشه مهندسي فرهنگي كشور در 
دستگاه هاي مجري توس��ط معاون اول رييس جمهوري 
براي اجرا ابالغ ش��د. به گزارش  مركز خبر ش��وراي عالي 
انقالب فرهنگي، بر اساس اين مصوبه دستگاه هاي مجري 
نقشه مهندسي فرهنگي موظف هستند، يكي از معاونان 
ذي ربط را به عنوان مسوول اجرايي سازي، نظارت و ارزيابي 
مصوبات ستاد هماهنگي و راهبري اجراي نقشه مهندسي 
فرهنگي كش��ور تعيين و در مدت يك هفته به دبيرخانه 
شوراي عالي انقالب فرهنگي معرفي كنند. اين مصوبه از 
سوي اس��حاق جهانگيري به وزارتخانه هاي كشور، علوم، 
تحقيقات و فن��اوري، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارش��اد 
اس��المي، آموزش و پرورش، كميس��يون هاي فرهنگي 
مجلس ش��وراي اس��المي، آموزش و تحقيقات مجلس 
شوراي اسالمي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي 
ايران، سازمان تبليغات اسالمي، س��ازمان برنامه و بودجه 

كشور، معاونت رياس��ت جمهوري در امور زنان و خانواده، 
ش��وراي فرهنگي اجتماعي زنان و خان��واده، قوه قضاييه، 
شوراي عالي حوزه علميه، ش��وراي عالي فضاي مجازي، 
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، شوراي 
سياست گذاري فرهنگي بين المللي و دانشگاه آزاد اسالمي 
ابالغ شده است. در اين مصوبه آمده است: تعيين مسوول 
پيگيري اجرايي سازي نقشه مهندسي فرهنگي كشور در 
دستگاه هاي مجري كه در جلس��ه دوم ستاد هماهنگي و 
راهبري اجراي نقشه مهندس��ي فرهنگي كشور در تاريخ 
۱۱ شهريورماه ۹۸ به تصويب رسيد، به شرح ذيل براي اجرا 
ابالغ مي شود:  تمام دستگاه هاي مجري ذكر شده در بند 
ب فصل هفتم نقشه مهندسي فرهنگي در راستاي اجراي 
تبصره۳شق )ب( ماده واحده وظايف و تركيب اعضاي ستاد 
هماهنگي نقشه مهندسي فرهنگي كشور موظف هستند، 
يكي از معاونين ذيربط را به عنوان مسوول اجرايي سازي، 
نظارت و ارزيابي مصوبات ستاد هماهنگي و راهبري اجراي 

نقشه مهندسي فرهنگي كشور تعيين كنند. 

ابالغ مصوبه تعيين مسوول اجرايي سازي نقشه مهندسي فرهنگي كشور 

دولت



روي موج خبر

 قدردان�ي روحان�ي از ميهمان ن�وازي 
عراقي ها؛پاد|

رييس جمه��وري اس��امي اي��ران در پيامي به 
رييس جمهور و نخست وزير عراق، با قدرداني از 
تاش همه مردم، مسووالن، علما و به ويژه مقام 
مرجعيت براي تامين امنيت كامل و ميهمان نوازي 
از زائرين اربعين حسيني، گفت: اين گردهمايي 
بيش از پيش نش��ان داد ك��ه اربعين فقط يك 
مناس��بت تقويمي نيس��ت. در بخش��ي از پيام 
روحاني به »برهم صالح« رييس جمهور و عادل 
عبدالمهدي نخست وزير عراق، آمده است: اين 
همايش جهاني سرشار از بركات است كه هر سال 
بيش از پيش ابعادي آش��كارتر مي يابد و تجلي 
همبستگي و اتحاد و نزديكي صميمانه ارادتمندان 
رس��الت و واليت به ويژه در بين مردم دو كشور 
ايران و عراق و تشكيل جبه هاي واحد عليه ظلم، 
تبعيض و خشونت است. اينجانب الزم مي دانم از 
همه مسووالن، علما و به ويژه مقام مرجعيت كه 
با تأمين امنيت كامل و ميهمان نوازي از زائرين، 
از هيچ كوششي دريغ نكردند، صميمانه تقدير و 

تشكر كنم.

   امارات ۷۰۰ ميلي�ون دالر پول هاي بلوكه 
شده ايران را آزاد كرده است؛خانه ملت|

نماينده مردم فريدونشهر و چادگان در مجلس 
دهم مي گويد: روابط ارزي امارات با ايران بهبود 
يافته و اين كشور ۷۰۰ ميليون دالر از پول هاي 
بلوكه شده ايران را آزاد كرده است. اكبر تركي در 
خصوص تغيير رفتار كش��ورهاي غربي و عربي 
با ايران، اظهار داش��ت: اروپايي ه��ا مي دانند اگر 
روزانه ۷۰۰ هزار تا ۱.۵ ميليون بشكه نفت مورد 
نياز خود را از ايران خريداري كنند مشكاتشان 
رفع مي ش��ود و هدف آنها نفع رساندن به ايران 
نيس��ت بلكه ب��راي رفع گرفت��اري خود تاش 
مي كنند. اماراتي ها نيز فهميده اند كه دراين مقطع 
غربي ها و عربستان نمي توانند امنيت اين كشور 
را تامين كنند. وي افزود: امارات خود را سوييس 
خاورميانه معرفي مي كند اما تجارت، بانكداري، 
انرژي و هواپيمايي اين كش��ور وابسته به امنيت 
است و مي داند در صورت نبود امنيت نمي تواند 

كاري كند.

   سامانه ثبت دارايي مسووالن روي شبكه 
ملي قرار گرفت؛ميزان|

امكان دسترسي به سامانه ثبت دارايي مقامات، 
مس��ووالن و كارگزاران جمهوري اسامي ايران 
از بستر شبكه ملي در داخل كشور فراهم شد. در 
راستاي تس��هيل فرآيند ثبت دارايي مسووالن، 
دسترسي به سامانه ثبت دارايي مقامات، مسووالن 
و كارگزاران جمهوري اسامي ايران از بستر شبكه 
ملي امكان پذير شد. مسووالن سراسر كشور كه 
داراي حساب كاربري »ثنا« )ثبت نام الكترونيك 
قضايي( هس��تند مي توانند با مراجعه به نشاني 
https: //amval.adliran.ir دارايي و اموال 
خود را اظهار كنند. براي دريافت حساب كاربري 
»ثنا« مراجعه مسووالن به يكي از دفتر الكترونيك 
قضايي با همراه داشتن كارت ملي ضروري است.

   غافلگي�ري س�رويس هاي اطالعات�ي 
استكباري؛سپاه نيوز|

فرمانده كل س��پاه پاس��داران در پيامي در پي 
دس��تگيري سرش��بكه كانال آمدنيوز، تاكيد 
كرد: با اين ابتكار عم��ل و اقدام اطاعاتي طراز 
جهاني و حرفه اي، يكي از كورس��وهاي جنگ 
رواني دشمن در ناامن سازي ذهني و راه اندازي 
آشوب هاي خياباني، اختاف افكني بين نخبگان 
و مسووالن، ترويج بدبيني و نا اميدي در مردم 
خام��وش ش��د و غافلگيري بر س��رويس هاي 
اطاعاتي استكباري تحميل شد. در ادامه اين 
پيام تاكيد شده است: اميد وافر داريم به بركت 
خون مطهر ش��هدا و صبر و اس��تقامت تمامي 
همرزم��ان جبهه مبارزه با كف��ر در طليعه گام 
دوم انقاب اس��امي، سرشت عاشورايي سپاه 
در سايه رهبري معظم انقاب، سرمايه اي براي 

پيشقراولي لشكر فائقه امام زمان)عج( باشد.

   جع�ل خب�ر از طري�ق كامپيوتره�اي 
سوپرمدرن ؛تعادل|

س��فير ايران در لن��دن گفت: اعضاي س��ازمان 
منافقين از طريق كامپيوترهاي سوپرمدرن براي 
مس��موم كردن افكار عمومي به صورت وس��يع 
به دروغ پ��ردازي و جعل خبر مي پردازند. حميد 
بعيدي نژاد با انتشار عكس��ي در توييتر نوشت: 
اين عكس اعضاي س��ازمان منافقين در پادگان 
اش��رف در آلباني اخيرا به بيرون رس��يده است. 
بسياري از اعضاي س��ازمان با لباس غيرنظامي 
دست به اسلحه هاي جديد برده اند كه عبارتند از 
كامپيوترهاي سوپر مدرني كه از طريق آنان براي 
مسموم كردن افكار عمومي به صورت وسيع به 

دروغ پردازي و جعل خبر مي پردازند.

   اح�زاب نمايندگان خود در كميس�يون 
ماده۱۰ را انتخاب مي كنند؛وزارت كشور|

مديركل سياسي وزارت كشور اعام كرد: دبيران 
كل احزاب ملي و اس��تاني نماين��دگان خود را 
 در كميس��يون ماده ۱۰ احزاب روز پنجش��نبه

- ۲ آبان ماه- انتخاب مي كنند. »حميد مانوري« 
در اطاعيه اي درباره انتخابات نمايندگان احزاب 
در كميس��يون م��اده ۱۰تصريح كرد: س��مت 
دبيركلي حزب قائم به شخص بوده و قابل توكيل 
به غير نيست و دبيران كل )اعم از نامزدها و ساير 
دبيران كل جه��ت راي دادن( بايد ش��خصًا در 
جلسه انتخابات شركت كنند. در اطاعيه دبير 
كميس��يون ماده ۱۰ احزاب آمده است: حضور 
دبيران كل در جلسه انتخابات و دادن راي منوط 
به داشتن معرفي نامه كتبي با سربرگ و مهر حزب 

مربوطه است.

ايران2

دستيار ويژه رييس سازمان انرژي اتمي:

مدارثانويهرآكتوراراكراهاندازيميشود
در شرايطي كه بسياري از تحليلگران به دنبال برنامه هاي 
آتي ايران در حوزه دانش هسته اي بعد از خروج ترامپ از 
برجام هستند، ايران به دور از رفتارهاي حاشيه ساز تاش 
مي كند تا زمينه ارتقاي دانش هسته اي خود را مبتني بر 
حقوقي كه در برجام روي آن تاكيد شده تداوم بخشد. يكي 
از مهم ترين بخش هاي مطرح شده در برجام رآكتور اراك 
است كه بر اس��اس مفاد برجام كشورهاي چين و اياالت 
متحده موظف به روزآوري و س��ازماندهي آن بودند؛ بعد 
از خروج ترامپ از برجام اما با جايگزيني امريكا با انگليس 
دور تازه اي از برنامه هاي توسعه محور در اين سايت آغاز 

شده است. 
به گفته دس��تيار ويژه رييس س��ازمان انرژي اتمي مدار 
ثانويه رآكتور در حال بازطراح��ي اراك تا ۲ هفته آينده 
راه اندازي مي شود و تا سال آينده تست هاي سرد و تا سال 
۱۴۰۰ رآكتور اراك به صورت كامل راه اندازي خواهد شد 
كه اقدامي اقتدارآفرين و كاري جهادي و عملياتي است. 
علي اصغر زارعان ديروز در آيين افتتاحيه چهل و هشتمين 
نمايشگاه تخصصي دستاوردهاي صنعت هسته اي كشور 
در كرمان افزود: ۱۰۰ درصد فعاليت هاي صنعت هسته اي 
ايران بومي سازي شده است و امروز در طراحي و ساخت 
انواع سانتريفيوژ خودكفا هستيم و از اينكه اين تكنولوژي 
هاي تك و خاص اس��ت، خايي نداريم. وي تاكيد كرد: 
زماني كشورهاي ديگر حاضر نبودند يك سانتريفيوژ به 
ما داده و تحمل نداشتند يك سانتريفيوژ براي ما بچرخد 
و اين در حالي است كه هم اكنون هزاران سانتريفيوژ در 
س��ايت هاي نظنز و فوردو مش��غول به كار است. دستيار 
ويژه رييس س��ازمان انرژي اتمي با بيان اينكه مهم تر از 
سانتريفيوژ، كيك زرد است تصريح كرد: كيك زرد ماده 
اوليه و استراتژيكي است و همه دنيا مي توانند آن را بخرند، 
اما به جمهوري اسامي نمي فروشند و اكنون توليد اين 

ماده را در اختيار داريم.
وي اظهار داشت: اسكن بخش اعظمي از مساحت كشور 
انجام ش��ده اس��ت و در حال حاضر مي دانيم چقدر ماده 
استراتژيك اورانيوم بومي داريم و امسال از ۵۰ تن اورانيوم 

بومي استفاده خواهيم كرد.
زارعان افزود: ساالنه به ۲۷ تن اورانيوم غني شده براي يك 

نيروگاه هسته اي قدرت نياز داريم و اكنون به ظرفيت قبل 
از انقاب در توليد كيك زرد رسيده ايم و بايد روز به روز به 

فعاليت هاي خود ادامه بدهيم.
وي تصريح كرد: ماده اوليه كيك زرد را بومي توليد مي كنيم 
و اين اقدام در قدرت چانه زني ما در عرصه بين المللي خيلي 

اثرگذار است.

     به دنبال سالح هسته اي نيستيم
دستيار ويژه رييس سازمان انرژي اتمي بيان كرد: دنبال 
س��اخت بمب اتمي و انبار كردن آن نيستيم زيرا فتواي 
مقام معظم رهبري براي ما ماك است. ما فناوري آن را 
داريم و اين اقتدار قدرت چانه زني ايران عرصه بين المللي 

را باال مي برد.
وي با بيان اينك��ه در مذاكرات هس��ته اي تاش كردند 
كاربري رآكت��ور اراك را تغيير بدهند اظهار داش��ت: در 
كنار رآكتور اراك، توليد آب سنگين نيز فعاليت مي كند 
و ساالنه ۲۰ تن آب سنگين توليد و به بعضي از كشورها 
صادر مي كنيم و كساني كه مي گفتند ايران بلوف مي زند، 
خودشان خريدار آب سنگين ما شده اند و تا ظرفيت ۲۵تن 
برحسب نياز مي توانيم آب سنگين توليد كنيم. زارعان با 
بيان اينكه سايت فوردو يك سايت پدافندي است افزود: 
امروز يك هزار و ۴۴ س��انتريفيوژ در ف��وردو و پنج هزار و 

۶۰سانتريفيوژ در نظنز موجود است.
وي تاكيد كرد: اگر در مذاكرات هس��ته اي با قدرت هاي 
جهاني به ط��ور ۱۰۰ درصد اعتم��اد مي كرديم، اكنون 
جايگاه ما اين نبود و با كار جهادي و بصيرت اين فعاليت ها 
اتف��اق افتاد و اي��ن فعاليت ها و اقدام��ات تمريني براي 
بزگشت پذيري به قبل از اجراي تعهدات است. دستيار 
ويژه رييس س��ازمان انرژي  ادام��ه داد: هر چند ظرفيت 
غني س��ازي مدنظر و موردنياز را انج��ام مي دهيم اما در 
حوزه تحقيق و توس��عه نيز كار چند ساله صورت گرفته 
كه چند ماش��ين را مي توانيم رونمايي كنيم و سه نسل 
جديد از ماشين هاي سانتريفيوژ )تك ماشين( در روزهاي 
آينده رونمايي خواهد شد. وي با بيان اينكه هدف گذاري 
كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت در سازمان انرژي اتمي 
داريم تصريح كرد: نهادهاي نظارتي بيايند و بينند كجا 

بوديم و به كجا رس��يديم، اما متاسفانه برخي بي انصافي 
كرده و مي گويند سازمان انرژي اتمي متوقف شده است.

     استفاده هاي پزشكي از دانش هسته اي
زارعان با اش��اره به مرگ و مير باال به علت س��رطان ها در 
كشور تاكيد كرد: نمي توانيم دست روي دست بگذاريم و 
كاري نكنيم و پروژه اي به نام تترا در زمينه استانداردسازي 
رادي��و دارو را دنبال مي كنيم. وي گف��ت: يكي از وظايف 
س��ازمان انرژي اتمي توليد راديو دارو اس��ت و در هفته به 
۱۹۰ بيمارستان و مركز درماني را راديودارو مي دهيم كه 
اين پروژه ۶۳ ميليون يورو هزينه دارد و به برخي كشورها 

نيز صادرات انجام مي دهيم. دستيار ويژه رييس سازمان 
انرژي اتمي بيان كرد: مركز درمان قطعي سرطان ها را در 
دست ساخت داريم كه نزديك به ۲۰۰ ميليون يورو هزينه 
دارد. وي گفت: نيروگاه بوشهر روزانه به اندازه ۶ و نيم ميليون 
بشكه صرفه جويي انرژي در حوزه نفت دارد و هرچه در برق 
هسته اي پيش برويم در ذخاير استراتژيك مي توانيم صرفه 
جويي كنيم و برق ماندگار و پايدار داشته باشيم. زارعان تاكيد 
كرد: نظام جمهوري اسامي در پي عملياتي كردن چرخه 
سوخت از اكتشاف و استخراج و سوخت بومي كار كرده است 
و در زمره ۱۰ كشور اول دنيا در اين حوزه قرار داريم و اين اقدام 
منجر به عصبانيت غربي ها و حتي كشورهايي شده كه با ما 

ارتباط دوستانه دارند. وي تاكيد كرد: براساس حمايت همه 
دولت ها از ابتدا تا امروز و حمايت هاي مقام معظم رهبري 
صنعت هسته اي كشور بومي ش��ده و همه دوره ها كمك 
كرده اند كه بتوانيم اين چرخه را بومي سازي كنيم و با يك 
باد نلرزيم. دستيار ويژه رييس سازمان انرژي اتمي افزود: 
اقداماتي انجام داده ايم كه شانه به شانه كشورهايي مانند 
امريكا حركت مي كند و پژوهشگاه ملي مواد را راه اندازي 
كرده ايم كه از دس��تاوردهاي صنعت هسته اي است. وي 
تصريح كرد: براي حركت به سمت فناوري هاي نوين بايد 
ريسك و هزينه كرد و كشور براي اينكه زير بار سلطه نرود، 

دارد هزينه مي كند و بايد هزينه استقال را داد.

كمك ستاد ديه به 1087 زنداني مهريه و نفقه

 ۳۳۱۸  زنداني جرايم غيرعمد آزاد شدند
مديرعامل ستاد ديه كش��ور به تشريح عملكرد ستاد 
ديه در نيمه نخست سال ۹۸ پرداخت و گفت: اگرچه 
مساعدت زندانيان مهريه هرگز در اولويت آزادي هاي 
ستاد ديه قرار نداشته و ندارد اما به دليل وضعيت بغرنج 
برخي از اين محكومان و طوالني شدن مدت حبس افراد 
ياد شده نه به طور مستقيم بلكه در زمينه تامين پيش 
قسط اعسار، ستاد ديه به ۸۴۸ زنداني مهريه كمك كرده 
و ۲۳۹ مددج��وي بدهكار نفقه را نيز با لحاظ موقعيت 
معيشتي اعضاي خانواده اين زندانيان مورد حمايت قرار 
داده است. سيداس��داهلل جواليي در گفت وگو با ايسنا، 
گفت: رقم بدهي تعداد ۳۳۱۸ زنداني تحت حمايت ستاد 
مردمي ديه رقمي بالغ بر ۸ هزار ميليارد و ۶۰۴ ميليون 
ريال بود كه در فرآيند رس��يدگي با برگزاري جلسات 
متعدد اولي��اي دم و طلبكاران خصوصي با گذش��ت 
۴۷.۶ درصدي محكوم به، هميار مجموعه آزادي هاي 
انجام شده بودند. جواليي با بيان اينكه وام هاي بانكي، 
نجات بخش تنها ۴ درصد زندانيان بود، ادامه داد: با وجود 
تصويب نمايندگان مجلس ش��وراي اسامي در ارايه 
مبلغي معادل ۲۰۰ ميليارد تومان، اما به دليل مشكات 
بسياري از خانواده زندانيان در ارايه تضامين مورد قبول 
بانك هاي عامل تنها ۴ درصد بدهكاران آزاد شده توفيق 
يافتند از اين تس��هيات مقرر استفاده كنند كه سهم 
بانك تجارت با ۳ درصد بيش از ديگر بانك هاست. وي 

با بيان اينكه نقدينگي ارايه شده زندانيان فقط ۲ درصد 
بود، گفت: در فرآيند رس��يدگي بعد از اقدامات كميته 
صلح و سازش نوبت به تاش زنداني يا نزديكان او براي 
تامين بخشي از بدهي به قدر وسع آنهاست كه در اين 
زمينه در ۶ ماهه نخس��ت امسال در تامين اصل بدهي 
شاهد هستيم تنها ۲.۳ درصد محكوميت ريالي را خود 

محبوسان تامين داشته اند.

     حضور مردم در بحران ها
مديرعامل س��تاد ديه كش��ور با بيان اينكه نهادهاي 
حمايتي تنها يك درصد بده��كاران غيرعمد را ياري 
داشته اند، گفت: با وجود اينكه برخي از زندانيان تحت 
حمايت س��تاد ديه بدهكاران ديات رانندگي هستند، 
با اين وجود برخي نهادها مانند ش��ركت هاي بيمه گر 
يا صندوق تامين خسارت هاي بدني تا حدودي طبق 

قانون موظف به ايفاي تعهدات خويش كه همانا پرداخت 
خسارات جاني يا مالي باشد هستند و در اين زمينه جمع 
پرداختي  شركت هاي بيمه براي آزادي بدهكاران ستاد 
ديه ۱.۴ درصد است. وي با بيان اينكه ۳۹ درصد زندانيان 
آزاد شده از ارايه اعسار منتفع شده اند، گفت: در جريان 
حبس زدايي مددكاران زندان ها و كميته هاي مردمي 
س��تاد ديه در زندان ها با معاضدت هاي قضايي و انجام 
راهنمايي هاي الزم در جهت ارايه دادخواست اعسار تا 
ميزان ۴۰ درصد بدهكاران را در پذيرش اعسار به تقسيط 
همياري داشته اند. مديرعامل ستاد ديه كشور با اشاره 
به آزادي ۱۳۶ زن زنداني در ۶ ماهه نخست سال جاري 
گفت: ۴ درصد آزادي هاي ستاد ديه را در نيمه نخست 
س��ال جاري زناني شامل مي ش��وند كه اغلب به دليل 
بدهي هاي مالي در بند بودند. طب��ق اين آمار از جمع 
آزادي هاي ۳ هزار و ۳۱۸ نفري زندانيان جرايم غيرعمد 
ستاد ديه در ۶ ماهه نخست امسال تعداد ۱۳۶ خانم از 

بند رهايي يافته اند.
وي اف��زود: در جمع بدهكاران ديات ناش��ي از حوادث 
رانندگ��ي با وج��ود كاه��ش ورودي زندان ها و تقليل 
رانندگان بده��كار ديه در داخل ندامتگاه ها اما از جمع 
آزادي هاي انجام ش��ده در فصل هاي بهار و تابس��تان 
۱۲۲ مورد آزادي ها مربوط به اين مددجويان اس��ت. 
همچنين در شمار بدهكاران مالي ناشي از صدور چك 

يا تعهد سفته تا ۱۵ درصد مددجويان به واسطه ضمانت 
از افراد متواري يا امتناع كننده در پرداخت بدهي روانه 
زندان شده اند و مابقي افرادي هستند كه با امضاي اين 
اوراق تجاري گرفتار حبس شده اند كه در مجموع تعداد 
آزادي هاي مرتبط با اين محكومان عدد دو هزار و س��ه 
زنداني را نشان مي دهد. مديرعامل ستاد ديه كشور با 
اشاره به استخاص ۷۲ بدهكار ديات حوادث كارگاهي 
گفت: مابين زندانيان مورد حمايت س��تاد ديه اگرچه 
بدهكاران ديات فوتي يا جرحي ناشي از حوادث كارگاهي 
كمترين تعداد را به خود اختصاص داده اند؛ اما با افزايش 
نرخ ديه و به تبع آن سنگين بودن رقم بدهي غالب اين 
افراد كه به دليل تسبيب در قطع نخاع يا معلوليت هاي 
حاّد متحمل جبران خس��ارات شده بودند، تسهيات 
به مراتب بيشتري را براي آزادي خود از زندان دريافت 
كرده اند. وي با اشاره به حمايت ۱۰۸۷ زنداني بدهكار 
مهريه و نفقه گفت: اگرچه مس��اعدت زندانيان مهريه 
هرگز در اولويت آزادي هاي س��تاد ديه قرار نداش��ته و 
ندارد اما به دليل وضعيت بغرنج برخي از اين محكومان 
و طوالني ش��دن مدت حبس افراد يادش��ده نه به طور 
مستقيم بلكه در زمينه تامين پيش قسط اعسار، ستاد 
ديه به ۸۴۸ زنداني مهريه كمك كرده و ۲۳۹ مددجوي 
بدهكار نفقه را نيز با لحاظ موقعيت معيش��تي اعضاي 

خانواده اين زندانيان مورد حمايت قرار داده است.
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 حمايت دولت از 
 پيام رسان هاي داخلي

رييس دفتر رييس جمهور با 
بيان اينكه بايد به عزيزانمان 
در س��پاه تبريك بگويم كه 
خيل��ي خوب  و س��نجيده 
»روح اهلل زم« را دس��تگير 
كردن��د، گف��ت: آمدنيوز 
در ح��ال كار ك��ردن براي 
سرويس هاي جاسوسي دشمن بود.  به گزارش تسنيم 
محمود واعظي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سياست 
دولت مطرح كردن نام يك پيام رسان به عنوان پيام رسان 
مرجع نيست بلكه سياس��ت دولت حمايت و تقويت 
پيام رسان هاي داخلي است.  وي افزود: اعتقاد داريم بايد 
تاش كنيم كه حريم خصوصي م��ردم در داخل ايران 
بماند و دشمن نتواند همه اطاعات مردم ايران را در خارج 
از ايران نگاه دارد. اين هدف دولت و شوراي عالي فضاي 
مجازي است و رييس جمهور هم همين را دنبال مي كند. 
رييس دفتر رييس جمهور تصريح ك��رد: تا زماني كه 
پيام رسان هاي داخلي نمي توانند همه خدمات مورد نياز 
مردم را ارايه دهند يا كمتر اين خدمات را ارايه مي دهند؛ 
]تنها[ پيام رسان هايي كه به اخاق و امنيت كشور توجه 
مي كنند؛ ازنظر دولت مي توانند ادامه كار دهند. واعظي 
تأكيد كرد: در گذشته هم اعام كرده بوديم كه فعاليت ها و 
عمليات برخي شبكه ها ]فضاي مجازي[ كار اطاع رساني 
و تبليغاتي و رسانه اي نيست. اينها در زمين دشمن كار 
مي كنند؛ مانند آمدنيوز. اوتصريح كرد: ديديد كه اين فرد 
آنقدر به خودش مطمئن بود؛ زماني كه به ايران آمد هر 
آنچه روي آن سرمايه گذاري كرده بود؛ فروريخته و ]از 

مردم و مجموعه نظام[ عذرخواهي كرد. 

با اصالح ساختار اقتصادي 
نيازي به يارانه نقدي نيست

يك نماين��ده مجلس دهم 
پرداخت يارانه نقدي به مردم 
را طرح شكست خورده اي 
دانس��ت و گفت: با اصاح 
ريش��ه اي اقتصاد كش��ور، 
اقتص��اد س��المي خواهيم 
داشت و به دنبال آن عموم 
مردم ديگر به يارانه نقدي نيازي ندارند. محسن علوي 
در گفت وگو با ايسنا درباره حذف يارانه سه دهك باالي 
جامعه گفت: شايد در نگاه اول واريز يارانه براي تمامي 
جمعيت كشور آن هم به صورت يكسان عادالنه به نظر 
برسد اما تعريف واقعي عدالت اين است كه هر چيز در 
جاي خودش اعمال ش��ود. فرد متم��ول و ثروتمند به 
يارانه ۴۵ هزار توماني نياز ندارد، اما شايد افرادي با همين 
مبلغ ناچيز بتوانند بخشي از مشكات شان را حل كنند. 
وي با تاكيد بر لزوم شناس��ايي افراد نيازمند براي دادن 
يارانه نقدي افزود: اين احتمال وجود دارد كه افرادي در 
مقطعي مشكل مالي نداشته باشند اما در آينده به دليل 
مشكات شديد مالي به يارانه نقدي نياز داشته باشند؛ 
بنابراين بايد راه را براي اين افراد هم باز گذاشت. علوي 
با بيان اينكه متاسفانه در حال حاضر مبلغ يارانه ارزشي 
براي مردم ندارد، توضيح داد: در ابتداي پرداخت يارانه 
نقدي ۴۵ هزار توماني، دالر ۳۰۰۰ تومان بود اما در حال 
حاضر دالر ۱۱ هزار تومان است و عما رقم يارانه ارزشي 
ندارد. وي اظهار كرد: با توجه به ابزارهاي كميته امداد براي 
شناسايي افراد نيازمند بهتر است كميته امداد مسوول و 
متولي توزيع يارانه به دهك هاي پايين جامعه باشد تا اين 

حق به نيازمندان پرداخت شود.

رييس جمهور در مورد 
رفراندوم درخواستي نداده اند

ك��ه  يطي  ا ش��ر ر  د
رييس جمهوري بارها درباره 
ضرورت استفاده از ظرفيت 
قانوني همه پرسي صحبت 
كرده اما عضو كميس��يون 
قضاي��ي و حقوقي مجلس 
مي گويد: هرچند بارها آقاي 
رييس جمهور درباره رفراندوم سخن گفته اند اما عما 
درخواستي به مجلس نداده اند كه راجع به يك موضوع 
كه يك معضل اس��ت و نياز به رجوع ب��ه آراي عمومي 
است بگويند من درخواست برگزاري رفراندوم را دارم. 
محمدعلي پورمختار در گفت وگو با ايلنا، در پاسخ به اين 
سوال كه طبق تاكيدات رييس جمهور چقدر ضرورت 
دارد كه از هم��ه ظرفيت هاي قانون اساس��ي ازجمله 
ظرفيت همه پرسي استفاده كنيم؟، گفت: قانون اساسي 
شرايط رفراندوم را گفته است، يعني براي مسائل مهم 
و اساسي كشور است كه با درخواست رييس جمهور و 
تصويب مجلس صورت گيرد.. پورمختار در پايان گفت: 
صحبت هاي رييس جمهور تاكنون در حد طرح مساله 
ب��وده و حتي خارج از درخواس��ت از مجلس اينكه چه 
مس��اله اي مدنظر است ما تا حاال نشنيده ايم كه ايشان 
بگويد راجع به فان مساله نظر برگزاري رفراندوم دارم. 
اين اتفاق تا حاال نيفتاده و اگر رييس جمهور واقعا نظرش 
اين اس��ت كه ما نياز به رفراندوم داريم با نوشتن نامه و 
رعايت تش��ريفات مي تواند درخواست آن را به مجلس 
بدهد. وي  گفت: همين است، شوراي نگهبان در انتخابات 
دخالت ندارد بلكه نظارت دارد و همه هم پذيرفته اند و 

قانون هم وجود دارد.

انتقاد عضو مجمع از بالتكليفي 
لوايح اف اي تي اف

عضو مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام مي گويد: ما 
نمي توانيم بدون تعامل با 
جامعه بين الملل و اقتصاد 
جه��ان و س��از و كارهاي 
مرتبط با آن اقتصاد پويايي 
داشته باش��يم. ولي به هر 
حال مناف��ع ملي هم بايد كاما مدنظر باش��د و ما 
در شراطي هس��تيم كه اگر احساس شود تصويب 
اين لوايح منفع��ت چنداني براي ما ن��دارد و صرفا 
تعهدات يك جانبه اي براي ما دارد، طبيعي اس��ت 
كه در اين صورت مجمع تشخيص مصلحت نظام 
يا دولت نمي توانن��د تصميم بگيرن��د. به گزارش 
جماران، مجيد انصاري در واكنش به مهلت جديد 
FATF به ايران، اظهار داشت: لوايح پالرمو و CFT از 
سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به كميسيون 
مشترك تخصصي ارجاع شده و در چند ماه گذشته 
بحث تازه اي نداشته ايم. بايد در جلسه آينده مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام از دبيرخانه بخواهيم كه 
وضعيت جديد را ارزيابي كنند و مسووالن وزارت امور 
خارج��ه و وزارت امور اقتصادي و دارايي از وضعيت 
ت��ازه و مهلت هايي كه داده ش��ده ارزيابي جديدي 
داشته باشند و گزارشي ارايه كنند؛ تا مجمع بر اساس 
وضعيت جديد بررسي و اتخاذ تصميم كند. انصاري 
تأكيد كرد: م��ا نمي توانيم ب��دون تعامل با جامعه 
بين الملل و اقتصاد جهان و سازوكارهاي مرتبط با آن 
اقتصاد پويايي داشته باشيم. ولي به هر حال منافع 

ملي هم بايد كاما مدنظر باشد.

»اعتماد ملي« در حال بررسي 
تعداد اصالح طلبان انتخابات است
در شرايطي كه وزارت كشور 
ديروز ليست احزاب فعال در 
جريان انتخابات اسفند۹۸ را 
منتشر كرد سخنگوي حزب 
اعتماد ملي به عنوان يكي از 
احزاب فراگير و قانوني كشور 
با بيان اينكه در حال بررسي 
اصاح طلبان آماده ورود به انتخابات هستيم، گفت: اگر 
شوراي نگهبان نامزدهاي اصاح طلبان را تاييد كند، ما در 
همه حوزه ها نامزد خواهيم داشت. اسماعيل گرامي مقدم 
در گفت وگو با ايسنا درباره تازه ترين فعاليت هاي انتخاباتي 
اعتماد ملي، اظهار كرد: در حال بررسي هستيم كه در 
هر استان چه تعداد اصاح طلب آماده ورود به انتخابات 
هستند و چه تعداد از اين افراد عضو اعتماد ملي هستند 
يا مايل اند كه اعتماد ملي از آنها حمايت كند. وي ادامه 
داد: كميته انتخابات حزب فعال است و در قالب شوراي 
سياست گذاري اصاح طلبان فعاليت مي كند. ما در حزب 
ارزيابي هاي خود را انجام داده و افراد را ترغيب و تشويق 
مي كنيم تا در انتخابات نامزد ش��وند، ولي در نهايت در 
قالب شوراي عالي سياست گذاري اقدام خواهيم كرد. او 
با بيان اينكه اگر شوراي نگهبان نامزدهاي اصاح طلبان 
را تاييد كند، ما در همه حوزه ها نامزد خواهيم داش��ت، 
تصريح كرد: نگاه ما بيشتر به ميزان توانايي استفاده از 
نيروهاي اصاح طلب است. اگر نامزد ما در همه حوزه ها 
تاييد صاحيت شوند، ليست انتخاباتي ارايه خواهيم كرد 
و در غير اين صورت در حوزه هايي كه نامزد نداشته باشيم، 
ليست نخواهيم داشت و اين حوزه ها بدون رقيب خواهند 

ماند كه نتيجه آن كاهش آرا خواهد بود.

چهره ها
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معاون وزير اقتصاد از پايان خواب خوش معافيت هاي مالياتي مناطق آزاد خبر داد

تهيه اليحه اي براي ساماندهي معافيت مالياتي مناطق آزاد
گروه اقتصاد كالن|

مناطق آزاد به اهداف خود نرسيده اند. اين موضوعي 
اس��ت كه اين روزها بسياري از كارشناسان و در عين 
حال مس��ووالن اقتصادي كشور بر سر آن اتفاق نظر 

دارند. 
در عين حال مس��ائلي مانند افزايش واردات بي رويه 
از اين مناطق منجر به آن ش��ده است كه بسياري از 
مسووالن از تجديدنظر در امور اين مناطق و همچنين 
لغو برخي امتيازات مربوط به آنها س��خن بگويند. در 
تازه ترين خبرها معاون وزير اقتصاد از تهيه اليحه اي 
براي پايان دادن به معافيت هاي مالياتي مناطق آزاد 

به شكل موجود آن خبر داده است. 
به گزارش »تعادل«، مناطق آزاد اقتصادي نخستين بار 
در تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه مورد توجه قرار گرفت. 
به اين ترتيب در ادامه ايجاد سه منطقه آزاد تجاري-

صنعتي در كشور تصويب شد.
هدف اين بود كه در اين مناطق سرمايه گذاري صورت 
گرفته و با اعطاي تش��ويق هايي مانند معافيت هاي 

مالياتي صادرات تقويت شود.
اه��داف ايجاد مناطق آزاد بعده��ا صراحتا در ماده ۱ 
قانون چگونگي اداره مناط��ق آزاد تجاري-صنعتي 
جمهوري اس��امي اي��ران مصوب مجلس ش��وراي 
اسامي در تاريخ ۲۱ شهريور ۱۳۷۲ اهداف تشكيل 
مناط��ق آزاد تجاري-صنعتي آم��د. طبق اين قانون 
تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد 
و توسعه اقتصادي، س��رمايه گذاري و افزايش درآمد 
عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار 
و كاال، حض��ور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، 
توليد و صادرات كاالهاي صنعت��ي و تبديلي و ارايه 
خدمات عمومي از مهم ترين اهداف تشكيل مناطق 

آزاد اعام شد.
با اين حال و بع��د از گذر چند ده��ه از اجراي قانون 
مناطق آزاد آن گونه كه آمارها خبر مي دهند مناطق 
آزاد به اهداف خود نرسيده اند. ولي اين فقط همه ماجرا 
نيست. مناطق آزاد و واردات بي رويه اي كه از طريق آن 
شكل مي گيرد و همچنين زمينه هايي كه براي قاچاق 
كاال به كشور فراهم كرده بعضا توليد داخل كشور را هم 

مخدوش كرده است.  در همين زمينه چندي پيش، 
س��عيد جالي قديري دبير اتحاديه توليد و صادرات 
نساجي و پوش��اك گفت: ساالنه ۲ و نيم تا ۳ ميليارد 
دالر در صنعت پوشاك قاچاق داريم و معتقديم حجم 

زيادي از اين قاچاق از مناطق آزاد انجام مي شود.
آن گونه كه اطاعات موجود نشان مي دهد مناطق آزاد 
به جاي دستيابي به اهداف خود كه افزايش صادرات 

بوده به دروازه صادرات تبديل شده است. 
در اين زمينه معصومي مدير سابق منطقه آزاد اروند 
نيز چنين گفت: امروز مناطق آزاد، توليد و صادرات 
محور نيستند و كسي نمي تواند ادعا كند اين مناطق 
در صادرات به اهداف خود رس��يده اند. كاالي همراه 

مس��افر، ته لنجي و توليد مجازي ك��ه در آن كااليي 
بياي��د و فق��ط در س��وله اي وارد و از آن ط��رف وارد 
سرزمين اصلي ش��ود؛ محلي براي قاچاق كاال است. 
معصومي گفت: واردات مناطق آزاد قطعًا از صادرات 
و صادرات مجدد بيشتر است. اين در حالي است كه 
در دنيا مناطق آزاد را براي درآمدزايي خودشان ايجاد 

مي كنند.

   پاياني براي معافيت هاي ۲۰ ساله مناطق آزاد
اكنون مدتي اس��ت كه س��خن از پايان معافيت هاي 
۲0 س��اله براي مناطق آزاد مطرح اس��ت. در همين 
راستا مدير س��ابق مناطق آزاد هم گفته است ادامه 

اين معافيت ه��ا توجيهي ن��دارد و درآمد عمومي به 
نام سهميه گمرك كه مي توانست از سرزمين اصلي 
وارد ش��ود و درآمد آن به خزانه ريخته شود در جيب 

مناطق آزاد رود.
معصومي گفت: فلسفه ايجاد مناطق آزاد بايد يك بار 
ديگر بازبيني شود و كشور حق دارد نتيجه ايجاد اين 
مناطق را با توجه به در اختيار داشتن معادل ۲0 درصد 

بودجه عمراني كشور ببيند.
فش��ارها و انتق��ادات در نهايت منجر به آن ش��د كه 
مس��ووالن اقتصادي كش��ور تصميم بگيرند در امور 
مربوط ب��ه مناط��ق آزاد تجديد نظر كنن��د. اكنون 
در تازه تري��ن اظهارنظر معاون وزي��ر اقتصاد از تهيه 

اليحه اي براي س��اماندهي معافيت مالياتي مناطق 
آزاد خبر داده اس��ت. محمدعلي دهقان دهنوي در 
گفت وگو با مهر، چنين اظهار كرد: حمايت از مناطق 
آزاد به عنوان درگاه هاي توسعه تجارت كشور بسيار 
مهم است اما با توجه به سوءاستفاده هايي كه مي شود 

نتيجه حمايت ها بايد كمك به اقتصاد كشور باشد. 
معاون امور اقتص��ادي وزير امور اقتصادي و دارايي با 
بيان اينكه در حال حاضر با اظهارات انتقادي مبني بر 
موثر نبودن معافيت ها مواجه هستيم، افزود: راهكار، 
اصاح مسير كنوني اس��ت؛ اين اصاح هم مي تواند 
ش��امل حذف معافيت ه��ا و هم قانونمن��د كردن و 
تحت نظارت در آوردن معافيت ها باشد؛ كافي است 
اطاعات مربوط به فعاليت هاي اقتصادي در اختيار 

سازمان امور مالياتي قرار بگيرد.
وي ادام��ه داد: در حال حاض��ر مناطق آزاد اطاعات 
اقتصادي خ��ود را كنترل مي كنند و س��ازمان امور 

مالياتي در اين مورد اختياري ندارد.
وي گفت: اگر اين اطاعات در اختيار س��ازمان امور 
مالياتي ق��رار بگيرد قطعا به جلوگي��ري از فرارهاي 

مالياتي كمك مي كند.

   س�اماندهي معافيت ه�ا در اليح�ه ماليات
بر مجموع درآمد 

دهقان دهنوي با بيان اينكه در منطقه آزاد بايد توليد 
و تجارت در جريان باش��د نه سوءاستفاده از موقعيت 
منطق��ه، تصريح ك��رد: در حال حاضر س��اماندهي 
معافيت هاي مالياتي مطرح اس��ت؛ پيش نويسي كه 
س��ازمان امور مالياتي براي اليحه ماليات بر مجموع 
درآمد تهيه كرده مساله ساماندهي معافيت ها ديده 
شده اس��ت. وي تاكيد كرد: البته ساماندهي لزوما به 
معناي حذف نيست بلكه مي تواند تغيير نرخ يا تغيير 

شكل معافيت را شامل شود.
آن گونه كه دهق��ان دهنوي خبر داده اس��ت ظاهرا 
به پايان خواب خ��وش معافيت هاي مالياتي نزديك 
مي ش��ويم. حاال بايد منتظر ماند و ديد گام هاي بعد 
اصاح و  بازنگري در ام��ور مربوط به مناطق آزاد چه 

مي تواند باشد.
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پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )1۰3(

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور   بيطرف|

فصل هفتم 
  چرا دولت؟

با اين حال اجتناب ناپذير نبود كه آن خشم همان 
شكلي را به خود بگيرد كه گرفت. اين خشم توانست 
عليه كساني باشد كه بيشترين مس��ووليت را در 
پلشتي هايي داشتند كه با پنهان شدن پشت افرادي 
كه از جهاني سازي و مالي سازي بي قيد و شرط دفاع 
مي كردند، اما همزمان مخالف ماليات هاي پيشرفته 
و انتفال برنامه ها و ياري دادن به كارگراني بودند كه 
شغل هايشان را به خاطر جهاني سازي از دست داده 
بودند يا به خاطر مالي سازي، مقررات زدايي مالي و 
پيامدهاي پس از آن، آسيب خورده بود،  قرار گرفته 
بودند . چرا )خش��م( اين شكل را به خود گرفت – 
حمله به مردماني كه با منافع شان بيگانه بودند اما 
نه دقيقا خيلي زياد – سوالي است كه بدون شك در 
سال هاي آينده بايد به بحث گذاشته شود. شايد به 
خاطر آن بود كه »كلينتون« و »اوباما« دموكرات به 
نظر خيلي منافق بودند؛ حداقل جمهوري خواهان 
تظاهر به مراقبت از كارگران عادي نكرده بودند. شايد 

اين اتفاق ناشي از يك 
بخت بد بود: رسيدن 
يك عوامفريبي كه 
قادر بود داستاني را 
درباره اينكه نخبگان 
»روش��نفكر« ب��ه 
امريكايي هاي عادي 
خيانت كردن��د واز 
آن براي مهندس��ي 

تصاحب خصمانه حزب جمهوري خواه اس��تفاده 
كرد. هر چند كه حقيقتا اين يك تصاحب خصمانه 
نبود براي اينكه اكثريت حزب با تعصب، تنفر از زن، 
بومي گرايي و حمايت گرايي ترامپ همراه بودند و 
حتي به منظور آنچه آنها مي خواهند، يك افزايش 
بي سابقه اي در كس��ري هاي )بودجه( غيرركودي 
زمان صلح ب��ا كاهش ماليات ب��راي ثروتمندان و 
شركت ها و مقررات زدايي، ايجاد كردند . آنها براي 
چانه زني با ش��يطان ارزش ها و اولويت هاي خود را 

شفاف و روشن ساختند .
اينكه چگونه ايده ها به روش هاي گوناگون گسترش 
مي يابد، اينكه در يك مكان و در يك زمان بتوان آن را 
نگه داشت، يك افسانه است . هيچ چيز به نظر بديهي 
نمي رسد حتي اگر پيش شرط هايي وجود داشته 
باشد كه يك پيامد يا ديگري را محتمل بيابد. اين 
بديهي نبود كه آلمان با كابوس هاي هيتلر همراهي 
كند و در بسياري از مواقع فرصت هايي براي اليت 
بازرگانان وجود داش��ت كه در كنار او بايستند. ما 
نمي توانيم مطمئن باشيم كه.اگر آنها آن كار را انجام 
دادند، چه اتفاقي خواهد افتاد اما حداقل يك شانس 
وجود دارد كه سير تاريخ را عوض بكند. آيا كسي پيدا 
مي شود كه نيم قرن بعد يك جمله مشابهي را درباره 

جامعه تجاري امروز امريكا بنويسد؟

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر كالن

داليل ۸۰  درصد معترضان قطع يارانه قانع كننده نبود
سخنگوي س��تاد اجرايي تبصره ۱۴ بودجه با بيان 
اينك��ه تاكنون ۸0 درصد اعتراض��ات به قطع يارانه 
نقدي قانع كننده نبوده است، از آمادگي براي حذف 

ميليوني يارانه بگيران غيرنيازمند خبر داد.
حسين ميرزايي درباره آخرين وضعيت قطع يارانه 
نق��دي خانوارهاي غيرنيازمند اظه��ار كرد: در اين 
مرحله يارانه نق��دي ۱00 ه��زار و ۱۸0 خانوار كه 
حدود ۴00 ه��زار نفر از يارانه بگي��ران غيرنيازمند 
بودند، حذف شد و اين افراد براساس همان شرايط و 
شاخص هاي قبلي يعني دارايي، درآمد و هزينه مورد 
بررس��ي و شناس��ايي قرار گرفتند و تا روز سه شنبه 
پيامك قطع يارانه نقدي براي آنها ارسال خواهد شد.

وي با بيان اينكه تا االن فقط ۹ درصد از كل جمعيتي 
كه حذف ش��دند، اعتراض داش��ته و اعتراض شان 
را ثب��ت كرده اند، گفت: از بي��ن افرادي كه اعتراض 
خود را ثبت كردند، پس از بررسي  مشخص شد كه 

داليل ۸0 درصد از معترض��ان به قطع يارانه نقدي 
قانع كننده نيس��ت و ح��دود ۲0 درص��د اين افراد 
نيز داليلي مانند ورشكس��تگي، بيماري و بيماري 
صعب العاج و غيره را براي برقرار ماندن يارانه نقدي 
خانوارش��ان اعام كردند؛ البته داليل اين افراد بايد 
راس��تي آزمايي شود تا در صورت استحقاق دريافت 

يارانه نقدي، حقي از آنها تضييع نشود.
وي با بيان اينكه ثبت اعتراض فقط از سوي ۹ درصد 
از خانوارهايي كه يارانه شان قطع شده، بيانگر دقت 
باال در شناس��ايي اقش��ار غيرنيازمند است، گفت: 
برخي از افرادي كه يارانه آنها در ش��هريورماه قطع 
ش��ده در فهرستي كه از سوي وزارت كار به سازمان 
هدفمندي اعام شده قرار نداشتند و مشمول حذف 
يارانه نبودند بلكه يارانه آنها به اشتباه قطع شده كه 

پيگير رفع مشكل اين افراد هستيم.
ميرزاي��ي همچني��ن از شناس��ايي كام��ل اقش��ار 

غيرنيازمند خبر داد و گفت: براين اس��اس آمادگي 
داري��م يارانه دهك ه��اي غيرنيازمن��د را به صورت 

ميليوني حذف كنيم.
سخنگوي س��تاد حذف يارانه از كنار گذاشتن يك 
ميليون نفر از جمع دريافت كنندگان يارانه در ۲ ماه 
اخير خبر داد و گفت: استان تهران در صدر فهرست 

حذف يارانه بگيران قرار گرفته است.
اين مقام مسوول در خصوص پراكندگي جغرافيايي 
حذف ش��دگان از صف دريافت ياران��ه نقدي گفت: 
۳۸.5 درصد حذف ش��دگان از صف دريافت يارانه 

نقدي از استان تهران بوده اند.
وي افزود: استان هاي اصفهان با ۸.۲ درصد، فارس 
با ۷.5 درصد، خراس��ان رضوي 6.۹ درصد و استان 
مازندران ب��ا ۴.۴ درصد در رده ه��اي بعدي داراي 
بيشترين جمعيت حذف ش��دگان از دريافت يارانه 

نقدي قرار گرفته اند.

 با قوت به سمت شفاف سازي حركت كنيم
معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
تاكيد كرد: دانس��تن حق مردم است و براي بازگرداندن 
اعتماد به جامعه بايد به ش��فافيت فرايندها بپردازيم و 
حركت به اين س��مت با قوت انجام شود.  احمد ميدري 
اظهار كرد: ابعاد فقر گس��ترده اس��ت و ب��راي حل اين 
روند، مش��كات عدي��ده اي وج��ود دارد.  وي افزود: در 
گذشته ثروت و فقر را محصول سرمايه مي دانستند و در 
سياست گذاري ها سرمايه مالي اهميت داشت اما امروزه 
سرمايه اجتماعي اهميت بيشتري دارد و اعتماد مهم ترين 
ركن آن است.  ميدري گفت: هم اكنون به داليل مختلف 
اعتماد بين مردم و مردم و حكومت حتي داخل حكومت 
نيز آسيب ديده و در اين ش��رايط راهكارهاي اقتصادي 
نتيجه معكوس داشته است، ش��اهد هستيم در برخي 
مناطق ب��ه عنوان قطب اقتصادي س��رمايه گذاري هاي 
كاني انجام شده اما آسيب هاي اجتماعي و حاشيه نشيني 
گسترش يافته است.  وي ادامه داد: شاهد هستيم منابعي 

كه براي رش��د اقتصادي و كاهش فقر اختصاص يافته، 
صرف مس��ائل خاص اداري شده كه نتيجه آن فساد اين 
ادارات بوده است.  معاون رفاه وزارت كار بيان كرد: زماني 
افش��اگري عليه فرد و س��ازمان دولتي انجام مي شد اما 
هم اكنون دامنه آن گسترش يافته است و نگراني از افشاي 
آن نيست، گاهي اين افشاگري ها واقعيت ندارد و آبروي 
افراد را مورد هجمه قرار مي دهد.  وي با تاكيد بر اهميت 
شفاف س��ازي گفت: يكي از اقدامات ما براي بازگرداندن 
اعتماد، شفاف سازي است كه در ماه هاي گذشته شروع 
كرديم و اين روند بايد با ق��وت ادامه يابد. ميدري اظهار 
كرد: دانش��گاه ها و نهادها مي توانند در زمينه شفافيت، 
اقدامات دستگاه ها را بررسي كنند كه نمونه آن اختصاص 
منابع در كميته امداد امام خميني و بهزيستي است كه 
نتيجه آن شناسايي ۴٠٠ نفر فوتي بود كه همچنان تحت 
حمايت اين مراكز قرار داشتند.  وي افزود: اولويت بندي در 
شفافيت براي بازگرداندن اعتماد به جامعه ضروري است.

با اصالح ساختار اقتصادي نيازي 
به پرداخت يارانه نقدي نيست

يك نماينده مجلس شوراي اسامي پرداخت يارانه 
نقدي به مردم را طرح شكست خورده اي دانست 
و گفت: با اصاح ريشه اي اقتصاد كشور، اقتصاد 
سالمي خواهيم داشت و به دنبال آن عموم مردم 

ديگر به يارانه نقدي نيازي ندارند.
محسن علوي در گفت وگو با ايسنا درباره حذف 
يارانه سه دهك باالي جامعه گفت: شايد در نگاه 
اول واريز يارانه براي تمامي جمعيت كشور آن هم 
به صورت يكسان عادالنه به نظر برسد اما تعريف 
واقعي عدالت اين است كه هر چيز در جاي خودش 
اعمال شود. فرد متمول و ثروتمند به يارانه ۴5 هزار 
توماني نياز ندارد، اما شايد افرادي با همين مبلغ 
ناچيز بتوانند بخشي از مشكات شان را حل كنند.

وي با تاكيد بر لزوم شناسايي افراد نيازمند براي 
دادن يارانه نق��دي افزود: اين احتمال وجود دارد 
كه افرادي در مقطعي مشكل مالي نداشته باشند 
اما در آينده به دليل مشكات شديد مالي به يارانه 
نقدي نياز داشته باشند؛ بنابراين بايد راه را براي اين 

افراد هم باز گذاشت.
علوي با بيان اينكه متاسفانه در حال حاضر مبلغ 
يارانه ارزش��ي براي مردم ن��دارد، توضيح داد: در 
ابتداي پرداخت يارانه نقدي ۴5 هزار توماني، دالر 
۳000 تومان بود اما در حال حاضر دالر ۱۱ هزار 

تومان است و عما رقم يارانه ارزشي ندارد.
وي به نح��وه توزيع يارانه به نيازمندان اش��اره و 
اظهار كرد: با توجه به ابزارهاي كميته امداد براي 
شناس��ايي افراد نيازمند بهتر است كميته امداد 
مسوول و متولي توزيع يارانه به دهك هاي پايين 
جامعه باشد تا اين حق به نيازمندان پرداخت شود.
نماينده المرد پرداخت يارانه نق��دي به مردم را 
طرحي شكس��ت خورده دانس��ت و توضيح داد: 
مش��كات مردم با پرداخت يارانه نقدي برطرف 
نمي شود؛ بايد مش��كات اقتصادي را به صورت 
ريش��ه اي و اصولي حل كرد كه اصاح س��اختار 
اقتصادي كش��ور، كاهش س��ود بانكي، اصاح 
ربح مرك��ب بانك ها، تامين امني��ت اقتصادي و 
جلوگيري از خروج سرمايه از كشور از جمله اين 

راهكارهاست.
علوي در پايان گفت كه با اصاح ريشه اي ساختار 
اقتصاد كش��ور يك اقتصاد سالم مواجه خواهيم 
بود كه در اين ش��رايط ديگر مردم به يارانه نقدي 
نياز ندارند. اگر هم كسي به يارانه نياز داشته باشد 
آن وقت اين پول ارزش داشته و مي تواند بخشي از 

مشكاتش را حل كند.

 تعيين تكليف مديريت هپكو تسريع شود
نماين��ده م��ردم اراك، كيجان و خن��داب در مجلس 
مي گويد سازمان خصوصي سازي بايد هرچه سريع تر 
وضعيت مديريت هپكو را تعيين تكليف كند و در اين 
فرآِين��د از ظرفيت افراد توانمند، آش��نا به صنعت و... 

استفاده كند. 
علي اكب��ر كريمي نماين��ده م��ردم اراك، كيجان و 
خنداب در مجلس در گفت وگو ب��ا خانه ملت، درباره 
آخرين وضعيت هپكو و آذرآب  گفت: براساس آخرين 
تصميمات اخذ ش��ده در هيات واگ��ذاري بنگاه هاي 
دولتي، قرارداد با خريدار سهام هپكو، لغو و مقرر شد؛ 
سهام اين ش��ركت به دولت بازگشته و پس از تعيين 
مدير از سوي دولت، اقدامات الزم به منظور ايجاد ثبات، 
آرامش، رونق توليد و... در اين واحد صنعتي انجام شود. 
نماينده مردم اراك، كيجان و خنداب در مجلس شوراي 
اس��امي با بيان اينكه دولت بايد براي واگذاري سهام 
هپكو دقت نظر و تامل كافي را لحاظ كند، افزود: اگرچه 
حقوق 6 ماه نخست سال ۹۸ كارگران هپكو پرداخت 
شده اما مادامي كه چرخ توليد در اين واحد صنعتي به 

حركت در نيايد مشكل اين شركت رفع نمي شود چراكه 
ظرف چند روز آينده بايد حقوق مهر ماه پرداخت شود 
و نمي توان مجدد از بانك ملي براي پرداخت حقوق ها 
وام گرفت. عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسامي اظهار كرد: سازمان خصوصي سازي بايد هرچه 
سريع تر وضعيت مديريت هپكو را تعيين تكليف كند 
و در انتخاب مدير، افراد توانمند، آشنا به صنعت و... را 
به كار گيرد تا از ظرفيت اين واحد صنعتي به درستي 
استفاده شود. عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��امي درباره وضعيت ش��ركت آذرآب اضافه كرد: 
اگرچه بايد براي تغيير سهامدار آذرآب اقدامات مناسب 
انجام شود اما متاسفانه تاكنون پيگيري هاي الزم براي 
تحقق اين امر صورت نگرفته و سهامداري كه اهليت 
و توانايي الزم را داش��ته باشد تا سهام آذرآب را از بانك 
كش��اورزي خريداري كند، پيدا نشده است. نماينده 
مردم اراك، كيجان و خنداب در مجلس تصريح كرد: 
حقوق كارگ��ران آذرآب نيز همانند  كارگران هپكو به 

تاخير افتاده است.

بازگشت 45 درصد از ارز صادراتي در  1۸ ماه گذشته
ميزان صادرات غيرنفتي كشور در ۱۸ ماه گذشته 
معادل 6۱ ميليارد دالر بوده كه ۲۷ ميليارد آن در 
سامانه نيما ثبت شده است، يعني حدود ۴5 درصد 

از ارز صادراتي به كشور بازگشته است.
وزارت اقتصاد طي اطاعيه اي در خصوص ابهامات 
پيش آمده راجع به اظهارات وزير اقتصاد در حاشيه 
جلس��ه اخير ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي درباره آمار بازگش��ت ارز صادركنندگان 

به كشور توضيحاتي ارايه كرد.
در اين اطاعيه آمده است: در جلسه اخير شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي نماينده بانك 
مركزي جمهوري اسامي ايران اطاعاتي از ميزان 
برگشت ارز حاصل از صادرات غير نفتي ارايه كرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در حاشيه جلسه و با 
استناد به آمار ارايه شده، ميزان بازگشت ارز حاصل 

از صادرات را مناسب ارزيابي كرده است.
آم��اري كه از س��وي وي ارايه ش��ده مبتني بر اين 
اس��ت كه ميزان صادرات غير نفتي كش��ور در ۱۸ 

ماه گذش��ته معادل 6۱ ميلي��ارد دالر بوده كه ۲۷ 
ميليارد آن در س��امانه نيما ثبت ش��ده است. رقم 
فوق به مفهوم اين است كه در مدت ياد شده حدود 
۴5 درصد از ارز صادراتي به كش��ور بازگشت داده 

شده است.
الزم ب��ه توضي��ح اس��ت كه رف��ع تعه��د ارزي به 
مفهوم ال��زام صادركنندگان به بازگش��ت كل ارز 
حاصل از ص��ادرات نبوده و بان��ك مركزي مطابق 

 مقررات، تعدياتي در اين زمينه در نظر مي گيرد.
مهم ترين تعديلي كه الزم اس��ت در اين خصوص 
لحاظ شود بخش��ي از ارز حاصل از صادرات است 
كه صادركننده الزام به بازگش��ت آن ن��دارد و در 
حال حاضر اين س��هم براي بيشتر صادركنندگان 
۲0درصد اس��ت. به ط��ور طبيعي، اگ��ر تعديات 
فوق لحاظ ش��وند درصد رفع تعهد ارزي از درصد 

بازگشت ارز بيشتر خواهد شد.
لذا اطاعات ارايه ش��ده توسط وزير امور اقتصادي 
و داراي��ي صحيح بوده ولي برخي افراد و رس��انه ها 
به دليل عدم توجه به مفاد صحبت هاي ايشان دچار 

سوء برداشت شده اند.
ضمن آنكه آنچه در جلسه مورد تاكيد ايشان بوده 
ناظر بر اهميت بازگشت ارز صادراتي به كشور براي 
حل مش��كات اقتصادي كش��ور و ابراز اميدواري 
ايش��ان از همكاري بخش خصوصي است و اشاره 
ايش��ان به مناسب بودن بازگش��ت ارز صادرات به 

كشور مويد اين امر است.

دولت اراده اي براي جراحي اقتصادي ندارد
نماينده مجل��س دهم، با بيان اينك��ه دولت نمي تواند 
دهك هاي پردرآمد و ثروتمند را شناسايي كند، گفت: 
دولت ۷ سال است كه از جراحي بزرگ اقتصادي حرف 
مي زند، اما متأسفانه تاكنون اقدام خاصي در اين عرصه 
صورت نگرفته است. حسين مقصودي عضو كميسيون 
امور داخلي كشور و ش��وراهاي مجلس در گفت وگو با 
خانه ملت، با انتقاد از رويكرد و مكانيزم دولت در حذف 
بخشي از دهك هاي يارانه بگير، گفت: به نظر مي رسد كه 
ماك دولت براي حذف دهك هاي يارانه بگير، درآمد 
خانوارها بوده، اين در حالي است كه مبناي اصلي براي 
حذف يارانه، بايد ميزان ث��روت و دارايي هاي خانوارها 
باشد. نماينده مردم سبزوار، جغتاي، جوين و خوشاب در 
مجلس شوراي اسامي ادامه داد: من به شدت با رويكرد 
و سياس��ت دولت براي حذف دهك هاي يارانه بگير و 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي مخالف هستم، به نظر 
مي رسد كه دولت هيچ اراده اي براي حل اين مشكل و 
جراحي درست اقتصادي ندارد. وي افزود: دولت فرآيند 

حذف يارانه بگي��ران را بايد از دهك هاي باال و ثروتمند 
آغاز كند، در شرايط كنوني ماك اصلي براي حذف يارانه 
درآمد خانوار است، حال شايد يك خانواده ثروت و دارايي 
ميلياردي و چند مسكن و زمين داشته باشد، اما چون 
درآمد مشخصي ندارد، مشمول حذف يارانه ها نمي شود.

اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه دولت 
نمي تواند دهك هاي پردرآمد و ثروتمند را شناس��ايي 
دقيق كند، تصريح كرد: دولت ۷ سال است كه از جراحي 
بزرگ اقتصادي حرف مي زند، اما متأسفانه تاكنون اقدام 
خاصي در اين عرصه صورت نگرفته است كه اين مساله به 
دليل نبود ارايه الزم در دولت و عدم دسترسي به جامعه 

آماري صورت گرفته است.
عضو كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس 
ادامه داد: وزير امور اقتصاد و دارايي بايد فرآيند شناسايي 
و حذف دهك هاي پردرآمد را توضيح دهد و تشريح شود 
كه ماك و شاخص هاي شناسايي و حذف يارانه بگيران 

در چند ماه اخير چه بوده است.

برخورد با فساد از محل تقويت بودجه دستگاه هاي نظارتي
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي 
گفت: دس��تگاه هاي نظارتي در امر مبارزه با فس��اد 
مي بايس��ت از نظر بودجه اي و مالي تقويت شوند تا 
امر مبارزه با فساد سريع تر و با كمترين خطا صورت 

گيرد. 
عزت اهلل يوس��فيان ما عضو ناظر مجلس در س��تاد 
مبارزه با مفاس��د اقتصادي در گفت وگو با تس��نيم 
گفت: معتق��دم يكي از اش��كاالت موجود در حوزه 
مبارزه با مفاسد، موازي كاري برخي دستگاه ها در اين 
زمينه است كه همين امر موجب بروز فساد مي شود.

وي با بيان اينكه در حوزه امنيت و نظارت، دستگاه ها 
و نهادهاي مرتب��ط با موضوع وجود دارند و ش��رح 
وظايف شان نيز طبق قانون مشخص است، بيان كرد: 
در شرايط موجود، نيازي به تأسيس نهادهاي جديد 
براي نظارت و مقابله با فساد احساس نمي شود، اما 
از طرف ديگر بايد نهادهاي موجود تقويت ش��وند و 

مجلس نيز از آنها حمايت مي كند. 

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي 
ادام��ه داد: دس��تگاه هاي نظارتي در ام��ر مبارزه با 
فس��اد، نظير دي��وان محاس��بات، وزارت اطاعات 
و س��ازمان بازرس��ي كل كشور مي بايس��ت از نظر 
بودج��ه اي و مال��ي تقويت ش��وند تا امر مب��ارزه با 
 فس��اد س��ريع تر و با كمترين خطا ص��ورت گيرد.

يوسفيان ما مبارزه با فساد را منحصر به قوه قضاييه 

و دستگاه هاي نظارتي ندانست و تصريح كرد: همه 
دستگاه ها، به خصوص دولت و مجلس در امر مبارزه با 
فساد مسوول هستند و بايد پاسخگوي عملكردشان 
باش��ند؛ البته همه شهروندان نيز مي بايست در اين 
مساله احس��اس مس��ووليت كرده و هر جا خطايي 

ديدند، آن را به نهادهاي نظارتي گزارش دهند.
وي اضافه كرد: فساد در ميان دانه درشت ها شايع تر 
اس��ت، بنابراين برخورد با    آنها س��بب مي ش��ود كه 
متخلفان در  سطوح مختلف احساس نا امني كنند، 
 بنابراين  معتقدم كه قوه قضاييه مسير  مبارزه با فساد 
را به خوبي انتخاب كرده  و در  حقيقت با اين ش��يوه 
برخورد، اعتماد آحاد مختلف مردم به دستگاه قضا 
 احيا ء شده است. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه 
با مفاسد اقتصادي در پايان اضافه كرد: برخوردهاي 
قوه قضاييه با مفاسد جناحي و حزبي نيست كه ادامه 
اين روند مي تواند به خش��كاندن فس��اد در كشور، 

به خصوص در ميان دانه درشت ها موثر باشد.



بانك و بيمه4اخبار

بيش از ۲۰ ميليارد دالر ارز خانگي در دست مردم است

تقويت پول ملي كشور با انعقاد پيمان هاي چندجانبه
گروه بانك و بيمه |

روز يكشنبه 28 مهر 98، قيمت جهاني اونس طال به 
1490 دالر در بازار جهاني رس��يد. همچنين با اعالم 
ن��رخ دالر در ب��ازار آزاد و معامالت نق��دي به قيمت 
11380 تومان، بازار ارز و طال در داخل با ثبات قيمت 
مواجه شد. مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار 
با يك ميليون و 750 هزار تومان، هر گرم طال 18 عيار 
405 هزار تومان، سكه طرح جديد 3 ميليون تومان 
و 965 هزار، طرح قديم 3 ميليون و 955 هزار تومان، 
نيم س��كه 2 ميليون و 30 هزار تومان، ربع سكه يك 
ميليون و 220 هزار تومان و سكه يك گرمي 810 هزار 

تومان معامله شد. 
به گزارش »تعادل«، صرافي هاي مجاز بانك مركزي 
نيز قيمت خريد دالر را 11 هزار و 300 تومان و قيمت 
فروش آن را 11 هزار و 400 تومان اعالم كرده اند. اين 
صرافي ها هر يورو را به قيمت 12 هزار و 500 تومان 
مي خرن��د و 12 هزار و 600 تومان مي فروش��ند. در 
سامانه س��نا نيز نرخ لحظه اي دالر به 11400 و نرخ 
يورو به 12600 تومان رسيد، همچنين سامانه سنا 
نرخ ميانگين ارز براي روز پنجش��نبه 25 مهر 98 را 
براي دالر 11 هزار و 335 تومان، يورو 12 هزار و 397 
تومان، پون��د انگليس 14 ه��زار و 37 تومان، درهم 
امارات 3 هزار و 93 تومان، لير تركيه يك هزار و 990 
تومان و يوآن چين يك هزار و 675 تومان اعالم كرد. 
در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را براي 
روز يكشنبه اعالم كرد كه بر اس��اس آن نرخ 29 ارز 
مانند يورو و پوند نس��بت به روز پنج شنبه افزايش و 
قيمت 11 واحد پولي ديگر كاهش يافت، نرخ دالر و 
6 ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي 
هر دالر امريكا روز يكشنبه 28مهرماه 98 بدون تغيير 
نس��بت به روز پنج شنبه 42 هزار ريال قيمت خورد. 
همچنين هر پوند انگليس با 661 ريال افزايش نسبت 
به روز پنجشنبه 54 هزار و 511 ريال و هر يورو نيز با 
396 ريال افزايش نسبت به روز پنجشنبه 46 هزار و 

918 ريال ارزش گذاري شد..
قيمت ارز مس��افرتي در بانك ه��ا همچنان از قيمت 
ف��روش آن در بازار باالتر اس��ت؛ به طوري كه قيمت 
فروش ارز مسافرتي در بانك ها 12 هزار و 696 تومان 
اعالم شده كه با احتس��اب كارمزد به حدود 13 هزار 

تومان مي رسد.

 وجود بيش از ۲۰ ميلي�ارد دالر  ارز خانگي 
در كشور

از س��وي ديگر، سخنگوي كميسيون ويژه حمايت از 
توليد ملي با اشاره به نگهداري بيش از 20 ميليارد دالر 
ارز خانگي نزد مردم و با تاكيد بر ضرورت ساماندهي 
ب��ازار ارز، گفت: اكنون طبق پيش بيني ها بيش از 20 
ميليارد دالر ارز خانگي دس��ت مردم اس��ت كه اين 

موضوع به نوعي پشت كردن به مردم و اقتصاد است.
رحيم زارع در گفت وگو با ايِبن��ا با بيان اينكه تقويت 
ارزش پول ملي الزمه بي اثر كردن نوسانات ارزي است، 
افزود: بايد دولت براي تقويت ارزش پول ملي اقدامي 
كند زيرا ادامه اين رويه بازاره��اي موازي ارز را نيز به 

تالطم نزديك مي كند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با اش��اره به تجربه 
كشور تركيه در مقابله با نوسانات ارزي، تصريح كرد: 
براي حف��ظ ارزش پول ملي مردم نيز بايد همس��و با 
سياس��ت هاي ابالغي حركت ك��رده و از احتكار ارز 

جلوگيري كنند.
زارع ب��ا بي��ان اينكه نگه��داري ارز از س��وي مردم يا 
مس��ووالن خيانت به نظام اس��ت، گفت: بايد بهبود 
وضعيت اقتصادي از س��وي همه مردم پيگيري شود 
زيرا تك تك افراد در بروز اين وضعيت كم و بيش مقصر 
هستند.سخنگوي كميس��يون ويژه حمايت از توليد 
ملي يادآور شد: مجلس آماده هر نوع همكاري با بانك 
مركزي و تيم اقتصادي دولت در مسير رشد اقتصادي 

و بهبود وضعيت پولي و مالي كشور است.

  تقويت ارزش پول ملي با انعقاد پيمان هاي 
دو يا چندجانبه

همچنين عضو كميس��يون اقتصادي مجلس، گفت: 
نخستين اقدام در راس��تاي تقويت نسبي ارزش پول 
ملي انعقاد پيمان هاي دو يا چندجانبه با كش��ورهاي 
مختلف است.سيدتقي كبيري در گفت وگو با ايِبنا با 
اشاره به علل كاهش ارزش پول ملي، گفت: محور قرار 
گرفتن دالر در برخي مبادالت و همچنين تنش هايي 
بين المللي موجود گاهي به كاه��ش ارزش پول ملي 
دام��ن زده اس��ت.نماينده مردم خ��وي در مجلس با 
بيان اينكه تحريم ها در نابس��اماني بازار ارز و در برخي 
حوزه ها كاهش ارزش پول ملي دخيل بوده است، افزود: 
نخستين اقدام در راستاي تقويت نسبي ارزش پول ملي 
انعقاد پيمان هاي دو يا چندجانبه با كشورهاي مختلف 
است تا به اين ترتيب دالر از گردونه رقابت ها خارج شده 
و ارزش پول ملي به اين واسطه تقويت شود.اين نماينده 
مردم در مجلس دهم، با تاكيد بر اينكه كاهش وابستگي 
به دالر در اقتصاد مهم ترين مولفه در ساماندهي ارزش 
پول ملي است، تصريح كرد: بايد با تكيه بر ظرفيت هاي 
داخلي ارزش پول ملي را تقويت كنيم به گونه اي كه به 
عنوان نرخي رسمي در بين كشورها مورد تبادل قرار 
بگيرد.وي با تاكيد بر اينكه مي توان ش��رايط توليد را 
بهبود بخشيد، گفت: در كنار بهبود بخشيدن به شرايط 
تولي��د بايد توليدكنندگان و صادركنن��دگان را ملزم 
كنيم تا پول حاصل از صادرات كاالها را به داخل كشور 
هدايت كنند كه اين ام��ر خود به خود بهبود وضعيت 
اقتصادي كشور را رقم مي زند.عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي، ادامه داد: استفاده از تجربيات 
كشورهاي موفق در زمينه تقويت ارزش پول ملي الزم 
است، از اينرو تيم اقتصادي دولت به ويژه بانك مركزي 

بايد در اين حوزه فعال تر از قبل شوند.

تالش بانك مركزي در ثبات بازار  و كمك 
به صادرات 

رييس بانك مركزي با اشاره به نقش و اثر بانك مركزي 
در رونق بخشيدن به صادرات غير نفتي گفت: آنچه كه 
بانك مركزي با سياست هاي پولي و ارزي خود مي تواند 
انجام دهد، ايجاد ثبات و كمك در جهت رونق بخش 
غيرنفتي است. رشد بخش نفتي برونزا است و به توليد و 
صادرات نفت بستگي دارد و سياست هاي بانك مركزي 

بر رشد درونزا و غيرنفتي موثر است.
عبدالناصر همتي در يادداش��ت اينس��تاگرامي خود 
افزود: از حدود 50 س��ال پيش، كه نفت، سهم غالب 
توليد و صادرات را در اقتصاد ايران داشت، تا به امروز كه 
نفت، كمتر از يك سوم صادرات را تشكيل مي دهد؟، به 
هر دليل دولت نتوانسته است بودجه خود را از نفت جدا 
كند رشد اقتصادي كشور نيز با وجود كاهش سهم نفت 
به شدت متاثر از بخش نفتي است، طبعا، اثر مستقيم 
تحريم هاي ظالمانه، كاهش رشد بخش نفتي و كاهش 
منابع براي بودجه دولت است. اين دو، با همديگر بخش 
غيرنفتي اقتصاد و بالتبع، رشد كل اقتصاد را تحت تاثير 
قرار داده اند. وي ادامه داد: تالش بانك مركزي بر رونق 
صادرات غيرنفتي، ورود ارز آن به چرخه اقتصاد كشور، 
كمك به تسهيل واردات كاالهاي ضروري و سرمايه اي 
و ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد است. وضعيت سامانه 
نيما و پيش��ي گرفتن عرضه ارز نسبت به تقاضاي آن 
نشان مي دهد كه با همت صادركنندگان و تمهيدات 
واردات، از اين دوره سخت نيز به سالمت عبور خواهيم 
كرد. بديهي است در صورت بازگشت به شرايط طبيعي 
اقتصادي، بانك مركزي نيز سياست هاي اصالحي و 
احتياطي خود را ادامه داده و از تكرار تجربه هاي تلخ 

گذشته، حتي االمكان پرهيز خواهد كرد.

 كاهش وابستگي به دالر و يورو
همچنين عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با بيان 
اينك��ه نرخ ارز بايد كاهش يابد، گفت: در نظر گرفتن 
پول واحد ميان كش��ورهاي مختلف مي تواند ما را از 

وابس��تگي به دالر و يورو دور كرده ت��ا به اين ترتيب 
س��اماندهي ب��ازار رخ دهد.س��يدكاظم دلخوش در 
گفت وگو با خبرنگار ايِبنا، با بيان اينكه نرخ ارز بايد باز 
هم كاهش يابد، افزود: متاسفانه با شرايط فعلي پول 
ملي ما در بدترين وضعيت به نسبت ارز قرار دارد از اين 
رو بايد سياست هاي كاهش نرخ دالر پيگيري شود.

نماينده مردم صومعه سرا در مجلس شوراي اسالمي 
با تاكيد بر اينكه رهبر معظم انقالب تاكيد ويژه براي 
در نظر گرفتن پول منطقه اي براي مبادالت داشته اند، 
افزود: در نظ��ر گرفتن پول واحد ميان كش��ورهاي 
مختلف مي تواند ما را از وابس��تگي به دالر و يورو دور 

كرده تا به اين ترتيب ساماندهي بازار رخ دهد.
وي با بيان اينكه نبايد از تحريم ها و فشارهاي روز به 
روز آن غافل ش��ويم، تصريح كرد: تشديد تحريم ها 
متاسفانه خود معضلي براي تزلزل در ارزش واقعي پول 
ملي هم شده است. اين نماينده مردم درمجلس دهم، 
با اينكه بي توجهي به ن��رخ دالر همه بازار را مي تواند 
دس��تخوش تغييرات منفي كند، گف��ت: دولت بايد 
تالش كند نرخ دالر را به قيمت اوليه خود بازگرداند 
تا تبعات آن براي اقتصاد كاهش يابد. با س��اماندهي 
ارزي وضعيت نقدينگي در كشور نيز به ثباتي منطقي 

رسيده و وضعيت از تالطم فعلي دور خواهد شد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاكيد بر اصالح 
وضعيت پولي و بانكي در كش��ور، گفت: وضعيت رخ 
داده در اقتصاد كش��ور از تبعات نوس��انات ارزي در 
برهه اخير بوده از اين رو بايد س��ازوكاري براي بهبود 

وضعيت فراهم شود.
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
يادآور شد: سياس��ت گذاري و ريل گذاري در مسير 
بهبود اقتصادي بايد آغاز ش��ود و هر كدام از مولفه ها 

جداگانه بايد مورد رسيدگي قرار بگيرند.

 نظرسنجي كيتكو در مورد آينده طال
از سوي ديگر، نظرسنجي هفتگي كيتكونيوز نشان داد 
تحليلگران وال استريت بر اين باورند كه با وجود برتري 
نسبي فروشندگان، قيمت طال روند حركت چنداني 
نخواهد داشت اما سرمايه گذاران همچنان نسبت به 
باال رفتن قيمت طال در كوتاه مدت خوش بين هستند.

به گزارش ايس��نا، بي��ل باروچ، رييس ش��ركت “بلو 
الين فيوچرز “ ب��ه كيتكونيوز گفت: طال براي يافتن 
جهت حركت مش��خص به مش��كل برخ��ورده زيرا 
سرمايه گذاران در بازارهاي مالي بين ريسك پذيري 

و ريس��ك گريزي گير افتاده اند.وي خاطرنشان كرد 
كه در به روي قيمت هاي پايين تر باز است اما اين فلز 
ارزش��مند حمايت در پايين مرز 1500 دالر را حفظ 
كرده و وي نسبت به روند قيمت طال در كوتاه مدت، تا 

حدودي خوش بين است.
در نظرسنجي كيتكونيوز از تحليلگران وال استريت، 
14 نفر شركت كردند كه از ميان آنها هفت نفر يا 50 
درصد كاهش قيمت و دو نفر ي��ا 14 درصد افزايش 
قيمت را پيش بين��ي كردند. همچنين پنج نفر يا 36 

درصد نظري نداشتند.
در نظرسنجي كيتكونيوز از سرمايه گذاران 876 نفر 
ش��ركت كردند كه از ميان آنها 490 نفر يا 56 درصد 
افزايش قيمت طال و 214 نف��ر يا 24 درصد كاهش 
قيمت طال را پيش بيني كردند و 172 نفر يا 20 درصد 

هم نظري نداشتند.
براي هفته گذش��ته اكثر تحليلگران وال اس��تريت و 
سرمايه گذاران نس��بت به روند افزايشي قيمت طال 
خوش بي��ن بودند. هر اونس ط��ال روز جمعه در بازار 
معام��الت آتي امريكا چهار دالر و 20 س��نت معادل 
0.3 درص��د كاهش پيدا ك��رد و در 1494 دالر و 10 
سنت بسته ش��د و براي كل هفته حدود 0.4 درصد 

افزايش ثبت كرد.
درصد درس��تي پيش بيني تحليلگران وال استريت 
از ابتداي س��ال ميالدي ج��اري تاكنون 54 درصد و 
درستي پيش بيني س��رمايه گذاران 51 درصد بوده 
است.آدريان دي، مديرعامل شركت مديريت دارايي 
آدريان دي گفت: وي به طال در كوتاه مدت خوش بين 
اس��ت اما انتظار دارد اين فلز ارزش��مند رشد قيمت 

چشمگيري پيدا كند.
اگرچه احساسات س��رمايه گذاران در بازارهاي مالي 
بهبود پيدا كرده اس��ت اما همچنان ابهامات زيادي 
در بازار موج مي زند. با وجود تحوالت مثبت پيرامون 
توافق تجاري امريكا و چين و بريگزيت كه هر دو براي 
طال منفي بوده ان��د، هيچ كدام از اين دو توافق نهايي 
نش��ده اند. بريگزيت بايد از س��وي پارلمان انگليس 
تصويب شود. همچنين ابهامات ديگري وجود دارند 
كه براي طال مثبت هستند كه روند سياست پولي در 

سراسر جهان يكي از موارد مذكور است.
از نظ��ر بس��ياري از تحليلگ��ران راي برگزي��ت 
سياس��تمداران انگليس��ي در تعطيالت آخر هفته، 
رويداد مهمي براي طال خواهد بود. كالين سيژينسكي، 
استراتژيست ارشد بازار در شركت مديريت سرمايه 

SIA درباره روند قيمت طال نظر خنثي داشت و اظهار 
كرد كه طال با توجه ب��ه تحوالتي كه در هفته جاري 
روي خواهد داد، ممكن اس��ت حركت قابل توجهي 
پيدا كند. اگ��ر پارلمان انگليس تواف��ق بريگزيت را 
تصويب كند، قيمت طال كاهش پيدا خواهد كرد و اگر 
اين پيمان رد شود و بريگزيت دوباره به تاخير بيفتد، 
طال ثابت خواهد ماند.افش��ين نوابي، مدير معامالت 
گروه ام كي اس سوييس معتقد است حتي اگر پارلمان 
انگليس توافق بريگزيت را امضا كند، احساس وحشت 
سرمايه گذاران به اين زودي برطرف نخواهد شد زيرا 
هنوز ابهامات بي ش��ماري درب��اره وضعيت اقتصاد 
انگليس پس از خروج اين كشور از اتحاديه اروپا وجود 
دارد و بسياري از اين ابهامات به كابوس سرمايه گذاران 
تبديل ش��ده اس��ت. وي گفت: نس��بت ب��ه طال در 
كوتاه مدت نظر خنثي دارم اما همچنان معتقدم اين 
فلز از پتانسيل صعود به قيمت باالتر برخوردار است.

 تزري�ق ۲۰۰ ميلي�ارد ي�وان پ�ول نق�د  به 
اقتصاد چين

از سوي ديگر، بانك مركزي چين در روز چهارشنبه 
200 ميليارد يوان )28 ميليارد دالر( پول نقد يك ساله 
را از طريق تسهيالت وام دهي ميان مدت به سيستم 

مالي تزريق كرد و باعث شگفتي تاجران شد.
به گزارش بلومبرگ، چين با تزريق غيرمنتظره پول 
نقد به سيستم مالي از طريق وام به بانك ها تاجران را 
شوكه كرد. اين اتفاق قبل از اعالم گزارش روز جمعه 
افتاد كه انتظار مي رود حاكي از رش��د كند تر اقتصاد 
داخلي باش��د.بانك مركزي چين در روز چهارشنبه 
200 ميليارد يوان )28 ميليارد دالر( پول نقد يكساله 
را از طريق تسهيالت وام دهي ميان مدت به سيستم 
مالي اضافه كرد. اين اقدام چين تاجران را شوكه كرد 
چون مقامات معموال زماني نقدينگي تزريق مي كنند 
كه وام هاي قبلي پرداخت ش��ده باش��ند و سررسيد 

بعدي وام ها پنجم نوامبر است.
اقتصاد چين در بحبوحه جنگ تجاري طوالني مدت با 
امريكا تحت فشار بوده است و كند شدن اقتصاد داخلي 
باعث ش��ده بانك مركزي سياس��ت پولي را با پايين 
آوردن هزينه هاي وام گيري شركت ها و كاهش نرخ 
بهره بانكي در سال جاري تسهيل كند. اطالعاتي كه 
در اين هفته به دست آمده نشان مي دهد ركود بخش 
كارخانه اي چين بيشتر شده و واردات و صادرات در 

ماه گذشته كاهش يافته است.
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بسته ويژه ۱۸.۵ ميليارد دالري 
براي بازگشت ايران به برجام

ژاپن و فرانس��ه برنامه مشتركي را پيشنهاد داده اند 
كه با تامين وامي معادل 18.4 ميليارد دالر، تالش 
خود را براي حفظ ايران در توافق برجام انجام دهند.

به گزارش ايِبنا به نق��ل از اردو پوينت نيوز، روزنامه 
ماينيچي گ��زارش داد ك��ه دولت ژاپ��ن تصميم 
گرفته از ابتكار فرانس��ه استقبال كند و اكنون ژاپن 
و فرانسه طرح مش��تركي براي اعطاي وام به ميزان 
18.42ميليارد دالر با تضمين به بازگشت از طريق 

نفت به تهران پيشنهاد كرده اند.
بر اساس اطالعات اين روزنامه، دولت ژاپن تصميم 
گرفته كه ابتكار فرانسه در تابستان سال جاري براي 
ارايه كمك 15 ميليارد دالري به ايران را مورد حمايت 
قرار دهد، پس از آنكه تهران درخواست افزايش ميزان 
وام را براي جبران تاثير تحريم هاي س��خت گيرانه 
پيشنهاد كرد كه اين مبلغ را تا حداقل 18.42 ميليارد 
دالر افزايش دهند.بر اساس اطالعات منابع روزنامه، 
دولت ژاپن فكر مي كند ك��ه حمايت مالي ممكن 
اس��ت به آغاز گفت وگو بين ايران و امريكا در برنامه 
هسته اي كمك كند. گفته شده كه ضمانت اين وام با 
نفت جبران شود و استفاده كامل از اين ميزان مبلغ 
با خريد موادغذايي و دارو محدود مي شود.پيش تر 
وزير خارجه فنالند مدعي شده بود كه ابتكار فرانسه 
نشان مي دهد اروپايي ها درباره مساله مربوط به ايران 
جدي هستند. به نوشته فايننشال  تايمز هاويستو 
اين احتمال را كه بسته پيشنهادي به ايران، اعطاي 
خط اعتباري 15 ميليارد دالري و اجازه صادر كردن 

700هزار بشكه نفت در روز را شامل شود، رد نكرد.
پيش از اين رس��انه ها از جمله المانيتور خبر دادند 
كه فرانس��ه به دنبال مجاب ك��ردن دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا به صدور معافيت هاي تحريمي 
براي برخي از خريداران نفت ايران براي مدت زمان 

محدود، در ازاي برگزاري مذاكرات است.
يك مقام اروپايي كه خواسته نامش فاش نشود گفته 
اين پيشنهاد، اعطاي مشوق هاي محدود براي مدت 
زمان محدود و در ازاي مذاكرات محدود را ش��امل 
مي شود و هدف آن به محك آزمون گذاردن مذاكره 
است. وي گفت كه مقام ها معتقد نيستند فشار صرف 
روي ايران موجب خواهد شد ايراني ها تسليم شوند.

قانون بانكداري خالءهاي 
نظارتي را مسدود مي كند

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس گفت: با شفاف 
و به روز شدن قوانين در نتيجه تصويب طرح اصالح 
قانون بانكداري، بطور حتم مسير بسياري از خالءها 

كه به مفاسد مي انجامد مسدود خواهد شد.
سيدحسن حسيني شاهرودي در گفت وگو با ايِبنا با 
بيان اينكه طرح اصالح قانون بانكداري با در نظر داشتن 
نقطه نظرات بانك مركزي در مجلس در دست بررسي 
است، گفت: با توجه به اينكه نقطه نظرات مقام معظم 
رهبري نيز در اصالحيه مذكور مدنظر است، بطور حتم 

اليحه جامع و مانعي تصويب خواهد شد.
نماينده مردم ش��اهرود در مجلس شوراي اسالمي، 
با تاكيد بر اينكه تصوي��ب نهايي طرح اصالح قانون 
بانكداري با هدف كمك به وضعيت اقتصادي كشور 
در دستور كار اس��ت، افزود: با توجه به اينكه بيش از 
32 سال از تصويب قانون نظام بانكداري مي گذرد، 
بازنگري در اين قانون با هدف رفع خالء هاي موجود 
در آن الزم است.وي با بيان اينكه در حال حاضر بانك ها 
طبق قانون مصوب س��ال ها پيش اداره مي ش��وند، 
تصري��ح كرد: بح��ث تعاريف و نظارت ه��ا در حوزه 
اصالحيه جديد مورد بازنگري قرار خواهند گرفت. اين 
نماينده مردم در مجلس دهم، با تاكيد بر اينكه فرمولي 
كه در بحث سپرده، سپرده گذار، تسهيالت دهنده 
و گيرنده وج��ود دارد در قانون جديد متفاوت از قبل 
خواهد ش��د، افزود: اميدواريم با اجراي قانون جديد 
بخش اعظمي از چالش هاي پي��ش روي بانكداري 
مرتفع شود.حسيني شاهرودي با بيان اينكه منافع 
مردم در اصالح طرح بانك��داري مدنظر قرار گرفته 
است، تصريح كرد: با شفاف و به روز شدن قوانين در 
نتيجه تصويب طرح مذكور بطور حتم مسير بسياري 
از خالء ها كه به مفاسد مي انجامد مسدود خواهد شد.

 استفاده از درگاه هاي جعلي
در سايت هاي قمار و فيلترشكن

رييس كميته ارتباطات مجلس با تاكيد بر لزوم قطع 
دسترسي س��ايت هاي غيرمجاز از شبكه پرداخت 
گفت: در س��ايت هاي فروش فيلترشكن و قمار به 
صورت گس��ترده از درگاه بانكي جعلي اس��تفاده 

مي شود كه بايد مسدود شود.
رمضانعلي س��بحاني فر در گفت وگو با ايِبنا با بيان 
اينك��ه كالهبرداري هاي اينترنتي به مرز هش��دار 
رسيده است، گفت: كالهبرداري هاي آنالين از جمله 
فيشينگ يكي از موضوعاتي اس��ت كه بايد درباره 
آنها فرهنگ سازي گسترده اي انجام شود و پليس 
فتا و بانك ها بايد در اين زمينه اقدامات الزم را انجام 
دهند؛ نياز است تا زيرساخت هايي براي كاهش اين 
دسته از كالهبرداري ها با همكاري نهادهاي قضايي 
ايجاد شود كه در مجلس و جلسات ديدار با مسووالن 
ذيربط بر روي آن تاكيد شده است. سايت هاي فروش 
فيلتر شكن و قمار و شرط بندي از بخش هايي هستند 
كه صفحات جعلي درگاه پرداخت بانكي به صورت 
گس��ترده در آنها استفاده مي ش��ود كه نياز است تا 
ضمن برخورد با اين كسب و كارها در فضاي مجازي 
از دسترسي آنها به شبكه پرداخت و درگاه هاي بانكي 
جلوگيري ش��ود.وي تاكيد كرد: متاسفانه در طول 
سال هاي اخير سايت هاي غيرمجاز در فضاي مجازي 
رشد كرده اند كه دليل بخش عمده كالهبرداري هاي 
آنالين هستند؛ بانك مركزي و نهادهاي نظارتي از 
جمله شاپرك تا به امروز توانسته اند تا از دسترسي 
بس��ياري از س��ايت هاي غيرمجاز از جمله فروش 
فيلترشكن به درگاه هاي بانكي مجاز جلوگيري كنند 

كه اقدامي بسيار خوبي بوده است.

پرداخت مطالبات پيمانكاران از مسير بازار بدهيابتكار تازه بانك پاسارگاد در ارايه كارت هاي هديه
بانك پاس��ارگاد كه ب��ا ظرفيت هاي مناس��ب در بخش 
بانكداري الكترونيك و امكانات زيرس��اختي قوي در اين 
بخش، تمركز ويژه به رونق صدور كارت هاي هديه داشته، 
به تازگي با تمركز بر افزايش گستردگي و سهولت مراكز 
صدور كارت، راه اندازي س��رويس ويژه اي در اين بخش 

نموده است. 
امروزه به مدد رونق بانكداري الكترونيك در كشور، هديه 
دادن به افرادي كه دوستشان داريم يا جايگاه ويژه اي براي 
ما دارند، به سختي گذشته نيست. بانك هاي مختلف با ارايه 
كارت هاي هديه به روش هاي گوناگون، ضمن فراهم كردن 
خواست و نياز مشتريان، نگاه ويژه اي نيز به رونق بانكداري 
و گردش منابع در حوزه صادركنندگي كارت هاي بانكي 
دارند.به عبارتي با ورود كارت هاي هديه به فرهنگ جمعي، 
به نظر مي رسد كار هديه دادن اين روزها ساده تر شده باشد 
و از همين روست كه در ايام مختلف سال، بازار اين دسته 
از كارت هاي اعتباري بانكي بسيار گرم است و طبعا رقابت 

جذابي براي بانك ها در اين عرصه ايجاد شده است.
امروزه برخي بانك هاي كشور، كارت هاي هديه با مبالغ 
دلخواه براي مشتريان صادر مي كنند كه با ابتكاراتي نظير 
ارايه طرح هاي متنوع و انتشار پيام دلخواه مانند تبريك 
عيد يا تولد روي كارت، اتفاقا بسيار نيز مورد اقبال و توجه 
قرار گرفته اس��ت.كارت هاي هديه بانكي عالوه بر اينكه 
جايگاه ويژه اي در فرهنگ و مناسبت هاي مختلف در ميان 
عموم مردم دارند، براي بانك ها نيز داراي اهميت ويژه اي 
در موضوع جذب منابع به ش��مار مي روند كه بانك هاي 

صادركننده كارت هاي هديه به آن نيم نگاهي دارند. 
صدور كارت هاي هديه بانكي يكي از خدمات متنوع بانكي 
است كه با درنظر گرفتن شاخص هاي آني بودن، سهولت 

دسترسي با فراغت از محدوديت مكاني و زماني و نيز تنوع 
طرح ها مي تواند خدمتي موثر براي مشتريان محسوب 
شود.آمارها روايت مي كنند كه در شهريور ماه، تعداد كل 
كارت هاي بانكي تراكنشدار در سوييچ شاپرك مجموعا 
بيش از 101 ميليون عدد بوده اس��ت كه از اين رقم تنها 
در شهريورماه، كارت هاي هديه بانكي سهمي در حدود 
4ميليون و 500 هزار عدد را ب��ه خود اختصاص داده اند 
و اين نشانگر اقبال مشتريان شبكه بانكي به اين دسته از 
كارت هاي تراكنشي است و لزوم توجه بانك ها به اين بخش 
از سهم بازار را به خوبي نشان مي دهد.اين كارت هاي هديه 
كه اتفاقا با اقبال خوبي از سوي مشتريان سيستم بانكي 
مواجه شده اند، براي بانك ها ظرفيت قابل توجهي در جذب 
و رسوب پول دارند. از اين رو عمدتا بانك ها، حساب ويژه اي 
براي سرمايه گذاري در اين بخش باز كرده اند. از جمله بانك 
پاس��ارگاد كه با ظرفيت هاي مناسب در بخش بانكداري 
الكترونيك و امكانات زيرساختي و تكنولوژيك قوي در اين 
بخش، تمركز ويژه اي را بر اين بخش معطوف داشته و به 
تازگي با تمركز بر افزايش گستردگي و سهولت مراكز صدور 
كارت، اقدام به راه اندازي س��رويس ويژه اي در اين بخش 
نموده است.محدوديت زماني براي مراجعه به شعب بانكي 
جهت دريافت كارت هاي هديه، يكي از مشكالتي است 
كه عموم مشتريان از آن گله مند هستند. بنابراين امكان 
ارايه كارت هاي هديه در باجه هاي بانكي 24 ساعته، يكي 
از مزيت هاي رقابتي مهمي است كه عالوه بر تامين نياز 
و رضايت خاطر مشتريان، براي بانك ها نيز دستاوردهاي 
چشمگيري به همراه خواهد داشت.بانك  پاسارگاد با همين 
رويكرد، امكان صدور آني كارت هديه در طرح هاي متعدد 
و با متن دلخواه را از طريق كيوس��ك هاي مستقر در 93 

شعبه  خود فراهم كرده و عموم مشتريان مي توانند بدون 
محدوديت زماني با مراجعه به اين كيوسك ها در كمترين 
زمان ممكن، كارت هاي هديه با طرح هاي متعدد و متن 
دلخ��واه خود را دريافت نمايند كه البت��ه بنا به اعالم اين 
بانك، به زودي تعداد شعبه هاي مجهز به كيوسك هاي 
كارت هديه در تهران و شهرس��تان ها گسترش خواهد 
يافت.همچنين كيوس��ك هاي كارت هديه مس��تقر در 
93 ش��عبه اين بانك در تهران و برخي از شهرستان ها، با 
امكان دسترسي 24 ساعته، عالوه بر صدور كارت هديه، 
قابليت انجام تمامي تراكنش هاي غيرنقدي بانكي را نيز 
دارند. همچنين بانك پاس��ارگاد به منظور مشاركت در 
فرهنگ سازي استفاده از بانك داري الكترونيك به عنوان 
هديه، كارمزد صدور و بهاي اين كارت را دريافت نمي نمايد 
و كارت به صورت رايگان صادر و در اختيار متقاضيان قرار 
مي گيرد.همچنين از ديگر ويژگي هاي كارت هاي هديه 
بانك پاسارگاد مي توان به امكان سفارش طرح هاي دلخواه 
اختصاصي و همچنين درج متن يا طرح هاي دلخواه بر روي 
كارت هديه اشاره كرد. به اين ترتيب كه مشتريان با ورود به 
سامانه اينترنتي شركت پرداخت الكترونيك پاسارگاد، قادر 
خواهند بود كارت هديه اي با طرح و متن دلخواه و انتخابي 
خود سفارش دهند.گفتني است سهم بانك پاسارگاد بر 
اساس آخرين آمار منتشر شده از بازار كارت هاي هديه و 
بن كارت در حدود 3.5 درصد بوده كه بديهي است بانك 
پاس��ارگاد با راه اندازي و تجهيز اين كيوسك هاي بانكي، 
قادر خواهد بود س��هم بازار خ��ود را در حوزه كارت هاي 
هديه افزايش داده و انتظار مي رود با اين استراتژي بتواند 
به تعداد بيشتري از مشتريان در اقصي نقاط كشور، ارايه 

خدمت نمايد.

مدير ابزاره��اي نوين مال��ي فراب��ورس از پرداخت 
مطالبات پيمان��كاران دولت از رهگذر ب��ازار بدهي 

خبر داد.
ندا بشيري در خصوص وضعيت بازار بدهي فرابورس 
در مهرماه س��ال جاري گفت: با فرارسيدن مهرماه از 
طريق سررسيد  چند نماد مختلف از اوراق مشاركت 
و اس��ناد خزانه اس��المي در بازار بده��ي فرابورس، 
زمينه هاي الزم براي پرداخت مطالبات پيمانكاران 
دولت فراهم شد و طي همين مدت چندين نماد جديد 
نيز در اين بازار بازگشايي شدند تا  معامالت ثانويه اين 
اوراق از رهگ��ذر بازار ابزاره��اي نوين مالي فرابورس 

امكان پذير شود.
وي يك��ي از اتفاقات مهم در بازار ابزارهاي نوين مالي 
فراب��ورس را سررس��يد اوراق مش��اركت طرح هاي 
عمران��ي انتفاعي دولت موضوع قانون بودجه س��ال 
1394 در نمادهاي اش��اد3 و اش��اد4 عن��وان كرد و 
گفت: اين اوراق كه در سال 96 وارد بازار سرمايه شد، 
پيش از آن با نرخ هاي غيرمتعارف معامله مي شد اما 
با ورودشان به بازار سرمايه شاهد كاهش چشم گيري 

در نرخ تنزيل آنها بوديم.
بشيري با اشاره به اينكه عالوه بر سررسيد اوراق  اشاد، 
دو مرحله از اس��ناد خزانه اس��المي نيز در نمادهاي 
اخزا606 و اخزا 708 طي مهرماه سررسيد شده اند، 
افزود: در مجموع رقمي معادل 36 هزار و 500 ميليارد 
ريال توس��ط خزانه داري كل كشور به حساب بانكي 
متصل به كد بورسي آخرين دارندگان واريز مي شود.

مدي��ر ابزارهاي نوي��ن مالي فرابورس ب��ا بيان اينكه 
در كنار خ��روج اوراق از بازار ابزاره��اي نوين مالي با 

بازگشايي سري جديد اسناد خزانه اسالمي در 5 نماد 
معامالت��ي به تعداد 105 ميلي��ون ورقه طي مهرماه 
معامالت ثانويه آنها در بازار ابزارهاي نوين مالي فراهم 
شده اس��ت، اظهار كرد: همچنين ساير اسناد خزانه 
اسالمي موضوع قانون بودجه سال 1398 كل كشور 
بعد از فراهم ش��دن شرايط بازگش��ايي قابل معامله 

خواهند شد.
به گفت��ه وي، در مهرماه امس��ال همچنين دولت با 
انتش��ار اعالميه از متقاضيان قبولي س��مت متعهد 
پذيره نويس��ي اوراق خود دعوت به شركت در رقابت 
مظنه كارمزد كرد. بش��يري در اي��ن زمينه توضيح 
داد: در واقع مناقصه قبولي س��مت اركان اوراق مالي 
اسالمي در فرابورس ايران براي نخستين بار به صورت 
الكترونيك برگزار شد و دولت بعد از بررسي هاي خود و 
انعقاد قراردادهاي اوليه نسبت به انتشار اوراق منفعت 
اقدام كرد. بدين ترتيب با ه��دف تامين مالي دولت، 
پذيره نويسي 100 هزار ميليارد ريال اوراق منفعت در 

فرابورس فردا 29 مهرماه انجام مي شود.
مدير ابزارهاي نوين مالي فرابورس در ادامه از س��هم 
5 درصدي بازار بدهي در بازار مالي كشور خبر داد و 
گفت: هم اكنون بازار بدهي كشور با ارزش اسمي بالغ 
بر 1.450 هزار ميليارد ريال توانس��ته است سهم 5 

درصدي از بازار مالي كشور را داشته باشد.
وي ابراز اميدواري كرد كه با توجه به افزايش س��قف 
انتش��ار اوراق دولت در قانون بودجه و حضور فعال تر 
بخش خصوصي در تأمين مالي از طريق اوراق مالي 
اسالمي، اين سهم بازار تأمين مالي همانند سال هاي 

گذشته توسعه پيدا كند.



نگاه 5 بازار سرمايه

در نگاهي به اتفاقات اخير بازار سهام بررسي  شد

بررسي »تعادل« از وضعيت موسسات اعتبارسنجي در ايران

مقصر ريزش شاخص بورس كيست؟
شاخص بورس در دو هفته گذشته ريزش هايي شديد 
را تجربه كرد؛ برخي از فعاالن بازار سرمايه، عامل اين 
ريزش ها را تازه واردان ب��ازار مي دانند و برخي ديگر 

انگشت اتهام را به سمت حقوقي ها نشانه مي گيرند.
حال اين روزهاي بازار س��رمايه توفاني اس��ت؛ از دو 
هفته گذش��ته بورس وارد دوران ركود شده و زمينه 
اضطراب بسياري از سهامداران را فراهم كرده است. 
سهامداراني كه به اميد كسب سودهاي ميليوني اقدام 

به دريافت كد سهامداري كرده اند.
در روزه��اي پايان��ي هفته گذش��ته بود كه ش��اهد 
ركوردشكني ريزش معامالت در بازار سرمايه بوديم 
و شاخص بورس در اين برهه با كاهش حدود ۱۱ هزار 
واحدي همراه شد. اين ريزش همچنان ادامه دار است 
و باعث شد بسياري از سهامداران تازه وارد عطاي اين 
بازار را به لقاي آن ببخش��ند و به منظور جلوگيري از 

ضررهاي بيشتر اقدام به خروج از اين بازار كنند.
زماني كه علت اين ريزش را از سوي كارشناسان جويا 
مي ش��ويم نظرات متعددي از زبان اين كارشناسان 
در خصوص روند معامالت اين روزهاي بازار سرمايه 

مطرح مي شود.
تعدادي از كارشناسان معتقدند بخش گسترده اي از 
اين ريزش ناش��ي از ترس سهامداران و تصميم براي 
خروج هر چه زودتر از اين بازار اس��ت؛ عده اي ديگر 
سهامداران حقوقي را مقصر مي دانند و عده اي ديگر 
معتقدند روند كنوني بازار طبيعي و بعد از هر رش��د 

چشمگير بايد در انتظار اصالح شاخص بورس بود.
در همين رابطه، سعيد اس��المي در گفت وگو با ايرنا 
به افت اين روزهاي شاخص بورس اشاره و بيان كرد: 
نوسانات موجود در بازار عالوه بر مسائل بنيادي ناشي 
از موضوعات رفتاري و رواني از س��وي س��هامداران 

بوده است.
وي به سرمايه گذاران حقيقي كه تجربه سرمايه گذاري 
به صورت بلندمدت در بازار سرمايه را ندارند و تحت 
تاثير ج��و رواني بازار ب��ه صورت مس��تقيم اقدام به 
س��رمايه گذاري در بازار كرده اند، تاكيد و بيان كرد: 
اين افراد براي مدت زمان كوتاه با حجم گسترده اي از 
نقدينگي وارد بازار سرمايه شدند و بعد از كسب سود 
موردنظر تصميم به خروج از اين بازار گرفتند؛ بنابراين 
انتظار مي رفت كه اين س��هامداران با انتشار خبري 
مبني بر پيش بيني هاي ص��ورت گرفته براي اصالح 

شاخص بورس تصميم به فروش سهام خود بگيرند.
اس��المي با بيان اينك��ه در چند ماه گذش��ته بخش 
بزرگي از معامالت بورس روي س��هم هاي كوچكي 
كه از پايه هاي بنيادي قوي برخوردار نيس��تند انجام 
ش��ده اس��ت، گفت: بطور معمول انتظ��ار نمي رود 
سرمايه گذاران از طريق تحليل هاي بنيادي قوي براي 
سرمايه گذاري در اين سهم ها وارد بازار سرمايه شده 
باشند. اين كارشناس بازار سرمايه معتقد است: ورود 
سهامداران غيرمتخصص به صورت مستقيم در بازار 

سرمايه را مي توان دليل موجهي براي اصالح شاخص 
بورس عنوان ك��رد. وي مي گويد: بطور طبيعي نبايد 
بازار را فقط از طريق ش��اخص كل مورد قضاوت قرار 
داد بلكه بايد ديد همچنان در اين بازار فرصت هاي الزم 

براي سرمايه گذاري وجود دارد يا خير؟
اسالمي افزود: در بسياري از مواقع شاهد هستيم كه 
سهام موجود در بورس به صورت دسته جمعي رشد 
مي كنند يا با افت همراه مي شوند اما در برخي مواقع 
بازار حالت طبيعي خود را طي مي كند و در اين زمان 
برخي از س��هم ها در حال افزاي��ش و برخي ديگر در 
حال كاهش هستند. اين كارش��ناس بازار سرمايه با 
بيان اينكه در وضعيت كنوني با انتخاب سهام بنيادي 
مي توان قادر به كس��ب بازدهي ب��ود، گفت: فعاالن 
با تجربه ب��ورس مي دانند موفقيت در بازار س��رمايه 
سرمايه گذاري به صورت طوالني مدت است نه اينكه 
س��هامداران در زمان كوتاه وارد اين بازار ش��وند و به 

سرعت تصميم به خروج از اين بازار بگيرند.
وي با اشاره به اينكه اكنون نمي توان نگراني عميقي را 
براي بازار متصور شد، گفت: با توجه به وضع موجود 
احتمال كاهش قيمت براي برخي از س��هم ها وجود 
دارد اما همچنان از طريق تحليل هاي صورت گرفته 
مي توان اقدام به ارزيابي س��هام خ��وب در بازار براي 
سرمايه گذاري كرد كه اين مس��ائل مستلزم انتشار 
اخبار سياس��ي تاثيرگذار در كشور است.  اسالمي با 

بيان به اينكه به لحاظ بنيادي ش��اخص بيش از اينها 
ريزش نخواهد داش��ت، اف��زود: اگر در ب��ازار خبري 
مبني بر احتمال افزايش نرخ طال و سكه يا تغيير نرخ 
سود ش��بكه بانكي منتشر ش��ود ممكن است حجم 
گسترده اي از نقدينگي كه به دنبال سرمايه گذاري به 

صورت كوتاه مدت هستند بازار خود را عوض كنند.
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، در شرايط فعلي 
كه هيچ خبر جدي بازار را تهديد نمي كند پيش بيني 

ريزش شاخص بورس عجيب است.
وي با بيان اينكه بازارهاي مالي بايد هميشه آمادگي 
اينگونه رشدها را داشته باشد، گفت: متاسفانه فرصت 
خوبي را براي ورود شركت ها به بازار سرمايه و افزايش 
سرمايه شركت هاي حاضر در بورس را از دست داديم.

اس��المي خاطرنش��ان كرد: تاكن��ون صندوق هاي 
سرمايه گذاري به رشد و توسعه خوبي دست يافتند، 
نهادهاي تخصصي مانند ش��ركت هاي سبدگردان و 
تامين سرمايه ها با توجه به كمبودهاي موجود نسبت 

به ده سال گذشته به خوبي رشد يافتند.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: افرادي كه از 
تخصص كافي براي سرمايه گذاري در بورس برخوردار 
نيستند بهتر است به صورت غيرمستقيم يا از طريق 
نهادهاي تخصصي اقدام به سرمايه گذاري در بورس 

كنند و كمتر تحت تاثير فضاي رواني قرار بگيرند.
وي با بيان اينكه بازار سرمايه نيازمند نگاه بلندمدت 

و ماندگاري بلندمدت در بازار اس��ت، گفت: برندگان 
اصلي بازار كساني هستند كه به صورت بلندمدت در 

بازار ماندند و افت بازار را هم مشاهده كرده اند.

   ريزش شاخص بورس مقصر ندارد
حميد ميرمعيني، ديگر كارش��ناس بازار سرمايه نيز 
خاطرنشان كرد: براي افت چش��مگير بازار سرمايه 
نبايد دنبال مقصر گش��ت به هر حال اصالح شاخص 
بورس روند طبيعي بازار است كه بعد از هر دوره رشد 

بايد آن را تجربه كرد.
وي با تاكيد بر اينكه براي تعيين رونده آينده بازار بايد 
منتظر اخب��ار و اتفاقات جديد بود، افزود: اين اخبار و 
اتفاقات مي تواند منفي باشد كه جهت شاخص بورس 
را نزول��ي خواهد كرد و برعكس به دليل اخبار مثبت 
شاهد ادامه روند صعودي شاخص بورس خواهيم بود.

اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: اطالعات و 
قيمت فعلي سهام تا دو روز گذشته حاوي اطالعات 
مثبت ش��ركت ها بود كه روي روند بازار و سودآوري 
شركت ها اثر گذاشت اكنون اطالعات جديدي باقي 
نمانده كه بتواند روي قيمت س��هام شركت ها تاثير 
بيش��تري را بگذارد. وي گفت: از اين به بعد روند بازار 
وارد دوره استراحت خواهد شد و بايد در انتظار اخبار 

جديد كه تعيين كننده روند بازار هستند، باشيم.
ميرمعيني با بيان اينكه س��هامداران تازه وارد مقصر 

در افت ش��اخص بورس نيستند، گفت: روند فروشي 
كه در بازار اتفاق افتاد توسط حقوقي ها شگل گرفت، 
افراد حرفه اي در اين برهه از زمان بهتر توانستند سقف 

قيمتي را شناسايي و اقدام به فروش كنند.
ميرمعيني روند كنوني ب��ازار را طبيعي اعالم كرد و 
افزود: بازار نيازمند استراحت است، بايد تا مدت ها به 
اين روند بازار عادت داشته باشيم تا خبر جديد بيايد 

و روند اصلي بازار را مشخص كند.
وي خاطرنشان كرد: اكنون گزارش ۶ ماهه شركت ها 
را در پيش داريم كه به نظر مي رس��د اين گزارش ها 
ارزنده و مطلوب خواهد بود اما گزارش توليد، فروش 
و س��ودآوري شركت هاي كوچك را بايد بررسي كرد 
كه به نظر گزارش اين ش��ركت ها قادر به پاسخگويي 

نيازهاي بازار نيست.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه گفت: اي��ن امر منجر 
مي ش��ود تا حدودي در قيمت س��هام ش��ركت هاي 
كوچك شاهد ريزش باشيم اما شركت هاي بزرگ كه 
شاخص ساز هستند با مشكل چنداني مواجه نيستند. 
وي با بيان اينكه سهامداران تازه وارد در دوران رونق 
و ركود ب��ازار نمي توانند به ص��ورت تخصصي اقدام 
به س��رمايه گذاري كنند، افزود: اين سهامداران بهتر 
است تا از طريق شركت هاي مشاور سرمايه گذاري، 
صندوق هاي سرمايه گذاري و شركت هاي سبدگردان 
دس��ت به اين اقدام بزنند و افق س��رمايه گذاري را به 
صورت ميان مدت در نظ��ر بگيرند و نبايد به صورت 

مستقيم خود وارد خريد و فروش سهام شوند.
ميرمعيني با اشاره به اينكه نگاه عمده اي كه در ۶ ماه 
گذشته به بازار وجود داشت به صورت سرمايه گذاري 
نبود بلكه به عنوان نگاه سفته بازانه و نوسان گيري بوده 
است، گفت: اگر نگاه به بازار به صورت تحليل، بنيادي 
و سرمايه گذاري بود شاهد تعداد زيادي از شركت هاي 
ارزنده و بنيادي بوديم كه همچنان به ارزش ذاتي خود 
نرس��يدند. ميرمعيني افزود: اين شركت ها با وجود 
ارزندگي و كم ريس��ك بودنشان مورد اقبال بازار قرار 
نگرفتند در حالي كه اگر نگاه موجود به بازار به صورت 
سرمايه گذاري بود ش��اهد اين ريزش ها در شاخص 

بورس و حباب قيمتي نبوديم.
وي گفت: از اين به بعد روند بازار متعادل و منطقي تر 
خواهد شد و ديگر نمي توان بازده چشمگيري را كه تا 
چند ماه گذشته در بازار شاهد بوديم مشاهده كنيم 

مگر در صنعت هاي خاص به دليل اتفاقات خاص.
ميرمعيني خاطرنشان كرد: سهام بانكي، فرآورده هاي 
نفتي و فلزات اساسي پتانسيل رشد دارند اما همچنان 

از ارزش ذاتي خود فاصله دارند.
اين كارشناس بازار س��رمايه گفت: اگر اخبار خوش 
سياس��ي بيايد كه باعث ش��ود تا محدوديت ناشي از 
تحريم را كاهش دهد ش��ركت هاي پتروشيمي جزو 
بهترين شركت هايي خواهند بود كه در آينده به عنوان 

شركت پيشرو معرفي شوند.

رتبه بندي اعتباري، مسيري طوالني در پيش دارد
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

در بررسي طرح هاي س��رمايه گذاري بررسي جوانب 
تاثيرگذار بر روند فعاليت شركت موضوع سرمايه گذاري 
از اهميت ويژه اي برخوردار است. از آنجايي كه تمامي 
سرمايه گذاران در بازارهاي مالي يا خارج از اين بازارها 
به دنبال حداكثر كردن س��ود خود هس��تند، هميشه 
درصدد آنند تا بتوانند بيش��ترين سود را در پايان دوره 
س��رمايه گذاري به دس��ت آورند. از آنجايي كه تمامي 
فرصت هاي پيش رو به منظور حداكثر كردن سود داراي 
خطرهاي متعددي هستند، از اين رو هر سرمايه گذار 
برآن است تا در قبال دريافت بيشترين سود، كمترين 
ريسك را براي افزايش ميزان دارايي خود متحمل شود. 
همين امر سبب شده تا سنجش خطرات و ريسك هاي 
پيش رو كه در دوره هاي گذش��ته به صورت ذهني يا با 
استفاده از محاسبه س��اده انجام مي شد امروز شكلي 
پيچيده تر به خود بگيرد. پيچيدگي هاي اعتبارسنجي 
امروز تا آنج��ا افزايش يافته كه تعيين ميزان اعتبار هر 
كسب و كار يا دارايي به امري تخصصي بدل شده است 
و توسط موسسات اعتبارسنجي انجام مي شود. اهميت 
اين كار امروز به حدي است كه يكي از مهم ترين موئلفه ها 
در زمينه تحليل فرصت هاي س��رمايه گذاري، بررسي 
سطح اعتباري شركتي است كه دارايي مورد معامله را 

اعم از سهام يا اوراق بدهي، منتشر مي كند.
از آنجايي كه استقراض در طول تاريخ نقش بسزايي در 
تامين مالي طرح هاي س��رمايه گذاري داشته از اين رو 
اعتبارسنجي نيز هميشه جزو مسائلي بوده است كه بر 
موفقيت يا عدم موفقيت تامين مالي طرح هاي مختلف 
اثر داشته اس��ت. همين امر سبب ش��ده تا با افزايش 

اعتباردهي در جوامع غربي، به منظور سنجش ميزان 
ريسك وام گيرنده، موسس��ات اعتبارسنجي به وجود 
آيند. تشكيل اين موسسات موجب شد تا نرخ بهره اوراق 
بدهي متناسب با خطرات پيش روي طرحي مشخص 
شود كه ش��خص مقروض براي آن تامين اعتبار كرده 
است. دقيقا نيز به همين دليل است كه نرخ بازده براي 
تمامي اوراق متفاوت است و سرمايه گذاران در بازارهاي 
مالي بازده متفاوتي را براي ورود به يك س��هم يا قرضه 

در نظر مي گيرند.
در عصر حاضر و ب��ا بهبود زيرس��اخت هاي مرتبط با 
شفافيت اطالعات و توس��عه فرهنگ سرمايه گذاري 
در ميان آحاد جامعه، اهميت اعتبارس��نجي و ميزان 
مخاطبان آن افزايش چش��مگيري يافته اس��ت. اين 
مقوله نه تنها نقش مهمي در مس��ير توسعه طرح هاي 
س��رمايه گذاري و در نهايت كشورها داشته است بلكه 
توانس��ته با افزايش اعتماد در مي��ان متقاضيان خرد 
مشاركت در سرمايه گذاري، بتواند پس اندازهاي اندك 
را به بازارهاي مالي گسيل كرده و سهم اشخاص عادي 

را از كيك اقتصاد بيشتر كند. 
اين مقوله امروزه تا آنجا گسترش يافته است كه بر خالف 
جوامع سنتي، نياز اشخاص حقيقي را به وجود ضامن 
براي وامگيري از بانك ها را حذف كرده و در حوزه فردي 
نيز جا باز كرده است.به دليل عواملي كه تاكنون ذكر شد 
تمامي كش��ورهاي در حال توسعه كه دنبال پيشرفت 
اقتصادي و رشد وتوسعه بازارهاي مالي هستند توجه 
ويژه اي به بحث تامين اعتبار و كاهش هزينه هاي جنبي 
آن دارند. همين اهميت نيز مهم ترين عاملي است كه 
به حمايت از اعتبار س��نجي در اين كشورها انجاميده 

است. در تمامي كش��ورهاي شرق و جنوب شرق آسيا 
كه در چند دهه اخير رش��د اقتصادي سريعي را شاهد 
بوده اند، اهميت اعتبارسنجي سبب شده تا به جز اتكا بر 
موسسات اعتبار سنجي بين المللي همچون »موديز«، 
»اس��تاندارد اند پورز« و »فينچ«، موسسات مختلفي 

متناسب با نيازهاي بازارهاي داخلي آنها شكل بگيرد.
در ايران نيز با گس��ترش بازارهاي مالي به خصوص در 
زمينه س��هام و اوراق بدهي شاهد افزايش اهميت اين 
نوع از فعاليت هاي مالي بوديم. با افزايش موسسات مالي 
فعال در بازارهاي سهام و اوراق بدهي، از آنجايي كه تنوع 
ناشران نسبت به زماني كه تنها اوراق مشاركت موجود 
توسط بانك ها، بسيار بيشتر شده، تامين اعتبار بر مبناي 
سطح اعتباري ناشر اهميت قابل توجهي يافته است، 
چراكه حاال ريس��ك هاي موجود در بحث تامين مالي 
به غير از سطح كالن اقتصاد، متغيرهاي موثر بر فعاليت 

شركت در يك صنعت خاص را نيز شامل مي شود. 
به همين منظور و براي بررس��ي بهتر وضعيت صنعت 
اعتبار س��نجي در ايران »تعادل« به مصاحبه با قاسم 
محسني، مديرعامل موسسه رتبه بندي برهان پرداخت 
و از تاثيرات فعاليت صنعت ياد ش��ده بر تامين مالي در 
ايران پرسيد. اين صاحب نظر در حوزه رتبه بندي و تعيين 
جايگاه اعتباري شركت ها در خصوص وضعيت صنعت 
اعتبارسنجي در ايران گفت: در حال حاضر رتبه بندي 
در بس��ياري از كشورهاي همانند ايران انجام مي شود. 
در اين ميان برخي از كشورها با بهره گيري از تجربيات 
ساير كش��ورها و توان داخلي، موسس��ات رتبه بندي 
داخلي را مبناي تعيين جايگاه اعتباري ش��ركت ها در 
نظر گرفته اند. برخي از كشورها نيز همانند همسايگان 

جنوب خليج فارس به دليل آنكه محدوديتي در استفاده 
از موسسات بين المللي ندارند، با استفاده از ظرفيت اين 
موسسات از وضعيت اعتباري شركت ها آگاه مي شوند.

وي ادامه داد: در ايران به دليل آنكه بحث تحريم ها سبب 
شده تا دسترسي كشور به موسسات مالي بين المللي با 
مشكل مواجه شود، ناگزير بحث اعتبار سنجي و تعيين 
رتبه اعتباري از مسير موسسات داخلي پيگيري مي شود. 
با اين حال بايد توجه داشت كه اين موسسات همگي 
داراي سرمايه گذاران با تجربه خارجي هستند تا در مسير 
رتبه بندي كشور متحمل هزينه هاي ابداع روش هاي 

اعتبارسنجي و ايجاد زيرساخت نشود.
محس��ني افزود: در حال حاضر صنعت رتبه بندي در 
ايران نيازمند وضع قوانيني است تا از اين صنعت حمايت 
ش��ود. همچنين بايد رتبه بندي در برخ��ي از صنايع 
اجباري شود. از جمله موسساتي كه در اين زمينه بايد 
به رتبه بندي آنها توجه بسياري شود، بانك ها هستند. 
از آنجايي كه بانك ها بر اساس دستورالعمل هاي بانك 
مركزي س��ود ثابتي را به س��پرده گذاران مي پردازند، 
سپرده گذاران بايد با اطالع از وضعيت اعتباري آنها، از 
ريسك هاي سپردن پول خود به اين موسسات آگاهي 
يابند. چنين ش��رايطي بايد به ج��ز بانك ها، بيمه ها، 
صندوق هاي سرمايه گذاري و تمامي شركت هايي كه 
در نظر دارند اوراق بهادار منتشر كنند بايد وجود داشته 
باشد. محس��ني در خصوص اجبار قانوني موسسات و 
ناش��ران گفت: اين اجبار در برخي زمينه ها وجود دارد 
و در بخشي زمينه ها نيز نياز است كه مقررات بيشتري 
وضع شود. در زمينه تعيين وضعيت اعتباري اشخاص 
مقرر ش��ده تا افرادي كه دسته چك دريافت مي كنند 

اعتبارسنجي شوند، با اين حال قانون ياد شده همچنان 
اجرايي نشده است.

وي در خصوص تفاوت بين اعتبارسنجي و تعيين رتبه 
اعتباري گفت: رتبه اعتباري براي اش��خاص حقوقي 
مشخص مي شود. اين رتبه با استفاده از اطالعات مالي 
گذشته اشخاص حقوقي و پيش بيني آينده فعاليتشان 
مش��خص مي ش��ود. رتبه اعتباري با توجه به مواردي 
همچون راهبري شركت، روش هاي كنترل هاي داخلي 
شركت، كيفيت مديريت و ... تعيين مي شود. از اين رو 
نگاه اين نوع از تعيين اعتبار بيش��تر به آينده ش��ركت 
معطوف است. در مقابل اعتبارسنجي، روشي از تعيين 
اعتبار است كه بر اساس داده هاي گذشته و مدل هاي 
رياضي به اش��خاص حقيقي و در مقوله اعتبارات خرد 
مي پردازد. در اين روش امتياز اعتباري فرد با توجه به 
رفتار گذشته آن تعيين مي شود و در وضعيت بدهي فرد 

در گذشته از اهميت زيادي برخوردار است. 
قاسم محس��ني در مورد اهميت رتبه بندي اعتباري 
كارگزاري ها گفت: نح��وه فعاليت كاگزاري به گونه اي 
است كه در معرض ريسك اعتباري قرار دارند. از آنجايي 
كه اين ش��ركت ها ارتباط مس��تقيمي با وجوه مردم 
دارند، تعيين ريس��ك اعتباري آنها مي تواند شناخت 
مناسبي را براي مشتريان ايجاد كند. از آنجايي كه اين 
موسسات به اتاق پاياپاي نيز بدهكار مي شوند، تعيين 
رتبه اعتباري آنها براي سازمان نيز مي تواند مفيد باشد. 
ديگر رتبه بندي كه مي تواند در ايجاد شناخت نسبت 
به كارگزاري ها موثر باشد، رتبه بندي عملكرد مديريت 
است كه مي تواند كيفيت اداره شركت را براي ذي نفعان 

به خصوص مشتريان مشخص كند.

گروه بورس| ش��اخص كل بورس ته��ران طي روز 
گذشته، هش��ت هزار و ۲۴۹ واحد افت داشت كه در 
نهايت اين ش��اخص به رقم ۳۰۱ ه��زار و ۳۹۱ واحد 

رسيد.
براس��اس معامالت ديروز، بيش از ۲ ميليارد و ۷۶۱ 
ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۰ 
هزار و ۱۲۲ ميليارد ريال داد و س��تد شد.همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با ۲ هزار و ۵۵۴ واحد كاهش به 

۸۲ هزار و ۹۴ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با يك 
هزار و ۷۰۹ واحد افت به ۵۴ هزار و ۹۴۲ واحد رسيدند.

شاخص آزاد شناور نيز ۱۰ هزار و ۴۸۷ واحد كاهش 
به رقم ۳۴۲ هزار و ۳۵۹ واحد رس��يد، شاخص بازار 
اول ۶ هزار و ۲۹۱ واحد و ش��اخص بازار دوم ۱۵ هزار 
و ۴۵۱ واحد كاهش داش��تند. عالوه ب��ر اين در بين 
تمامي نمادها، پارس س��ويچ )به سويچ( با ۲۴ واحد، 
توليدي فوالد سپيد فراب كوير )كوير( با ۲۲ واحد و 

بيمه آسيا )آسيا( با ۱۲ واحد بيشترين تأثير مثبت را 
بر شاخص كل داشتند. در مقابل بانك ملت )وبملت( 
با ۳۷۴ واحد، پااليش نفت تهران )ش��تران( با ۳۰۵ 
واحد، س. نفت و گاز پتروش��يمي تامين )تاپيكو( با 
۳۰۵ واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان )پارسان( با 
۳۰۴ واحد، معدني و صنعتي گل گهر )كگل( با ۲۸۰ 
واحد، گروه مپنا )سهامي عام( )رمپنا( با ۲۷۶ واحد و 
ملي صنايع مس ايران )فملي( با ۲۷۰ واحد از جمله 

 گروه هايي بودند كه افت شاخص بورس را رقم زدند.
برپايه اين گزارش، در بين نمادهاي معامالتي، نماد 
بانك تجارت، بانك ملت، بانك اقتصاد نوين، سايپا، 
بانك صادرات ايران، پااليش نفت اصفهان و پااليش 
نفت بندرعب��اس در گروه نماده��اي پربيننده قرار 
داشتند. گروه بانك ها در معامالت ديروز صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت ش��د و در اي��ن گروه يك 
ميليارد و ۵۳ ميليون برگه سهم به ارزش يك هزار و 

۵۹۳ ميليارد ريال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس ني��ز نزديك ب��ه ۱۳۶ واحد افت 
داشت و روي كانال سه هزار و ۷۳۲ واحد ثابت ماند. 
همچنين در اين بازار ۸۳۴ ميليون و ۲۵۵ هزار برگه 

سهم به ارزش بيش از پنج هزار و ۸۴۲ ميليارد ريال 
داد و ستد شد.

در بين تمامي نمادها، نماد توزيع دارو پخش )دتوزيع(، 
ش��ير پاس��توريزه پگاه فارس )غفارس( و توليد برق 
عسلويه مپنا )بمپنا( بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص 

اين بازار داشتند.
در مقابل پتروش��يمي مارون )مارون(، پتروشيمي 
زاگرس )زاگرس(، سهامي ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
فوالد هرم��زگان جنوب )هرم��ز(، هلدينگ صنايع 
معدني خاورميانه )ميدكو(، توليد نيروي برق دماوند 
)دماوند( و سنگ آهن گهرزمين )كگهر( مانع از رشد 

بيشتر اين شاخص شدند.

ريزش 8000 واحدي شاخص
نگاهي به آمار معامالت بورس و فرابورس
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 ادامه روند افزايشي بازار 
در انتظار گزارش  شركت ها

عضو شوراي عالي بورس، ادامه روند افزايشي بازار 
را مستلزم گزارش هاي خوب شركت ها دانست 
و گفت: گزارش هايي كه تاكنون منتش��ر شده، 
حاكي از عملكرد مثبت شركت هاست و چنانچه 
ساير گزارش ها نيز مثبت باشد، بازار پس از اصالح 

و استراحتي كوتاه به رشد خود ادامه مي دهد .
 شاهين چراغي در گفت وگو با س��نا، رشد بازار 
سرمايه تا به امروز را چشمگير خواند و با تاكيد بر 
نياز به لزوم ارايه گزارش هاي قابل قبول صنايع 
براي ادامه اين روند اظهار داش��ت: پس از رش��د 
حدود سه برابري شاخص طي يك سال گذشته 
اكنون بازار در انتظار انتشار گزارش هاي ۶ ماهه 
است تا بتواند با بررسي آنها ادامه فعاليت خود را 

برنامه ريزي كند.
وي گزارش هاي منتشر شده تا به امروز را مثبت 
ارزياب��ي كرد و اف��زود: گزارش هايي كه تاكنون 
منتشر شده حاكي از عملكرد مثبت شركت هاست 
و چنانچه ساير گزارش ها مثبت باشد، بازار پس 
از اصالح و استراحت كوتاه فعلي به رشد خود در 
نيمه دوم س��ال ادامه خواهد داد. البته نمي توان 
توقع افزايش ش��ارپي همچون يك س��ال اخير 
را داشت و اين رشد به ش��كل ماليم تري دنبال 
خواهد شد. اما قطعا ريزش نخواهد داشت و روند 
حفظ خواهد شد. چراغي درخصوص اصالح هاي 
اخير بازار گفت: مس��اله اين است افراد عادي كه 
كد سهامداري گرفته اند، با فضاي بورسي آشنايي 
چنداني ندارند و وقتي با مبالغ خردي كه اغلب 
حاصل پس اندازهاي ش��خصي آنها بوده است 
به اين بازار آمده اند، نسبت به هر اتفاقي واكنش 

سريع و هيجاني انجام مي دهند.
وي راه��كار كاهش اث��ر منفي هيجان��ات اين 
اف��راد بر بازار س��رمايه را بهره گيري از مش��اوره 
سرمايه گذاري عنوان كرد و افزود: چنانچه افراد 
از بدو ورود به كارگزاري و اقدام به اخذ كد بورسي 
با مشاورين كارگزاري ها يا شركت هاي مشاوره 
س��رمايه گذاري مش��اوره الزم را انجام دهند و 
حركت هاي خود را در بازار سرمايه با برنامه ريزي 
دنبال كنند، نه تنها روش موثرتري را براي يك 
س��رمايه گذاري موفق اتخاذ كرده اند، بلكه بازار 
سرمايه نيز طي روند و نوسانات خود از اثرات اين 

هيجانات مصون خواهد ماند.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه، ايج��اد پرتفوي 
س��رمايه گذاري براي افراد ع��ادي را راهكاري 
مناس��ب ارزيابي و خاطرنش��ان كرد: اين افراد 
بايد سرمايه خود را تنها در خريد و فروش سهام 
وارد نكنند و بخشي از آن را به خريد يونيت هاي 
صندوق و ابزارهاي درآمد ثابت اختصاص دهند 
كه شباهت بيشتري به سيستم بانك ها دارد و با 
آن آشنايي بيشتري نيز دارند.همچنين بخش 
اختصاص داده شده به خريد و فروش سهام را هم 
در يك سهم سرمايه گذاري نكنند و اصطالحا در 

هيچ شرايطي »تك سهم« نشوند.
وي با تاكيد بر پايين بودن توان ريس��ك پذيري 
برخ��ي اف��راد ت��ازه وارد به ب��ازار يادآور ش��د: 
س��رمايه گذاري اين افراد در بازارهايي با ريسك 
بيشتر مانند بازار پايه به هيچ وجه توصيه نمي شود؛ 
چراكه اين بازار معموال نوسان هاي شديدتري را 
تجربه مي كند و چنانچه روند نزولي شود، استرس 
بيش��تري را به اين افراد تحميل مي كند. چون 
پس انداز خ��ود را در معرض نابودي مي بينند و 
از طرفي توان تصميم گيري صحيح درباره ادامه 

سهامداري يا خروج از سهم را نيز ندارند.
چراغي ادامه داد: بر اين اساس افراد جديدالورود 
به بازار سرمايه بايد بخش اختصاص داده شده به 
خريد و فروش سهام را نيز با آشنايي با تقسيم بندي 
بازارها و سهام به سمت كم ريسك ترين بازار يعني 
بازار اصلي ببرند و در آن جا نيز براي خود پرتفوليو 
يا همان سبد سهام تشكيل دهند و ضمن بررسي 
و مشاوره با افراد معتمد، از انواع مختلف سهم در 

سبد سرمايه گذاري بورسي خود وارد كنند.
عضو ش��وراي عالي بورس با تاكي��د بر انتظارات 
س��رمايه گذاران به عنوان مهم تري��ن فاكتور در 
جذابيت بازارها گفت: ارزيابي كنوني از مولفه هاي 
اقتصادي و روند بازارها نشان مي دهد كه اكنون 
باوجود برق��راري ثب��ات در ب��ازار ارز و ركود در 
بازارهاي ديگر همچون مس��كن و خودرو و ادامه 
روند افزايش نقدينگي در كش��ور، بازار سرمايه 
همچنان گزينه اول سرمايه گذاري در كشور است.  
وي در توصيه به صاحبان سرمايه جديدالورود به 
بورس خاطرنش��ان كرد: تصميم به بورس حتما 
بايد با ديد صحيح نسبت به اين بازار صورت گيرد 
و افراد با آشنايي و مشاوره به اين بازار قدم بگذارند. 
ضمن اينكه بازار س��رمايه نيز طيفي از ابزارهاي 
سرمايه گذاري را در خود دارد و تنها خريد و فروش 
مستقيم سهم نيست.بنابراين حركت منطقي اين 
است كه از كم ريسك ترين ابزارها به بورس ورود 
كنند و همزمان با افزايش شناخت از بازار، حركت 

به سمت ابزارهاي پرريسك تر صورت گيرد.
چراغي تصريح كرد: گرفتن وام يا فروش دارايي 
ديگر براي ورود به بورس حركتي اشتباه است و 
هميشه تاكيد بر اين است كه افراد با آن دارايي به 
بورس ورود كنند كه مورد نياز حياتي آنها نيست 
و بخشي از پس انداز تلقي مي شود. چون در مواقع 
منفي ش��دن بازار، اين به عنوان يك اهرم مالي 

عمل و به سرمايه گذار فشار زيادي وارد مي كند.
چراغي در توصيه به سهامداراني كه قبل از ذخيره 
سود گرفتار روزهاي منفي بازار شده اند نيز گفت: 
بهتر است اين افراد عجوالنه عمل نكنند. بورس 
همواره اين موضوع را اثبات كرده كه به همراهان 
صبورتر خود سود بيش��تري داده است.بنابراين 
بايد از حركت هاي هيجاني چه در خريد و چه در 
فروش جلوگيري شود تا عالوه بر از دست رفتن 
بخشي از دارايي، سبب ايجاد يك تجربه تلخ براي 

سرمايه گذار نشود.



تشكلها6اخبار

بخش خصوصي به دنبال آرامش بازارها

مشاور بانكي اتاق بازرگاني ايران عنوان كرد

اما و اگرهاي ثبات نرخ ارز

سيستم بانكي كشور در انتظار تصويب  اف.اي.تي.اف و اجراي مقررات بازل

ضرورت مهندسي مجدد ارتباط وزارت نفت با بخش  خصوصي

از زمستان 96 اقتصاد ايران دچار تالطم شد و در سال 97 
عمال نوسانات شديد نرخ ارز بس��ياري از كسب و كارها را 
زمينگير كرد. با تغيير تيم اقتصادي دولت تا حدي ثبات 
به اقتصاد بازگشت به گونه اي كه در سال 98 عمال دالر در 
كانال 11 هزار تومان قرار دارد. براي فعاالن اقتصادي نرخ 
ارز اهميت زيادي دارد و ادامه حيات كسب و كارها به ويژه 
كسب و كارهاي خرد به ثبات و آرامش در بازار بستگي دارد. 
در همين رابطه نگاه هاي متفاوتي در بين فعالين اقتصادي 

وجود دارد اما كم كم نگاه مثبت در حال غالب شدن است.

  بازخواني پرونده دالر 4200 توماني
در همين رابطه جمشيد عدالتيان، عضو اتاق بازرگاني تهران 
و نايب رييس اسبق اتاق تهران ضمن بررسي نوسانات رخ 
داده و پيش بيني آينده نرخ ارز گفت: همه ما حوادث سال 
1۳96 را به خوبي به ياد داريم. بعد از آنكه دولت هاي خارجي 
رويكردي به تمام معنا دشمنانه در قبال اقتصاد ايران اتخاذ 

كردند دولت نيز برنامه دالر ۴۲۰۰ توماني را مطرح كرد. 
البته دولت خود به اين موضوع اعتقاد داشت كه دالر ۴۲۰۰ 
توماني با توجه به اوضاع موجود جامعه امري شدني نيست. 
بعد از اين اقدام بود كه شاهد اتفاقاتي در بازار آزاد بوديم. همه 
منتظر يك فروپاشي اقتصادي در داخل ايران بودند و برخي 

پيش بيني ها از دالر ۲۰ تا ۴۰ هزار توماني وجود داشت.
او ادام��ه داد: البته در زمان مديريت قبلي در مورد اين 
مس��ائل زياد صحبت نمي ش��د. دولت در زمان آقاي 
سيف در بازار دخالت چنداني نداشت. بعد از آن دوره 
دالر وارد ش��رايط ثبات اوليه شد. نرخ ها مثل سابق با 
نوسانات ش��ديد مواجه نمي شدند. چند نرخ مختلف 
براي ارز تعيين ش��د. بر اساس تصميمات اتخاذ شده، 
عم��وم صادركنندگان موظف به تزري��ق دالر خود به 
بازارهاي مشخص شده از سوي بانك مركزي شدند؛ 

از جمله بازار نيما.

  ه�دف از تالش ب�راي تك نرخي ك�ردن ارز 
چه بود؟

اين اقتصاددان تصريح ك��رد: در پي اين تصميمات دولت 
خواهان تك نرخي نمودن نرخ دالر شد؛ تا اينگونه مانع از 
سوءاستفاده هاي موجود شود. دولت در حقيقت به دنبال 
ثباتي نس��بي بود. در چنين اوضاعي بود كه به ناگاه شاهد 
بازگش��ت تورم به جامعه بوديم. مردم كم كم با نرخ هاي 
بزرگ آشنا شدند. مش��كلي كه پيش روي جامعه وجود 
داشت اين بود كه صادر كنندگان حاضر به عرضه ارز خود 

در بازار نيما نبودند.
وي افزود: دولت كم كم به سمت تك نرخي نمودن دالر قدم 
برداشت. ارز ۴۲۰۰ توماني كمرنگ شد و نرخ بازار آزاد و بازار 
نيما به يكديگر نزديك شدند. دقت كنيم كه اگر نرخ ۴۲۰۰ 

تومان را به عالوه 18 هزار تومان، يعني بيشترين ميزان نرخ 
دالر، كنيم و تقسيم بر دو شود، رقم حاصله برابر با 11 هزار 
تومان خواهد بود. اين يعني همان نرخ امروز دالر. البته اين 
حساب بسيار پيش پا افتاده و ساده اي است كه در خصوص 

تك نرخي شدن نرخ دالر مي توان داشت.
او ابراز داشت: نرخ امروز دالر 11 هزار تومان است. در كنار اين 
نرخ نبايد از تورم غافل بود. با توجه به كاهش نرخ دالر از 18 
هزار تومان به 11 هزار تومان و نرخ تورمي كه در بازار وجود 
دارد، مي توان گفت نرخ واقعي دالر كمتر از 11 هزار تومان 

است. رقمي در حد 8 هزار تومان. 
اين استاد دانش��گاه ابراز داشت: بر اس��اس آمارهاي 
صندوق بين المللي پول، دولت حدودا 1۰۰ ميليارد دالر 
ذخيره ارزي دارد. اين رقم البته مربوط به سال گذشته 
است. لذا مي توان گفت كه دولت از همان سال قبل هم 
مي توانست نرخ دالر را كنترل كند. اما از همان موقع 
منتظر افزايش صادرات محصوالت غير نفتي بود تا از اين 
طريق دالر جديد به بازار تزريق شود. دولت منتظر اين 
مساله بود كه حتي اگر صادرات نفت به صفر برسد، در 
كنار آن و با صادرات محصوالت غير نفتي، براي ذخاير 

ارزي كشور مشكلي ايجاد نشود.

  مشكل در كاهش صادرات است
عدالتيان گفت: بر اين اساس مي توان گفت با وجود انتقاداتي 
كه به سياست هاي قبلي دولت وجود دارد، اما دولت موفق 
شد ضمن كاهش كم سابقه صادرات نفت، صادرات مواد غير 
نفتي را افزايش دهد و در نهايت نرخ ارز را به 11 هزار تومان 

كاهش داده و يك ثبات نسبي را در اين زمينه ايجاد كند.
وي افزود: اكنون اگر به منتقدين نگاه كنيم، خواهيم ديد 
كه تاريخچه انتقاد آنها كامال مقطعي است و اگر از آنها در 
خصوص مديريت نرخ ارز توس��ط دولت سوال شود، آنها 
در پاس��خ مي گويند كه دولت چرا ابتدا ن��رخ ارز را باال برد 
و س��پس آن را كاهش داد! اين سخن يك سخن علمي و 
منطقي نيست. دولت توانست و نرخ ارز را كاهش داد. اين 
به سياست هاي اقتصادي دولت بازمي گردد؛ چرا كه امروزه 
شاهد ثبات نرخ ارز در بازار هستيم. دشمنان ايران يك فشار 
حداكثري را بر اقتصاد اي��ران وارد كردند. ولي دولت ايران 
موفق ش��د كه اين فشار حداكثري را كاهش دهد و مانع از 

تزريق كل اين فشار حداكثري بر اقتصاد كشور گردد.
وي ابراز داشت: كاالها اكنون با تورم بااليي مواجه هستند. 
اين موضوع قابل قبول نيست؛ اما مساله ديگر به نرخ دالر باز 
مي گردد كه بعد از نوسانات شديد، باالخره دولت موفق به 

مهار سير افزايشي دالر و ارز شد. در حال حاضر مي توان گفت 
اقتصاد ايران به يك ثبات نسبي رسيده است. التهابات ساليان 

قبل، از اقتصاد ايران فاصله گرفته است.
به گفته وي آرامش نسبي امروز در اقتصاد ايران قابل كتمان 
نيست. به ثبات رساندن اقتصاد ايران چنان به خوبي انجام 
شد كه حتي كاالهاي بي كيفيت چيني اگر وارد ايران شوند 
به جهت نرخ متعادل كاالهاي ايراني، قابليت رقابت با توليد 
داخلي را ندارند. اين به دليل به تعادل رسيدن اقتصاد ايران 
است. هر چند كه مشكالتي وجود دارد و اين مشكالت را 
نمي توان كتمان كرد؛ ولي در كنار مش��كالت، بايد ثبات 
اقتصادي كش��ور را هم ديد. اين اقتصاددان تصريح كرد: 
درست است كه نرخ اجناس باال است و تورم بااليي در اقتصاد 
ايران ديده مي شود. اما در خصوص هيچ كااليي با كمبود 
مواجه نيس��تيم. هر كااليي را كه بخواهيم در كشور يافت 
مي شود. دولت موفق شد در يك دره دوساله، فشار حداكثري 
امريكا و هم پيمانانش را به حداقل برساند. ايران هم اكنون، 
فشارهايي را به اروپا وارد مي كند تا امتيازاتي را كسب نمايد. 
اين احتمال مي رود كه وضعيت آتي از وضعيت كنوني بهتر 
ش��ود. بايد منتظر واكنش اروپا ماند كه در صورت كسب 
امتيازات از اروپا، بدون ترديد وضعيت كشور بهتر خواهد شد.

  دو سال آينده ثبات خواهيم داشت
او در پاسخ به اين س��وال كه نرخ ارز در دو سال باقي مانده 
دولت حسن روحاني چه سمت و سويي به خود مي گيرد 
ابراز داش��ت: در حال حاضر وقتي سيگنال هاي اقتصادي 
كشور را بررسي مي كنيم، نشانه هاي مثبتي از اقتصاد ايران 
قابل ادراك است. احتمال مي رود كه اروپاييان مقداري با 
ايران همكاري بيشتري داشته باشند. ولي به هر حال مسائل 
غيرقابل پيش بيني شده اي نيز پيش پاي دولت و كشور وجود 
دارد. وي ادامه داد: مسائل گوناگوني هست كه مي تواند نرخ 
ارز را دگرگون نمايد. به عنوان نمونه اينكه فرجام برجام به چه 
صورت خواهد بود؛ يا اينكه نتايج انتخابات پيش روي امريكا 
به چه سمت و س��ويي خواهد رفت؛ رييس جمهور بعدي 
امريكا چه كسي خواهد بود؛ يا اينكه آيا جمهوري اسالمي با 
كشورهاي عربي حوزه خليج فارس به توافقي خواهد رسيد 
يا خير. اين موارد از جمله مواردي هستند كه مي توانند در 

نرخ ارز تاثير گذاري خاصي داشته باشند.
او ادامه داد: دولت ضمن ابزارهايي كه در دست دارد توانست 
فشار حداكثري را به حداقل تبديل كند. لذا اين اميد وجود 
دارد كه حداكثر افزايش ن��رخ ارز البته اگر تورم را از آن كم 
كنيم، بين ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد. به هر حال با توجه به نرخ 
تورم جهاني بايد اين انتظار را داش��ته باشيم كه نرخ ارز در 
ايران بين ۲۰ تا ۳۰ درصد افزايش يابد. اين افزايش مي تواند 
نرخ دالر را به حدود 1۴ هزار تومان افزايش بدهد. اگر ارز را 
ثابت نگه دارند و مانع از افزايش ۲۰ تا ۳۰ درصدي نرخ ارز 
شوند، اتفاق هاي گذشته ممكن است براي نرخ ارز مجدداً 
تكرار ش��ود. اين اقتصاددان افزود: البته اين موضوع غير از 
حوادث سياسي عجيب و غريبي است كه گاها بر سياست 
كشور تحميل مي شود. نرخ دالر و نرخ طال به واسطه حوادث 
مختلف سياس��ي داراي نوسانات پرشتابي مي شوند. بايد 
منتظر ماند و ديد كه آيا اين حوادث باز هم بر سياس��ت و 
اقتصاد كشور تحميل خواهند شد يا خير. در غير اين صورت 
در شرايط عادي، در دو سال باقي مانده دولت حسن روحاني 
بايد منتظر افزايش ۲۰ الي ۳۰ درصدي نرخ ارز باشيم. در كل 
اين انتظار را نبايد داشته باشيم كه نرخ ارز كمتر از 1۰ هزار 
تومان شود. در شرايط عادي بايد گفت كه نرخ ارز، ريزش 
آنچناني نخواهد داشت و همچنين رشد لجام گسيخته اي را 
به چشم نخواهد ديد. در ايران نوسان ۵ درصدي در خصوص 
نرخ ارز، يك نوسان منطقي محسوب مي شود. هر چند كه 

اين ميزان در دنيا بيش از دو درصد نيست.
عدالتيان ابراز داشت: بس��ياري از كارشناسان، دولت 
آقاي روحاني را مورد انتقاد قرار مي دهند. اما با سناريوي 
مشخص و معيني كه دولت دنبال كرد، نهايتا نرخ ارز را 
به ثبات كشاند. ثباتي كه امروز شاهد آن هستيم. اين 
مشكالت در سال 1۳96 آغاز گرديد. امروز در سال 98 

شاهد ثبات در بازار ارز هستيم.

مش��اور بانكي اتاق بازرگاني ايران با بررسي اوضاع كنوني 
سيستم بانكداري كشور، به اثرات تصويب FATF پرداخت. 
به گفته اين كارشناس بانكي، يكي از مواردي كه منجر به 
ورود بانكداري ايران به بانكداري نوين مي ش��ود، تصويب 
FATF است. اين مساله منجر مي شود از بازل 1 نيز عبور 
كنيم و به بازل ۲ و ۳ وارد ش��ويم. ضمن رعايت اين موارد 
خواهيم ديد كه تعداد بانك ها و شعبات بانكي كاهش خواهد 
يافت. محمدمهدي رييس زاده، گفت: شرايط كنوني اقتصاد 
كشور يك شرايط كامال خاص است. بانك ها بخش مهمي 
از اقتصاد كشور محسوب مي شوند. لذا نمي توانيم به صورت 
جزيره اي به آنها نگاه كنيم. وقتي وضعيت اقتصادي كشور 
مصداق رونق نيس��ت و در حالت ركود قرار دارد، طبيعتًا 
بانك ها از اين شرايط تاثير مي پذيرند؛ به عبارتي تا زماني كه 
فعاالن اقتصادي ما رضايت شان در قبال وضعيت اقتصادي 
كشور جلب نشده، طبيعتًا بانك ها نمي توانند از اين مقوله 
مجزا باش��ند. او ادامه داد: يكي از اين شاخص هاي بررسي 
عملكرد بانك ها، كفايت سرمايه است. در حال حاضر نظام 
بانكداري دنيا از سيستم بازل 1 و ۲ و ۳ بهره مي برد. اين در 
حالي است كه سيستم بانكي كش��ور شايد بطور كامل از 
بازل ۲ هم بهره نبرده است. در مورد بازل 1 شاهد مباحثي 
همچون رعايت قوانين مربوط به پولشويي و FATF هستيم. 

بر اين اساس مي توان گفت به جهت تحريم و محدوديت هاي 
حاكم، تا حد زيادي از بانكداري دنيا عقب مانده ايم.

وي افزود: ما مي دانيم قبل از تحريم ها، سيستم بانكي كشور 
جزو پيشرفته ترين سيستم هاي بانكي محسوب مي شد. 
آنچنان كه برخي از كشورهاي همس��ايه جهت آموزش 
بانكداري به ايران مراجعه مي كردن��د و در ايران دوره هاي 
آموزش��ي را پشت س��ر مي گذاش��تند. اما در ادامه ضمن 
تحميل تحريم ها و مسائل ديگر، بانكداري كشور از موقعيت 
پيش��ين خود فاصله گرفت. آنچنان كه مشكالت امروزه 
دامنگير آن شده است. با توجه به پيشرفت هايي كه در دنيا 
صورت گرفته، الزم است كه ما نگاهمان را به سيستم بانكي 
و بانكداري تغيير بدهيم. مشاور بانكي اتاق بازرگاني ايران 
تصريح كرد: يكي از مشكالت ما به ادغام برخي از بانك هاي 
كشور باز مي گردد. ادغام اين بانك ها به معناي ادغام حدودا 
7 هزار شعبه در سراسر كشور خواهد بود. به نظر مي رسد 
نرم افزاري كه بتواند اين 7۰۰۰ شعبه را به يكديگر متصل 
كند، هنوز در دسترس نيست. اين يكي ديگر از مشكالت 
موجود در سيستم بانكداري كشور است كه بايد هر چه زودتر 
چاره اي براي آن انديشيد. در بانكداري نوين آنچه ما به عنوان 
شعبه مي شناسيم، در حال برچيده شدن است. اين در حالي 
است كه هنوز در ايران شاهد تاسيس شعبات جديد بانك ها 

هستيم. اين كارشناس بانكي گفت: ما در اقتصاد كالن نياز 
به نگرشي نو داريم. مش��خصًا در اين نگرش نو بازتعريفي 
از بانكداري خواهيم داش��ت؛ به عبارتي در خصوص نظام 
بانكداري نمي توانيم مجزا و جزيره اي تصميم بگيريم. قانون 
پولي و بانكي كشور قانون بسيار مفيدي بود. اين قانون در 
سال 1۳۵1 به تصويب رسيد. بعدها و بعد از انقالب قانون 
بانكداري بدون ربا تصويب شد. به تبع آن آيين نامه مصوبه 
هيات وزيران به تصويب رسيد. اما تا اين لحظه كه ما صحبت 

مي كنيم، بسياري از موارد نيازمند بازنگري است.
او ادامه داد: ما در اتاق بازرگاني مشغول بررسي اين موضوع 
هستيم و نقطه نظراتي نيز در اين رابطه مطرح شده است. 
البته اگر دوستان و عزيزاني كه در مرجع تصميم گيري قرار 
دارند عنايت الزم را به اين پيشنهادات اتاق بازرگاني داشته 
باشند و مانند قانون تجارت با اين پيشنهاد برخورد نشود 

نتايج خوبي حاصل خواهد شد.
وي ابراز داشت: سيستم بانكداري كشور يك سيستم كامال 
خاص است عموم جامعه به آن حساس هستند. شايد اگر 
در شرايط عادي به سر مي برديم بايد به سمت اصالحاتي 
مي رفتيم كه در شرايط امروزي به هيچ وجه حتي به آن نگاه 
نمي كنيم. برخي مواقع شرايط، يك شرايط نرمال است؛ ما در 
حال حاضر در شرايط نرمال نيستيم. بنابراين نبايد با برخي از 

تصميمات در جامعه تشنج ايجاد شود. عموم مردم به نوعي 
با بانك سر و كار دارند. پس نبايد خاطر آنها را مشوش نمود.

 FATFرييس زاده در پاس��خ به اين س��وال كه آيا تصويب
مي تواند عاملي براي ممانعت از ايجاد تش��نج در سيستم 
بانكداري كشور شود يا خير، گفت: البته برخي از الزامات 
وجود دارد كه صرفا مربوط به ايران نيست. عموم كشورها در 
رابطه با اين الزامات، ملزم به رعايت مسائلي هستند؛ در برخي 
موارد اگر تصميمات يك كلوپ را نپذيريم، به صورت خودكار 
نمي توانيم در آن كلوپ حضور داش��ته باشيم و دست به 
فعاليت بزنيم. به همين دليل، فعاليت هاي ما تعليق خواهند 
 FATF شد. وي تصريح كرد: همين چند روز پيش جلسه
در ايتاليا برگزار شده بود. در آن جلسه برخي از تذكرات را به 
ايران يادآور شدند. آنها از ايران مي خواهند كه اين كار ناتمام 
را به اتمام برساند. ممكن است البته در اين ميان اختالف 
سليقه اي هم وجود داشته باشد. به عنوان نمونه مبارزه با 
تروريسم. تعريف ايران از تروريسم غير از تعريف اروپايي ها از 
تروريسم است. ما در زمان برگزاري جلسات مي توانيم اين 
ديدگاه ها را به يكديگر نزديك كنيم. ضمن اينكه مي توانيم 

عضويت خود را نيز به تصويب برسانيم.
او ابراز داش��ت: مش��خصا فرض محال، محال نيست. 
شايد طي يك اتفاقي و در يك ماه آينده، ما از تحريم ها 

خارج شويم. وقتي از تحريم ها خارج شديم و سوئيفت 
برقرار ش��د و قرار بود كه با كشورهاي ديگر، مبادالت 
تجاري و بانكي داشته باش��يم، بانكداري نوين جهان 
خواه��ان رعايت برخي از چارچوب ها از س��وي ايران 
خواهد بود. در همين زمين��ه، بانكي كه مي خواهد با 
ما رابطه كارگزاري برقرار كند، با مشاهده نمودن عدم 
رعايت اصول بين المللي از سوي ايران، از همكاري با ما 
منصرف خواهد شد. پس حتي اگر تحريم ها رفع شود 
در اين شرايط ما نمي توانيم با ساير كشورها و بانك ها 

رابطه داشته باشيم.
رييس زاده با اشاره به پتانسيل داخلي و توان متخصصين 
بانكي كش��ور گفت: يكي از مواردي ك��ه منجر به ورود 
 FATF بانكداري ايران به بانكداري نوين مي شود، تصويب
است. اين مساله منجر مي شود از بازل1 عبور كنيم و به 
بازل۲ و ۳ وارد ش��ويم. ضمن رعايت اين موارد خواهيم 
ديد كه تعداد بانك ها و تعداد ش��عبات بانك ها كاهش 
خواهد يافت. به واسطه تحريم ها، سيستم بانكي كشور، 
مقداري لخت و تنبل شده است. اين در حالي است كه ما 
متخصصيني داريم كه در سيستم بانكداري بسيار خبره 
و با سواد هستند بايد از اين افراد استفاده كنيم تا سيستم 

بانكداري ما از وضعيت كنوني خارج شود.

نمايندگان بخش خصوصي در نشس��ت خود كه با حضور 
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي همراه 
بود، به مساله عدم اجازه دولت ها به بخش خصوصي براي 
نقش آفريني در حوزه نفت و انرژي پرداختند و از واگذاري 
پااليشگاه ها به شبه دولت انتقاد كردند. سخنگوي كميسيون 
انرژي مجلس نيز معتقد بود دولت بايد ارتباط خود با بخش 
خصوصي را براساس الزامات روز، دوباره تعريف و تبيين كند.
نهمين نشس��ت كميس��يون انرژي و محيط زيست اتاق 
بازرگاني تهران با حضور سخنگوي كميسيون انرژي مجلس 
برگزار شد و او نيز هم صدا با فعاالن اقتصادي، از اينكه دولت ها 
در ايران اجازه قدرت يابي به بخش خصوصي نداده اند، انتقاد 
ك��رد و نجات اقتصاد كش��ور را در توجه و مي��دان  دادن به 
بخش  خصوصي دانست. اسداله قره خاني آنچه كه به عنوان 
خصوصي سازي در صنعت نفت و انرژي كشور اتفاق افتاده 
را فاجعه آميز عنوان كرد و بر اين روايت صحه گذاش��ت كه 
در قالب خصوصي سازي، بخش عمده اي از پااليشگاه هاي 
كش��ور به بخش هاي وابس��ته به دولت و حاكميت واگذار 
شده  اس��ت. او در همين رابطه به واگذاري ها در سيراف در 
جنوب كشور اشاره كرد و به گفته وي، اكثر پااليشگاه هاي 
اين منطقه به غير بخش  خصوصي واگذار شده  است. در اين 
جلسه همچنين، گزارشي با موضوع »مهندسي ايراني؛ دارايي 
استراتژيك ملي« كه از سوي انجمن شركت هاي مهندسي 

و ساخت صنايع نفت و نيرو تدوين و تنظيم شده، مورد بحث 
و بررسي قرار گرفت.

 
  تهاتر مطالبات پيمانكاران وزارت نيرو با نفت

در ابتداي نشست نهم كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق 
تهران، رضا پديدار، رييس اين كميسيون به برخي اخبار و 
اتفاقات روزهاي اخير در حوزه نفت و انرژي اشاره كرد و در 
همين رابطه، مصوبه اخير وزارت نيرو پيرامون تهاتر مطالبات 
پيمانكاران و س��ازندگان صنعت برق از محل نفت خام را 
بازخواني كرد و گفت: اين مصوبه در حالي سرانجام از سوي 
وزارت نيرو ابالغ ش��د كه اتاق بازرگاني تهران و كميسيون 
انرژي اين اتاق طي هم فكري فعاالن اقتصادي و تشكل هاي 
صنعت برق، روي روش هاي پرداخت مطالبات پيمانكاران از 
وزارت نيرو از طريق تهاتر به جمع بندي رسيده و اين پيشنهاد 

از سوي اتاق تهران به دولت ارايه شده بود.
 

  با بخش خصوص�ي واقعي، تحريم ها كم اثرتر 
مي شد

سخنگوي كميسيون انرژي اتاق تهران نيز در اين نشست، 
واگذاري امور به بخش خصوصي را به مصلحت كل كشور 
دانست و نتايج حاصل از بي اعتمادي به بخش خصوصي را در 
ناكامي هاي اقتصادي كه امروز كشور به آن گرفتار شده  است، 

عنوان كرد. اسداله قره خاني با بيان اينكه بخش  خصوصي از 
توان مهندسي و اداره بهتر امور، كارآمدتر از دولت است، افزود: 
براي تفسير و توجيه اينكه چرا بخش  خصوصي در دنياي 
امروز نقش تعيين كننده در سرنوشت كشورها دارد، كافي 
است گريزي به توافق نامه برجام بزنيم كه با وجود امضاي آن 
از سوي دولت هاي اروپايي، ناكام بوده است چرا كه دولت هاي 
اروپايي تاكيد مي كنند شركت هاي اروپايي تابع سياست هاي 
دولت ها نيس��تند و منافع حضور در ب��ازار امريكا را قرباني 

همكاري با ايران در شرايط تحريم نمي كنند.
وي افزود: اگر ما در ايران به بخش  خصوصي اجازه مي داديم 
كه در حوزه نفت و انرژي، بطور واقعي ورود پيدا كند و اين 
شركت ها به عقد قرارداد تجاري با شركت هاي خارجي از 
اروپا اقدام و تضامين و تعهدات كافي نيز دريافت مي كردند، 
امروز با عقب نشستن دولت هاي اروپايي در برجام، بخش  
خصوصي اين كشورها گريبان دولت هاي خود را مي گرفت 
و هشدار مي داد كه در صورت قطع همكاري با ايران متحمل 
خسارت و لطمات جدي خواهند شد و از اين رو نمي توانند 

با تحريم ها همراهي كنند.

   پااليشگاه ها به شبه دولتي ها واگذار شد
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس در ادامه با بيان اينكه 
عمده لطماتي كه امروز اقتصاد كشور متحمل شده  ناشي 
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 فرصت هاي الحاق ايران
به اتحاديه اقتصادي اوراسيا

معاونت ام��ور بين الملل ات��اق بازرگاني، صنايع، 
معادن  و  كشاورزي تهران در گزارشي، ظرفيت ها 
و فرصت هاي الحاق ايران ب��ه اتحاديه اقتصادي 

اوراسيا را بررسي كرد.
به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، قرارداد موقت 
تجارت آزاد ميان ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و 
از اوايل آبان ماه امسال وارد مرحله اجرايي خواهد 
ش��د. با اجراي اين ق��رارداد، 86۴ قل��م كاال از دو 
طرف مشمول تجارت ترجيحي مي شود و ۵۰۳ 
قلم كاالي ايراني نيز مش��مول تجارت ترجيحي 
و 7۰ قل��م از اين تعداد نيز مش��مول تعرفه صفر 
خواهد شد. طي س��ال ۲۰1۴ ميالدي و به دنبال 
مطالبه صادركنندگان و اتاق هاي بازرگاني كشور 
از دولت مبني بر عضويت ايران در اتحاديه گمركي 
اوراس��يا، مذاكرات براي پيوس��تن ايران به اين 
اتحاديه اقتصادي به مدت دو سال به طول انجاميد 
و س��رانجام در ارديبهشت ماه س��ال 1۳97 و در 
اجالس ساالنه اوراسيا در شهر آستانه قزاقستان، 
موافقت نامه ايجاد يك منطقه آزاد تجاري بين ايران 
و اتحاديه اقتصادي اوراس��يا به صورت آزمايشي 
و براي يك دوره سه س��اله با موافقت كشورهاي 
عضو به تصويب رسيد. بر اس��اس اهداف تعيين 
ش��ده در اين موافقت نامه، پس از مرحله كاهش 
تعرفه هاي تجاري و با گذشت يك سال از اجراي 
آن، مذاك��رات براي امضاي ق��رارداد تجارت آزاد 
ميان ايران و اين اتحاديه آغاز و برآورد مي ش��ود 
كه فرآيند ورود ايران به اتحاديه اوراسيا حداكثر 
1۰ سال به طول انجامد. بر اساس گزارش معاونت 
امور بين الملل اتاق تهران، الحاق ايران به اتحاديه 
اقتصادي اوراسيا، با توجه به دوران سخت تحريم ها 
كه كسب و كار بين المللي بنگاه هاي اقتصادي ايران 
را دچار چالش كرده ، از اهميت بسزايي برخوردار 
است. بر اين اس��اس، كاهش و حذف تعرفه براي 
بيش از ۵۰۰ قلم كاال در زمينه هاي مواد غذايي، 
كشاورزي، محصوالت لبني و پروتئيني، معدني، 
دارويي، پوشاك و منسوجات، پالستيكي، لوازم 
ورزش��ي و اس��باب بازي، فرش و كفپوش، مواد 
شوينده، مصالح س��اختماني و تنباكو، مي تواند 
ظرفيت قابل توجهي را براي جهش در مبادالت 
تجاري و به ويژه توس��عه و رونق بيشتر صادرات 
غيرنفتي با كش��ورهاي همس��ايه را فراهم كند. 
گزارش معاونت امور بين الملل اتاق تهران همچنين 
به نقش روس��يه و حضور اين كش��ور در اتحاديه 
اقتصادي اوراسيا اشاره دارد و بر اين اساس، روسيه 
به عنوان مهم ترين كشور عضو اين اتحاديه، حداقل 
با 9 كش��ور اقيانوس هند و در حدود 68 ميليارد 
دالر مبادله بازرگاني دارد و از اين رو، جايگاه ويژه 
كريدور شمال-جنوب قابل توجه و اهميت است 
و ايران مي تواند به عن��وان حلقه اتصالي بين اين 
كشورها با روسيه و ديگر كشورهاي عضو اوراسيا 
بدل ش��ده و زمينه حضور سرمايه گذاران آسياي 
شرقي و هند را فراهم كند. اين گزارش همچنين 
تاكيد دارد كه در شرايطي كه ارزش پول ملي ايران 
در برابر ارزهاي خارجي كاهش پيدا كرده است، 
كاالهاي س��اخت ايران مي تواند با قيمت كمتر 
در اختيار مشتريان كشورهاي حوزه اوراسيا قرار 
گيرد، عالوه بر اين، از ارز ملي به عنوان ارز جايگزين 
در مبادالت تجاري ايران با كش��ورهاي عضو اين 
اتحاديه مي توان در راستاي كاهش آثار تحريم ها 
اس��تفاده كرد. در گزارش معاونت بين الملل اتاق 
تهران پيشنهادها و راهكارهايي براي استفاده بهينه 
از فرصت الحاق ايران به اتحاديه اقتصادي اوراسيا 
مطرح شده اس��ت. از جمله آنكه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در صدور ممنوعيت هاي موردي 
صادرات به بهانه تنظيم بازار داخل تجديدنظر كند 
و عوارض صادرات به كشورهاي عضو اين اتحاديه 
را كاهش دهد. همچنين پيشنهاد شده است كه 
گمرك ايران، در بخش قوانين و تعرفه ها اقدام به 
همسان سازي با گمركات كشورهاي عضو اتحاديه 
اقتصادي اوراس��يا كند و يكسان سازي كدهاي 
تعرفه اقالم برحسب كدهاي تعرفه 1۰ رقمي كه 
در ميان كشورهاي عضو اين اتحاديه مرسوم است، 

در دستوركار قرار دهد.

اعتراض به تصميمات 
خلق الساعه دولتي

محمد الهوتي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا 
در خصوص تصميمات اقتصادي كه در 1۰ روز اخير 
كه منجر به اعتراض فعاالن به تشكل ها و انجمن هاي 
فعال صادراتي ش��ده، گفت: تش��كل هاي صادراتي 
هيچگونه مس��ووليت دولتي ندارند بلكه به عنوان 
زير مجموعه اتاق بازرگاني تنها در خصوص فعاليت ها و 
عملكرد خود به اين ابرتشكل بخش خصوصي پاسخگو 
خواهند بود و گله مندي مسووالن دولتي و  انتظارشان 
 از تشكل ها در خصوص پاسخگويي به آنها وارد نيست . 
وي در خصوص سياس��ت ها و بخشنامه هاي جديد 
صادراتي گفت: متاسفانه همچنان شاهد هستيم كه در 
اين حوزه تصميمات خلق الساعه و بدون كارشناسي 
اتخاذ مي شود آن هم در حالي كه كشور بيش از هر 
زمان ديگر نيازمند ارز صادراتي است. از ابتداي سال 
جاري تا به امروز رييس جمهور و وزرا بارها به اين نكته 
اذعان داشتند كه درآمد كشور از محل صادرات نفت 
بسيار كاهش داشته است ضمن آنكه بانك مركزي 
اعالم ك��رده كه تمام ارز مورد ني��از واردات به غير از 
كاالهاي اساسي را از محل صادرات غيرنفتي تامين 
كرده اس��ت پس درآمدهاي صادرات��ي امروز جزو 
الينفك اقتصاد كشور است. وي افزود: اكنون با چنين 
وضعيتي تصميم گيري هاي خلق الس��اعه منطقي 
به نظر نمي رسد، ما در يك سال گذشته مشكالتي 
در حوزه صادرات داشتيم كه با تعامل و همفكري با 
وزارت صمت، جهاد و بانك مركزي بخش زيادي از 
آن حل شد اما در بحث سياست هاي محدودكننده، 
برخي مديران به دنبال سياست هاي سليقه اي هستند.

از عدم به كارگيري بخش  خصوصي واقعي در اقتصاد است، در نشست كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني تهران مطرح شد
گفت: به بخش  خصوصي اجازه داده نشد كه در فروش نفت 
ورود پيدا كند و حتي راه ورود اين بخش به امور بين الملل 
وزارت نفت را بستند و به دليل اين ممانعت ها، امروز شاهد 
بروز مش��كالت عديده براي كشور هس��تيم. وي با اشاره 
به اينكه تجارت فرآورده هاي نفتي كش��ور به اين دليل از 
موفقيت نسبي برخوردار اس��ت كه از سال ها پيش اجازه 
حضور بخش  خصوصي به اين عرصه داده شد، افزود: هشت 
واحد پااليشگاهي در منطقه سيراف به شركت هايي واگذار 
شده كه وابسته به دولت هستند و بار ديگر شاهد بي اعتمادي 
دولت به بخش  خصوصي هستيم. قره خاني سپس با تاكيد 
بر اينكه نياز به بازمهندسي در بخش اجرايي كشور ضروري 
است، افزود: در برهه اي از زمان كه كشور از حيث بين المللي 
با گشايش هايي مواجه مي ش��ود، وزارت نفت براي اجراي 
پروژه هاي داخل كشور بالفاصله به سراغ شركت هاي خارجي 
مي رود و اين در حالي است كه در زمان تحريم و تنگناها نيز 
وزارت نفت حاضر نيست هزينه هاي تحميل شده به بخش 

خصوصي را متقبل شود.
 

  خوراك به نرخ 5 س�نت ب�ه بخش  خصوصي 
داده شود

به گفته وي، در مناسبات ميان وزارت نفت با بخش خصوصي 
نيز بايد بازتعريف هايي مبتني بر حمايت از بنگاه هاي بخش 
خصوصي صورت گيرد، افزود: بخش خصوصي در حالي براي 
برخي پروژه هاي بزرگ نفتي اعالم آمادگي كرده و تعهد اجرا و 
سرمايه را داده است كه دولت با ايجاد هلدينگ خليج فارس، 

عماًل اين پ��روژه را در چنبره خ��ود درآورده و اجازه نفس 
كشيدن را از بخش خصوصي گرفته است.

وي افزود: با تكميل فازهاي پارس جنوبي، ميزان توليد گاز 
طبيعي در كش��ور به حدود يك ميليارد مترمكعب در روز 
خواهد رسيد در حالي كه خط لوله صلح به سرانجام نرسيد و 
بازار عراق نيز ظرفيت محدودي دارد، بنابراين توليدات گازي 
اين منطقه را به ناچار بايد در پااليشگاه هاي داخلي به كار 
گرفت و براي آنكه بخش خصوصي رغبت ورود به اين عرصه 
را داشته باشد نيز بايد قيمت گاز تخصيص داده شده به اين 

بخش را تا حتي ۵ سنت كاهش داد.
 

  آيين نام�ه دول�ت ب�راي محدودي�ت بخش 
 خصوصي

سخنگوي كميسيون انرژي مجلس در ادامه افزود: در مجلس 
قانوني در ارتباط با استفاده از سرمايه هاي بخش داخلي با 
تنفس خوراك از طريق صندوق توس��عه ملي وضع كرده 
است اما دولت آيين نامه اي براي آن تدوين كرده كه منجر 
به محدوديت بيشتر براي بخش خصوصي شده است و قطعًا 

شركت ها تمايلي به ورود به اين عرصه را نخواهند داشت.
قره خاني با بيان اينكه دولت فربه است و هنر پول درآوردن را 
نيز ندارد، گفت: دولت روي گران فروختن خوراك گاز براي 
كسب درآمد خود تمركز كرده است حال آنكه بايد با اعطاي 
امتيازات خاص در شرايط ويژه كنوني، به بخش خصوصي 
و شركت ها اجازه فعاليت بيش��تر در عرصه فروش نفت و 
فرآورده هاي نفتي دهد تا از محل دريافت ماليات، كسري 

منابع خود را جبران كند.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

مركز پژوهش هاي مجلس بررسي كرد

نجات صنعت برق در گرو رگوالتور مستقل
گروه انرژي|

بحران  تراز نب��ودن هزينه و درآمد صنايع انرژي در ايران 
بيش از هر جايي در صنعت برق خود را نش��ان داده است 
و با وجود ايف��اي نقش پررنگ آن در صناي��ع ايران، اين 
صنعت با مش��كل تامين بودجه پروژه ها روبرو اس��ت و 
بدهي هاي سنگيني را روي دس��ت وزارت نيرو گذاشته 
اس��ت. به عقيده كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس 
ادامه وضعيت كنوني كه ناشي از نرخ پايين در تعرفه هاي 
برق، تصميم هاي اشتباه باالدستي، عدم ثبات مديريت 
و تغييرات س��اختاري ناقص است، س��بب مي شود كه 
فرصت هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش برق 
از بين برود، روند مصرف ان��رژي الكتريكي از روند توليد 
آن پيشي بگيرد و در نهايت س��بب افزايش اختالل ها و 
خاموشي ها به خصوص در مناطق پرمصرفي مثل تهران 
شده و تبعات اجتماعي و امنيتي اين خاموشي ها گريبان 
كل كشور را بگيرد. مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي 
كه به تازگي انتشار يافته، يكي از راه حل هاي فوري براي 
اصالح وضعيت حاكم بر صنعت برق را در تاس��يس يك 
نهاد »رگوالتوري مستقل« از وزارت نيرو دانسته است تا 
بدين طريق نظارتي مستقل بر تمامي بازيگران اين صنعت 
صورت گرفته و به شكايات همه ذي نفعان رسيدگي شود.

مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي در گزارشي 
با عنوان »ضرورت تاسيس رگوالتور مستقل در صنعت 
برق« به بررسي وضعيت فعلي، چالش ها و نواقص صنعت 
برق در ايران پرداخته اس��ت. در اين گزارش در خصوص 
اهميت انرژي الكتريكي براي رفاه فعلي و آينده شهروندان 
آمده است كه »تامين پايدار و اقتصادي انرژي الكتريكي 
از الزامات توس��عه بوده و نقش غيرقابل ان��كاري در رفاه 
ش��هروندان بازي مي كند. اهميت تامي��ن پايدار انرژي 
الكتريكي به حدي است كه ايجاد اختالل در اين سيستم 
مي تواند موجب خسارات سنگين اقتصادي شود. از سوي 
ديگر، ش��بكه برق محملي براي توليد، انتقال و مصرف 
انرژي ه��اي تجديدپذير آينده )مانند باد، خورش��يدي، 
برق آبي و...( است و از اين لحاظ نقش غيرقابل انكاري در 
حركت از سوخت هاي فسيلي به سمت انرژي هاي پاك 

ايفا مي كند.«
اين گزارش در خصوص وضع فعلي اين صنعت در ايران 
بيان مي كند: »صنعت برق در ايران يكي از بزرگ ترين و 
ُپراهميت ترين صنايع كشور برشمرده مي شود. اين صنعت 
شامل ش��بكه برق و مجموعه متخصصان و شركت هاي 
فعال در اين حوزه است كه طي چند دهه و با صرف ده ها 
ميليارد دالر س��رمايه گذاري به وجود آمده است. در اين 
ميان، شبكه برق ايران با توليد ساالنه حدود 300.000 
تراوات ساعت انرژي و با بيش از 900.000 كيلومتر خط 
انتقال و توزيع چهاردهمين شبكه بزرگ دنيا بوده و از اين 
لحاظ هم رديف كشورهايي همچون انگلستان، مكزيك، 
تركيه، ايتاليا و اسپانيا قرار داد. از سوي ديگر، صنعت برق 
داراي پشتوانه بزرگ فني و مهندسي شامل صدها شركت 
بزرگ و كوچك اس��ت كه توانايي تامي��ن درصد بااليي 
از نيازهاي ش��بكه برق كش��ور را از حيث طراحي، اجرا و 
بهره برداري دارند. به عالوه، به دليل برنامه ريزي صحيح و 
مديريت كارآمد، خدمات فني و مهندسي اين شركت ها 
از لحاظ قيمت و كيفيت قابل رقابت در سطح منطقه بوده 
به طوري كه صنعت برق با صادرات س��االنه 2.5 ميليارد 

دالر كاال و خدم��ات بخش اعظم صادرات خدمات فني و 
مهندسي كشور را به خود اختصاص داده است.« اما اين 
صنعت اكنون با مش��كالت مالي شديدي روبرو است كه 
حاصل مجموعه تصميم گيري ها طي س��اليان گذشته 
بوده اس��ت، به طوري كه نبود تع��ادل در هزينه و درآمد 
بخش برق، بدهي هاي فراواني را روي دست دولت گذاشته 
اس��ت. گزارش مذكور در اين خصوص گفته اس��ت: »با 
وجود اهميت باال و كارنامه درخشان صنعت برق، در حال 
حاضر، اين صنعت پايه در وضعيت مناسبي قرار ندارد. نرخ 
پايين در تعرفه هاي برق، تصميم هاي اشتباه باالدستي، 
عدم ثبات مديريت و تغييرات س��اختاري ناقص س��بب 
ناكارآمدي اقتصادي سيستم و بدهي هاي سرسام آور در 
وزارت نيرو )كه متولي شبكه برق است( شده است. حجم 
باالي بدهي هاي اين صنعت )كه در حال حاضر در حدود 
30.000 ميليارد تومان برآورد مي شود( موجب تاخير در 
پرداخت هزينه هاي برق تولي��دي به نيروگاه ها و تعويق 
در اجراي برنامه هاي توسعه سيستم شده است. از سوي 
ديگر، عدم پرداخت معوقات پيمانكاران و سرمايه گذاران 
خصوصي )به  ويژه در نيروگاه ه��اي بزرگ و نيروگاه هاي 
كوچك مقياس( موجب مش��كالت عديده اي براي اين 

شركت ها شده است.«
با وج��ود آنكه ني��از روزاف��زون ب��ه ان��رژي الكتريكي، 
س��رمايه گذاري مداوم را در شبكه برق طلب مي كند، اما 
در ايران »از يك سو به دليل محدوديت شديد بودجه هاي 
عمراني، امكان س��رمايه گذاري مس��تقيم دولت در اين 
صنعت وجود نداشته و از سوي ديگر، به دليل حجم باالي 
بدهي ها و تعرفه هاي پايين انرژي انگيزه كافي در بخش 
خصوصي به منظور س��رمايه گذاري وج��ود ندارد. عدم 
س��رمايه گذاري در بخش توليد و انتقال در نهايت سبب 
مي شود كه ميزان مصرف انرژي الكتريكي از ميزان توليد 
آن پيش��ي گيرد. در چنين شرايطي، بهره بردار سيستم 
ناچار اس��ت تا به منظور برقراري تعادل توليد-مصرف، 
بخش��ي از بار سيس��تم را به صورت اجباري قطع كند. 
محدوديت سرمايه گذاري در بخش هاي انتقال و توزيع 
نيز موجب حبس توان شده و انرژي توليدي نيروگاه ها را 
نمي توان به نقاط مصرف بزرگ )مانند تهران و...( منتقل 
كرد ك��ه اين مهم نيز موجب قطعي برق در نقاط مصرف 
بزرگ مي شود. تفاوت بنيادين ميان محدوديت توليد و 
محدوديت انتقال/توزيع در اين است كه در صورت كمبود 
توليد، امكان قطع برق در نقاط مختلف شبكه به منظور 
كاهش اجباري ميزان مصرف ممكن است. اين در حالي 
اس��ت كه محدوديت انتقال/توزيع، تغذيه بارها در نقاط 
خاصي را با اختالل مواجه مي كن��د. از اين رو در صورت 
محدوديت انتقال/توزيع، برق كل كشور در معرض اختالل 

قرار خواهد گرفت.«
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس مي افزايد: »مشكالت 
س��اختاري و به تبع آن عدم س��رمايه گذاري در صنعت 
برق چند س��الي اس��ت كه به صورت جدي سبب عدم 
تعادل توليد-مصرف در زمان پيك )فصول گرم س��ال( 
و محدوديت انتقال در سيستم ش��ده است. با اين حال، 
مدي��ران وزارت نيرو با قطع اجباري ب��رق صنايع، انرژي 
مورد نياز مشتركان خانگي را تامين كرده اند. اين رويكرد، 
با وجود تحميل هزينه هاي سنگين به صنايع از خسارات 
اجتماعي سياسي ناشي از قطع برق در مناطق مسكوني 

جلوگيري مي كند. با اين حال، رويكرد قطع اجباري صنايع 
نيز داراي اثربخش��ي موقتي بوده و همانطور كه اتفاقات 
تابس��تان 1397 نش��ان داد، عدم تعادل توليد-مصرف 
مي تواند موجب قطعي هاي گس��ترده در س��طح كشور 
ش��ود. عالوه بر محدوديت توليد، ناكافي بودن ظرفيت 
انتقال و توزيع در شهرهاي بزرگي مانند تهران سبب شده 
اس��ت كه در صورت وقوع اش��كاالت فني )كه موضوعي 
طبيعي و غيرقابل پيشگيري در شبكه برق است( ظرفيت 
رزرو كافي در ش��بكه به منظور پوشش خروج اضطراري 
تجهيزات وجود نداش��ته و برق مشتركان قطع شود. به 
عالوه، قطع برق شهروندان به دليل محدوديت انتقال در 
شرايط پيك مصرف نيز اجتناب ناپذير باشد. بديهي است 
در صورتي كه براي بهبود وضعيت ش��بكه برق چاره اي 
س��ريع و كارآمد انديشيده نشود، ميزان قطعي هاي برق 
روزبه روز افزايش يافته كه اين مهم خس��ارات اقتصادي، 
نارضايتي هاي اجتماعي و تبعات سياسي گسترده اي را به 

دنبال خواهد داشت.«
از جمله تبعات نبود تعادل منطقي در هزينه و درآمد بخش 
انرژي الكتريكي آن است كه »مشكالت مالي وزارت نيرو 
)و شركت توانير به عنوان متولي اصلي شبكه برق( عالوه 
بر قطعي هاي اضطراري برق در زمان پيك، تاثيرات مخربي 
را نيز بر بدنه مهندس��ي صنعت برق ش��امل شركت ها و 
پيمانكاران فعال در اين حوزه به جا گذاشته است. از سوي 
ديگر، افزايش م��داوم قيمت ها و تحريم هاي بين المللي 
موجب افزايش هزينه ها شده و سرمايه در گردش مورد نياز 
را به شدت افزايش داده است. همچنين بازارهاي صادراتي 
خدمات فني و مهندس��ي صنعت برق در اثر تحريم هاي 
بين المللي و محدوديت هاي انتق��ال پول با چالش هاي 
جدي مواجه شده است. اين عوامل سبب شده كه بيشتر 

شركت هاي بزرگ و صاحب نام در اين حوزه با مشكالت 
عديده مالي دست وپنجه نرم كرده و بسياري از شركت ها 
و توليدكنندگان كوچك تر در معرض ورشكستگي قرار 
گيرند. بايد به اين نكته اساس��ي توجه شود كه صنايع و 
شركت هاي فعال در صنعت برق با سرمايه گذاري چند ده 
ميليارد دالري دولت و بخش خصوصي و طي چند دهه 
شكل گرفته اند كه در صورت ادامه مشكالت مذكور، سبب 
مهاجرت كارشناسان نخبه، عدم به روز رساني تجهيزات 
و فرسودگي خطوط توليد شده كه در نهايت باعث از بين 

رفتن توان رقابتي اين شركت ها مي شود.«
بنابراين، مرك��ز پژوهش هاي مجلس با بررس��ي آمار و 
اطالعات صنعت برق در بخش هاي مختلف و از دو ديدگاه 
فني و اقتصادي نش��ان مي دهد كه »بحران هاي جدي، 
صنعت برق را تهديد مي كند كه عدم توجه به هر كدام از 
آنها به تنهايي مي تواند اين صنعت را به سمت فروپاشي 

كامل و ورشكستگي حتمي سوق دهد.«
از نظر اين مركز، اصلي ترين عوامل اين بحران ها را مي توان 
به دو دسته عوامل داخلي و خارجي تقسيم كرد: »عوامل 
خارجي بحران كه عمال تصميم گيران صنعت بر آنها هيچ 
نظارتي ندارند ش��امل تغييرات نرخ ارز، مشكالت ناشي 
از تحريم ها، تورم و س��اير مش��كالت اقتصادي است كه 
صنعت برق به ناچار مانند س��اير بخش هاي كشور تحت 
تاثير آنها قرار مي گي��رد و در اين محيط به فعاليت خود 

ادامه مي دهد.«
عوامل و ريشه هاي داخلي بحران اين صنعت نيز به چند 
دسته تقسيم بندي مي شود كه عبارتند از: »1- پايين بودن 
نرخ در تعرفه هاي تكليف��ي برق به طوري كه هزينه هاي 
جاري و سرمايه گذاري شبكه برق از طريق اخذ بهاي برق 
از مشتركان قابل تامين نيس��ت. 2- بدهي هاي انباشته 

وزارت نيرو )و ش��ركت توانير به عنوان متولي شبكه( به 
س��رمايه گذاران، نيروگاه ها و ش��ركت هاي خصوصي و 
پيمانكاري. 3- واگذاري هاي غيراصولي دارايي هاي اصلي 
و تاسيس��ات و تجهيزات صنعت ب��رق در بخش توليد و 
توزيع. 4- تغييرات ساختاري ناقص در صنعت برق و عدم 
تشكيل نهادهاي اصلي مورد نياز در يك سيستم تجديد 
ساختار شده. 5- نبود نقشه راه و برنامه مدون براي گذار از 
وضعيت فعلي به سمت وضعيت مطلوب و در نتيجه ادامه 
رويكرد اشتباه گذشته با وجود تمام معايب آن. 6- يكپارچه 
نبودن ساختار انرژي كشور و انجام كارهاي موازي توسط 

وزارت نفت و نيرو.«
اين گزارش در پايان نتيجه گيري مي كند كه »اساسي ترين 
راه حل برون رفت از شرايط موجود براي صنعت برق، ايجاد 
نهادهاي قانون گذار و تنظيم گر مستقل و قوي و همچنين 
توس��عه قوانين كارا براي اين صنعت است. كارشناسي 
نبودن تعرفه برق، عدم ارزيابي هزينه هاي صورت گرفته 
در توليد، انتق��ال و توزيع و هزينه تمام ش��ده برق باعث 
مشكالت مالي شديد در صنعت برق ايران شده كه تمامي 
اين موارد نيازمند وجود نهاد تنظيم گر مستقل و قدرتمند 
در صنعت برق اس��ت. همچنين اين نه��اد از اركان مهم 
يك سيستم تجديد ساختار ش��ده است كه بدون وجود 
آن تجديد ساختار ش��بكه برق با شكست مواجه خواهد 
ش��د. از آنجا كه وزارت نيرو بخ��ش اعظمي از توليد برق 
را برعهده دارد مسلما صالحيت انجام اين وظايف را دارا 
نيست و وجود چنين نهاد كامال مستقلي با قدرت اجرايي 
و قضايي باال به شدت احساس مي شود كه داراي نظارت 
بر رفتار تمام بازيگران ب��ازار برق بوده و همچنين مرجع 
رس��يدگي به ش��كايات بازيگران و شركت هاي مختلف 

صنعت برق باشد.«
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مهارآتشسوزي
درپااليشگاهآبادان

تسنيم| آتش سوزي در كانال هدايت مواد زائد نفتي 
پااليشگاه آبادان مهار شد. به گزارش روابط عمومي 
شركت پااليش نفت آبادان كانال هدايت كننده مواد 
زائد نفتي پااليشگاه آبادان ديروز به دليل نامعلومي 
دچار آتش س��وزي ش��د كه با تالش آتش نش��اني 
پااليشگاه، آتش مهار و از س��رايت به ديگر واحدها 
جلوگيري شد. اين آتش سوزي در زمان پنج دقيقه 
مهار شد و در اين حادثه آسيب ديدگي جدي گزارش 
نش��د. واحد ايمني پااليشگاه آبادان در حال بررسي 
علت اين حادثه هستند. اين آتش سوزي وقفه اي در 
فعاليت و توليد پااليش��گاه نفت آبادان ايجاد نكرده 
اس��ت. روزانه 400 هزار بشكه نفت خام سنگين در 
اين پااليشگاه به فرآورده هاي نفتي تبديل مي شود. 
پااليشگاه نفت آبادان يكي از بزرگ ترين پااليشگاه 
ايران است كه فرآورده هايي همچون گاز مايع، بنزين 
موتور، نفت سفيد، نفت گاز، سوخت جت، نفت كوره، 
انواع روغن موتور پايه، انواع قير، انواع حالل  هاي نفتي، 
گوگرد، نفتاي )خوراك آروماتيك پتروشيمي بندر 
امام( توليد مي كند.  س��اخت اين پااليشگاه در سال 
1291 هجري شمسي به پايان رسيد و تا آغاز جنگ 
ايران و عراق در س��ال 1359 بزرگ ترين پااليشگاه 
دنيا با ظرفيت تصفيه 62۸ هزار بش��كه نفت در روز 

به شمار مي رفت.

اولويتوزارتنفتبراي
گازرسانيبهسيستانوبلوچستان

شانا| مديرعامل شركت مهندس��ي و توسعه گاز 
ايران، گازرساني به اس��تان سيستان و بلوچستان 
را از مهم تري��ن اولويت ه��اي وزارت نفت اعالم كرد 
و گفت: گازرس��اني به سيستان و بلوچستان سبب 
فراهم شدن زيرساخت ها براي فعال سازي تنها بندر 
اقيانوسي كشور مي شود. بهرام صلواتي، خدمت به 
مردم غيور استان سيستان وبلوچستان را مايه افتخار 
و مباهات صنعت گاز توصيف كرد و گفت: گازرساني 
به استان سيستان وبلوچستان از اولويت هاي اساسي 
وزارت نفت است كه سبب رشد اقتصادي و اجتماعي 
منطقه مي شود. وي با اشاره به برنامه هاي توسعه اي 
دولت براي ايجاد رونق اقتصادي و زيرس��اخت هاي 
صنعتي در مناطق چابهار، مكران و كنارك يادآور شد: 
ما با گازرساني بهنگام به اين مناطق مي توانيم نقشي 
بسزا در شكل گيري زيرساخت هاي مورد نياز منطقه 
ايفا كنيم تا با رونق فعاليت هاي اقتصادي در جنوب 
شرق كشور، گامي اساسي براي فعال سازي تنها بندر 

اقيانوسي كشور برداشته شود.

انگيزهروسيه
براينقضاوپكپالس

ايرنا| وزير انرژي روسيه اعالم كرد: حمله پهپادها 
به مراكز نفتي عربستان سعودي باعث نقض اوپك 
پالس ش��د چرا كه كشورهاي عضو از تعهدات خود 
فراتر رفتند. »الكس��اندر نوواك« روز يك شنبه در 
جمع خبرنگاران در بلگراد اظهار داشت: روسيه 90 
درصد ش��رايط توافق اوپك پالس را در ماه سپتامبر 
اجرا كرد. وي افزود: در مجموع كشورهاي عضو اوپك 
و توليد كنندگان غيراوپكي بيش از تعهدات خود در 
چارچوب اوپك پالس اقدام كردند كه علت آن كاهش 
توليد نفت عربستان سعودي به خاطر حمله به مراكز 
نفتي اين كش��ور بود. نوواك در ادامه سخنان خود 
گفت كه افزايش توليد كنسانتره گازي باعث شد كه 
روسيه نتواند در ماه سپتامبر به صورت كامل توافق با 
اوپك پالس را اجرا كند. وزير انرژي روسيه خاطرنشان 
كرد: روسيه سعي دارد قرارداد اوپك پالس را در ماه 
اكتبر )ماه جاري ميالدي( به صورت كامل اجرا كند. 
روسيه روزانه 11 ميليون بشكه نفت توليد مي كند و 
جزو كشورهاي پيشرو در توليد نفت به حساب مي آيد.

حذفگوگردازروغنپايهبانانو
ايس�نا| با امضاي ق��راردادي ميان ش��ركت هاي 
دانش بني��ان و صنعتي از دانش فني ش��ركت هاي 
دانش بنيان در گوگردگيري از روغن پايه و لوبكات 
توليد ش��ده در ش��ركت هاي فعال در صنعت نفت 
استفاده مي شود. قرارداد همكاري ميان شركت هاي 
دانش بنيان و صنعتي به منظور حذف گوگرد از روغن 
پايه با كمك فناوري نانو به امضا رس��يد. بر اس��اس 
اين قرارداد تكنيك استفاده شده در اين زمينه بايد 
توانايي توليد محصول با مشخصات تكرارپذير براي 
يك خوراك مش��خص را داشته باش��د. عالوه بر آن 
طرفين متعهد شدند كه كيفيت محصول توليدي 
بايد به تاييد شركت بهره بردار برسد. شركت بهره بردار 
اولين توليدكننده روغن روانكار در كش��ور و اولين 
شركت بورسي ايران است و با همكاري شركت هاي 
دانش بني��ان در جهت حذف گوگ��رد از روغن پايه 
اقدام كرده اس��ت. كاهش گوگرد از روغن پايه عالوه 
بر حفظ جايگاه محصوالت در عرصه تجارت جهاني و 
بين المللي منجر به افزايش كيفيت روغن پايه خواهد 
شد. از طرفي رنگ روش��ن و شفاف اين محصول با 
استفاده از فناوري نانو مي تواند باعث جلب مشتري 
بيشتر ش��ود؛ اين در حالي است كه خواص روغن ها 

نيز ارتقا مي يابد.

افزايشپااليشنفتچين
شانا| اداره ملي آمار چين اعالم كرد كه پااليش نفت 
اين كشور در ماه سپتامبر امس��ال بيش از 9 درصد 
نسبت به پارس��ال افزايش يافته اس��ت. به گزارش 
خبرگزاري رويترز از پكن، اداره ملي آمار چين اعالم 
كرد كه پااليش نفت خام در پااليشگاه هاي اين كشور 
در ماه سپتامبر امسال به 56 ميليون و 490 هزار بشكه 
در روز رسيده كه 9.4 درصد بيشتر از پارسال است. 
پااليش نفت در پااليش��گاه هاي اين كشور در 9 ماه 
نخست سال 2020 ميالدي با 6.2 درصد افزايش به 

4۸0 ميليون و 3۸0 هزار بشكه در روز رسيد.

ناتواني عربستان در مديريت بازار نفت

انتقال3000سندنفتيبهتهران

مديريت بازار رو به شكست است

به منظور مرمت و نگهداري از تاريخ مكتوب نفت انجام شد 

تسنيم|
با وجود خطراتي كه وجود دارد، زمان آن رسيده كه قبول كنيم مديريت 
بازار رو به شكست است حتي اگر عربستان سعودي و متحدانش بگويند 
اين طور نيس��ت. به گزارش بلومبرگ، هدف قرارداد كاهش توليد اوپك 
و متحدان��ش از بين بردن ذخاير اضافي نفت طي 6 م��اه بود، ولي حاال به 
چهارمين سالي رسيده ايم كه عربستان اتحاد توليد كنندگان نفت را براي 
افزايش پايدار قيمت نفت هدايت مي كند و شكست خورده است. براي مدتي 
به نظر مي رسيد اين كاهش توليد تأثير مطلوب را گذاشته است؛ ذخاير نفتي 
كاهش يافت و قيمت نفت از 45 دالر در هر بش��كه در ژوئن 2017 به ۸6 
دالر در هر بشكه در اكتبر 201۸ رسيد، ولي اين افزايش قيمت به سرعت 
تا 50 دالر در هر بشكه پايين آمد و دور دوم كاهش توليد كه در ژانويه آغاز 
شد هم نتوانست آن را باالي 60 دالر نگه دارد، حتي از دست رفتن موقتي 
نيمي از توليد نفت عربستان و بيشتر ذخاير مازاد نفت جهان در حمله به 
تأسيسات نفتي عربستان هم نتوانست قيمت نفت را بيش از چند روز باال 
نگه دارد. آخرين اطالعات اوپك و آژانس بين المللي انرژي و اداره اطالعات 

انرژي امريكا شكست اين سياست را نشان مي دهد.
هر سه اين نهادها پيش بيني مي كنند در بحبوحه ادامه جنگ تجاري امريكا، 
ذخاير نفت جهان در نيمه اول سال آينده ميالدي افزايش يابند. همچنين 
پيش بيني مي شود رش��د تقاضاي نفت جهان هم كاهش يابد. ميانگين 
توليد نفت عربستان در ۸ ماه اول 2019 كمترين حد از سال 2014 بود و 

اگر اين كشور سعي كند به مديريت بازار ادامه دهد، باز هم كاهش مي يابد. 
در اين بين، توليد نفت روسيه كه يكي از رهبران ائتالف اوپك و متحدانش 
در كاهش توليد است، هر سال افزايش مي يابد. عربستان سعودي بايد اجازه 
دهد حفاران شيل اوضاع را در دست بگيرند. زمان آن رسيده كه قيمت واقعي 

نفت به دست بيايد.
عربستان سعودي ياد مي گيرد با اين شرايط كنار بيايد، درست مانند كاري 
كه پس از 19۸6 انجام داد و احتمااًل به اين نتيجه مي رسد كه اين قيمت 
آنقدرها هم كه از آن مي ترسد پايين نيست. در آخر، توليد كنندگان شيل 
مجبور مي شوند توليد را كاهش دهند يا همچنان توليدشان افزايش مي يابد.

اگر مجبور به كاهش توليد شوند، عربستان سعودي بدون پايين آوردن توليد 
خود مي تواند به قيمتي كه براي نفت مي خواهد برسد. ولي اگر توليد شيل 
همچنان افزايش يابد، حتي در شرايط قيمت پايين نفت، ثابت مي شود كه 

سياست عربستان براي مديريت بازار به هر حال شكست خورده است.
عبدالعزيز بن سلمان زير نفت فعلي عربستان وظيفه خود مي داند كه جلوي 
عرضه بيش از حد نفت به بازار را بگيرد. نتيجه اجالس ماه دسامبر اوپك و 
متحدانش احتماالً كاهش بيشتر توليد نفت خواهد بود و عربستان سعودي 
سال آينده در تالش براي افزايش قيمت نفت، توليد كمتري خواهد داشت.

عربستان سعودي بايد دست از تالش براي مديريت بازار جهاني نفت خام 
بردارد و به سياست توليد نفت به ميزان دلخواه بازگردد. عربستان در 2014 

به مدت كوتاهي تحت وزارت علي النعيمي اين سياست را به كار گرفت.

ايسنا|
مدير موزه ها و مركز اس��ناد صنعت نف��ت خبر داد كه  
سه هزار س��ند نفتي و مرتبط با صنعت نفت در آستان 
قدس رضوي شناس��ايي و براي مرم��ت، نگهداري و 

حفاظت و مطالعه به تهران منتقل شدند.
اكبر نعمت الهي توضيح مي دهد: به دنبال ايجاد مركز 
اس��ناد در وزارت نفت، يكي از تالش هاي مركز اسناد، 
جمع آوري اسناد قديمي صنعت نفت، در داخل و خارج 
آن سازمان اس��ت. ما پيگيري بازگشت اسناد نفتي يا 
مرتبط به نفت را از س��ازمان هاي مرتبطي كه ممكن 
است در دستگاه هاي خود داشته باشند، انجام مي دهيم.

او دستگاه هاي دولتي مانند وزارت امورخارجه، مركز 

اسناد انقالب اسالمي، مجلس شوراي اسالمي و آستان 
ق��دس رض��وي را از جمله دس��تگاه هايي مي داند كه 
احتمال وجود اس��نادي دررابطه با نفت در آنها وجود 
دارد و ادامه مي دهد: در رايزني با آنها قرار شد مالكيت 
اين اس��ناد را به صنعت نفت بدهند، بنابراين بررسي 
اوليه توسط كارشناسان سندي انجام و با آماده سازي 
آنها، اين اسناد روي سيس��تم اسنادي ما قرار گرفته و 

نگهداري مي شوند.
نعمت الهي با بيان اينكه اين اس��ناد به مناس��بت هاي 
مختل��ف و براس��اس موضوع هاي خاص ب��ه نمايش 
درمي آيند، بيان مي كند: احتماال اين سه هزار سند هر 
كدام داراي موضوعات مختلفي هستند، بنابراين از بين 

آنها اسناد مناسب انتخاب مي شوند تا آماده سازي و از 
طريق سيستم اينترنتي به پژوهشگران عرضه شوند.

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت با تاكيد بر اينكه 
در حال حاضر اسناد منتقل شده در مركز اسناد صنعت 
نفت قرار دارد و بررسي هاي كارشناسانه قرار است روي 
آنها انجام شود، ادامه مي دهد: كارشناسان ما در آستان 
قدس اين س��ه هزار س��ند را در اين مرحله شناسايي 
كرده اند و باز هم تالش مي كنند تا اگر سندي موجود 

باشد، در اختيارمان قرار گيرد.
او همچنين با اش��اره به پيگيري هاي كارشناسان اين 
مركز با مجلس شوراي اسالمي براي شناسايي اسناد 
مربوط به صنعت نفت در آن نهاد، بيان مي كند: در حال 

توافق كويت و رياض بر سر نفت منطقه حائل
ميادين نفتي مشترك مورد اختالف دو كشور عربي آغاز به كار مي كنند

ايسنا|
رسانه هاي كويت اعالم كردند، عربستان و كويت در جريان مذاكرات پيرامون 
منطقه حائل، بر سر توليد مجدد نفت در اين منطقه به توافق رسيدند. به 
نوشته روزنامه »الرأي« كويت، پس از گذشت پنج سال از توقف توليد نفت 
در منطقه حائل :الخفجي و الوفره« و پس از انجام مذاكرات ماراتني ميان 
كويت و عربستان در طول ماه هاي گذشته بر سر اين منطقه نفت خيز، دو 

طرف روي توليد مجدد نفت در اين منطقه به توافق رسيدند.
اين روزنامه به نقل از منابعي نوشت: جزييات توافق نامه منطقه حائل مورد 
بررسي قرار گرفت و روي همه بندهاي آن توافق شد و انتظار مي رود كه اين 
توافق نامه توسط دو دولت كويت و عربستان مطابق اصول پروتكل ميان 
دو طرف مصوب شود. منابع مذكور پيش بيني كردند كه فعاليت منطقه 
الخفجي ظرف يك تا دو هفته آتي از س��رگرفته شود. اين منابع درمورد 
منطقه الوفره نيز گفتند، بين دو تا س��ه ماه زمان الزم اس��ت تا تجهيزات 
توليد در اين ميدان نفتي فراهم شوند. در اين راستا، روزنامه القبس به نقل 
از منابعي عالي رتبه نوشت: پس از اينكه پروتكل توافق نامه ميان كويت و 
عربس��تان روز پنج شنبه به امضا رسيد، پرونده منطقه حائل ميان اين دو 
كش��ور با همه نكات آن از جمله منافع دو طرف ك��ه كويت و رياض مورد 

بررسي قرار دادند، بسته شد.
به گفته اين منابع، روز پنج ش��نبه هياتي از كويت از وزارتخانه هاي نفت و 
خارجه اين كشور به رياض سفر كرد تا توافق نامه مذكور را با طرف سعودي به 

نمايندگي عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير انرژي اين كشور، نمايندگاني 
از وزارت خارجه سعودي و شركت آرامكو به امضا برساند. مشكل پيرامون 
منطقه حائل ميان كويت و عربستان تقريبا از يك قرن پيش آغاز شد. در 
سال 1922، دو طرف تالش داشتند اين منطقه را جزو كشور خود كنند كه 
در طول منطقه بياباني خليج فارس قرار دارد اما اوضاع براي سال ها بدون حل 
و فصل باقي ماند و همين مساله موجب شد توليد نفت در ميادين الخفجي و 
الوفره متوقف شود. سفر اخير محمد بن سلمان، وليعهد عربستان به كويت 
نيز براي بررس��ي همين موضوع بود اما وي بدون هيچ گونه حل و فصلي 
بازگشت چرا كه طبق اظهاراتي كه امير كويت در مصاحبه با پايگاه خبري 
بلومبرگ امريكا عنوان كرد، گروهي در دولت كويت با از سرگيري توليد نفت 

پيش از به رسميت شناختن حاكميت كويت بر اين منطقه مخالف است.
منطقه حائل ميان عربستان و كويت به مساحت پنج هزار و 770 كيلومتر 
مربع در مرزهاي مشترك ميان دو كشور واقع شده است كه در زمان ترسيم 
مرزها براساس پيمان العقير در دوم دسامبر 1922، مشخص نشده باقي ماند. 
همچنين خالد الجاراهلل، معاون وزير خارجه كويت اعالم كرد، مذاكرات با 
عربستان درمورد از سرگيري توليد نفت در منطقه حائل همچنان ادامه دارد.

وي در اظهاراتي به خبرگزاري رسمي كويت »كونا« تاكيد كرد، مذاكرات 
ميان عربستان و كويت در فضاي بسيار مثبتي در حال انجام است و دو طرف 
هنگامي كه درخصوص منطقه حائل به توافق نهايي برسند، بررسي توليد 

مجدد نفت در اين منطقه را آغاز خواهند كرد.

رايزني با مجلس هستيم تا ليست آنها نيز آماده شود، 
همچنين يك توافق نامه بين ما امضا شده  تا همه  اسناد 

نفتي در مجلس را مكتوب كرده و منتشر كنيم.
نعمت الهي با اشاره به شناسايي و انتقال يكسري سند 
تاريخي با موضوع نف��ت از وزارت امورخارجه به مركز 
اس��ناد نفت، اظه��ار مي كند: تاكن��ون در چند بخش 
مختل��ف، چنده��زار س��ند در وزارت امورخارجه نيز 

شناسايي و به مركز اسناد صنعت نفت منتقل شده اند.

شناسايي۲۵ميليونسندتاريخينفتي
درايران

او ب��ا بيان اينكه در حال حاضر حدود 25 ميليون برگ 
س��ند در مركز صنعت نفت ايران جمع آوري شده اند، 
بيان مي كند: در مرحله اول شناس��ايي، جمع آوري و 
آماده سازي اسناد انجام مي شود، كه با توجه به حجم كار، 
بسيار وسيع خواهد بود. از سوي ديگر به مرور اطالعات 
وارد سيستم سايت مركز اسناد مي شوند كه براي همه 

پژوهشگران قابل رويت باشند. با آماده سازي اسناد، آنها 
هم به نمايش گذاشته ش��ده و هم به صورت حرفه اي و 
استاندارد نگهداري مي شوند. رييس مركز اسناد و موزه 
صنعت نفت همچنين درباره  قدمت اسناد به دست آمده 
توضيح مي دهد: اين اسناد دوره  قاجار، پهلوي اول و پهلوي 
دوم و همچنين دوره هاي معاصر و اوايل انقالب اسالمي را 
شامل مي شوند. حتي اسنادي در اختيار داريم كه متعلق 

به زمان رواج نفت در منطقه خراسان بوده است.
نعمت الهي »ورود نفت«، »ش��ركت هاي ايراني و خارِج 
فع��ال در منطقه«، »همكاري هاي نفتي با كش��ورهاي 
همجوار استان«، »وارد كردن نفت از كشورها«، »توزيع 
فرآورده هاي نفتي در منطقه«، »مراودات داخلي بين نفت 
و مجموعه سازمان هاي آن زمان«، »آمارهاي مورد نياز 
منطقه«، »اسنادي درباره  قراردادهاي منعقده با آستان 
قدس رضوي« و »مكاتب��ات اداري قديمي« را از جمله 
موضوعات مرتبط با اس��ناد منتقل شده به مركز اسناد و 

موزه صنعت نفت عنوان مي كند.
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جذابيت عقايد افراطي

دوقطبيهايسياسيچطورشكلميگيرند؟

پيدايش  ابرقدرت  نوظهور  ديگري  در خاورميانه

مولف:  ويليام پارك| مترجم:  حسين رحماني|
 آيا شما هم احساس مي كنيد كه بحث هاي سياسي دارد 
بيشتر و بيشتر دوقطبي  مي شود؟ در بريتانيا، كشوري كه 
ساكنش هستم، سياست جدا به بن بست رسيده است. 
احساس مي كنم دارودسته هايي كه فرقي با هم ندارند، 
بحث هايي يك نواخت را، بدون كوچك ترين مصالحه اي، 
پشت س��ر هم تكرار مي كنند. وضعيتي نااميدكننده و 
بس��يار مالل آور كه از نقطه نظر عل��وم اجتماعي، كمي 

گيج كننده است.
اما اگر قطبي شدن در مجموع پيش بيني پذير باشد چه؟ 
و اگر اين قطبي ش��دْن نه نتيجه ناداني و كوته بيني، كه 
واكنشي كاماًل انساني در برابر نقص ها و خطاهايمان باشد 
چط��ور؟ برخي از تازه ترين پژوهش ها نش��ان مي دهند 
كه يكي از داليل قطبي ش��دني كه اين روزها شاهدش 
هستيم در اقليت هاي معدودي نهفته است كه فوق العاده 

تأثيرگذارند.
دانش��مندان علوم اجتماعي براي مدت ها قطبي شدن 
را نتيجه افكار غيرمنطقي دانسته اند. آنها معتقد بودند 
كه شكي در اين نيس��ت كه هر انسان عاقلي، هرچه هم 
اطالعات نادرست داشته باشد، اشتباهش را مي پذيرد و 
بحث و مجادله تمام مي شود. ولي كسي كه لجوجانه به 
باورهاي نادرستش چسبيده، اگر هم شواهدي نشانش 

دهند، واكنشي آشكارا غيرمنطقي نشان خواهد داد.
بااين حال، نتايج مطالعه اي كه تازه منتشر شده خالف اين 
فرِض عقل سليم است. در حقيقت، اگر محدوديت هاي 
مغز انسان را در نظر بگيريم، قطبي شدن ممكن است ميان 

جمعيتي از افراد كامال منطقي نيز بروز پيدا كند.
يكي از مشكالت مطالعه باورهاي عقالني و غيرعقالني اين 
است كه درباره هيچكسي نمي توان گفت كه كامال عاقل 
است. عالوه براين، دشوار است كه حدس بزنيم آدم ها چه 
وقت ممكن اس��ت واكنش عقالني يا غيرعقالني داشته 
باشند و كنترل اين رفتار در آزمايش ها آسان نيست. براي 
همين، گروهي از محقق��ان امريكايي، ژاپني، بلژيكي و 
كره اي بر مدل هايي كامپيوتري از عامل ها تكيه كرده اند و 
اين عامل ها را طوري برنامه ريزي كرده اند كه رفتار عاقالنه 

يا غيرعاقالنه داشته باشند.
جين يونگ، يكي از نويسندگان اين مقاله و پژوهشگر 
دانش��گاه كلرمونت در كاليفرنيا، مي گويد: »براي هر 
كدام از اين عامل ها عقيده اي در نظر گرفته شده، ولي 
مي توانند پس از تعامل با عامل هاي ديگر عقيده شان 
را عوض كنند«. اگر رفتار هم��ه اين عامل ها عقالني 
بود، مي شد انتظار داش��ت كه عقايدشان را در اختيار 
يكديگر بگذارند و اگر استدالل بقيه را قوي تر از استدالل 

خودشان يافتند، گاهي عقيده شان را تغيير بدهند.
محقق��ان حافظه اي��ن عامل ها را دس��تكاري كردند تا 
رفتارشان عقالني يا غيرعقالني ش��ود. به بعضي از اين 
عامل ه��ا حافظه اي بي نق��ص عطا كردن��د و براي بقيه 
حافظ��ه اي خطاپذيرت��ر در نظر گرفتن��د. جين يونگ 
مي گويد: »عامل هايي كه حافظه اي نامحدود داش��تند 
مي توانستند هر جور اس��تداللي را از هر زاويه ديدي به 
خاطر بياورند. عامل هايي هم كه امكان فراموشي كاري 
داشتند به دو دسته تقسيم شدند: عامل هايي كه به  صورت 
تصادفي فراموش مي كردند و آنهايي كه اس��تدالل هاي 
ضعيف ي��ا قديمي را از خاطر مي بردن��د. عامل هايي كه 
حافظه نامحدود داشتند قطبي نشدند«. اما هيچ انساني 
حافظه اي كاماًل خطاناپذير ن��دارد. وقتي اين نكته را در 
نظر بگيريم كه بازه هاي توجه، ي��ادآوري  و توان  ما براي 

بحث كردن مي تواند تغيير كند، به نتايج جالب تري هم 
مي رسيم.

جين يون��گ مي گويد: »اگر انس��ان هايي عاقل با اندازه 
حافظه محدود باشيم، اين مساله باعث دوقطبي شدن 
عقايد در يك گروه مي شود. حتي اگر كاماًل عاقل باشيم، 
باز امكان دارد جامعه مان قطبي شود، زيرا استدالل هاي 

ديگران را فراموش مي كنيم.«
به نظر يونگ، اين مطالعه مي تواند راهنمايي براي گفت وگو 
راجع به گروه هايي باشد كه قطبي شده اند. وقتي با كساني 
مواجه مي شويم كه عقايد متفاوتي دارند، بايد بكوشيم كه 
آن عقايد را به دليل غيرعقالني بودن كنار نگذاريم. به جاي 
اينكه بخواهيم طرز فكرشان را »تصحيح« كنيم يا از نو آنها 
را تربيت كنيم، مي توانيم به اين بينديشيم كه چه چيزي 
ممكن اس��ت بر داوري آنها تأثير گذاشته باشد. حافظه 
ضعيف، فشار عصبي، ترديد و تبعيض از جمله چيزهايي اند 

كه چه بسا آدم ها را از حد وسط دور كنند.

  غريبه ها
گاهي ممكن است تقصير ما باشد كه انگيزه يا انرژي كافي 
براي آزمودِن باورهايمان را نداريم. اما، اگر انديش��ه وراِن 
تقريبا عقالني نيز در برابر قطبي شدن آسيب پذير باشند، 

چه چيزي آنها را در اين مسير به جلو مي راند؟ 
امبر گافني، استاد روانشناسي اجتماعي در دانشگاه ايالتي 
كاليفرنيا در هامبولت، بر اين باور اس��ت كه اقليت هاي 
كوچكي كه ديدگاه هاي مستحكمي دارند قادرند نقشي 
مهم و چشمگير ايفا كنند. اما اين تأثيرگذاري به شيوه اي 

نيست كه انتظارش را داريد.
گافني مي گويد: »بيش��تر مردم خودشان را راديكال به 
حساب نمي آورند. ولي احتمال دارد كه نقاط اشتراكشان 
با افراطي ها بيش از آن باش��د كه فكرش را مي كنند. در 
گذش��ته كه تي پارتي۲ نفوذ بيشتري داشت، پيام هاي 
افراط��ي اش وراي تحمل محافظ��ه كاران ميانه رو بود. 
اما محافظه كاران ميانه رو از جهات��ي ديگر به تي پارتي 

نزديك شدند.«
در امريكا، اعضاي ت��ي پارتي و محافظه كاران ميانه رو 
را جمهوري خ��واه به حس��اب مي آورن��د. در نتيجه، 
محافظ��ه كاران ميان��ه رو خودش��ان را به ت��ي پارتي 
نزديك ت��ر مي بينند ت��ا دموكرات ه��ا، گرچه ممكن 
اس��ت محافظه كاران ميانه رو اش��تراكات بيشتري با 
دموكرات هاي ميانه رو داشته باشند. در چنين وضعيتي، 
دموكرات ها به دايره خودي ها تعلق نداشتند؛ آنها غريبه  

محسوب مي شدند.
گافني مي گويد: »برگزيدِن عقايِد حاشيه اي گروهتان 
اجازه مي دهد ك��ه كِل گروه را از چيزي كه دوس��ت 
نداري��د دور كني��د. دموكرات ها غيرخ��ودي بودند و 
جمهوري خواهان از تي پارتي استفاده كردند تا از آنها 

دور شوند.«
ش��عارهاي تي پارتي فوق العاده محافظه كارانه است. در 
خطابه اي در يك مجمع بزرگ از هواداران اين جنبش، 
يك��ي از رهبران ت��ي پارتي چند نمون��ه از دغدغه هاي 
مشتركش��ان را بازگو كرد: »اين وضع از آن وقتي كه به 
اوباما رأي داديم شروع نشد. از وقتي شروع شد كه به حذف 
دعاي اجباري در مدارس رأي داديم، از آن وقتي كه سقط 
جنين را قانوني كرديم، از وقتي كه زن و ش��وهرها اجازه 
پيدا كردند طالق بگيرند و از عشقشان به يكديگر و سوگند 
ازدواج در محضر خدا چشم بپوشند. اينها فقط چند نمونه 

معدود از پشت كردن ما به خدا و فرمان هاي اوست.«

محافظ��ه كاران ميان��ه رو احتماال با اي��ن مواضع موافق 
نيستند. اما مطالعات نشان مي دهند كه اگر با اقليت هاي 
افراطي مشاركت داشته باشيد، ممكن است باورهايتان 
دچار تغييرات شگفت انگيزي ش��ود. مطالعه گافني بر 
مبناي كارهاي ويليام كارنو است، كسي كه نشان داد پيام 
واضح، حتي اگر موافقش نباش��يد، مي تواند براي تغيير 

موضوع بحث كافي باشد.
ويليام كارنو در يكي از مطالعاتش، به بررسي گروه هاي 
اقليت��ي از دانش��جويان مش��غول ش��د كه ب��ا خدمت 
همجنس گراي��ان در ارت��ش مخالف بودن��د. اكثريت 
دانش��جويان با اين سياست همراه نش��دند، ولي راجع 
به مس��ائل ديگري از قبيل اصالح قانون كنترل اسلحه 

محافظه كارتر شدند.
گافني مي گويد: »معموال دوست نداريم با عقايد حاشيه اي 
همراه شويم؛ دلمان نمي خواهد با مواضع گروه اقليت كنار 
بياييم، زيرا شكافي در افكارمان ايجاد مي كند«. اما به باور 
كارنو، عقايد افراطي بر كل نظام فكري  ما فشار مي آورد. 
در مواجهه با عقايد افراطي، احتمااًل رفتارتان را بي درنگ 
عوض نمي كنيد، ولي باورهاي ديگرتان تضعيف مي شوند 

و چه بسا در آينده تغيير كنند.
به تازگي اسكات مان، از اعضاي پارلمان انگليس كه پيش 
از اين چندان شناخته ش��ده نبود، اين جمالت را توييت 
كرده اس��ت: »هر چاقويي كه در انگليس فروش مي رود 
بايد توي دسته اش ردياب جي پي اس داشته باشد. وقت 
آن رسيده كه مانند سالح گرم، براي چاقو هم پايگاه داده 
ملي داشته باشيم. اگر كسي با خودش چاقو حمل كند، 
بايد دليل موجهي براي اين كار داشته باشد. معافيت هاي 
بديهي براي ماهيگيري و غيره«. بهانه اي براي اينكه صدها 

نفر سرگرم برشمردِن مشكالت اين ايده شوند.
اگرچه احتمااًل ايده تجهيز چاقوها به ردياب جي پي اس 
هرگز عملي نمي شود، اما مثال خوبي است از چيزي كه 
گافني و كارنو درباره اش حرف مي زنند. چه بس��ا عقيده 

بيشتر مردم اين باشد كه ردياب جي پي اس قادر نيست 
جلوي جرايم مرتبط با چاقو را بگيرد، ولي آيا اين توييت 
نمي تواند نقش اس��ب تروا را بازي كند و ذهن مردم را به 
سوي مس��ائلي همچون جرايم خياباني و نظارت پليس 

معطوف سازد؟

  اندك قدرتمند است
ثبات و مقاومت در حمايت از عقايد اقليت كليد تأثيرگذار 
بودن اس��ت. يون��گ مي گويد: »اقليت هايي كه ش��يوه 
رفتار ش��ان ثبات دارد ي��ا نفع شخصي ش��ان را به پاي 
عقايدشان به خطر مي اندازند بيش��ترين نفوذ را دارند. 
راهب ه��اي تبت��ي را در نظ��ر بگيريد كه خودش��ان را 
آتش مي زنند، جوهر افراطي كارش��ان ب��راي آدم هاي 
محافظه كارتر تكان دهنده اس��ت. اگر عقيده اي داشته 
باشم كه چندان هم محكم نباشد و ببينم كه كسي چنان 
رفتاري دارد، به يك باره به اين فكر مي افتم كه ش��ايد در 

اشتباه باشم و الزم باشد كه نظرم را عوض كنم.«
اندازه گ��روه هم اهمي��ت دارد. كوچك ب��ودن گروه 
مي تواند بسيار سودمند باشد. گروه كوچك در مقايسه 
با گروه هاي بزرگ تر شخصيت بيشتري دارد. چه بسا 
گروه هاي كوچك پيامي واحد و روشن داشته باشند، در 
حالي كه گروه هاي بزرگ تر صداهاي متعدد و پيام هاي 
مختلف دارند. اين تمايز س��بب مي ش��ود گروه هاي 
كوچك نفوذ بيشتري داشته باشند، به ويژه اگر عقايد 
قاطعي داشته باشند. همچنين اگر ترديد بيشتري ميان 
مردم وجود داشته باشد، تأثير و نفوذ گروه هاي اقليت 

افزايش مي يابد.
گافني توضيح مي دهد: »وقتي مردم در ترديد باشند، براي 
تعريف خودشان، از ارزش هاي نيرومند بهره مي گيرند. 
اگر آدم ها ترديدهاي عميقي درباره خود و انگيزه هايشان 
داشته باش��ند، انواع گوناگون رهبري جذابيت بيشتري 
پيدا خواهد كرد. مثاًل ممكن است در جوامع دموكراتيك، 

رهبران خودكام��ه مقبوليت يابند«. ب��ه گفته گافني، 
رهبران خودكامه بر اين ترديد سوار مي شوند و شعارهايي 
از اين قبيل س��ر مي دهند: »داريم هويتمان را از دست 

مي دهيم.«
يونگ مي گويد: »تأسف برانگيز اس��ت، زيرا وقتي مردم 
نسبت به جايگاهشان در جهان مردد باشند، مي كوشند 
گروهي را پيدا كنند كه بس��يار راديكال باش��د و رهبر 
خودكامه اش هنجارها و محدوديت هاي روشني ترسيم 
كند. وقتي آدم ها نس��بت به هويتش��ان ترديد داش��ته 
باش��ند، اهميت مثبت و منفي كاهش مي ياب��د و افراد 
لزوما به فكر خوب يا بد بودن كارهايش��ان نخواهند بود. 
گروه هايي كه به حاش��يه رانده شده اند چنين وضعيتي 
دارند. سركوب شدگان اكثريت را بد مي دانند و در نتيجه 

از نظرشان اقليت بايد خوب باشد.«
اما خوب است به ياد بياوريم كه مي شود از همين فرض ها 
براي ايجاد تغييرات مثبت اجتماعي بهره گرفت. به نظر 
گافن��ي، بعضي از مهم ترين تغيي��رات مثبت اجتماعي 
دستاورد اقليت هايي بوده است كه انسجام قوي و هويت 

واضح داشته اند.
گافني مي گوي��د: »وقتي تغييرات مثب��ت اجتماعي را 
مي بينيم، پي مي بريم كه بسياري از آنها از اقليت ها آغاز 
شده اند. براي نمونه، جنبش هاي حقوق اجتماعي يا حق 
رأي زنان را در نظر بگيريد. اينها فوق العاده مثبت بوده اند 
و از گروه هاي اقليت آغاز شده اند، اقليت هايي غريبه كه 

عليه هنجارها فعاليت مي كرده اند.«
همه ما عضوي از زيرگروه هاي كوچكي هس��تيم كه در 
دل شبكه هاي پيچيده اي در جامعه جا دارند. اقليت هاي 
افراطي مي توانند بر جمعيت بزرگ تر تأثير مثبت يا منفي 
بگذارند. حتي وقتي هم كه ايده هاي راديكال كسي را به 
حس��اب ياوه گويي مي گذاريد و از كنارش رد مي شويد، 
يادتان باشد كه چه بسا اين ايده هاي افراطي طرز فكرتان 
منبع: ترجمان را پيشاپيش تغيير داده باشند.  

نويسنده:   والديمير ساژين|
در تاري��خ 14 و 15 اكتبر، والديمير پوتين رييس جمهور 
روس��يه براي ديدار هاي رس��مي به پادشاهي عربستان 
س��عودي و امارات متحده عربي سفر كرد. مساله امنيت 
خاورميانه، محور مذاكرات در سفر رييس جمهور روسيه به 

عربستان و امارات بود.
والديمير ساژين خاورشناس و تفسيرگر آژانس اسپوتنيك 
در اين رابطه چنين مي نويسد: از رهبر روسيه در رياض و 
ابوظبي با بوق و كرناي شرقي استقبال شد كه نه تنها آداب و 
رسوم عربي بلكه احترام عميق به ميهمان عالي مقام روس 
را بازتاب مي دهد. در مذاكرات دو كشور، روابط دوجانبه و 

مشكالت منطقه خاور ميانه مورد بحث قرار گرفت. 
در عربستان بيش از ۲0 سند در زمينه هاي مختلف به امضا 
رسيده است، از جمله منشور همكاري دراز مدت كشورهاي 
توليدكننده نفت. »وزن« آنها تقريبًا ۲ ميليارد دالر است. 
در امارات دو طرف روسي و عربي معامالتي در رشته انرژي، 
پتروشيمي، حمل و نقل، دارو و ساير رشته ها به مبلغ 1.4 
ميليارد دالر منعقد كردند. سران روسيه، عربستان و امارات 
متحده عربي موافقت كردند كه ش��رايط مطلوب را براي 

اجراي پروژه هاي مشترك تجاري ايجاد كنند.
مهم ترين موضوعهاي مذاكرات، مسائل امنيت در خاورميانه 
بود. الزم به يادآوري است كه اين سفر دوم رييس جمهور 
پوتين به عربستان از س��ال ۲007 بود. در طول 1۲ سال 
گذشته، خاورميانه به طرز چشمگيري تغيير كرده است. 
اين منطقه تكان هاي »بهار عربي« كه س��اختار قدرت را 
در بسياري از كشورهاي منطقه تغيير داده و جنگ داخلي 
در سوريه كه يك چالش جهاني شد را تجربه كرد. اپيدمي 
داعش تقريبًا به صورت برق آسا در سراسر منطقه سرايت 
كرده، تا چه رسد به درگيري در تنگه هرمز و خليج فارس. 
البته مسكو، رياض و ابوظبي در مورد همه اين مشكالت 
بي ش��مار، وحدت مطلق نظر را نداشتند. با اين حال، يك 
سياست متعادل مسكو در خاورميانه بر اساس تكيه بر قدرت 
نيست، بلكه براساس اصل درك منافع شركا است. همه اينها 

شركا را به گفت وگو با مسكو سوق مي دهد. 
طبيعتا يكي از عناصر اساسي سياست روسيه در خاورميانه 
منافع ملي آن است كه در حال حاضر هيچ تضادي با منافع 
كش��ورهاي خاورميانه ندارد. ناظران مي نويسند: »هيچ 

محدوديتي ايدئولوژيكي براي همكاري مسكو با نيروهاي 
عمده در منطقه وجود ندارد: ما راحت با شيعيان، سني ها، 
يهوديان، پيروان امپراتوري عثماني در آنكارا، مسلمانان 
معتدل در رهبري مصر، آرمانگرايان متعصب ايران و ساير 
افراد گفت وگو مي كنيم. تنها اس��تثنا - تروريست هايي 
هستند كه انجام گفت وگو با آنها فقط از طريق نيروهاي 
هوا فضا امكان پذير اس��ت.« در عين حال، همان طور كه 
رييس جمهور پوتين بارها گفته اس��ت، ما هرگز با كسي 
عليه كسي دوستي نمي كنيم. وي افزود: »ما روابط خود را 
بر اساس روندهاي مثبت در در روابط با طرف هاي ما ايجاد 
مي كنيم و ما اتحادي براي جنگ عليه كس��اني تشكيل 
نمي دهيم.« حتي يك تحليل سطحي از اوضاع در خاورميانه 
نشان مي دهد كه امروز ايران يكي از مهم ترين عوامل موثر 
در فرآيندهاي رخ داده در اين منطق��ه بوده و روابط آن با 
اياالت متحده، اسراييل، عربستان سعودي و تقريباً با همه 
كشورهاي عربي از اهميت خاص برخوردار است. ايران شيعه 
مهم ترين بازيگر در عراق و سوريه و لبنان و يمن است. تأثير 
آن در كشورهاي عربي و ساير كشورهاي منطقه كه در آن 
اجتماعات شيعه وجود دارند، به خوبي شناخته شده است. 
بدون شك سياست خاورميانه اي ايران يكي از موضوع هاي 
اصلي مذاكرات رييس جمهور پوتين در پادشاهي هاي عرب 

بوده است. برخورد روسيه به اين مساله توسط والديمير 
پوتين در مصاحبه او با رسانه هاي عربي در آستانه اين ديدار 
]وب سايت كرملين ۲019/10/13[ بسيار واضح تشريح 
شده بود. پوتين اظهار داش��ت: »ايران يك قدرت بزرگ 
منطقه اي است، يك كشور باستان با فرهنگ باستان و ژرف 
خود؛ اما اگر يك دستور كار مثبت را مي خواهيم، پس بايد 
از اين واقعيت پيروي كنيم كه منافع قانوني شركاي خود 
را بشناسيم. مي خواهم روي اين موضوع تأكيد كنم. اكنون 
برنمي شمارم كه چه قانوني و چه غيرقانوني است. اما قدرت 
بزرگي مانند ايران، كه هزاران س��ال در اين سرزمين بوده 
است - ايرانيان، فارس ها، قرن ها در اين سرزمين زندگي 
كرده اند - نمي توانند منافع خود را نداشته باشند، و با آنها 

بايد با احترام رفتار كرد.« 
معلوم است كه چه چيزي قانوني است، چه غيرقانوني - البته 
اين موضوع بحث است. اما براي درك يكديگر، براي درك 
اين نكات و مشكالت، گفت وگو الزم است. بدون گفت وگو 
حل حتي يك مساله به هيچ وجه غيرممكن است. بنابراين، 
من تصور مي كنم كه مي توانم در نگراني هاي امارات متحده 
عربي و عربستان سعودي سهيم باشم، اما فقط اين كشورها 
خودشان مي توانند مشكالت موجود بين دو كشور را برطرف 
كنند. در مورد روسيه بايد گفت، ما براي ايجاد شرايط الزم 

براي چنين پويايي هاي مثبت، همه كار انجام خواهيم داد. 
روسيه روابط خوبي با ايران و روابط بسيار خوبي با دوستان 
عربي ما دارد.« در همين زمان، رييس جمهور روس��يه در 
مورد لزوم ميانجيگري بين ايران و عربستان سعودي براي 
حل مش��كالت موجود ابراز ترديد ك��رد. او گفت: »نقش 
واسطه گر بسيار سپاس��گزار نيست. من فكر مي كنم كه 
ش��ركاي ما نه در ايران و نه در عربستان سعودي نيازي به 
وساطت ندارند. « پوتين در مصاحبه با روزنامه نگاران عربي 
خاطرنشان كرد: »تضادها بين ايران و اسراييل، ايران و امريكا 
وجود دارد كه بايد آنها را با يافتن راه حل ها برطرف كرد.« 
البته گفت وگوها بين سران فدراسيون روسيه، عربستان 
و امارات در مورد مسائل ايران، در راستاي مصاحبه اخير 

پوتين با رسانه هاي كشورهاي عرب صورت گرفت.
مسلما سوريه مساله مهمي در گفت وگوهاي سران روسيه و 
دو كشور عرب بود و موضع مسكو همواره با ديدگاه رياض و 
ابوظبي كاماًل مطابقت نداشت. بر هيچ كس پوشيده نيست 
كه براي عربستان و ساير كشورهاي عرب و اسراييل، مشكل 
اصلي - حضور نظامي ايران در سوريه است. احتماال اين هم 
يكي از موضوع هاي گفت وگو بين پوتين و هم صحبت هاي 
سعودي وي بوده است. در همين زمان، در رياض، بيانيه اخير 
پوتين درباره لزوم خروج تمام نيروهاي خارجي ازسوريه را 
مثبت ارزيابي كردند. پوتين در بيانيه ياد شده اظهار داشت 
كه اين امر در مورد همه كشورها صدق مي كند. رهبر روسيه 
خاطرنشان كرد كه وي بارها در مورد اين موضوع »هم با 
شركاي ايراني و هم با ترك ها« و همچنين با امريكايي ها 

بحث كرده است.
پوتين افزود: هر گاه سوريه درباره بدرد نخور بودن حضور 
روسيه در خاك سوريه اعالم كند، روسيه نيز اين كشور را 
ترك خواهد كرد. در هر دو رياض و ابوظبي، والديمير پوتين 
سعي داش��ت تا هم صحبت هاي عرب را متقاعد كند كه 
شركت آنها در بازسازي سوريه ويران شده در جريان جنگ 
الزم و ضروري است. مسكو همچنين به عادي سازي كامل 
روابط عربستان - سوريه و امارات - سوريه و همچنين احياي 
عضويت دمشق در جامعه كشورهاي عرب عالقه مند است.

در جريان ديدار والديمي��ر پوتين، نكات غير منتظره در 
مذاكرات، توس��ط رييس جمهور تركيه اردوغان وارد شد 
كه عمليات نظامي »چش��مه صلح« را در شمال شرقي 

سوريه عليه كردهاي س��وري آغاز كرد. كرملين از حمله 
تركيه به سوريه نگران شده و بيم آن دارد كه اين امر ممكن 
است منجر به عقيم گذاشتن اولين جلسه كميته قانون 
اساسي سوريه شود كه قرار است در 30 اكتبر در ژنو برگزار 
شود. همچنين ممكن است نقش روند سه جانبه آستانه 
)روس��يه، ايران، تركيه( كم ارزش شود. براي گفت وگو با 
رييس جمهور روسيه در مورد عمليات نظامي تركيه در 
سوريه، رييس جمهور اردوغان براي ۲۲ اكتبر به سوچي 
دعوت شده است. نضال الس��بع دانشمند علوم سياسي 
لبنان، اظهار داش��ت: »نقش موثري كه روسيه در پايان 
دادن به خونريزي در س��وريه ايفا كرده است، آن را به يك 
بازيگر اصلي در عرصه منطقه تبديل كرده است كه قادر به 
حل مشكالت دشوار است...« »اول، روسيه كه با موفقيت 
با عربستان سعودي و ايران همكاري مي كند، مي تواند در 
كاهش تنش ها در خليج فارس سهم تعيين كننده اي ادا 
كند. ثانيا، مس��كو كه گفت وگوي سطح بااليي با رياض و 
تهران دارد، مي تواند به پايان دادن هر چه زودتر درگيري 
طوالني ش��ده در يمن كمك كند.  در مورد خليج فارس 
بايد گفت كه روس��يه اخيرا نظريه امني��ت جمعي را در 
حوزه خليج فارس مطرح كرده است كه هدف آن كاهش 
خطر جنگ در منطقه است. اين پيشنهاد جديد روسيه به 
وضوح نشان دهنده هدف اصلي بلندمدت - ايجاد سازمان 
امنيت و همكاري در خليج فارس است. اين ابتكار توسط 
رييس جمهور پوتين در رياض و ابوظبي مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت. عالوه بر اين، بسياري از نكات اين نظريه براي 
كل منطقه خاورميانه قابل قبول است، به عنوان پايه اي براي 
بحث و گفت وگو با هدف ايجاد اصول مشترك و جامع براي 

تضمين امنيت جمعي در خاورميانه. 
در پاي��ان، ضمن جمع بندي نتايج س��فر رييس جمهور 
پوتين به عربستان سعودي و امارات متحده عربي، يكي 
از كانال هاي تلويزيوني برجس��ته امريكا را نقل مي كنيم. 
س��ي ان ان ديدار ها در رياض و ابوظبي را پيروزي خواند. 
به گفته سي ان ان اين س��فر به يك كودتاي ديپلماتيك 
تبديل شده و رييس جمهور پوتين را در مركز ژئوپليتيك 
منطقه قرار داد. اين تلويزيون، روسيه را »ابرقدرت نوظهور 

خاورميانه« ناميد.
منبع:   اسپوتنيك
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 ادعاي پوچ نگراني از 
مسابقه تسليحاتي

هشدار مقامات امريكايي مبني بر پايان يافتن تحريم 
تسليحاتي ايران - آن هم يك سال بعد- فريبي بيش 
نيست چرا كه امريكا منشأ اصلي رقابت تسليحاتي در 
منطقه بوده است. به گزارش ايرنا، يك سال تا پايان 
تحريم تسليحاتي سازمان ملل عليه ايران باقي مانده 
و همين امر محمل تازه اي براي مقامات  امريكايي 
شده تا به تبليغات ايران هراسانه خود دامن بزنند. اين 
در حالي است كه طي همين سال هاي اخير بخش 
قابل توجهي از فروش تسليحات  امريكايي به منطقه 
خاورميانه و كشورهايي همچون عربستان و امارات 
بوده است و اتفاقا همين تسليحات در سال هاي اخير 
هيزم آتش جنگ در يمن و سوريه و عراق بوده است. 
در مرداد ماه امسال سناي امريكا تالش كرد فروش 
سالح هايي به ارزش ۸ ميليارد و 100 ميليون دالر به 
عربستان سعودي مسدود كند اما ناكام ماند. منتقدان 
در س��ناي امريكا نگران بودند كه از اين سالح ها در 
مناقشه يمن عليه غيرنظاميان اس��تفاده شود. اما 
دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا با استفاده از حق 
وتو توانست قطعنامه هاي دو مجلس كنگره براي منع 
فروش اين تسليحات را دور بزند. ترامپ استدالل كرد 
كه انسداد اين معامله »قدرت رقابت جهاني امريكا« 
را تضعيف مي كند. در واقع با استناد به سخنان ترامپ 
مي توان گفت نگراني از مسابقه تسليحاتي در منطقه 
ادعايي بيش نيست امريكا به دليل سود سرشار حاصل 
از فروش اس��لحه به هر ميزان كه عربستان بخواهد 
سالح در اختيار اين كشور قرار مي دهد براي همين 
انتظار نمي رود نگراني مقام��ات  امريكايي چندان 
مسموع باشد. آژانس همكاري هاي امنيتي دفاعي 
امريكا اخيرا در گزارشي فروش سالح هاي امريكايي 
در س��ال مالي ۲019 را 55 ميليارد و 400 ميليون 
دالر اعالم كرده است. اين گزارش نشان مي دهد در 
سه سال گذشته حجم فروش سالح هاي امريكايي 
رشد داشته و به طور متوسط 51 ميليارد دالر بوده 
اس��ت كه حاكي از استمرار و اصرار امريكا بر فروش 
تجهيزات و خدمات دفاعي به متحدين و ش��ركاي 

خارجي اش است.
به نوش��ته روزنامه گاردي��ن، امري��كا بزرگ ترين 
صادر كننده س��الح به عربستان به ش��مار مي رود 
بطوري كه كه از س��ال ۲014 الي ۲01۸ ميالدي 
حدود 70 درصد از بازار س��الح عربستان در اختيار 
امريكا بوده اس��ت. عربس��تان تنها در سال ۲014 
ميالدي به دليل جنگ عليه يمن در حدود 70 ميليارد 
دالر صرف خريد سالح كرده است. در سال گذشته بر 
اساس آخرين امار موسسه بين المللي تحقيقات صلِح 
استكهلم فروش سالح در پنج سال گذشته به نسبت 
دوره مش��ابه پيش از آن 7.۸ درصد افزايش داشته 
است. در اين دوره، پنج كشور امريكا، روسيه، فرانسه، 
آلمان و چي��ن به تنهايي 75 درص��د كل صادرات 
تس��ليحات را در اختيار داشته اند. بيشترين ميزان 
سالح در اين دوره به سوي خاورميانه و كشورهاي 
حاشيه خليج فارس روان شده است. بر اساس اين 
گزارش عربس��تان س��عودي در پنج سال گذشته 
نخستين وارد كننده تسليحات در جهان بوده است؛ 
بطوري كه اين كشور در فاصله سال هاي ۲014 تا 
۲01۸ در مقايس��ه با دوره مشابه، خريد تسليحات 
نظامي خ��ود را به ميزان 19۲درص��د افزايش داده 
است. در همين دوره، پس از عربستان، هند و سپس 
مصر بزرگ ترين خريدار تسليحات نظامي در جهان 
بوده اند. اين در حالي است كه چندين كشور اروپايي 
از جمله انگليس، فرانس��ه و آلمان نيز به عربستان 
فروش تسليحاتي داشته اند. براي مثال انگلستان تا 
جوالي سال ۲019 هنوز صادرات تسليحات خود به 
عربستان سعودي را متوقف نكرده بود تا اينكه دادگاه 
تجديدنظر انگلستان اعالم كرد كه مجوزهاي صادرات 
غيرقانوني است زيرا دولت به درستي نقض قوانين 
بين المللي انسان دوستانه و خطر براي غيرنظاميان را 
ارزيابي نكرده است. اين در حالي است كه در اواخر ماه 
سپتامبر، ليز تروس، وزير تجارت اين كشور سه مورد 
نقض ناخواسته ممنوعيت تسليحاتي را فاش كرد. 
ظاهرا فرانسه هم از خوان نعمت دالرهاي نفتي منطقه 
بي نصيب نمانده اس��ت، فرانسه كه خودروهاي زره 
 پوش به عربستان سعودي صادر كرده است، در سال 
۲01۸، عربستان سعودي با بيش از 1 ميليارد يورو 
صادرات اسلحه در رده دومين مشتري بزرگ فرانسه 
قرار گرفت. با اين حال امانوئل ماكرون، رييس جمهور 
فرانسه مدعي شد: »ما با اين اطمينان، به سعودي ها 
سالح مي فروشيم كه آنها را عليه غيرنظاميان استفاده 
نكنند«. وزير دفاع فرانسه نيز مدعي شده بود كه اخيرا 
هيچ اسلحه فرانسوي به سعودي ها فروخته نشده، اما 
درز اطالعات ادعاي او را رد كرد. دولت آلمان صادرات 
اسلحه به عربستان سعودي را در اكتبر سال ۲01۸ 
پس از كشته ش��دن جمال خاشقجي روزنامه نگار 
واشنگتن پست در كنسولگري عربستان در استانبول 
متوقف كرد. با اين وجود اين ممنوعيت شامل ساير 
كش��ورهايي كه در ائتالف تحت رهبري عربستان 
سعودي در يمن در حال جنگ هستند، نمي شود و 
منتقدين مي گويند كه بر اين اساس دولت آلمان هنوز 
در صدور تسليحات براي جنگ يمن نقش دارد. در 
سال ۲01۸، اسپانيا اعالم كرد كه صادرات تسليحات 
خود به عربستان سعودي را به حالت تعليق درآورده 
است، چرا كه از اين تسليحات بطور مستقيم عليه 
مردم غيرنظامي استفاده مي شود. با اين حال، دولت 
اسپانيا فقط چند هفته بعد از اينكه سعودي ها تهديد 
كردند كه معاهده ساختماني خود را لغو مي كنند، از 
ترس بيكاري هزاران نفر در جنوب اين كشور از اين 

تصميم عقب نشيني كردند.
از سوي ديگر مقامات امريكا در حالي از انقضاي بندي 
از برجام ابراز نگراني مي كنند كه خود بيش از يك سال 
قبل از آن خارج شده اند اين اقدام امريكا در عرصه نرم 
افزاري نظام حقوق بين الملل و در عرصه سخت افزاري 
نظام عدم اشاعه را در معرض تخريب قرار داده است 
طرفه  آنكه امريكا با خروج از توافق تسليحاتي پيمان 
منع موشك هاي هسته اي ميان برد با روسيه جهان را 

در لبه پرتگاه قرار داده است.
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نماينده كارگران در شوراي عالي كار در گفت  وگو با »تعادل« نگاه دولت به كارگر را نقد كرد

نگاه ابزاري به كارگر داریم

دولت در حذف يارانه به فشارهاي سياسي توجه نكند

گروه اقتصاد كالن|
نماينده كارگران در ش�وراي عالي كار مي گويد 
دولت نبايد نگاهي ابزاري به نيروي انساني داشته 
باشد. اکنون چون  دولت كارگر را ابزار مي بيند، 
ارزان تمام ش�دن نيروي انساني را به نفع توليد 
مي داند. توجه نکردن به قدرت خريد کارگران 
در صورتی اتفاق می افتد ک�ه تمام محصوالت 
و خدم�ات توليدي كارفرماي�ان ما فعال مصرف 
كننده داخلي دارند و از بين رفتن قدرت خريد 
مردم طي سال هاي گذشته بزرگ ترين ضربه را 

به توليد در اقتصاد زده است.
خدايی همچنين می گويد افزايش و ترميم قدرت 
خريد كارگران همواره از موضوعات مهمي بوده 
كه طي ماه هاي گذشته در جلسات شوراي عالي 
كار مورد بررس�ي و ش�ور قرار گرفته اما در اين 
زمينه هن�وز  همكاري ه�اي 100 درصدي ميان 
دستگاه های مربوطه براي به سرانجام رساندن 
اي�ن مهم صورت نپذيرفته اس�ت.  ب�ه گزارش 
»تعادل« در روزهاي گذشته س�ازمان برنامه و 
بودجه افزايش اوليه حقوق و دستمزد مشمولين 
قان�ون كار در ضوابط مالي ناظر بر اليحه بودجه 
را  در سال 99، 15 درصد تعيين كرد. بسياری از 
فعاالن کارگری پ�س از اين اعالم، اظهار کردند 
که اي�ن ميزان تطابقي ب�ا واقعيت هاي جامعه و 
معيش�ت مردم ندارد، چرا كه با نگاه به اعداد و 
ارقامي كه از سوي مركز آمار ايران اعالم مي شود 
به وضوح مي توان دريافت كه هر ماه تورم اقالم 
خوراكي افزايش مي بايد و ب�ه دنبال آن قدرت 
خريد مردم نيز كاهش پي�دا مي كند، بنابراين 
افزاي�ش 15 الي 20 درصدي حقوق و دس�تمزد 
در س�ال آتي بار چندان�ي را از روي دوش مردم 
بر نخواهد داشت. در همين زمينه علي خدايي 
نماينده كارگران در شوراي عالي كار به »تعادل« 
مي گويد به دنبال باال بردن ارزش ريالي دستمزد 
كارگران نيست بلكه هدف افزايش قدرت خريد 
مردم است.  وي همچنين در گفت و گو با »تعادل« 
نگاه دولت به كارگر را نقد كرده و معتقد اس�ت 
اعداد و ارقام اعالمي از سوي دولت براي حقوق 
و دستمزد كارگران در سال 99 اصال قابل بحث 
نيست چرا كه كارگران از سال گذشته تا كنون 
حداقل 40درصد از قدرت خريد خود را از دست 
داده اند، بنابراي�ن افزايش 15 درصدي حقوق و 
دستمزد چه تطابقي با كاهش 40 درصدي قدرت 
خريد كارگران مي تواند داشته باشد؟ در ادامه 

اين گفت و گو را به صورت مشروح مي خوانيم:

    اميد به تجديد نظر راجع به دستمزدها داريد؟ 
احتمال افزايش وجود دارد؟

قطعا افزايش دس��تمزد كارگران در بازه زماني فعلي 
صورت نخواهد گرفت و ما هم تعيين دستمزد ساليانه 
كارگران را براي اس��فند م��اه در نظ��ر گرفته ايم. در 

حال حاضر افزايش ق��درت خريد كارگران در اولويت 
پي گيري ها قرار دارد. دو مولفه مسكن و مصرف قسمت 
عمده سبد هزينه هاي يك خانوار را تشكيل مي دهد و ما 
در جلسات شوراي عالي كار اين دو مساله مهم را مطرح 
كرديم و دنبال راهي هستيم كه از طريق افزايش غير 

نقدي قدرت خريد كارگران را نيز افزايش دهيم.
 قطعا براي پايان سال برنامه ريزي افزايش دستمزد مانند 
سال هاي قبل وجود دارد و كميته هاي دستمزد فعاليت 
خود را براي بررس��ي وضعيت معيش��تي كارگران آغاز 
كرده اند. اعداد و ارقام اعالمي از س��وي سازمان برنامه و 
بودجه براي افزايش دستمزد كارگران در سال آينده به 
هيچ عنوان اعداد و ارقام مناس��بي نيست و بررسي هاي 
ما هم گواه مي دهد ك��ه در حال حاضر كارگران حداقل 
40 درصد از قدرت خريد خود را طي س��ال گذش��ته از 

دست داده اند.
 اکنون دو مس��ير را بايد در نظر گرف��ت، اول افزايش 
نقدي دستمزدها كه طبق روال هر سال در پايان سال 
پيگيري خواهيم كرد و مس��ير دوم نيز افزايش قدرت 
خريد كارگران از طري��ق توزيع عادالنه مواد خوراكي 

و آشاميدني است.
اولويت ما تقويت تعاوني هاي كارگري براي توزيع اقالم 
و مهم تر از آن تامين مسكن كارگران است كه در اولويت 

شوراي عالي كار است.
    پيشنهاد شما براي افزايش حقوق كارگران تا 

چه ميزان است؟
به نظر ما س��ازمان برنامه و بودجه تنها بايد دستمزد 

كارمندان دولت را تعيين كند ن��ه كارگران را چرا كه 
افزايش دستمزد كارگران موضوعي است كه هر ساله 
توسط توافق سه جانبه از سوي شوراي عالي كار صورت 
مي گيرد. با اين وجود هر سال شاهد هستيم كه سازمان 
برنامه و بودجه بدون درنظر گرفتن وضعيت معيشتي 
مردم علي الخصوص كارمندان دولت دستمزدهايي را 
در نظر مي گيرد كه اصال ارتباطي با واقعيت هاي موجود 

جامعه يا قدرت خريد از دست رفته مردم ندارد.
 من فكر مي كنم پيش��نهاداتي كه داده مي شود بايد 
در مجلس بررسي شود و نمايندگان اين قوه بايد روي 
معيشت مردم حساسيت هاي الزم را داشته باشند. سال 
گذشته با اينكه دستمزدها افزايش پيدا كرد و با مخالفت 
جدي دولت ها رو به رو بود اما ش��اهد بوديم كه باز هم 
اين افزايش نتوانست با خالهاي به وجود آمده از محل 
تورم پيوست بخورد. به همين دليل افزايش 15درصدي 
دستمزدي كه سازمان برنامه و بودجه اعالم كرده است 
اصال جاي بحث و مذاكره ندارد. پيش بيني ما اين است 
كه در رديف هزينه هاي خانوار افزايش نرخ تورم حتما 

بيش از 40 درصد خواهد بود.
    با افزايش حقوق ها به ص�ورت پلكاني مانند 

سال های گذشته موافق هستيد؟
نه. نمي توانم اين ش��يوه را تاييد كنم، فراموش نكنيم 
افزايش حقوق ها به صورت پلكاني طي چند سال براي 
از بين بردن فاصله طبقاتي مناسب است اما در يكسري 
موارد افزايش حقوق ها به صورت پلكاني باعث مي شود 
حق عده اي كه داراي تخصص يا مس��وليت بيشتري 

هس��تند به مرور زمان ضايع ش��ود و از بين رفتن اين 
فاصله در بازار كار نمي تواند اتفاق خوبي باشد.

 البته منظ��ور من حقوق هاي نجومي نيس��ت. اتفاقا 
حقوق های نجومی اين افراد بايد قطع شود اما افزايش 
پلكاني بايد با ظرافت خاصي افزايش پيدا كند تا فاصله 
بين افراد با تجربه و متخصص و اف��راد جديد الورود و 

غيرمتخصص از بين نرود.
افزايش مزد به صورت پلكاني براي چند سال مي تواند 
مناس��ب باش��د اما ادامه رون��د اين ش��يوه مي تواند 
فاصله هاي طبيعي مزدها را كه به عنوان يكي از نيازهاي 

بازار كار شناخته شده است از بين ببرد.
    شما به افزايش حقوق ها به ميزان قابل توجهی 
نظر داريد در حالی که اکنون دولت معتقد است 
كارفرمايان تا حدي مي توانند حقوق ها را افزايش 
دهند و بيش�تر از اين حد ممكن است كارفرما 
مجبور به تعديل نيرو نماينده كارگران در شوراي 

عالي كار شوند. در اين باره چه نظری داريد؟
متاس��فانه نگاه اقتصاددانان دولتي به نيروي كار نگاه 
ابزاري است. چون نگاه ابزاري به كارگر دارند ارزان تمام 
شدن نيروي انساني را به نفع توليد مي دانند، اما عمال 
به اعتقاد من اين موضوع اصال درست نيست. با توجه 
به اينكه تمام محصوالت و خدمات توليدي كارفرمايان 
ما فعال مصرف كننده داخلي دارند، از بين رفتن قدرت 
خريد مردم طي سال هاي گذشته بزرگ ترين ضربه را 
به توليد در اقتصاد زده است  درست است که هزينه هاي 
كارفرما با افزايش دستمزدها باالتر مي رود ولی بايد در 

نظر گرفت برآوردهاي ما نشان مي دهد كه سهم جبران 
خدمت در مقابل بقيه هزينه هاي توليد، اصال سهم قابل 
توجهي نيست. اين موضوع مربوط به كمتر از 5 درصد 
هزينه هاي توليد و خدمات است. فراموش نكنيم كه 
افزايش دس��تمزد از طرفي     نمي تواند تاثير چنداني 
در مشكالت كارفرما داشته باش��د و از طرفي هم اين 
افزايش دستمزد به س��الم ترين نقدينگي موجود در 
بازار تبديل مي شود و عمال با افزايش قدرت خريد مردم 

توليد رونق مي يابد.
 نمونه اي كه بارها مثال آن را زده ايم اين اس��ت كه اگر 
نگاهي به سرانه مصرف شير از سال 84 به بعد بيندازيم 
به وض��وح  مي بينيم ك��ه به علت تورم ايجاد ش��ده و 
وضعيت معيش��تي مردم، اين سرانه از 213 كيلوگرم 
به زير 80 كيليوگرم سقوط كرده است. اگر اين كاهش 
مصرف را در نظر بگيريم درمي يابيم كه چه ميزان واحد 
توليدي شير مصرفي مردم از بين رفته اند. همچنين به 
همراه آن چه تعدادي از افراد بيكار شده اند. پس كاهش 
قدرت خريد مردم از يك طرف باعث كاهش مشتري 
در بازار شده است و اين خود موجب ركودي شده كه در 
كشور اين روزها شاهد هستيم. جمع بندی اينکه نگاه 
صرفا هزينه اي به دستمزد و نداشتن نگاه كالن به قدرت 
خريد مردم با كاهش دستمزد، آفتي است كه سال ها 
دامن كشور را گرفته است. قطعا اين نگاه به دستمزد 

است که بايد تغيير پيدا كند.
    كميته دس�تمزد اعالم كرده اس�ت كه سبد 
معاش از 8 ميليون تومان عبور كرده اس�ت، در 
ماه هاي آتي چه افقي براي سبد معاش مي دهيد؟

اکنون عدد اعالم شده كه فكر مي كنم حدود 8 ميليون 
و 74 هزار تومان اس��ت را نمي توانم تاييد كنم چرا كه 
كميته دستمزد هنوز تشكيل جلسه نداده است كه به 
صورت سه جانبه اين اعداد را بررسي كنيم. با اين حال 
تجربه هر ساله ما نشان مي دهد كه در ماه هاي پاياني 
سال تورم به مسكن و اقالم خوراكي باز خواهد گشت 
و چون اقتصاد ما غير قابل پيش بيني است، نمي توان 
عدد دقيقي را بيان كرد اما اميدوارم افزايش چشم گيري 

صورت نگيرد.
ش��ايد اگر دولت بتواند تورم را مهار كند و هزينه هاي 
زندگي را به ثباتي برساند مقبول تر از افزايش دستمزدها 
باشد. ما به هيچ عنوان به دنبال باال رفتن ارزش ريالي 
دستمزدها نيستيم بلكه قدرت خريد اين دستمزدها 

براي ما مهم است.
ما به عنوان نماينده شوراي عالي كار به دنبال روش هاي 
مختلفي هستيم تا قدرت خريد كارگران ترميم شود اما 
متاسفانه همكاري ها به صورت صد درصدي نيست. 
اکنون تمركز ما بر افزايش و گسترش تعاوني ها است 
كه بتوانيم اقالم مصرفي خانوارها را ارزان تر و با استفاده 
از نرخ ارز ترجيحي به دس��ت كارگران برسانيم و اين 
موضوع دو ماه است كه مطرح شده و در جلسات شوراي 
عالي كار پيگير آن هستيم. در حال حاضر نتيجه اين 
پيگيري ها را نمي توانيم تضمين كنيم چون در شوراي 

عالي كار در اقليت هستيم نه اكثريت.

براي سال جاري، تكليف قانون مبني بر حذف 3 دهك باالي 
درآمدي به طور جدي تري در دستور كار دولت قرار گرفته و 
از شهريورماه يارانه حدود 800 هزار نفر را حذف كرد و قرار 

است اين روند تا پايان سال ادامه داشته باشد.
حذف دهك هاي درآمدي در حالي اتفاق مي افتد كه در حال 
حاضر براي حدود 78 ميليون نفر در ماه، نزديك به 3500 
ميليارد تومان و در سال 42 هزار ميليارد تومان پرداختي 
انجام مي شود كه دولت برآورد كرده نزديك به 24 ميليون 
نفر بايد در نتيجه حذف 3 دهك باالي درآمدي كنار بروند 
كه حدود 10 تا 15 هزار ميليارد تومان منابع ايجاد مي كند.

     كاهش در آمدها و الزام براي صرفه جويي
در هزينه ها، حذف يارانه را مهم كرد

اما اينكه چرا با وجود اينكه حذف دهك هاي باالي درآمدي 
كار چندان سختي به نظر نمي رسيد و بايد طي دوره هاي قبل 
براي كنار گذاشتن آنها اقدام مي شد ولي نشد و اكنون دولت 
اجراي قانون را در دستور كار قرار داده است، موضوعي است 

كه در گفت وگو با وحيد شقاقي -اقتصاددان- مورد بررسي 
قرار گرفت. وي در تشريح اين مساله گفت: موضوع اصال به 
حذف يا عدم حذف يا تكليف قانوني در سال هاي گذشته بر 
نمي گردد. چرا كه طي اين سال ها ظاهرا سياست نانوشته اي 
وجود داشت مبني بر اينكه مسير پرداخت يارانه ها بدون 
اينكه حذفي انجام شود، ادامه پيدا كند. چراكه رقم 45 هزار 
و 500 تومان به مرور و در گذر زمان و با توجه به تورم حداقل 
10 درصدي كه هر سال به اقتصاد تحميل مي شود، ارزش 
خود را از دست مي دهد و در اين حالت هزينه اي سنگين 
براي دولت به حساب نمي آيد كه به خاطر حذف آن خود را 

درگير واكنش هاي اجتماعي و سياسي كند.
ش��قاقي ادامه داد: درست اس��ت كه رقم پرداختي بابت 
يارانه هاي نقدي در سال به حدود 42 هزار ميليارد تومان 
مي رس��د و رقم ظاهرا سنگيني اس��ت، اما آنچه كه بابت 
ثروتمندان حذف مي شود، حدود 15 هزار ميليارد تومان 
است كه در مقايسه با هزينه هاي ساالنه دولت مبلغ هنگفتي 
به ش��مار نمي رفت و به دردس��ر حذف آنها نمي ارزيد، اما 

گذر زمان و تغييرات درآمدي و هزينه اي دولت شرايط را 
به گونه اي ديگر پيش برد. اين اقتصاددان با بيان اينكه از سال 
گذشته شاهد تغيير درآمدهاي نفتي و از سويي بحران ارزي 
بوديم كه خود موجب شد درآمدهاي باالي دولت از نفت در 
بودجه به طور قابل مالحظه اي تغيير پيدا كند، گفت: از اين رو 
براي سال جاري نزديك به 150 هزار ميليارد تومان كسري 
منابع در بودجه وجود داشت كه موجب شد دولت به سمت 
تامين منابع از محل انتشار اوراق يا منابع صندوق توسعه 
ملي براي آينده برود. از اين رو ترجيح داد كه به گونه اي ديگر 
مديريت كند، چرا كه اكنون همين 10 تا 15 هزار ميليارد 
تومان ناشي از حذف پردرآمدها ارزشمند شده و گوشه اي از 
هزينه ها را در اين كمبود منابع پوشش مي دهد. وي با اشاره 
به اينكه حذف دهك هاي باالي درآمدي به هيچ عنوان كار 
سختي نيست و همين كاري كه اكنون دولت آغاز كرده را 
مي توانست در سال هاي گذشته انجام دهد و از هدر رفت 
منابع جلوگيري كند، افزود: گفته مي شد دولت نگران اين 
است كه يارانه نيازمندي به طور اشتباه قطع نشود، در حالي 

كه به راحتي مي توانست از روي دارايي هايي مانند خودرو، 
مسكن و حساب بانكي يعني همين مالك هاي كه اكنون 
نسبت به غربالگري اقدام مي كند، از خيلي وقت پيش اين 
كار را انجام دهد، اما در هر صورت اين كار را نكرد. ش��قاقي 
يادآور ش��د: دولت اكنون در مسيري است كه بايد حذف 

يارانه پردرآمدها را انجام دهد. در اين بين هيچ گونه مالحظه 
سياسي نبايد مورد توجه قرار گيرد يا اينكه فشار نمايندگان 
مانع از آن شود كه براي غربالگري اقدام نكنند.، چرا كه در 
اين بين هر رقمي كه ايجاد مي شود، خود مي تواند موجب 
بازگشت منابع به مردم و باز كردن گره درآمدي دولت باشد.

حذف يارانه پردرآمدها نيازمند بانك اطالعاتي قوي است

دستمزد سال ۹۹ كارگران را واقعي تعيين كنيد!

يك عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور بر ضرورت داشتن بانك 
اطالعاتي قوي از س��وي دولت براي حذف ياران��ه ثروتمندان تاكيد كرد. 
شهاب الدين بي مقدار در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد بر ضرورت حذف يارانه 
دهك هاي باال، گفت: يارانه ثروتمندان بايد حذف شود اما بايد در اين باره 
بررسي هاي دقيقي انجام شود تا تر و خشك با هم نسوزند. وي افزود: طبق 
معيارها، دولت يارانه كسي كه خانه و ماشين دارد و زوجين كارمند هستند، 
را حذف مي كند، اما اگر يارانه كسي كه نيازمند است قطع شود بايد سريعا 
روند پرداخت يارانه به اين خانوارها از سر گرفته شود. نماينده مردم تبريز در 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه »تشخيص نيازمند بودن افراد با دولت 
است«، ادامه داد: دولت بايد تشخيص دهد كه چه كسي نيازمند است. در 

همين راستا دولت بايد خط فقر را تعيين كند و يارانه كساني كه يك پله باالتر 
از اين خط هستند را حذف كند اما كسي كه خانه و ماشين دارد و كارمند 
است زندگي اش به راحتي نمي چرخد. بي مقدار يارانه نقدي پرداختي به 
مردم را ناچيز توصيف كرد و يادآور شد: تاكنون در حوزه انتخابيه ام كسي 
به من مراجعه نكرده كه بگويد يارانه اش به اشتباه قطع شده است، در عين 
حال براي پرهيز از بروز خطا در اين زمينه دولت بايد بانك اطالعاتي قوي 
براي حذف يارانه افراد پردرآمد داشته باشد. وي در پايان با بيان اينكه »افراد 
پردرآمد همه چيز دارند و از تمامي امكانات استفاده مي كنند«، گفت: ما معتقد 
به حذف يارانه تمامي ثروتمندان و پرداخت اين مبالغ به طبقات پايين جامعه 

هستيم تا اين افراد هم بتوانند به راحتي زندگي كنند.

يك كارش��ناس حوزه كار تعيين دس��تمزد كارگران به 
شكل منطقه اي را در شرايط حاضر امكان پذير ندانست 
و از ش��وراي عالي كار خواست تا دس��تمزد سال 13۹۹ 
كارگران را منطبق با ش��رايط اقتص��ادي و واقعيات روز 
جامعه تعيين كند. علي اكبر سيارمه در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: در حال حاضر تعيين مزد منطقه اي در بسياري 
از كش��ورها انجام مي شود ولي آنها تمام جوانب امر را در 
نظر مي گيرند و برنامه هايي را دنبال مي كنند كه اين كار 

به سود كارگر و كارفرما باشد. وي افزود: در شرايطي كه 
زيرساخت هاي اوليه براي انجام اين كار در كشور ما آماده 
نيست و كارخانه ها، توليد و كارفرما با مشكالت عديده اي 
روبه رو هس��تند نمي توانيم به مزد منطقه اي فكر كنيم. 
اين كارش��ناس حوزه كار تعيين دس��تمزد كارگران به 
شكل منطقه اي را در شرايط حاضر امكان پذير ندانست و 
گفت: با توجه به آنكه هنوز زيرساخت هاي اجراي چنين 
طرحي فراهم نيست و ش��رايط اقتصاد كشور نامساعد 

اس��ت منطقه اي كردن مزد كارگران قابليت اجرا ندارد. 
به گفته س��يارمه با وجود آنكه تعيين مزد منطقه اي در 
بعضي كشورها نتايج مثبتي داشته ولي كشور ما آمادگي 
انجام اين كار را ندارد و در صورتي كه بدون درنظر گرفتن 
مقدمات كار به اجرا درآيد موج��ب مهاجرت نيروهاي 
كار از نقطه اي به نقطه ديگر مي ش��ود. وي گفت: برخي 
مناطق نيازمند نيروي كار است ولي پتانسيل آن منطقه 
پاسخگوي نياز منطقه نيست لذا ناچار به پذيرش كارگر 

مهاجر روي مي آورد ولي مهاجرت افراد سرآغاز بسياري 
از پيامدها خواهد بود به همين دليل براي منطقه اي كردن 
دستمزد بايد همه جوانب و پيامدهاي آن ديده شود. اين 
كارشناس حوزه كار با اشاره به ماده 41 قانون كار و مبناي 
تعيين مزد بر اساس نرخ تورم و معيشت خانوار از شوراي 
عالي كار خواس��ت تا در جريان بررس��ي دستمزد سال 
13۹۹حداقل مزد كارگران را واقعي و منطبق با شرايط 
اقتصادي و واقعيت هاي روز جامعه تعيين كند. به گزارش 

ايس��نا، در قانون كار اش��اره اي به تعيين مزد منطقه اي 
نشده اما شركاي اجتماعي مي توانند براي تعيين حداقل 
دستمزد به شكل ملي و منطقه اي و بر حسب نوع فعاليت 
يا صنعت به توافق جمعي روي بياورند. برابر ماده 41 قانون 
كار، شوراي عالي كار همه ساله ميزان حداقل دستمزد 
كارگران را براي نقاط مختلف كش��ور يا صنايع مختلف 
بر اس��اس درصد نرخ تورم اعالمي بانك مركزي و سبد 

معيشت خانوار تعيين مي كند.

ثبت اموال مسووالن منجر به اعتماد افزايي مي شود
عضو فراكسيون مستقلين واليي مجلس گفت: راه اندازي سامانه ثبت اموال 
مسووالن، به اعتمادافزايي بين مردم و حاكميت منجر مي شود. سيدحمايت 
ميرزاده در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص نتايج راه اندازي سامانه ثبت 
اموال مسووالن در قوه قضاييه، اظهار داشت: يقينا ثبت اموال مسووالن در قوه 
قضاييه به اعتمادافزايي بين مردم و حاكميت منجر مي شود. عضو فراكسيون 
مستقلين واليي مجلس شوراي اس��المي بيان كرد: اگر شفاف سازي در 
خصوص اموال و دارايي مسووالن و مقامات انجام شود، مشخص مي شود 
كه بسياري از مس��ووالن از مردم عادي نيز اموال كمتري دارند. وي افزود: 
عموما افرادي كه عنوان مسوول را يدك مي كشند، آن گونه نيستند كه از 
اموال فراواني برخوردار باشند. تركي ادامه داد: بسياري از مسووالن شرمنده 

اهل و عيال خود هستند زيرا انتظار از آنها فراوان است در حالي كه كارمند و 
حقوق بگير دولت هستند. نماينده مردم گرمي در مجلس شوراي اسالمي 
گفت: شفاف سازي در خصوص اموال مسووالن منجر به اعتماد عمومي مردم 
به نظام و مسووالن مي شود. وي با اشاره به اينكه دستگاه هاي نظارتي ورود 
پيدا كرده و بر اموال مسووالن نظارت مي كنند، افزود: اين در حالي است كه 
افراد عادي فراواني هستند كه اموال بسيار زيادي دارند اما در هيچ كجا ثبت 
نشده اند و اگر اموال صد مسوول را تجميع كنيم هم به اندازه آنها نمي شود و 
متاسفانه كسي به اموال آنها رسيدگي نمي كند. عضو فراكسيون مستقلين 
واليي مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: بايد نهادهاي مسوول به اموال همه 

افرادي كه دارايي هاي غيرمتعارفي دارند رسيدگي كنند.

  Mon. Oct 21.  دو شنبه    29 مهر 1398   22 صفر 1441  سال ششم    شماره   1505  2019 

معترضان به حذف يارانه
چه كنند

افرادي كه يارانه نقدي شان قطع شده باشد، مي توانند 
پس از مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت به سامانه يارانه 
در سايت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مراجعه 
كنن��د و بقيه مراحل اعت��راض را دنبال كنند. طبق 
روال قرار بود از شهريورماه سال جاري و بنابر تكليف 
قانون بودجه مبني بر حذف 3 دهك باالي درآمدي 
از ليست يارانه بگيران، غربالگري در دستور كار قرار 
گرفت و در ماه گذشته يارانه حدود 163 هزار خانوار 
كه جمعيتي نزديك به 700 هزار نفر را در بر مي گرفت 
حذف شد.اين روند قرار است تا پايان سال ادامه داشته 
باشد و يارانه افراد پردرآمد حذف شود، طبق برآورد 
دولت 3 دهك باالي درآمدي حدود 25 ميليون نفر 
هس��تند. براي تمام خانوارهايي كه يارانه نقدي آنها 
قطع مي شود، پيامك »قطع يارانه نقدي« با سرشماره 
»YARANEH« ارس��ال مي ش��ود. در مرحله اول 
سرپرست خانوار در صورت اعتراض به قطع يارانه بايد به 
همراه يك مدرك شناسايي به يكي از دفاتر پيشخوان 
دولت مراجعه كرده و كد رهگيري دريافت كند. ساعت 
 بعد از دريافت پيامك كد رهگيري فرد بايد به سامانه
mcls.gov.ir.https: //yaraneh10 مراجع��ه 
كنند و با وارد كردن كد ملي و كد رهگيري دريافتي 
از دفتر پيش��خوان، تمام اطالع��ات و تراكنش هاي 
بانكي خانوار را مشاهده كنند. سرپرست خانوار در اين 
مرحله و پس از مشاهده تراكنش هاي بانكي خود اگر 
اعتراضي به قطع يارانه خود ندارد، بايد گزينه »انصراف 
از اعتراض و خروج« و در صورت اعتراض نيز بايد گزينه 
»ثبت اعتراض« را انتخاب كند تا پس از آن، اعتراض 
آنها مورد بررسي قرار گيرد. در صورت پذيرش ثبت 
اعتراض خانوار، يارانه نق��دي آنها در ماهي كه قطع 
شده، همراه با مرحله بعد به صورت يكجا واريز خواهد 
شد. تعداد افراد حذف شده همراه با جزييات قرار است 
طي روزهاي آينده از س��وي وزارت كار، تعاون و رفاه 

اجتماعي اطالع رساني شود.

4300 ميليارد تومان كاالي 
قاچاق در 6 ماهه اول سال

معاون حقوقي گمرك تهران  از رس��يدگي به بيش 
از 1000پرون��ده قاچ��اق كاال ب��ه ارزش تقريب��ي 
4300ميلي��ارد تومان در گمرك ته��ران خبر داد. 
وحيد خدرويسي در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به 
آماري از بررس��ي پرونده هاي قاچاق كاال در استان 
تهران، گفت: در 6 ماهه ابتدايي س��ال جاري حدود 
1050 پرونده قاچاق ب��ه ارزش بيش از چهار هزار و 
سيصد ميليارد تومان توسط حوزه معاون حقوقي و 
قضايي گمرك تهران در استان تهران بررسي شده 
اس��ت. معاون حقوقي گمرك تهران گفت: اين در 
حالي است كه س��ال 13۹7 حدود 2000 پرونده با 
ارزش هزار و هفتصد ميليارد تومان در استان تهران 
كشف و بررسي شده است. وي ادامه داد، اين مقايسه 
بين 6 ماهه امسال و  كل سال 13۹7 نشانگر مبارزه 
جدي دس��تگاه ها در حوزه مبارزه با قاچاق اس��ت. 
معاون حقوقي گمرك تهران، با اشاره به اينكه، اين 
آمار بيانگر جديت دستگاه هاي ذي مدخل در مبارزه 
با فساد است، گفت: دستگاه هاي مذكور با عنايت به 
مطالبه رهبر انقالب در سال جاري در اين حوزه ورود 
قاطع داشتند. خدرويسي گفت: اگر آمار 5سال اخير 
كشفيات و رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كاال نيز 
بررسي شود نشان دهنده برخورد قابل توجه در حوزه 
مقابله با قاچاق كاال و ارز خواهد بود. اين مقام مسوول 
گفت: رش��د 2600 ميليارد توماني ارقام مربوط به 
پرونده هاي قاچاق كاالي رسيدگي شده آن هم در 
6 ماهه ابتداي س��ال جاري نشان دهنده عزم راسخ 
دستگاه ها در برخورد با معضل قاچاق كاالست. وي با 
بيان اينكه، مجوزها و تعرفه ها عامل اصلي قاچاق كاال 
اس��ت، گفت: زماني كه يك فرد به دنبال يك كاالي 
مورد نياز بازار به داخل كش��ور است در مرحله اول با 
ديوار تعرفه و مجوز هاي مختلف رو به رو مي شود كه 
بايد براي اين موارد يك تصميم پيشگيرانه لحاظ شود.

احتمال افزايش 10 درصدي 
حقوق كارمندان تا 1400

سازمان برنامه و بودجه بر مبناي رويكرد دو ساالنه در 
تهيه ضوابط مالي ناظر بر تدوين بودجه، ميزان افزايش 
حقوق كاركنان دولت در س��ال 1400 را 10درصد 
پيش بيني كرد. براساس ضوابط مالي ناظر بر بودجه 
13۹۹ و 1400 كه قرار است مبناي تهيه بودجه دو 
ساالنه باشد ميزان افزايش ضريب ريالي حقوق براي 
سال 1400 معادل 10 درصد نسبت به سال ۹۹ لحاظ 
مي شود. اين ضوابط، چارچوب كلي حاكم بر تدوين 
اليحه بودجه اس��ت و معموال نيز در هيات دولت به 
دليل آنكه بار مالي به همراه دارد، تغيير نمي كند مگر 
آنكه سال آينده وضعيت درآمدها اعم از نفت و ماليات 
و س��اير بهبود يابد و مالحظاتي در اين زمينه وجود 
داشته باش��د. نكته ديگر اينكه ضوابط تعيين شده 
براي سال آينده عينا براي س��ال 1400 نيز تسري 
مي يابد. در همين باره نيز محمدباقر نوبخت رييس 
سازمان برنامه و بودجه كشور گفته بود: براي پايداري 
بودجه و تصميمات، مقرر شد افق پيش بيني را براي 
منابع و مصارف به صورت دوساله در نظر بگيريم تا با 
يك اطمينان بيشتر نسبت به آينده تصميم گيري 
داشته باشيم.اين امر جزو ابالغيه مقام معظم رهبري 
بود كه بودجه دو ساله شود. در بخش عمومي ضوابط 
مالي بودجه س��ال آينده به اين موضوع تاكيد شده 
است. در راستاي مديريت اموال و دارايي هاي دولت، 
دستگاه هاي سياست گذار و مجري مكلفند فهرست 
اموال غيرمنقول مازاد به همراه منابع قابل حصول از 
فروش آنها را به سازمان برنامه و بودجه اعالم كنند. 
اكنون ب��ه دليل كمبود پايه هاي درآم��دي رايج در 
بودجه اعم از نفت، ماليات، گم��رك، فروش اوراق، 
خدمات دولتي و نظاير آن، مسووالن به دنبال ايجاد 
پايه هاي جديد درآمدي مانند ف��روش اموال مازاد 
دارايي هاي دولت و ماليات بر عايدي سرمايه هستند.
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افزايش قيمت گوشي  تلفن همراه در بازار پس از افزايش تعرفه گمركي واردات مسافري

گراني گوشي منطقي نيست
گروه دانش و فن   

تصميم ح��ذف معافي��ت 80 دالري براي گوش��ي هاي 
موبايل و در نظ��ر گرفتن تعرفه 26 درص��دي گمرك، با 
هدف س��اماندهي بازار موبايلي انجام ش��د و در شرايطي 
كه با تعرفه ه��اي كنوني ديگر واردات مس��افري چندان 
به صرفه  به نظر نمي رس��د، واردكنندگان رسمي و قانوني 
فرصت دوباره اي يافتند كه بازار را در دس��ت بگيرند و نياز 
مصرف كننده را تامين كنند؛ با وجود اين، قيمت ها در بازار در 
روزهاي گذشته نشان مي دهد افزايش تعرفه 26 درصدي، 
نه تنها به سود مصرف كننده نهايي نشده بلكه افزايش قيمت 

گوشي ها را هم سبب شده است.
طرح رجيس��تری ي��ا شناس��نامه دار ک��ردن تجهيزات 
سيم کارت خور با هدف مبارزه با قاچاق از سال 96 اجرايي 
شد و برخالف گذشته كه به داليلي از جمله جعل شناسه 
IMEI گوشی ها با شكست مواجه مي شد، اين بار با ترکيب 
دو شناسه گوشی و سيم کارت به صورت همزمان، ميزان 
تخلف از طريق جعل شناسه گوشي را به صفر رساند. اما اين 
موضوع واردكنندگان غيررسمي را بر آن داشت كه با روشي 
ديگر، براي واردات گوشي هاي قاچاق تالش كنند كه يکی 
از اين راه ها، واردات چمدانی گوش��ی های مسافری بود؛ از 
پرداخت ماليات ب��ر ارزش افزوده و معافيت هاي گمركي، 
در برهه اي از زمان موجب واردات هزاران گوش��ي به اسم 
مسافري شد و همين موضوع مسووالن را به فكر راه چاره 
انداخت و آن دريافت مس��تقيم کد فعال س��ازی گوشی 
مس��افری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناس��ه 
سريال دستگاه در گمرک بود که با اتصال گمرک به سامانه 
همتا امکان پذير ش��د. اين اقدام هم چندان موفقيت آميز 
نبود و به خريد و فروش اطالعات مسافران و حتي آگاهي 
بدون آگاهی آنها منجر شد كه در سفرهاي زيارتي حجاج 

هم شدت گرفت. 
به همين دليل با نزديك شدن به ايام اربعين، تصميم جديدي 
مبني بر افزايش تعرفه گمركي گوشي هاي مسافري گرفته 
ش��د. بدين ترتيب وزارت صنعت،  معدن و تجارت تعرفه 
گمرك��ي واردات تلفن همراه را ب��ا افزايش حقوق ورودي 
گوشي به 26 درصد رساند، همچنين معافيت 80 دالري 
برای واردات تلفن همراه مس��افری حذف شد و مقرر شد 
استفاده از نرخ ارز بازار ثانويه برای محاسبه حقوق ورودی 
واردات تلفن همراه مسافری اعمال شود. اين درحالي است 
كه اكنون حقوق عوارض واردات عادی گوش��ی 5 درصد 
به اضاف��ه 9 درصد ارزش اف��زوده اس��ت و در رقابت بين 

واردكنندگان قانوني و واردات گوشي مسافري، ديگر كفه 
ترازو به سود گوشي مسافري نيست. از طرفي اگرچه انتظار 
مي رفت با جلوگيري از واردات بي رويه گوشي هاي قاچاق به 
اسم مسافري، بازار به نوعي ساماندهي شود، اما در روزهاي 
اخير، برخي از گوشي ها حتي با افزايش هم مواجه شدند و 
اين افزايش قيمت در گوشي هايي كه تازه وارد بازار شدند 

هم نمود بيشتري داشته است.
در اين راستا افشار فروتن رييس انجمن فروشندگان تلفن 
همراه، س��يم کارت و ابزار جانبی  در گفت وگو با »تعادل«، 
با اش��اره به افزايش تعرفه واردات گوش��ي مسافري اظهار 
كرد: »واردات گوشي هاي مسافري به تعداد محدود انجام 
نشده است، بلكه اين نوع واردات در مقطعي منبع بخشی از 
نيازهای بازار گوشی را تامين می کرد و به نحوی باعث واردات 
گوشی از مسير غيررسمی شده بود، اينطور نبود که واقعا تنها 
مسافران بخواهند گوشی وارد کنند و افزايش تعرفه گوشي 

مسافري هم به ظاهر به همين دليل انجام شده است.هدف 
از اين طرح اين اس��ت که واردات از طريق مراکز رسمی و 
فعال و قانونی در بخش واردات گوش��ی کاناليزه شود؛ در 
شرايط تعرفه هاي باالي واردات، اگر مسافری بداند مي  تواند 
گوشی مدنظرش را در خارج از كشور ارزان تر خريداري كند، 
اين موضوع در خروج ارز از كشور هم می تواند تاثير داشته 
باشد، اما در صورتي كه بداند خريد گوشي در داخل كشور 
ارزان تر است، واردات مسافري ديگر برايش توجيهي ندارد.«

وي در پاس��خ به اينكه چرا افزايش تعرفه واردات گوش��ي 
مسافري منجر به افزايش قيمت گوش��ي هاي بازار شده، 
گفت: »اين منطقي نيست كه اين موضوع در افزايش قيمت 
گوشی هايی که توسط مراکز واردکننده عرضه مي شوند، 
تاثير بگذارد. اين مراكز بايد کار خودش��ان را انجام دهند و 
اصال اين اقدام در جهت حماي��ت از بخش قانونی واردات 
است،  بنابراين واردکننده های رسمی نبايد افزايش قيمتی 

را صورت دهند. البته اينكه در بخش بازار، گوشی کمياب 
شده يا پيدا نمی شود و به همين دليل فروشنده ها بخواهند 
گوشي را باالتر از قيمت معمول عرضه کنند، موضوع ديگری 
است و اين اقدامات نياز به برنامه ريزی و انجام زيرساخت ها 
دارد؛ اينكه در ابتدا واردکنندگان تجهيز شوند و واردات را 
به صورت کامل انجام دهند و بازار آمادگی اشباع گوشی در 
بازار را داشته باشد و كمبودي در بازار نباشد و سپس اينگونه 
اقدام��ات را انجام دهند و افزايش تعرف��ه را اعالم و اعمال 
كنند. البته ممكن است در وهله اول به دليل اينكه با محدود 
كردن واردات مسافري، زمينه واردات بعضی از گوشی ها کم 
مي شود، افزايش قيمتي را شاهد باشيم، اما جلوگيري از اين 
افزايش قيمت هم با استفاده از همان زيرساختی است که بايد 

از قبل در نظر گرفته می شد.«
فروتن با اشاره به موضوع سوءاستفاده از ارز دولتي 4200 
توماني با توجيه واردات گوشي، بيان كرد: »اعمال چنين 

طرحی براي گوش��ي هاي مس��افري در صورتی می تواند 
مفيد باشد که از آن طرف واردکننده رسمی حمايت شود 
و اعتبارهای الزم برايش صورت گيرد. از طرفي ديگر نبايد 
شاهد اتفاقاتي باش��يم كه در خصوص واگذاری ارز دولتی 
افتاد، اينكه تعدادی از شرکت ها قرار بود گوشی وارد کنند 
اما از شرايط سوءاستفاده کردند، درواقع بايد از آن اتفاقات 
درس بگيريم و از ش��رکت های واقع��ی و واردکننده های 
رسمی حمايت كنيم تا گوشی های مورد نياز مصرف کننده 
و خريدار وارد بازار شود و هيچ دليلی هم ندارد که اگر تعرفه 
واردات گوشی مسافری افزايش پيدا می کند گوشی در بازار 
گران ش��ود.« از طرفي يكي از داليل تمايل افراد به واردات 
گوشي هاي مس��افري، اين است كه اين گوشي ها پيش از 
اين با احتس��اب معافيت هاي گمركي، قيمت پايين تري 
در مقايسه با گوش��ي هاي بازار داخلي داشتند. فروتن در 
پاسخ به اين س��وال كه براي کنترل بازار و كاهش قيمت 
گوشي براي مصرف كننده نهايي چه راهكاري بايد در نظر 
گرفت، گفت: »اين موضوع برمی گردد به همکاری و انجام 
وظيفه بخش اجرايی و ش��رکت هايی که در بخش قانونی 
واردات گوش��ي فعاليت می کنند. زماني كه گوش��ي را با 
قيمت مشخص و پرداخت تعرفه واقعی و رسمی گمرکی 
وارد می کنيد، بايد با درصد سود مشخصی وارد بازا ر شود 
و شرايطي مانند حال حاضر كه فالن مدل گوشي در بازار 
كم است و به همين خاطر گران شده هم ايجاد نمي شود.« 
او همچنين خاطرنشان كرد: »اگر قرار باشد برنامه ای برای 
واردات گوش��ی صورت بگيرد، مهم ترين ابزار کنترل بازار 
در حوزه گوشی تلفن همراه، ميزان تعرفه گمرکی است. 
با تعيين مي��زان منطقی برای تعرفه گمرک��ی واردات ما 
می توانيم بازار را به وضعيت مناسبي تغيير دهيم. با توجه به 
شرايط موجود اگر در مقابل افزايش تعرفه گوشی مسافری، 
تعرفه واردات گوشی برای نمايندگان رسمی هم کاهش 
پيدا كند و واردکنندگان قانونی هم همکاری کنند، شاهد 
ثبات قيمت در بازار خواهيم بود. از طرفي الزم است نظارتي 
بر فعاالن اين عرصه وجود داش��ته باشد براي اينكه دوباره 
زمينه سوءاستفاده برای افراد فراهم نشود تا از امکاناتی که 
در اختيارشان قرار گرفته سوءاستفاده کنند و به نظام، دولت 
مملکت و مردم و همه خيانت کنند. در چنين شرايطي عالوه 
بر ثبات قيمت گوشي در بازار، هم زمينه اي براي فروش همه 
مدل های گوشی در بازار فراهم مي شود و هم توليد داخل 
می تواند عرض اندام کند و در کنار ساير مدل هايی که در بازار 

هست، جايگاه بازارخود را پيدا کند.«
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سامانه اطالع رس��اني ثبت تلفن همراه )رجيستري( 
نسبت به جعلي بودن پيامك هاي درخواست هزينه 
افزايش نرخ گمركي گوش��ي كه ب��ه برخي كاربران 
موبايل ارس��ال مي ش��ود، هش��دار داد. ب��ه گزارش 
مهر، همتا در كانال اطالع رس��اني ثبت تلفن همراه 
)رجيس��تري( اعالم كرد: اخيرا پيامكي براي برخي 
افراد ارسال و از آنها خواسته شده جهت جلوگيري از 
قطع شدن تلفن همراه، مبلغي را پرداخت كنند. كاربر 
از طريق لينك موجود در اين پيامك ها به صفحه اي 
شبيه به سامانه اينترنتي گمرك و سپس به صفحه اي 
هدايت مي شود كه ظاهر آن شبيه درگاه هاي پرداخت 
)فيشينگ( است و مش��خصات كارت بانكي از كاربر 
دريافت مي شود.همتا به كاربران هشدار داده است كه 
اين روش، يكي از ش��يوه هايي است كه كالهبرداران 
براي دستبرد زدن به حساب بانكي افراد از آن استفاده 

مي كنند. 
از اين رو ضروري اس��ت در ص��ورت مالحظه چنين 
مواردي، مراتب در اسرع وقت از طريق بخش گزارش 
مردمي درگاه اينترنتي پليس فتا گزارش شود.سامانه 
ثبت و رجيس��تري تلفن همراه همچنين از كاربران 
خواس��ته كه به موارد امنيتي توج��ه كنند از جمله 
اينكه هرگونه اطالع رساني در زمينه طرح ثبت تلفن 
همراه، از طريق سرشماره پيامكي HAMTA انجام 
مي گيرد. همچنين در صورت دريافت هرگونه پيامك 

با محتواي مش��كوك، مي توانيد موض��وع را با مركز 
پاسخگويي سامانه همتا به شماره 096۳66 از ساعت 
هشت صبح تا ۱2 شب در هفت روز هفته طرح كنيد 
تا راهنمايي هاي الزم ارايه شود.از طرفي توجه داشته 
باشيد ثبت تلفن همراه مسافري و پرداخت عوارض 
مربوط به آن صرفًا از طريق زير دامنه گمرك جمهوري 
اسالمي ايران انجام مي شود. از طرفي الزم است پيش 
از هرگونه پرداخت حتمًا بايد از اعتبار درگاه پرداخت 
مطمئ��ن ش��د. درگاه پرداخت معتب��ر ويژگي هاي 
اوليه اي دارند از جمله اينكه عبارت https و همچنين 
عالمت تأييد سرويس دهنده )معمواًل به صورت قفل 
س��بز رنگ( در ابتداي آدرس درگاه پرداخت وجود 
دارد، همچنين درگاه پرداخت زيردامنه اي از دامنه 
shaparak.ir اس��ت )هرگون��ه تركيب ديگري از 
كلمه shaparak و هر پسوند دامنه ديگري به غير 

از ir. غيرمجاز است.

وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات اعالم كرد با توجه 
به اعتراض زائران اربعين نس��بت به هزينه هاي باالي 
اينترنت آزاد، احتمال محاسبه ديتاي مصرفي به صورت 
بس��ته هاي اپراتورها وجود دارد.  به گزارش ايسنا، در 
ايام اربعين حسيني، عالوه بر برنامه ريزي هاي وزارت 
ارتباطات براي تسهيل ارتباطات در كربال به زائران، هر 
يك از اپراتورها نيز اقدامات ويژه اي مختص اين ايام براي 
كاربران در نظر گرفته بودند. سال گذشته محمدجواد 
آذري جهرمي - وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات - 
اعالم ك��رده بود با توجه به كاهش نرخ مكالمه از ايران 
به عراق، اس��تفاده از س��يم كارت عراقي به صرفه تر از 
رومينگ است. او همچنين با اشاره به مشكالت افزايش 
هزينه ديتاي سيم كارت هاي ايراني در عراق، گفته بود: 
با افزايش نرخ ارز، استفاده از خدمات رومينگ و به ويژه 
رومينگ ديتا بسيار گران خواهد بود. چندي پيش هم 
آذري جهرمي با اشاره به نرخ باالي سرويس رومينگ 
براي زائران اربعين، اظهار كرده بود: رومينگ سرويس 
گراني است و به دليل باال بودن نرخ خدمات رومينگ در 
عراق توصيه مي شود مردم از سيم كارت عراقي استفاده 
كنند. البته او پس از آن، با توجه به نرخ هاي اعالم شده 
ب��راي رومينگ اپراتورها، نوش��ته بود: ب��راي مكالمه 
س��يم كارت هاي ايراني نرخ مناسب تري دارند و براي 
اينترنت  سيم كارت هاي عراقي. البته درحالي كه وزير 
ارتباطات به كاربران توصيه كرده بود درحالي كه مكالمه 

با س��يم كارت هاي ايراني ارزان تر است، اما بهتر است 
براي اينترنت از سيم كارت هاي عراقي استفاده كنند 
كه در مقايسه با تعرفه هاي رومينگ سيم كارت هاي 
ايراني به صرفه تر هستند، اما اينترنت در كشور عراق و 

سيم كارت هاي اين كشور با مشكالتي روبرو بود.
از طرفي اينترنت آزاد براي هر يك از اپراتورهاي ايراني، 
به ازاي هر مگابايت 850 تومان بوده كه با احتساب هر 
گيگابايت )۱024 مگابايت( مبلغي معادل 8۷0 هزار 
تومان مي شود؛ در حالي كه اپراتورها با ارايه بسته هاي 
اينترنتي و توصيه به كاربران به استفاده از اين بسته ها، 
س��عي در كاهش اين هزينه داشتند، بدين ترتيب هر 
گيگابايت اينترنت در بس��ته هاي اپراتورها ۱50 هزار 
تومان بود كه در مقايسه با اينترنت آزاد، هزينه كمتري 
محسوب مي ش��د. در حالي كه ترافيك ديتاي مبادله 
ش��ده در ايام اربعين، امس��ال به نسبت سال گذشته 
رش��د ۱50 درصدي )۱.5( برابري داشته است. تعداد 

مشتركين رومر ديتا نيز نسبت به اربعين سال گذشته 
به ميزان ۱40 درصدي )۱.4( برابري افزايش داش��ته 
است. با وجود اين، به نظر مي رس��د برخي از كاربران 
بدون خريداري بسته، از اينترنت آزاد سيم كارت هاي 
ايراني خود استفاده كرده و اين موضوع موجب تحميل 
هزينه هاي بسياري براي آنها شده است. در اين راستا 
وزير ارتباطات در توييتر نوشت: خدمت به زوار اربعين 
شرف ماست. ديشب با ۳0 زائر درباره كيفيت خدمات 
ارتباطي صحبت كردم، گاليه اصلي اينترنتي اس��ت 
كه خارج از بس��ته و با نرخ آزاد محاس��به شده است. 
از اپراتورها مي خواهم با كس��ب رضايت س��هامداران 
عمده خود، همه مصارف را در قالب بس��ته محاسبه و 
پول هاي اخذشده را به زوار بازگردانند. هرچند برخي 
از كاربران توييتري معتقدن��د آنچه موجب اعتراض 
زائران شده، هزينه اينترنت خارج از بسته نبوده، بلكه 
قبوض چندصدهزار توماني، بسته هاي اينترنتي گران 
و بي كيفي��ت، آنتن دهي نامطلوب و مس��ائلي از اين 
دست را از مش��كالت اصلي دانستند. برخي ديگر هم 
معتقدند در صورتي كه به كاربران اعالم شده از بسته 
آزاد اس��تفاده مي كنند، ديگر دليلي ندارد كه هزينه 
اينترنت آزاد براي آنها به صورت بس��ته هاي اينترنتي 
محاسبه شود و درصورتي كه اعالم نشده كه اينترنت 
آزاد برايشان محاسبه خواهد شد، اپراتورها هستند كه 

بايد جريمه شوند.

پيامك افزايش نرخ گمركي گوشي هاي موبايل جعلي است اينترنت آزاد و قبض هاي سرسام آور براي زائران

امواج فراصوت
به جاي دكمه هاي موبايل

يك شركت نوپا كه توسط يكي از مهندسان سابق 
اپل تاسيس شده، قصد دارد دكمه هاي گوشي ها را 
حذف كرده و استفاده از امواج فراصوت را جايگزين 
آنها سازد. به گزارش مهر به نقل از رويترز، شركت 
س��نتونس اعالم كرده در حال هم��كاري با دو 
شركت سازنده گوش��ي هاي هوشمند و همين 
طور شركت ايسوس است تا دكمه هاي فيزيكي 
گوش��ي ها براي كنترل صدا و روشن و خاموش 
كردن تلفن هاي همراه را حذف كند و در عوض از 
حسگرهاي مبتني بر امواج فراصوت بدين منظور 
بهره بگيرد. مديريت ش��ركت يادشده بر عهده 
جس لي است كه از مهندسان سابق شركت اپل 
محسوب مي شود. وي يك حسگر جديد را ابداع 
كرده كه از امواج مافوق صوت براي شناس��ايي 
برخورد دس��ت با بدنه گوش��ي بهره مي گيرد. 
همچنين اين حسگر انواع فشار، كشيدن دست 
روي گوشي و غيره را تشخيص مي دهد. حسگر 
يادشده از انعطاف پذيري بااليي براي شناسايي 
تماس دست با انواع س��طوح كه از مواد مختلف 
پالستيكي، فلزي و غيره س��اخته شده باشند، 
برخوردار است. اين شركت با همكاري ايسوس 
و يك شركت همكار ديگر به نام تنسنت، گوشي 
هوش��مندي را بطور آزمايش��ي توليد كرده كه 
از قابليت مذكور برخوردار اس��ت. اين گوش��ي 
براي عالقه مندان ب��ه بازي هاي ويديويي توليد 
ش��ده و بطور محدود در چين عرضه شده است. 
اس��تفاده از حسگر يادش��ده مي تواند ضخامت 
گوشي هاي هوشمند را به علت حذف دكمه هاي 
جانبي كاهش دهد. گنجان��دن فناوري مذكور 
در گوشي هاي هوشمند مس��تلزم به روزرساني 
تراشه هاي تلفن هاي همراه است كه ارسال امواج 
فراصوت را ممكن كند. همچنين بايد پردازنده اي 
جديد را در گوشي ها نصب كرد كه قادر به درك 

برخورد دست با بدنه گوشي ها باشد.

18 ميليون بيت كوين 
استخراج شد

تع��داد بيت كوين ه��اي استخراج ش��ده از م��رز 
۱8ميليون عبور كرد تا نقطه عطف ديگري در تاريخ 
محبوب ترين رم��زارز دنيا رقم بخورد. بيت كوين 
حاال به سقف ظرفيت نهايي خود يعني 2۱ ميليون 
نزديك تر شده است. به گزارش ديجياتو، »الكس 
ادلمن« مديرعامل پلتفرم رمزارز Lolli مي گويد: 
»كيك بيت كوين هر روز كوچك تر مي شود. عبور 
از اين مرز به خوبي نشان مي دهد كه كجاي فرايند 
استخراج بيت كوين قرار داريم. مردم پيشرفت اين 
رمزارز را به راحتي درك مي كنند و متوجه مي شوند 
كه فقط سه ميليون بيت كوين ديگر براي استخراج 
باقي مانده است. نگاه همه به اين سه ميليون خواهد 
بود.« اما نگران نباشيد، چون ۱20 سال يا بيشتر 
براي ماينينگ وقت داريد. استخراج سه ميليون 
بيت كوين باقي مانده به مراتب كندتر و دش��وارتر 
از قبل خواهد بود، چون به ازاي استخراج هر 2۱0 
هزار بلوك )تقريبًا هر چهار سال( جايزه استخراج 
نصف مي ش��ود. در واق��ع هر چهار س��ال عرضه 
بيت كوين 50 درصد كاهش مي يابد. بدين ترتيب 
آخرين بيت كوين در سال 2۱40 ميالدي استخراج 
خواهد ش��د. در ح��ال حاضر تع��داد ۳۷286۳ 
بيت كوين تا نصف ش��دن جايزه بلوك باقي مانده 
اس��ت كه طبق اطالعات سايت آماري بيت كوين 
در تاريخ ۱4 م��ه 2020 برابر با 25 ارديبهش��ت 
۱۳99 به وقوع خواهد پيوست. پس از عبور از مرز 
۱8 ميليون بيت كوين، قيمت اين رمزارز به باالي 
8000 دالر بازگش��ت اما دوام چنداني نداشت و 
در حال حاض��ر در مرز 8000 دالر نوس��ان دارد. 
هم اكنون هر بيت كوين به مبلغ ۷9۷۱ دالر معامله 
مي شود. »پيتر شيف« يكي از مخالفان سرسخت 
بيت كوي��ن از وضعيت نااميد كنن��ده اين رمزارز 
مي گويد و پيش بيني مي كند كه قيمت بيت كوين 
به زودي به زير 6000 دالر سقوط خواهد كرد. در 
ادامه اين روند احتمال دارد كه قيمت اين رمزارز 
به 2000 دالر هم برسد اما با توجه به كاهش شديد 
عرضه پس از نصف شدن جايزه، به نظر مي رسد با 

افزايش شديد قيمت اين رمزارز روبرو باشيم.

سرقت داده هاي كاربران
در لينوكس

آسيب پذيري امنيتي خطرناك سيستم عامل 
لينوك��س ك��ه از چهار س��ال پيش ت��ا به حال 
برطرف نش��ده، به هكرها ام��كان مي دهد تا به 
سادگي به رايانه هاي افراد قرباني نفوذ كنند. به 
گزارش مهر به نقل از تريت پس��ت، اگر چه قرار 
است يك وصله نرم افزاري براي حل اين مشكل 
عرضه شود، اما هنوز اين وصله به كرنل يا هسته 
اصلي سيستم عامل لينوكس اضافه نشده است. 
اين حفره بس��يار خطرناك مربوط ب��ه يكي از 
درايورهاي لينوكس موس��وم به rtlwifi است 
كه از جمله مولفه هاي نرم افزاري اين سيس��تم 
عامل براي استفاده از شبكه هاي بي سيم واي فاي 
اس��ت. در واقع rtlwifi اتصال سيس��تم عامل 
لينوكس به شبكه هاي واي  فاي را ممكن مي كند. 
آسيب پذيري مذكور از راه دور قابل سوءاستفاده 
اس��ت و هكرها براي نفوذ به رايانه هاي مجهز به 
لينوكس از اين طريق نيازي به دسترسي فيزيكي 
به آنها ندارند و تنها كافي اس��ت آنها در محدوده 
شبكه واي  فاي مورد اس��تفاده رايانه لينوكسي 
هدف قرار داشته باشند. نكته مهم اين است كه بعد 
از عرضه اين وصله نرم افزاري و اضافه شدن آن به 
نسخه هاي متعدد و مختلف لينوكس مدت نسبتا 
قابل توجهي طول خواهد كشيد كه اين نسخه ها 
به دست همه كاربران برسد و هكرها تا آن زمان 
فرصت كافي براي سوءاستفاده از آسيب پذيري 

مذكور را خواهند داشت.

رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي با اشاره به مشكالت 
كس��ب وكارهاي حوزه فناوري اطالعات، گفت: »زماني 
كه يك كسب وكار آي تي به مدت دو روز فيلتر مي شود، 
كاربران اعتمادشان را از دس��ت مي دهند؛ يا در مواردي 
كه س��رور را خاموش مي كنند، رتبه وب سايت در الكسا 
پايين مي آيد. البته با شرايط ايجادشده، ديگر يك قاضي 
يا مرجع نمي تواند به تنهايي حكم فيلترينگ بدهد و اينها 
نكات مثبتي است كه از تعامل صنف و نهادها ايجاد شده 
است.« محمدباقر اثني عش��ري در گفت وگو با ايسنا، با 
اش��اره به نقش آي تي در توسعه اقتصاد كشور بيان كرد: 
»رشد اقتصاد ملي سال گذشته، به صورت متوسط چهار 
درصد منفي بود، يعني اقتصاد ايران چهار درصد كوچك 
شد، درحالي كه متوسط شاخص آي تي 6.4 درصد مثبت 
بود، آن هم در شرايطي كه وضعيت رشد فوالد، سيمان، 
خودروس��ازي، نفت، كش��اورزي و همه چيز منفي بوده 
اس��ت و اين اهميت آي تي  را نشان مي دهد. ما اكنون در 
برخي از صنايع مخابرات تحريم هستيم كه زماني نبوديم، 
زيمنس اينجا بود، آلكاتل و نوكي��ا بودند، اما در فناوري 
اطالعات از اول انقالب تا االن تحريم هستيم؛ هيچ وقت 
در هيچ ش��رايطي قبل و بعد از برجام شركت هاي بزرگ 
امريكايي و اروپايي به ايران وارد نش��دند، مايكروسافت، 
اپل و گوگل هيچ وقت در ايران نبودند و تمام اتفاقاتي كه 
در آي تي در زمينه خدمات رخ داده، توسط خود مردم و 
بخش خصوصي ايجاد شده است. ما نمونه هاي آمازون، 
يوتيوب، اوبر و گوگل پلي را در ايران داريم؛ مي توان كتاب 
گرفت، بليت خريد، سفر رفت، تئاتر رزرو كرد و همه اش 
 در داخل انجام مي شود و اينها محصوالت بومي هستند.«

اثني عشري با اشاره به مشكالت موجود براي كسب وكارهاي 

حوزه آي تي بيان كرد: »مس��ائلي كه مثال براي vodها و 
وس وجود دارد، صفر و صدي نيست، يك سري شركت ها 
كار سالم مي كنند، سرويس هايي هستند كه مردم به آنها 
نياز دارند و نمي ش��ود گفت همه وس ه��ا يا همه vodها 
بد يا همه استارت آپ ها خوب هستند، بلكه هر كدام بايد 
معيارهاي خودش را داش��ته باشد. يكي از مشكالت ما در 
سال گذشته فيلترينگ بود كه اكنون در تعامل با دادستاني 
رفع شده است. زماني كه بخواهند مغازه اي را ببندند، بايد به 
افراد اخطار دهند و ابتدا براي چند روز تعطيل كنند و براي 
تعطيلي هميشگي بايد خالف بزرگي وجود داشته باشد، 
اما كسب وكارهاي آي تي  را كه گاهي ۱00 نفر در آنها كار 
مي كنند، مي توان با يك دكمه خاموش كرد. زماني كه يك 
كس��ب وكار آي تي به مدت دو روز فيلتر مي شود، كاربران 
اعتمادشان را به آن از دست مي دهند، يا در مواردي كه سرور 
را خاموش مي كنند، رتبه وب سايت در الكسا پايين مي آيد. 
به هر حال بايد يك جايي اين مسووليت را بپذيرد، البته با 
ش��رايطي كه اكنون ايجاد شده، ديگر يك قاضي يا مرجع 
نمي تواند به تنهايي حكم فيلترينگ دهد و اينها نكات مثبتي 
است كه از تعامل صنف و نهادها ايجاد شده، هرچند هنوز هم 

مشكالتي وجود دارد.«

مديرعامل يكي از اس��تارت آپ هاي كش��ور گفت: براي 
پيش��رفت بيش��تر هوش مصنوع��ي در اي��ران بايد به 
س��مت توليد پايگاه داده هاي بومي و استفاده از آنها در 
الگوريتم هاي ه��وش مصنوعي حركت كنيم. س��عيد 
ابراهيميان، مديرعامل يكي از 50 استارت آپ برتر دنيا 
وسه اس��تارت آپ برتر كشور در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: »در دنياي امروز زماني مي توانيم در هوش مصنوعي 
جايگاه مان را پيدا كنيم كه با داده هاي عظيم س��ر و كار 
داشته باشيم. نكته مهم اين است كه ارزش پايگاه داده در 
هوش مصنوعي را بدانيم؛ بنابراين بايد بكوشيم تا پايگاه 
داده هاي مناسبي براي آموزش دادن به شبكه هاي عصبي 
هوش مصنوعي داشته باشيم. در بسياري از زمينه هايي 
نظير پ��ردازش تصوير نيز پايگاه داده هاي جهاني خوبي 
وجود دارد؛ براي مثال به دليل تفاوت اتومبيل هاي ايران 
با كشورهاي ديگر نياز است تا پايگاه داده هاي مخصوص 
توليد ش��ود، بنابراين اگر قرار باش��د در ايران به سمتي 
حركت كنيم، بايد به سمت توليد پايگاه داده هاي بومي و 
استفاده از آنها در الگوريتم هاي هوش مصنوعي و بهبود 

آن حركت كنيم.«
وي درباره بازار هوش مصنوعي در ايران گفت: »همه چيز 
بس��تگي به محصول توليدش��ده دارد، هوش مصنوعي 
جزئي از تسهيل گري براي باال بردن كيفيت يك محصول 
اس��ت؛ بنابراين بس��تگي دارد ه��وش مصنوعي در چه 
محصولي و به چه نحوه اي به كار گرفته شود، ولي تجربه 
مي گويد چ��ون هوش مصنوعي باع��ث كاهش نيروي 
انس��اني و به نوعي هزينه ها مي شود و كار كردن با حجم 
زيادي داده را ميسر مي كند، معموال كارهاي غيرممكن 
را ممكن مي كند كه براي بس��ياري از سازمان ها، افراد و 

مجموعه ها جذاب است، بنابراين من فكر مي كنم هوش 
مصنوعي در ايران نيز همانند همه دنيا بازار خوبي براي 
كاركردن فراهم مي كن��د.« ابراهيميان ب��ا بيان اينكه 
مس��ائل هوش مصنوعي و يادگيري ماش��ين به صورت 
منبع باز )open source( در اختيار همه اس��ت و هر 
جاي دنيا باشيد، مي توانيد از آن استفاده كنيد، گفت: »با 
استفاده از خالقيت در هوش مصنوعي كارهاي مختلفي 
مي توان انجام داد. ايران هنوز در اين زمينه فعاليت الزم 
را انجام نمي دهد، ما به نوعي مصرف كننده الگوريتم هاي 
كشورهاي پيش��رفته هس��تيم و به دليل به روز نبودن 
امكانات، در زمينه توليد خيلي توانمند نيس��تيم و بايد 
وقت و انرژي بيشتري بگذاريم. البته ما صرفا مصرف كننده 
نيستيم؛ ولي در بهره گيري از سخت افزارهاي تخصصي 
و م��واردي كه آموزش ها در ح��وزه يادگيري عميق كه 
به جاي cpu )واحد پ��ردازش مركزي( در gpu )واحد 
پردازش گرافيكي( كار مي كنند، هنوز ضعف هايي داريم. 
وقتي امكان توليد سخت افزارهاي حوزه هوش مصنوعي 
را نداري��م؛ اين ضعف ه��ا طبيعي اس��ت، در واقع فقط 
 كشورهاي محدودي مثل امريكا اين امكانات را دارند.«

وي در پاسخ به س��وال »آيا هوش مصنوعي جاي انسان 

را مي گي��رد« كه اي��ن روزها ذه��ن بس��ياري از مردم 
 را درگي��ر كرده اس��ت، ب��ه صحبت ه��اي ري كرزويل 
)Ray Kurzweil( متخصص كامپيوتر، نويس��نده و 
مدير مهندسي گوگل در كتابي با عنوان »تكينگي نزديك 
است« اشاره كرد و افزود: »در اين كتاب كرزويل معتقد 
اس��ت هوش مصنوعي در س��ال 2048 از هوش انساني 
پيش��ي مي گيرد. در همايش هاي جهاني كه در زمينه 
تكينگي در دنيا برگزار مي شود، عده اي زماني كه انسان ها 
از بيول��وژي فراتر مي روند را در س��ال 20۳0 و برخي در 
سال 2040 پيش بيني كرده اند. اينكه اين اتفاق مثبت 
است يا منفي، بس��تگي به نگاه افراد دارد، ري اين اتفاق 
را بسيار مثبت مي داند، در حالي كه خيلي از دانشمندان 
ديگر دل خوش��ي از تكينگي ندارن��د. همه چيز به نحوه 
نگاه و استفاده برمي گردد؛ ولي چيزي كه اهميت دارد، 
اين اس��ت كه تحولي عظيم در دنيا اتفاق خواهد افتاد و 
اين تصور كه انسان ها از كار بركنار مي شوند، غلط است؛ 
در واقع شغل ها و فرصت هاي جديدي ايجاد مي شوند و 
مشاغل و مهارت هاي جديد جايگزين خواهند شد. من 
معتقد نيستم كه هوش مصنوعي جاي انسان را مي گيرد، 
به نظرم هوش مصنوعي به جاي ضرر به او كمك خواهد 
كرد. مساله اين است كه خرد جمعي براي هوش مصنوعي 
محقق مي شود، ما به هوشي مي رسيم كه در آن تجربه هاي 
بسياري قابل الگوريتم كردن و استفاده كردن باشد. اين 
همان ابزاري است كه از خرد انساني استفاده خواهد كرد 
و س��پس از آن خواهد آموخت. به ج��اي يك مغز، توان 
ميلياردها مغ��ز در آن وجود دارد و توانمندتر از انس��ان 
خواهد شد، ولي باز هم چيزي كه مي آموزد، به مواردي 

كه انسان آموخته است، برمي گردد.«

استارت آپ هايي كه با يك دكمه خاموش مي شوند  مصرف كننده الگوريتم  كشورهاي پيشرفته  ايم
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معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( خبر داد

ايجاد 780 شغل از سوي بنياد بركت در روستاهاي استان قم
گروهبنگاهها|

با فعاليت هاي اشتغال زايي بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( 780 شغل در استان قم ايجاد مي شود.

به گزارش رواب��ط عمومي بنياد بركت، معاون توس��عه 
كارآفريني اجتماع محور بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( با اعالم اين خبر گفت: امسال و براي اولين 
مرتبه، بنياد بركت 300 طرح اشتغال زايي اجتماع محور را 
در قالب مدل »سحاب« )سرمايه گذاري حمايتي اشتغال 
بركت( در اس��تان قم اجرا مي كند كه باعث ايجاد 780 
شغل در اين استان خواهد شد. رضا راضي زاده ادامه داد: 
با هماهنگي هاي انجام ش��ده با فرمانداران و بخشداران 
بخش هاي پنج گانه اس��تان قم، از هر بخ��ش، پنج و در 
مجموع، 25 روس��تا به عنوان نق��اط هدف فعاليت هاي 
اشتغال زايي بنياد بركت انتخاب شده اند. وي خاطرنشان 
ك��رد: در ح��ال حاضر با تش��كيل كارگروه اش��تغال در 
روستاهاي هدف، فرآيند اهليت سنجي فني توسط مجري 
و تسهيل گران بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( آغاز شده است. همچنين پيش بيني مي كنيم كه 

تعداد روستاهاي هدف اشتغال زايي افزايش يابد. 
معاون توس��عه كارآفريني اجتماع مح��ور بنياد بركت از 
عملياتي شدن تمامي اين طرح ها تا پايان سال جاري خبر 
داد و افزود: 780 ش��غل مورد نظر با توجه به ظرفيت ها و 
پتانسيل هاي منطقه اي، در رسته هاي شغلي اي همچون 
صنايع دستي، پرورش دام سبك، قاليبافي، شيريني پزي 

و مشاغل خدماتي ايجاد خواهد شد. راضي زاده در ادامه با 
اعالم اين  مطلب كه ايجاد يك صد طرح اشتغال زايي براي 
طالب حوزه علميه پيش بيني شده است، توضيح داد: با 
هماهنگي هاي انجام گرفت��ه با مركز خدمات حوزه هاي 
علميه، از 300 طرح اشتغال زايي درنظر گرفته شده براي 
اس��تان قم، يكصد طرح براي طالب حوزه علميه خواهد 
بود. وي افزود: اين مش��اغل در قالب طرح اجتماع محور 
»سحاب« براي اين متقاضيان ايجاد مي شود. قرار شده 
كه رسته هاي شغلي متناسب را مركز خدمات حوزه هاي 
علميه به بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
اعالم كند تا در قالب طرح »س��حاب« ايجاد و عملياتي 

شوند. 
معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت در پايان 
اعتبار در نظر گرفته شده براي ايجاد 780 شغل در استان 
قم طي سال جاري را بالغ بر 270 ميليارد ريال اعالم كرد. 
گفتني است، بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
ام��ام)ره( ب��ا هدف ايج��اد فرصت ه��اي كس��ب و كار، 
محروميت زدايي، توانمندس��ازي اقتصادي و اجتماعي، 
ارتقاي سطح زندگي و توزيع عادالنه امكانات و فرصت ها، 
نهضت ايجاد اشتغال را در مناطق محروم و كمتر برخوردار 
كش��ور راه اندازي كرده اس��ت. اين بنياد در حال حاضر 
با حضور و فعاليت در 175 ش��هر و 8 هزار روس��تا، ايجاد 
يك صد هزار فرصت شغلي را براي س��ال 98 در دستور 

كار دارد.

پايش آماري كسب و كار در بخش تعاون منتشر شد

وضعيت محيط كسب و كار بخش تعاون در تابستان ۹۸ 
 بررسي وضعيت محيط كسب و كار بخش تعاون در تابستان 
سال جاري نش��ان داد كه محيط كسب و كار در تابستان 
امس��ال از نگاه فعاالن بخش تعاون، وضعيت مطلوب تري 
نسبت به فصل و سال گذشته دارد.  به گزارش »تعادل« از 
پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، بررسي وضعيت محيط 
كسب و كار بخش تعاون در تابستان 98 كه با حضور ۴8۴ 
فعال اقتصادي بخش تعاون مورد بررسي قرار گرفت و رقم 
شاخص ملي بخش تعاون، ۶.09 )نمره بدترين ارزيابي 10 
است( محاسبه شده كه نشان از بهبود وضعيت اين شاخص 
نسبت به ارزيابي فصل گذشته )بهار 1398 با ميانگين۶.19( 
دارد همچنين نسبت به سال گذشته )تابستان 97، ميانگين 

۶.38( وضعيت بهبود شاخص ها را نشان مي دهد.
به گزارش واحد آمار و برنامه ريزي اتاق تعاون ايران، از ديد 
فعاالن بخش تعاون محيط كسب و كار در تابستان 1398 

وضعيت مطلوب تري نسبت به فصل و سال گذشته دارد.

الزم به ذكر است در تابستان 97 رقم شاخص به ۶.38 رسيد 
كه بدترين وضعيت محيط كسب و كار در دوازده دوره اين 
پايش به ثبت رسيد. نوسانات ش��ديد نرخ ارز و ناپايداري 
قيمت ها از مهم ترين علل ثبت اين رقم به شمار مي رود. به 
گفته مصطفايي، مدير آمار و برنامه ريزي اتاق تعاون ايران، 
نامناسب ترين مولفه هاي محيط كسب و كار بخش تعاون در 
تابستان98 شامل: 1- بي ثباتي و غيرقابل پيش بيني بودن 
قيمت ها 2- دشواري تامين مالي 3- موانع در فرآيند اداري 
و اخذ مجوزهاي كسب و كار ۴- بي ثباتي سياست ها، مقررات 
و رويه هاي اجرايي بوده و مناسب ترين مولفه هاي محيط 
كسب و كار بخش تعاون در تابستان98 نيز شامل محدوديت  
دسترسي به حامل هاي انرژي )برق، گاز، گازوئيل و…(، 
محدوديت  دسترسي به آب و محدوديت هاي دسترسي به 
شبكه تلفن همراه و اينترنت ارزيابي شده است. برآورد فصلي 
شاخص ملي محيط كسب و كار بخش تعاون براساس رشته 

فعاليت اقتصادي، فعاليت استخراج معادن بدترين محيط 
كسب و كار و فعاليت هاي خدماتي داراي بهترين وضعيت 
محيط كسب و كار را در بين رشته فعاليت اقتصادي داراست. 
همچنين برآورد فصلي شاخص استاني محيط كسب و كار 
بخش تعاون نش��ان مي دهد كه استان كرمانشاه بدترين 
محيط كسب و كار و استان گيالن و گلستان بهترين محيط 
كسب و كار را در بين استان ها كشور را دارند. اتاق ها مطابق 
با ماده ۴ قانون بهبود فضاي كسب و كار موظفند به منظور 
اطالع سياس��ت گذاران از وضعيت محيط كسب و كار در 
كشور، شاخص هاي ملي محيط كسب و كار در ايران را بطور 
ساالنه و فصلي حسب مورد به تفكيك استان ها، بخش ها و 

فعاليت هاي اقتصادي، سنجش و اعالم كنند.
به همين منظور طرح ملي پايش محيط كس��ب و كار را 
به صورت فصلي مورد ارزيابي ق��رار مي دهند كه تاكنون 

دوازده دوره اين نتايج منتشر شده است.

افزايش ۴ درصدي تلفات 
ناشي از حوادث كار

مازن�دران|مدي��ركل 
پزش��كي قانوني مازندران 
از مرگ و مير ب��ا افزايش ۴ 
درصدي ناش��ي از حوادث 
كار در ش��ش ماهه امسال 
در اين اس��تان خبر داد. به 
گزارش روابط عمومي اداره 
كل پزشكي قانوني مازندران، علي عباسي اظهار كرد: 
53 مرد از اين تعداد ۴2 نفر متاهل و مابقي مجرد هستند 
و بر اس��اس آمارهاي موجود در شش ماهه سال جاري 
س��قوط از بلندي با 15 فوتي رتبه اول را در مرگ هاي 
ناش��ي از حوادث كار را به خود اختصاص مي دهد. وي 
تصريح كرد: حوادث ناشي از برق گرفتگي نفر1۴، جسم 
سخت 11 نفر، سوختگي 7 نفر و حوادث ديگر با ۶ فوتي 
در رتبه هاي بعدي مرگ بر اثر حوادث كار قرار دارند. در 
شش ماهه امسال بيشترين مرگ هاي ناشي از حوادث 
كار با 13 م��ورد در مرداد ماه و كمترين آن با ۴ مورد در 
فروردين ماه ثبت شده  اس��ت . عباسي گفت: طي اين 
مدت شهرستان هاي ساري با 12فوتي و نور با ۶ فوتي 
بيشترين و شهرستان هاي تنكابن، محمودآباد و بهشهر 
هر كدام با يك فوتي كمترين موارد مرگ بر اثر حوادث كار 
را داشتند. بيشترين سن مربوط به افراد 31 تا ۴0 سال با 
1۶ فوتي و سن بيش از 51 تا ۶0سال با 5 فوتي كمترين 

آمار در اين شش ماهه گزارش شده است.

حبس تعزيري يك قصاب 
متخلف در استان يزد

ش��بكه  يزد|مس��وول 
دامپزشكي شهرستان خاتم 
در اس��تان يزد اعالم كرد: 
يك قصاب متخلف در اين 
شهرستان به علت كشتار 
غيرمجاز به يك سال حبس 

تعزيري محكوم شد.
به گزارش ايسنا، »محمد امين قديمي« در اين رابطه 
تصريح كرد: براس��اس مواد 2، ۴ و 5 آيين نامه اجرايي 
ماده 18 قانون سازمان دامپزش��كي كشور، بازرسي 
و معاينه بهداشت گوشت در كش��تارگاه هاي كشور 
الزامي است. وي ادامه داد: طبق اين قانون كليه دام هاي 
كش��تاري بايد قبل و بعد از كش��تار بوسيله بازرسان 
بهداشتي دامپزشكي مورد بررسي و معاينه قرار گيرند 
و هر نوع دام كشتاري بايد در كشتارگاه و زيرنظر بازرس 
بهداش��تي ذبح ش��ود كه در همين راستا يك قصاب 
متخلف در اين شهرستان به علت كشتار غيرمجاز به 
يك سال حبس تعزيري محكوم شد. قديمي تصريح 
كرد: با توجه به قوانين مذكور كشتار دام بدون نظارت 
دامپزشكي و در محلي غير از كشتارگاه تحت هر عنوان 
تخلف و مش��مول پيگرد قانوني اس��ت لذا در صورت 
عدم رعايت موارد فوق توس��ط افراد از جمله قصابان 
بدون مجوز، برابر ماده ۶88 قانون مجازات اسالمي با 

متخلفين برخورد خواهد شد.

گردشگران بلژيكي و سوييسي 
وارد سيستان و بلوچستان شدند
سيستانوبلوچستان|

مع��اون گردش��گري اداره 
كل مي��راث فرهنگ��ي، 
گردشگري و صنايع دستي 
سيس��تان و بلوچس��تان 
گفت: گردشگران بلژيكي 
و سوييس��ي پ��س از ورود 
به اين استان بازديد از جاذبه هاي گردشگري بهشت 
باستان شناس��ان را آغاز كرده و تا چه��ارم آبان از آثار 
باستاني، تاريخي، فرهنگي و گردشگري جنوب شرق 

ايران ديدن مي كنند.
مجتبي ميرحسيني روز يكشنبه در گفت وگو با ايرنا 
اظهار داشت: اين گردشگران روز گذشته وارد سيستان 
شده و از آثار و جاذبه هاي اين منطقه بازديد و سپس به 
سمت بيابان لوت حركت كرده و در آنجا چادر مي زنند. 
وي گفت: گردش��گران بلژيكي و سوييسي سپس به 
سمت زاهدان حركت كرده تا از موزه منطقه اي جنوب 
شرق، مكان هاي ديدني و بازار اين شهر بازديد و سپس 
عازم تفتان، خاش، ايرانش��هر و نيكشهر مي شوند تا با 
جاذبه هاي تاريخي و گردش��گري جنوب سيستان و 

بلوچستان نيز آشنا شوند.
اين گردش��گران در پايان به چابهار و كنارك خواهند 
رفت و از ساحل درك، كوه هاي مريخي ، تاالب صورتي 

و رمين بازديد مي كنند.

گازدار شدن ۴59 واحد صنعتي 
در كردستان

كردس�تان|مديرعامل 
شركت گاز استان كردستان 
گفت: در بخش صنايع و با 
حركت در جهت مصوبات 
شوراي اقتصادي، تاكنون 
۴59 واحد صنعتي از نعمت 
گاز طبيعي بهره مند شده اند. 
احمد فعله گري در جلسه كارگروه بهينه سازي مصرف 
انرژي استان كردستان، با اشاره به اهميت رعايت مصرف 
بهينه گاز طبيعي در سازمان ها گفت: در آستانه شروع 
فصل سرما و افزايش روند مصرف گاز طبيعي هستيم 
و با شروع پيك مصرف انرژي به ويژه گاز طبيعي رعايت 
مصرف بهينه س��وخت به عنوان يك ضرورت اساسي 
مطرح است. وي رعايت توصيه ايمني و مصرف بهينه 
منابع انرژي را زمينه س��از تحول اقتصادي دانس��ت و 
افزود: با رعايت مصرف بهينه گاز طبيعي عالوه بر تامين 
مداوم بخش انرژي در منازل مسكوني مي توان با تامين 
انرژي بخش صنايع در راستاي افزايش توليدات گام هاي 
اساسي برداشت.  مديرعامل شركت گاز استان كردستان 
بيان كرد: در بخش صنايع و با حركت در جهت مصوبات 
شوراي اقتصادي، تاكنون ۴59 واحد از نعمت گاز طبيعي 
بهره مند شده و عمليات گازرساني به 1۴3 واحد صنعتي 
با حجم جايگزيني 10 ميليون ليتر سوخت مايع در حال 

انجام است.

صدقات قزويني ها براي 
استان هاي ديگر هزينه نمي شود
قزوين|مديركل كميته 
ام��داد اس��تان قزوي��ن 
مي گويد: صدقه و س��اير 
مردم��ي   كمك ه��اي 
براساس ضوابط شرعي و 
قانوني هزينه مي شود كه 
بر همين اساس حتي يك 
ريال از صدقه يا س��اير كمك هاي مردمي، خارج از 

استان هزينه نمي شود.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ي كميته ام��داد امام 
خميني)ره(، مجيد مومني مديركل كميته امداد 
استان قزوين اظهار كرد: آنچه موجب شده تا مردم 
به ما اعتماد داشته باشند صداقت و امانت داري در 

دريافت و هزينه كرد كمك هاي مردمي است.
وي ادامه داد: سرمايه كميته امداد اعتماد مردمي، 
اعتقاد و باور ديني و تالش جهادي است و با همين 
سرمايه گران س��نگ اس��ت كه براي هدف واالي 

فقرزدايي و رفع محروميت تالش مي كنيم.
وي افزود: ممكن اس��ت برخي تص��ور كنند كه در 
هرجاي��ي نياز باش��د، كمك ه��اي مردمي هزينه 
مي شود ولي اين گونه نيست چراكه در هزينه كرد 
ابتدا خود را ملزم به رعايت ضوابط شرعي مي دانيم 
براين اساس بايد كمك هاي مردم را براساس نيت 

آنها هزينه كنيم.
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آغاز آسفالت واريانت ميشخاص 
در محور ايالم- بدره- دره شهر

ايالم| مديركل راه وشهرسازي استان ايالم از آغاز 
آسفالت واريانت ميشخاص در محور ايالم- بدره- دره 
ش��هر خبر داد. علي اصغر كاظمي با اعالم اين خبر 
اظهار كرد: طول اين واريانت ۴ كيلومتر اس��ت كه با 
هدف اصالح مس��ير و حذف نقاط پرحادثه در حال 
انجام است. وي گفت: با توجه به تالقي قسمت هايي 
ازمحل احداث اين واريانت  با جاده كنوني مشكالتي 
در تردد خودروها در اين محور وجود داش��ت كه به 
همين خاطر تالش مي كنيم با تسريع در تكميل اين 
قسمت ها تردد خودروها تسهيل شود. مديركل راه و 
شهرسازي استان ايالم گفت: تمام مسير نيز با تكميل 
پل ها و اتمام مراحل خاكبرداري و خاكريزي در آستانه 

مراحل روسازي قرار دارد.

حدود ۲۰ ميليون سهم در بورس 
سمنان معامله شد

سمنان|مدير بورس منطقه سمنان گفت: حدود 20 
ميليون سهم به ارزش 171 ميليارد ريال هفته گذشته 
در بورس اين منطقه داد و ستد شد. غالمحسين گل 
ارضي افزود: هفته گذشته از شنبه بيستم تا چهارشنبه 
بيست و چهارم 98، در بورس سمنان 19 ميليون و 
87۶ هزار و 1۶7 سهم به ارزش بيش از 171 ميليارد و 
89۶ ميليون و 7۶ هزار ريال معامله شد. هفته گذشته 
در بورس سمنان 9 ميليون و ۴80 هزار سهم به ارزش 
بيش از 59 ميليارد و 857 ميليون ريال خريداري شد. 
او خاطرنشان كرد: در اين مدت 10 ميليون و 395 هزار 
سهم نيز به ارزش بيش از 112 ميليارد و 38 ميليون 
ريال به فروش رس��يد. مدير بورس منطقه سمنان 
خاطرنشان كرد: حدود 35 درصد از ارزش معامله هاي 
بورس سمنان در هفته گذشته به خريد و ۶5 درصد به 
فروش اختصاص داشت. ارزش معامالت سهام در ۶ 
ماه نخست 98 در بورس منطقه اي استان به چهار هزار 

و 81۶ ميليارد و 508 ميليون ريال رسيد.

۹۳ درصد مشخصات مشتركان 
براي حذف قبوض تكميل  شد

س�منان|مديرعامل ش��ركت توزيع برق استان 
س��منان گفت: 93 درصد از مش��خصات اطالعاتي 
مرتبط با شماره تلفن همراه مشتركان استاني اين 
شركت براي ثبت در سامانه حذف قبض هاي كاغذي 
جمع آوري و ثبت شد. سيد محمد موسوي زاده افزود: 
حذف قبض هاي كاغذي اقدامي بهره ورانه براي رونق 
توليد و اقتصاد است. وي با اشاره به برخورداري سمنان 
از يك درصد تاسيسات صنعت برق بيان كرد: حذف 
صورت حساب هاي كاغذي برق در اين استان سبب 
جلوگيري از قطع حداقل 120 اصله درخت در يك 
سال مي شود. مديرعامل شركت توزيع برق استان 
سمنان با بيان اينكه اين برچسب ها حاوي اطالعاتي 
شامل شماره پرونده، شناسه قبض اشتراك برق است، 
خاطرنشان كرد: مشتركان و مصرف كنندگان برق 
مي توانند براي هرگونه ارتباط با اين شركت و همچنين 
ثبت و تغيير شماره همراه در سامانه شركت توزيع 
برق و دريافت اطالعات آخرين قبض برق مصرفي، به 

راهنماي اين برچسب ها مراجعه كنند.

بازداشت كارمند شهرداري 
زرند  به اتهام اختالس

كرمان|دادستان عمومي و انقالب شهرستان زرند 
از بازداشت يكي از كارمندان شهرداري زرند به اتهام 
اختالس خبر داد. س��يد مهدي قويدل گفت: پيرو 
گزارشات اوليه رسيده به دادستاني مبني بر اختالس 
در واحد درآمد شهرداري زرند، اين پرونده در دستور 
كار دستگاه قضايي قرار گرفت. اين مقام قضايي گفت: 
در تحقيقات اوليه متوجه ش��ديم يكي از كاركنان 
واحد درآمد اين شهرداري با استفاده از سند مجعول، 
اختالس كرده اس��ت. پرونده در ش��عبه بازپرسي 
دادسراي زرند در حال رسيدگي است. دادستان زرند 
گفت: بنا به بند ب ماده 237 قانون آيين دادرس��ي 
كيفري و بند الف و ب ماده 238 قانون آيين دادرسي 
كيفري و همچنين به اس��تناد ماده 5 قانون تشديد 

مجازات اسالمي، متهم روانه زندان شده است.

حذف ۲۰ هزار دفترچه بيمه 
تكراري در بوشهر

بوشهر| مديركل بيمه سالمت استان بوشهر گفت: 
در اجراي طرح رفع همپوشاني بيمه ها تاكنون 20 
هزار دفترچه بيمه درماني تكراري در استان حذف 
شده است. پرويز رمضاني در نشست با استاندار بوشهر 
بيان كرد: در استان بوشهر ماهانه 82 ميليارد ريال براي 
افراد زيرپوشش بيمه سالمت هزينه مي شود. او ادامه 
داد: با اجراي نسخه نويسي الكترونيكي مراجعه هاي 
درماني به بيمارس��تان ها 25 درصد كاهش يافته و 
هزينه هاي درماني نيز نسبت به پارسال 30 درصد 
كمتر شده است. مديركل بيمه سالمت استان بوشهر 
اف��زود: با اجراي اين طرح، افزون بر تس��ريع در ارايه 
خدمات درماني، از هزينه هاي اضافي، تداخل تجويز 
دارو ها و آزمايش هاي مختلف نيز پيشگيري مي شود.

دريافت ۸۱.۳ در صد از جمعيت 
زنجان كارت هوشمند ملي

زنجان|معاون فناوري اطالعا ت و آمار اداره كل ثبت 
احوال استان زنجان گفت: 81.3 در صد از جمعيت 
اس��تان زنجان كارت هوشمند ملي دريافت كردند. 
ژاله چيان معاون فناوري اطالع��ات و آمار اداره كل 
ثبت احوال استان زنجان در گفت وگو با خبرنگار گروه 
استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان گفت: 
838 ه��زار نفر از افراد واجد ش��رايط دريافت كارت 
هستند كه از اين تعداد ۶81 هزار نفر موفق به دريافت 
كارت هوشمند ملي شدند. او گفت:  15۶  هزار نفر براي 

در يافت كارت هوشمند ملي اقدام نكرده اند.

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي:

صرفه جويي ارزي ۲5۰ ميليون دالري توليد قطعات خودرو در آذربايجان شرقي
ريي��س س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
آذربايجان شرقي گفت: توليد ساالنه بيش از 300 هزار 
تن قطعات خودرو در اين استان حدود 250 ميليون 

يورو صرفه جويي ارزي براي كشور به دنبال دارد.
حبيب امي��ن زاده ديروز در گفت وگ��و با خبرنگاران 
افزود: عالوه بر اين ميزان توليد قطعات خودرو، ساالنه 
حدود 10 هزار تن قطعات تراكتور نيز از اين اس��تان 
به خارج از كش��ور صادر مي ش��ود. وي اظهار داشت: 
قطعه سازان آذربايجان ش��رقي در زمان كنوني غير 
از صنايع خودروس��ازي، توان توليد و تامين قطعات 
صنايعي مانند نفت، گاز، پتروشيمي، صنايع ريلي و 
ساير قطعات صنايع ماشين سازي و تجهيزات را دارند.

رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان 
شرقي گفت: با وجود توليد 97 درصد قطعات تراكتور 
و 30 درصد انواع قطعات خودرو و وسايط نقليه سبك 
و سنگين كشور در آذربايجان شرقي، توانمند سازي 
قطعه سازان اس��تان براي ورود بيشتر به بازار تامين 
قطعات صنايع وابسته به مجموعه نفت، پتروشيمي، 

صنايع ريلي و س��اير قطعات صنايع ماشين سازي و 
تجهيزات ضروري است.

امين زاده ادامه داد: ۶00 كارگاه و كارخانه قطعه سازي 
و توليد متنوع لوازم يدكي زمينه اش��تغال حدود 25 
هزار نفر را فراهم كرده كه تنها بخشي از اين ظرفيت 
در مس��ير تامين و توليد قطعات خودرويي اس��ت. 
وي با اش��اره به وجود زيرساخت هاي الزم 2 صنعت 
خودروسازي و قطعه س��ازي در استان گفت: با تكيه 
بر نيروهاي بومي و مطالعات انجام شده، ظرفيت الزم 
براي تبديل اس��تان به قطب س��وم توليد خودرو در 

كشور وجود دارد.
ريي��س س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
آذربايجان شرقي با بيان اينكه خودروسازي در كشور 
صنعتي اس��تراتژيك به ش��مار مي رود، گفت: بنيان 
بسياري از واحدهاي توليدي بر اساس قطعه سازي و 
خودروسازي استوار بوده و بر همين اساس اين استان 
توان توليد 70 درصدي قطعات مورد نياز خودرو در 

كشور را داراست.

امين زاده افزود: در 10 سال گذشته با وجود مشكالت 
ناش��ي از تحريم ها، رتبه قطعه س��ازي در آذربايجان 
شرقي به عدد 7 رسيده است كه فرسوده بودن ماشين 
آالت، كمب��ود نقدينگي، پرداخت نش��دن به موقع 
مطالبات از طرف خودروسازان، پايين بودن حاشيه 
س��ود و باال بودن نرخ بهره بانكي موجب كاهش رتبه 

استان شده است.
وي گفت: براي عبور از اين مشكالت و كمك به رونق 
قطعه س��ازي در حال مذاكره با ش��ركت هاي بزرگ 
تامي��ن قطعه، تس��هيل و رفع موان��ع توليد، اعطاي 
تسهيالت و ترغيب خودروس��ازان استاني مبني بر 
تامين قطعات از ظرفيت بومي و درون استاني و رفع 
محدوديت قطعه سازي براي صنعت خودرو هستيم.

بخش عمده اي از قطعات خودرو در آذربايجان شرقي 
در شهرك فناوري قطعات خودرو شمال غرب كشور 
در منطقه قراملك تبريز در محدوده منطقه صنعتي 
غرب تبريز- روبه روي ش��ركت موتوژن در زميني به 

مساحت 20 هكتار توليد مي شود.

جستاري در باب سرمايه گذاري

هدايت خانواده ها به سمت سرمايه گذاري مولد
محمدناهيدمحمدي|دكتريكارآفريني|

با در نظر گرفتن ش��رايط اقتصادي كش��ور بسياري از 
خانواده ايراني به دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش 
كليدي هس��تند كه س��رمايه گذاري بهتر است يا پس 
انداز؟به نظر مي رس��د ك��ه بهتر اس��ت خانواده ها وارد 
مرحله سرمايه گذاري ش��وند. در اينجاست كه اهميت 
بحث كارآفريني بيشتر از قبل مطرح مي شود و ضرورت 
آش��نايي با اين حوزه ضرورت پيدا مي كند. شناس��ايي 
فرصت ها، كار تيمي و منابع سه شاخصه اصلي موفقيت 
در كارآفريني است. در كارآفريني متعهد بودن و خالقيت 
بسيار تاثيرگذار اس��ت. يك كارآفرين موفق بايد بتواند 
ايده هاي خود را خالقانه مطرح كن��د و براي اجراي آن 
برنامه كاري محرمانه داشته باشد. در كردستان به ويژه 
براي زنان فرصت هاي ش��غلي زيادي وجود دارد كه اگر 
افراد بتوانند بر اس��اس عالقه خ��ود منابع و فرصت ها را 
شناسايي كنند و وارد بازار كار شوند، نه تنها نيازي به اخذ 
تسهيالت از بانك ندارند بلكه مي توانند كارفرما نيز باشند. 
شاخص هاي كارآفريني و فرصت هاي شغلي زيادي در 

زمينه گردشگري و واردات و صادرات در استان كردستان 
وجود دارد و همچنين وجود مرز رسمي در بانه و مريوان 
نيز از جمله اين فرصت ها به شمار مي آيد، اما متاسفانه 
اين فرصت ها تاكنون نتوانسته زمينه كاهش بيكاري در 
اس��تان را فراهم كند و حتي شاهد افزايش بيكاري بين 
فارغ التحصيالن نيز هس��تيم، اين مشكالت گريبانگير 
سراسر كشور است، اما در كردستان بيشتر ديده مي شود. 
شاخص بورس امسال در ايران وضعيت مطلوبي داشته 
و افرادي موفق بودند كه پس انداز نكردند و وارد چرخه 
سرمايه گذاري در بورس شدند، چون ارزش پول كشور 
نسبت به ارزهاي خارجي پايين آمده است مطمئنا پس 
انداز به ضرر اف��راد تمام مي ش��ود.  كار آفريناني موفق 
مي ش��وند كه ديدگاه مثبت, اعتماد به نفس باال، حس 
كمك به همنوع و صداقت در كار داشته باشند و مهم تر از 
همه اينها دقت و بحث آموزش است به اين صورت كه با 
توجه به عاليق خود به دنبال آموزش به صورت آكادميك 
يا تجربي توام با چشم انداز بلندمدت داشته باشند. كسي 
كه بخواهد در اين زمينه موفق باشد بايد عمل گرا باشد.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

اهتمام جدي در وزارت نيرو براي تعيين تكليف دكل هاي فشار قوي وجود ندارد

دكلهاييكهسالمتمردمراميبلعند

رويكرد فعلي مقابله با خشونت بايد تغيير يابد

دكل هاي برق فشار قوي اگرچه تا چندين سال پيش 
در نقاط حاش��يه اي شهرها قرار داش��ت اما اكنون به 
دنبال توس��عه ش��هرها در متن مناطق مسكوني جا 
خوش كرده اند و سالمت مردم را به مخاطره مي اندازند. 
ساخت و سازهاي شهري كه تا پاي دكل ها پيش رفته اند 
در حالي است كه وزارت نيرو بر حسب قانون نبايد اجازه 
دهد كسي به اين حريم ها وارد شود يا ساخت و سازي 
در آن محدوده انجام شود اما سايه اين غول هاي آهني 
نه تنها بر سر مردم مناطق اطرافشان سنگيني مي كند 
بلكه بر قانون هم سايه انداخته و آن را زير پا مي گذارد. 
در س��ال هاي اخير راه حل هاي بسياري براي كاهش 
خس��ارات دكل هاي برق فش��ار قوي انديشيده شده 
كه احداث تونل هاي زيرزميني تنها يكي از آنهاس��ت 
اما مسووالن ش��هري معتقدند وزارت نيرو اهتمامي 
براي حل اي��ن معضل ندارد، به اين ترتيب در س��ايه 
يك بي قانوني سرطان و انواع بيماري ها به جان مردم 
مي ريزد و به نظر مي رسد س��المت مردم براي وزارت 
نيرو و ساير سازمان هاي مسوول آخرين چيزي است 

كه اهميت دارد. 

  وزارت نيرو اهتمام جدي ندارد
قان��ون براي خطوط فش��ار ق��وي دو حري��م تعريف 
كرده اس��ت: »حريم درجه يك« و »حريم درجه دو« 
حريم هاي درج��ه يك و درج��ه ۲ از جداول مختلف 
برخوردارند. اما حداقل و كمترين حريم از منابع انرژي 
سه متر اس��ت و بي ترديد هر چه ولتاژها افزايش يابد، 
حريم ها نيز افزايش مي يابد اما در قانون حريم خطوط 
هوايي انتقال و توزيع نيروي برق آمده اس��ت كه تنها 
زراعت كاري فصلي و سطحي و حفر چاه، قنات و شبكه 
آبياري با رعايت فاصله سه متر از پي پايه ها بالمانع است 

و در ساير موارد اين فاصله بايد بيشتر باشد. 
با اين حال ساخت و سازها در اطراف دكل هاي برق فشار 
قوي بي توجه به حرايم انجام مي شود اين وضعيت در 
حالي است كه مسووالن شهري معتقدند زمين هاي 

اطراف آنها بايد به فضاي سبز شهري تبديل شود.
 روز گذشته محمد ساالري، رييس كميسيون برنامه 
و بودجه شوراي شهر تهران درباره اين موضوع گفت: 
مجموعه اي از اراضي با ارزش شهر تهران زير شبكه هاي 
فشار قوي قرار دارند، در حالي كه اين زمين ها در تامين 
س��رانه هاي خدماتي مي توانند به ش��هر و شهروندان 
كمك كنند. اگر وزارت نيرو پاي كار باشد اين زمين ها 

مي توانند براي شهر، ش��هرداري و وزارت نيرو ارزش 
افزوده داشته باش��ند اما اهتمام جدي در وزارت نيرو 
وجود ندارد. اين موضوع از سوي مجلس نيز پيگيري و 
در فرمانداري و استانداري تبديل به مصوبه شده است 

و اكنون نياز به دستور وزير دارد.

  راه حل چيست؟
احداث تونل هاي زيرزميني از راهكارهايي است كه 
به گفته بسياري از كارشناس��ان مي تواند جايگزين 
خطوط انتقال برقي هوايي در كش��ور شود. طرحي 
كه ب��ا اجرايي  ش��دن آن در بزرگ��راه طبقاتي صدر 
براي نخس��تين بار ٧٧ دكل انتقال فش��ار قوي برق 
٢٣٠كيلوولتي برق از قيطريه تا ازگل جمع آوري شد 
و كابل هاي برق در طول بزرگ��راه به تونلي كه طول 
آن به بيش از ٦هزار متر مي رسيد، منتقل شد. با اين 
حال هزينه هاي باالي اجراي اين طرح سبب شده تا 
چندان جدي گرفته نش��ده و پيگيري نشود. آن طور 
كه كارشناسان مي گويند هزينه انتقال خطوط برقي 
به زير زمين، ١٠ برابر ايج��اد كابل هاي هوايي براي 
وزارت نيرو هزينه مي تراش��د با اين حال بر اس��اس 
تفاهم نامه اي كه بين وزارت نيرو و شهرداري تهران به 
امضا رسيد، شهرداري حاضر به پرداخت هزينه هاي 
جم��ع آوري دكل ه��اي هوايي خط��وط انتقال برق 
در مح��دوده بزرگراه صدر ش��د و در غير اين صورت 
وزارت نيرو قادر به اجراي آن نبود و همچنين توافقات 
صورت  گرفته با ش��هرداري مقرر شده بود تا با كمك 
اين مجموعه بخشي از دكل ها به شكل خطوط زميني 
درآيد ولي اما تا دو سال پيش پيشرفت چنداني در اين 
زمينه ايجاد نشد و هنوز هم خبري از برچيده شدن 

دكل هاي برق نيست.

  غول هاي آهني چگونه سلامت را از بين 
مي برند؟

امواج الكترومغناطيس��ي كه از دكل هاي برق فش��ار 
قوي با ولتاژ ۱۰۰۰ يا باالتر صادر مي ش��ود، مي تواند 
بر سالمت ساكنان اطراف دكل كه تا شعاع ۲۰ يا ۵۰ 
متر زندگي مي كنند تاثير بگذارد و براي آنان مشكالت 
خوني، مغزي و حتي معلوليت ب��ه وجود آورد. نتايج 
پژوهش هايي كه از سوي س��ازمان بهداشت جهاني 
منتشر شده است، نشان مي دهد كه تاثير اين امواج بر 
كودكان و نوجوانان بيش از ساير گروه هاي سني است. 

از اين رو كارشناس��ان محيط زيست و حوزه سالمت، 
زيستن در مجاورت و حريم خطوط برق فشار قوي را 
تاييد نمي كنند. بر اساس مطالعه اي كه روي دو گروه 
از داوطلب��ان در فاصله ۲۰۰  و ۶۰۰متري از دكل برق 
انجام شد، بعد از مقايس��ه مشخص شده كه سرطان 
خون در كودكان و نوجواناني كه در فاصله ۲۰۰متري 
دكل ها زندگي مي كنند، ۶۹درصد بيشتر از گروه دوم 

بوده است. 
عباس��علي حس��ين پور فيض��ي، فوق تخص��ص 
سرطان شناس��ي ك��ودكان درباره تأثي��رات مخرب 
ناشي از دكل هاي برق فشارقوي روي بدن مي گويد: 
در س��ال هاي گذشته متوجه ش��ديم تعداد زيادي از 
كودكاني كه به س��رطان خون مبتال ش��ده اند و براي 
درمان به بيمارستان كودكان تبريز مراجعه مي كنند 
به طور خوش��ه اي از يك منطقه خاصي از شهر تبريز 
هس��تند. لذا درصدد آن برآمديم ت��ا مطالعاتي را در 

اي��ن خصوص انجام دهيم و تحقيقات��ي روي ۶۰ نفر 
از كودكان مبتالبه س��رطان خون كه براي درمان به 
مركز درمان س��رطان تبريز مراجعه مي كردند انجام 
ش��د. از بين اين ۶۰ بيمار 3۵ نفر از آنها پسر و ۲۵ نفر 

دختر بودند.
او افزود: در اين تحقيقات تمام افرادي كه به لوس��مي 
ح��اد لنفوئيدي )ALL(، لوس��مي ح��اد ميلوئيدي 
)AML( مبتال بودند مورد بررسي قرار گرفتند و نتيجه 
گرفتيم كه اكثر اين كودكان در منطقه شمال غربي 
تبريز زندگي مي كنند كه در اين ناحيه دكل هاي برق 

فشارقوي ۶4 هزار ولت تا ۱۱۰ هزار ولت وجود دارد.
حسين پور ادامه مي دهد: با توجه به وجود دكل هاي 
فش��ار قوي در اين منطقه از ش��هر، فاصله منزل اين 
كودكان تا دكل هاي برق فشارقوي مورد بررسي قرار 
گرفت و سپس با استفاده از فرمول هاي رياضي ميزان 
ميدان الكترومغناطيسي كه توسط اين دكل ها ايجاد 

مي شد را محاسبه كرديم. بعد از مطالعات انجام شده 
در اين زمينه مشخص شد ۱4 نفر از بيماران )در حدود 
۲3 درصد( در فاصله كمتر از ۵۰۰ متر از اين دكل ها 
سكونت دارند و ميدان مغناطيسي كه دكل ها در اين 

منطقه ايجاد كرده اند بين ۱/7 تا ۰/۲ تسال است.
عضو انجم��ن آنكولوژي گفت: همچني��ن ۵۹ نفر از 
بيماران غير سرطاني كه براي بيماري هاي معمولي به 
بيمارستان مراجعه مي كردند به عنوان جامعه شاهد 
يا كنترل شونده انتخاب و بررسي شدند كه مشخص 
شد فقط )3/۵ درصد( آنها يعني ۲ نفر در فاصله كمتر 
از ۵۰۰ متر از دكل هاي برق فشارقوي زندگي مي كنند. 
نتيجه تحقيقاتي ك��ه در اين خصوص صورت گرفت 
بيان كننده اين موضوع اس��ت كه سكونت در فاصله 
كمتر از ۵۰۰ متر از دكل هاي برق فشارقوي خطر ابتال 
به سرطان خون را در افراد به خصوص در كودكان ۵.8 

برابر افزايش مي دهد.

رييس اورژانس اجتماعي كش��ور ب��ا تاكيد بر تغيير 
رويكرد فعلي مقابله با خش��ونت گفت: خدمات بايد 

توامان به مرتكبان خشونت و قربانيان ارايه شود.
رضا جعف��ري با تاكيد ب��ر اينكه آم��وزش مصاديق 
خش��ونت و حق��وق ش��هروندي مي توان��د از وقوع 
خشونت  هاي خاموش يا خانگي جلوگيري كند، گفت: 
گاهي گزارش هايي از خشونت عليه زنان يا كودكان 
گزارش مي شود، اما زماني كه اورژانس اجتماعي ورود 
مي كند، خود فرد قرباني، اصرار به پنهان كاري دارد و 
اين به خاطر اين است كه اعمال خشونت عرفا پذيرفته 
شده است. مواردي كه در اصطالح علمي درماندگي 

آموخته شده ناميده مي شوند. 
جعفري با بيان اينكه عدم رسيدگي به شكايت قرباني 
خش��ونت موجب تشديد رفتارخش��ونت  آميز در آن 
خانواده مي ش��ود، اظهار كرد: اگر شكايت به نتيجه 
نرشد و مراجع مربوطه متوجه ابعاد خشونت نشوند 
و دفاع از ح��ق قرباني صورت نگيرد؛ مرد يا فردي كه 
خش��ونت مي  ورزد، جري تر شود و حد خشونت خود 

را افزايش مي دهد. 
او در ادامه گفت: ش��ايد مراجعه به مراجع قانوني در 
برخي فضاهاي سنتي  از نظر خود زن يا خويشاوندانش 
امر مقبولي تلقي نش��ود. رييس اورژانس اجتماعي 
كش��ور با تاكيد بر لزوم فعاليت ه��اي فرهنگي براي 
مقابله با خشونت به ايلنا گفت: ممكن است؛ فعاليت 
اورژانس اجتماعي را نقد كنند، ممكن است بگويند كه 
چرا در همه مناطق حضور فيزيكي ندارد. ممكن است 
انتقاد كنند، چرا نتوانسته ايم در مناطق كم جمعيت 

حضور فيزيكي داشته باشيم، اما بايد دقت كنند كه 
اهداف اورژانس اجتماعي تنها با حضور فيزيكي محقق 
نمي ش��ود. نياز ما به گفتمان سازي و فرهنگ سازي 
بيش��تر اس��ت. اينگونه فعاليت هاي فرهنگي نتيجه 
مطلوب تري براي جلوگيري از خشونت خاموش در 

جامعه مي گذارد. 
او در ارتباط با دس��تاوردهاي اورژانس اجتماعي در 
س��ال هاي اخير گفت: بازديد ه��اي ميداني مديران 
اورژانس و گفت وگو با مددكاران اورژانس اجتماعي، 
مش��خص مي كند كه تالش ما ب��راي ايجاد گفتمان 
و فرهنگ س��ازي مثمر ثمر بوده است. وي افزود: در 
برخي از استان ها زماني كه اورژانس اجتماعي براي 

نخستين بار وارد شد، گزارشات كودك آزاري انگشت 
شمار بود، ولي وقتي اورژانس اجتماعي در آن منطقه 
شناخته مي ش��ود و زماني كه همكاران ما در مهدها، 
مدارس، مس��اجد، انجمن هاي اوليا و مربيان و ديگر 
اماكن فرهنگي ماهيت و خدمات اورژانس را معرفي 

كردند، آمار افزايش گزارشاتمان محسوس شد. 
جعفري گفت: همكاران ما در فعاليت هاي آموزشي 
تش��ريح مي كنند كه چه مراقبت هاي��ي از كودكان 
ض��روري اس��ت و افراد وقت��ي مورد خش��ونت قرار 
مي گيرند، چ��ه اقداماتي بايد انج��ام دهند و به كجا 
مي توانند مراجعه كنند.آنها در واقع عوامل بازدارنده 
را معرفي مي كنند و مباحث فرزندپروري را توضيح 

مي دهن��د. همچني��ن در رابط��ه با حق��وق زنان و 
شهروندان توضيحاتي داده مي شود. به عبارت كلي 
اورژانس اجتماعي، فرهنگ مناسبات بدون خشونت 
را در ه��ر منطقه معرفي مي كند. متعاقبا مش��اهده 
مي شود كه تماس هاي ۱۲3 در اين حوزه ها افزايش 

پيدا مي كند. 
وي با اشاره به اينكه رشد مقابله با خشونت را به خوبي 
مي بينيم، گفت: استنباط شخصي من اين است كه 
آمار باالي گزارش ها به معناي رشد آسيب اجتماعي 
نيس��ت. اين يك فرصت اس��ت كه در اختيار جامعه 
گذاش��ته ش��ده اس��ت، براي جامعه اي كه با آسيب  
خو گرفته اس��ت. خيلي از والدين، اف��راد و كودكان 
نمي توانس��تند، متوجه باش��ند كه برخي رفتارها به 
خش��ونت تعبير مي ش��ود. جعفري در ارتباط با آمار 
خش��ونت خانگي گفت: برخي از ما آمار مي خواهند، 
اما ما با آس��يب هاي خاموش روبرو هس��تيم. وقتي 
فعاليت  ه��اي اورژانس اجتماع��ي راه افتاد، به همان 
نس��بت ميزان تماس  هاي ما بيشتر ش��د و به همان 
نسبت مش��اهدات بيشتر ش��د و بنا بر اظهارات آمار 

موثق تري به دست آورديم. 
مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان 
بهزيس��تي در خص��وص مقاومت ه��اي فرهنگي با 
اقدامات اورژانس اجتماع��ي توضيح داد: ابتداي كار 
اورژانس اجتماعي ب��ا مقاومت هايي روبرو بوديم، اما 
پس از مدتي همكاري ها بيش��تر مي شد. در همين 
اواخر و در بحث كودك همسري چند دادستان شخصا 
به ماجرا ورود كردن��د. در حوزه آموزش در آموزش و 

پرورش نيز اين همگامي روز به روز بيشتر شده است. 
او اشاره كرد: هر چه از عمر اورژانس اجتماعي بگذرد 
به يك عامل بازدارنده قدرتمند تر در مقابله با خشونت 

عليه زنان و كودكان تبديل مي شود.
جعفري با تاكيد بر اينكه در مقابله با خشونت اجتماعي 
الزم اس��ت، توامان به مرتكبان خش��ونت و قربانيان 
توجه كرد و گفت: در رويكرد سنتي مقابله با خشونت 
خانگي، توجه ما بيش��تر معطوف به قرباني خشونت 
بود و بنا بر آن رويكرد تمام خدمات درماني و مراقبتي 
ما متوجه افراد خش��ونت ديده بود، در حالي كه خود 

مرتكبان خشونت نيز قرباني هستند.
او اظهار كرد: تجربيات ما و مشاهده تجربه كشورهاي 
ديگر نش��ان مي دهد، اين رويكرد نامناسب است. در 
كش��ورهاي ديگر خدمات بيشتر به سمت مرتكبان 
خشونت معطوف اس��ت. اگر مش��اهده شود فردي 
چند بار مرتكب خشونت مي شود، بررسي مي كنند 
تا مش��خص ش��ود خش��ونت در فرد امري ريشه  دار 
اس��ت يا خير. بنابراين به ص��ورت مرتبه اي مجازات 
يا ممنوعيت هاي اجتماعي براي فرد آغاز مي ش��ود. 
مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان 
بهزيستي بيان كرد: هنوز اين س��اختار در كشور ما 
شكل نگرفته اس��ت، اما در حوزه اورژانس اجتماعي 
تالش كرده ايم تا رويكرد سنتي خود را تغيير بدهيم. 
اگر در گذش��ته تمام توجه ما به قرباني خشونت بود، 
امروز سعي مي كنيم توجه خود را به مرتكبان خشونت 
و هم به قرباني خش��ونت معطوف كنيم. الزم اس��ت 

تعادلي در اين موضوع ايجاد شود.
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 تغيير تعرفه هاي مشاوره 
در انتظار تاييد دولت

رييس سازمان نظام روان شناسي و مشاوره كشور از 
تعيين تعرفه جلس��ات روان شناسي و مشاوره سال 
۹8 توسط ش��وراي مركزي اين س��ازمان و ارسال 
آن به هي��ات دولت خبر داد و گفت: در صورت تاييد 
هيات دولت، تعرفه جلسه )در مدت زمان 4۵ دقيقه ( 
روان شناسي يا مشاوره در سال ۱3۹8 نسبت به تعرفه 
سال ۹7 تغيير مي كند. محمد حاتمي با بيان اينكه 
هر ساله تعرفه جلسات روان شناسي و مشاوره توسط 
شوراي مركزي سازمان نظام روان شناسي و مشاوره 
كشور تعيين مي شود، اظهار كرد: هم اكنون تعرفه  
جلسات روان شناسي و مشاوره توسط شوراي مركزي 
تعيين و چند هفته گذشته به هيات دولت ارسال شد 
و پس از تصويب آن نرخ اصلي تعرفه ها اعالم مي شود. 
رييس سازمان نظام روان شناسي و مشاوره كشور با 
تاكيد بر اينكه دريافت كنندگان خدمات روان شناسي 
و مشاوره به هنگام پرداخت هزينه جلسات خود بايد 
به مدرك و پروانه روان شناس و تعرفه اعالمي توجه 
كنند، به ايسنا گفت: در صورت بروز هرگونه تخلف، 
هيات هاي بدوي و رس��يدگي به تخلفات صنفي و 
حرفه اي در سراس��ر كشور فعال هستند و برحسب 

قوانين موجود با متخلفان برخورد مي شود.

لزوم كنترل محدوده هاي 
معادن كشور

رييس سازمان جنگل ها از دفتر حفاظت و حمايت 
سازمان خواستار كنترل محدوده هاي معادن  شد. 
خليل آقايي بر س��اماندهي معادن در مراتع كشور 
تاكيد كرد و افزود: اگر در مناطقي مرتعداران مقابل 
معدن كاوان مقاومت مي كنند به خاطر زياده خواهي 
برخي از معدن كاوان است. او با بيان اينكه منابع  طبيعي 
مشكلي با اكتشاف معادن ندارد، اظهارداشت: اما با 
بي سر و ساماني معدن كاوان و زياده خواهان مخالفيم 
كه از حدود و ثغور خود تجاوز مي كنند. آقايي با اشاره 
به اهميت حفظ مراتع كشور اظهار كرد: ما امانتدار 
مراتع بوده و صاحبان اصلي مراتع كشور مرتعداران و 
دارندگان پروانه چراي دام هستند، ارزش مراتع كشور 
بسيار پر اهميت است، ما در برابر نسل آينده مسووليم و 
نمي توانيم براي هر كاري از مراتع خرج كنيم. او اساس 
كار در منابع طبيعي را متكي بر مشاركت مردم دانست 
و يادآور شد: منابع  طبيعي بايد فاصله خود را با مردم 
روز به روز كمتر كند. البته اقدامات آبخيزداري و فوايد 
آن تا حدي توانسته است قهر مردم با منابع  طبيعي را 
تبديل به آشتي كند اما واقعيت اين است كه هنوز بين 
مردم و منابع  طبيعي فاصله وجود دارد و تا زماني كه 
اين فاصله برداشته نشود انتظار حفاظت بهينه از منابع  
طبيعي بيهوده است. آقايي با تاكيد بر مستند سازي 
فعاليت هاي منابع  طبيعي خاطرنشان كرد: نتيجه 
بخش بودن و اثربخشي فعاليت ها مهم است و بايد 
نتيجه كار مستندس��ازي و اطالع رس��اني شود. او 
از اداره تروي��ج و آم��وزش ادارات كل منابع  طبيعي 
استان ها خواست هميشه دنبال مستندسازي مثبت 
نباشند بلكه انتقادات و دلخوري هاي مردم نسبت به 
عملكرد منابع  طبيعي مي تواند در كاهش فاصله ها و 

چالش هاي پيش رو بسيار راهگشا باشد. 

انتقاد محيط زيست از وضعيت 
مديريت شيرابه زباله

رييس اداره محيط زيس��ت انساني استان تهران 
گفت: روزانه بالغ بر 7۵۰۰ تا 8۰۰۰ تن پسماند به 
سايت آرادكوه منتقل و دست كم ۲۵۰ مترمكعب 

شيرابه از آنها توليد مي شود.
فاطم��ه اكبرپور اظهار ك��رد: در اس��تان تهران 
ش��يرابه هاي زباله فقط مربوط به سايت آرادكوه 
نمي شود چون در اين استان مراكز دفع پسماند 

ديگري نيز وجود دارد.
او با بيان اينكه پسماند به صورت مستمر در همه 
جاي كش��ور از جمله اس��تان تهران و در پي آن 
شيرابه توليد مي ش��ود، گفت: متاسفانه شيرابه 
يكي از معضالت حوزه مديريت پس��ماند است و 
در مديريت و كنترل آن در استان تهران تاكنون 
ضعيف عمل كرده  و موفق نبوده ايم. رييس اداره 
محيط زيست انساني استان تهران به ايسنا گفت: 
مديريت شيرابه زباله همانند يك كالف سردرگم 
است چون اين موضوع از مبدا به درستي مديريت 
و ب��ه مردم اطالع رس��اني و آم��وزش كافي ارايه 
نمي شود. او افزود: مشكل اساسي شيرابه در مركز 
دفع نمود پيدا مي كند. بر اس��اس قانون، كنترل 
و مديريت ش��يرابه برعهده مدي��ر اجرايي يعني 
ش��هرداري ها اس��ت البته اين بدان معنا نيست 
كه ش��هرداري تهران كاري انجام نداده است. در 
س��ال هاي اخير ش��هرداري تهران با هزينه هاي 
ميلياردي سيس��تم تصفيه ش��يرابه به ظرفيت 
اسمي تقريبا ۱4۰۰ مترمكعب در روز را راه اندازي 
و سيستم تصفيه شيرابه چند مرحله اي احداث 
كرد. متاسفانه اين سيستم به علت ايراد در طراحي 
يا مشكل فني يا بهره برداري نادرست كارايي الزم 
را نداشت بنابراين مدتي از مدار خارج شد. رييس 
اداره محيط زيست انس��اني استان تهران تاكيد 
كرد: ش��نيده ها حاكيست كه اين سيستم اخيرا 
وارد مدار ش��ده است و دوباره ش��يرابه را وارد آن 
كرده اند. اين سيستم بايد كار كند تا ما بر اساس 
خروجي آن آناليز كنيم كه موفق عمل كرده است 
يانه؟ پس سرمايه گذاري انجام شده است اما نياز 
به بهره برداري و اپراتوري مطلوب دارد. او درباره 
مزاياي استفاده مطلوب از شيرابه ها گفت: فضاي 
سبز كهريزك وحوالي آراد كوه براي آبياري مشكل 
آب دارد و آب به صورت تانكري تامين مي شود. اگر 
روي شيرابه ها مديريت اصولي و تصفيه درست 
انجام شود، آب توليد شده در همين مكان صرف 
مي ش��ود. اكبرپور تاكيد كرد: با توجه به مشكل 
كمبود آب، شيرابه مي تواند يكي از منابع آبياري 
فضاي سبز باشد. ما نياز به بازچرخاني آب داريم.

آموزش زبان انگليسي در مدارس حذف شدني نيستكاهش نقدينگي در داروخانه ها 
نايب رييس انجمن داروس��ازان ايران ضمن اشاره به 
آنچه »كاهش شديد نقدينگي در داروخانه ها« خواند، 
گفت: در حال حاضر اقتصاد داروخانه ها به شدت دچار 
بحران شده است. علي فاطمي با اشاره به حجم مطالبات 
داروخانه ها از س��ازمان هاي بيمه گر، گفت: متاسفانه 
داروخانه ها چهار ماه از مطالبات سال گذشته خود از 
سازمان بيمه سالمت يعني از آذر تا اسفند سال ۹7 را 
دريافت نكرده اند و در حال حاضر نزديك به يك سال 
است كه اين بخش از مطالبات داروخانه ها از سوي بيمه 
سالمت پرداخت نشده است. او با بيان اينكه وضعيت 
پرداخت هاي س��ازمان هاي بيمه گر نس��بت به سال 
گذشته بدتر شده اس��ت و اين موضوع داروخانه ها را 
به شدت تحت فشار قرار مي دهد، افزود: اميدواريم اين 
مساله به زودي حل شده و در خدمت رساني دارويي به 
مردم و تامين داروي بيماران مشكلي ايجاد نشود. در 
حال حاضر اقتصاد داروخانه ها به شدت دچار بحران شده 
است. بايد پرسيد كه كدام كارمندي مي تواند يكسال 
حقوقش را از كارفرمايش دريافت نكند، اما باز هم ادامه 
حيات دهد؟. متاس��فانه نقدينگي داروخانه ها شديدا 
كاهش يافته و شركت هاي توزيع هم به آنها فشار وارد 
مي كنند؛ بطوري كه داروها را در بازه هاي كوتاه مدت 
و بعضا به صورت نق��دي در اختي��ار داروخانه ها قرار 
مي دهند. اين درحالي است كه ممكن است يك سال 

طول بكشد كه داروخانه پولش را از بيمه ها دريافت كند.

  وضعيت پرداختي بيمه ها به داروخانه ها
فاطمي با بيان اينكه روند پرداختي هاي س��ال ۱3۹8 
سازمان بيمه س��المت بهتر اس��ت، اما هنوز چهار ماه 
از مطالب��ات ۹7 را نپرداخته اند، ادام��ه داد: درباره بيمه 
تامين اجتماعي وضعيت برعكس اس��ت. به طوري كه 
پرداختي هايشان در سال گذشته بهتر بود، اما در حال 
حاضر حدود هفت م��اه تاخي��ر در پرداخت مطالبات 
داروخانه ها دارند. هر دو بيمه وضعيت مناس��بي ندارند 
و زمان��ي كه ب��ا مديران ش��ان صحبت مي كني��م، افق 
خوبي را برايمان ترسيم نمي كنند. نايب رييس انجمن 
داروسازان ايران با اشاره به بسته جديد خدمات سالمت 
در داروخانه ها، اظهار كرد: اخيرا وزير بهداش��ت سندي 

با عنوان خدمات نوين داروخانه ها را در ابتداي شهريور 
ماه امضا كردند كه اين س��ند در تاريخ ۱7 مهر ماه ابالغ 
شد و قرار ش��ده يك سري كميته هاي استاني در داخل 
دانشگاه هاي علوم پزشكي ش��كل بگيرد و يك كميته 
كشوري هم در وزارت بهداش��ت اين كار را رصد كنند. 
فاطمي به ايس��نا گفت: بر اساس بررسي اين كميته ها، 
بايد اس��تانداردهاي خدمات نوي��ن در داروخانه ها نيز 
تدوين ش��ود. خدماتي همچون پايش ش��اخص هاي 
سالمت در داروخانه ها مانند اندازه گيري وزن، BMI يا 
همان شاخص توده بدني و پرفشاري خون مي تواند در 
داروخانه ها انجام شود. حتي مي توان اقدامي انجام داد تا 
برخي موارد تشخيصي در داخل داروخانه ها امكان پذير 
باشد و اقدامات پيچيده تري مانند مشاوره هاي تخصصي 
دارويي و... نيز مي تواند به داخل داروخانه ها راه يابد كه اگر 
اين اقدامات در داخل داروخانه ها انجام شود، مي توانيم 
تا حد زيادي عوارض ناخواسته داروها را كاهش دهيم. 
او تاكيد كرد: با دخالت دادن بيش��تر داروساز در فرآيند 
نس��خه پيچي هم هزينه ها بطور چش��مگيري كاهش 
مي يابد و هم عوارض ناخواس��ته داروها كمتر مي شود. 
البته فعال در حال تدوين اس��تانداردهاي خدمات نوين 
هستند و تا زمانيكه استانداردهاي اين خدمات مشخص 
شود، اين سند قابليت اجرايي ندارد. بنابراين بايد كميته ها 
شكل گرفته و استانداردهاي خدمات به روزرساني شود.

دبيركل ش��وراي عالي آموزش و پرورش گفت: آموزش و 
پرورش آمادگي تدريس زبان هاي ديگر مثل زبان آلماني، 

فرانسه و... را دارد، اما دانش آموزان خواهان آنها نيستند.
مهدي نويد ادهم درباره طرح »رفع انحصار از زبان انگليسي 
در نظام آموزشي همگاني كشور« گفت: طرح رفع انحصار 
از زبان انگليسي در نظام آموزشي همگاني كشور طرحي 
اس��ت كه در مجلس مطرح شده و پيش��نهاد چند تن از 
نماين��دگان مجلس بوده اس��ت، ولي هن��وز به تصويب 

نرسيده است.
او در توضيح شائبه هاي به وجود آمده درباره حذف زبان 
انگليس��ي و همچنين ممنوعيت پذپرش معلمان زبان 
انگليسي در مدارس گفت: تا آنجايي كه بنده اطالع دارم 
كساني كه اين طرح را ارايه كردند، درصدد رفع انحصار از 
زبان انگليسي در آموزش و پرورش هستند، شوراي عالي 
آموزش و پرورش مصوب��ه اي دارد كه تدريس زبان هاي 
ديگر را هم مجاز دانسته و سازمان پژوهش و برنامه ريزي 

را مسوول كرده كه در اين زمينه هم توليد محتوا كند.
نويد ادهم با بيان اينكه آموزش و پرورش مي تواند زبان هاي 
ديگري جز انگليسي را آموزش دهد، گفت: از سوي آموزش 
و پرورش آمادگي تدريس زبان هاي ديگر مثل زبان آلماني، 
فرانسه و امثال اينها وجود دارد، ولي در آن سو دانش آموزان 
خواهان اين قضيه نيستند. بنابراين ما در رفع انحصار از 
آموزش زبان انگليسي مش��كل حقوقي يا قانوني نداريم 

كه مصوبه مجلس بخواهد، مشكل ما را حل كند. دبيركل 
شوراي عالي آموزش و پرورش در پاسخ به اين سوال كه به 
تازگي اين تصور به وجود آمده كه قرار است، زبان ديگري 
جايگزين زبان انگليسي ش��ود، اين گمانه زني ها چقدر 
امكان پذير است؟ گفت: بعيد مي دانم نمايندگان محترم 
چنين نظري داشته باشند. بايد منتظر باشيم و ببينيم كه 
اين پيشنهاد به چه مرحله اي مي رسد، بعد بررسي ديگر 

را انجام خواهيم داد.
نويد ادهم با تاكيد بر اينكه آموزش و تدريس زبان انگليسي 
كماكان در مدارس وجود خواهد داشت، گفت: آموزش و 
تدريس زبان انگليس��ي در مدارس حذف شدني نيست، 
هرچند ممكن اس��ت زبان هاي ديگري هم در كنار اين 
درس تدريس ش��ود. دبيركل ش��وراي عال��ي آموزش و 
پرورش در پاسخ به اين سوال كه بعضا از خروجي آموزش 
زبان انگليسي انتقادهاي زيادي مي شود. به عنوان مثال 
دانش آموزان و دانشجويان كشور بعد از فارغ التحصيلي 
با توجه به آموزشي كه به آنها داده شده، مهارتي در زبان 
انگليس��ي كس��ب نكرده اند. آيا خروجي مدارس در اين 
زمينه از نظر ش��ما قابل قبول اس��ت يا خير؟ گفت: اين 
بحث ديگري است كه آموزش زبان انگليسي در آموزش 
و پرورش با مشكالتي روبرو است كه البته نياز به بررسي و 
كارشناسي دارد و بايد براي حل آن يك سري برنامه هاي 

مدون در نظر گرفت.
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وضعيت درآمد و هزينه شهرداري تهران طي 6 ماه نخست سال چگونه بود؟

كسري 18 درصدي بودجه شهرداري در نيمه اول 98
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

روز گذشته گزارش حساب هاي درآمد و هزينه شهرداري 
تهران طي 6 ماهه نخست و مرداد و شهريور سال ۹۸ در 
صحن علني شورا خوانده شد. بر اساس اين گزارش طي 
6ماهه نخست سال جاري كسري عملكرد يك هزار و ۷۲۳ 
ميليارد توماني معادل ۱۸ درصد نسبت به بودجه مصوب 
مشاهده مي شود. همچنين در اين جلسه رضا اردكانيان 
وزير نيرو مهمان شوراي شهر تهران بود و موضوعاتي را 
در ارتباط با ش��هر تهران عنوان كرد. متقابال نمايندگان 
مردم در شوراي ش��هر تهران انتقادات و مشكالت خود 
درباره مواردي همچون فرونشس��ت زمين را در جلسه 

ديروز طرح كردند.
به گزارش »تعادل«، حسن رس��ولي، خزانه دار شوراي 
اسالمي شهر تهران گزارش حساب هاي درآمد و هزينه 
ش��هرداري تهران طي مرداد و شهريور و 6 ماهه نخست 

سال ۹۸ را قرائت كرد. 

افزايشبازپرداختبدهيها
به گفته رس��ولي رديف ه��اي بازپرداخت بدهي ها 6۵۲ 
درصد و اصل و سود تسهيالت دريافتي ۲۰6 درصد نسبت 

به پيش بيني بودجه افزايش نشان مي دهد.
بر اين اساس شهرداري تهران در بخش عملكرد حساب 
درآمد و هزينه مرداد و شهريور ماه بر اساس بودجه مصوب 
شورا موظف بوده است در برش عملكردي دوماهه خود 
نسبت به تامين منابع در سقف ۳هزار و ۱۳۸ ميليارد تومان 
اقدام و به همين ميزان مصارف خود را تنظيم و تعادل ميان 
منابع و مصارف را برقرار كند كه در اين دو ماه توانسته مبلغ 
يك هزارو ۹6۱ ميليارد تومان معادل 6۲ درصد درآمد با 

۳۸درصد عدم تحقق تحصيل كند.
رس��ولي با بيان اينكه از كل درآمدهاي دو ماه يك هزار و 
۸۳6 ميليارد تومان آن معادل ۹۴ درصد نقد و 6 درصد 
آن غيرنقد اس��ت،  تصريح كرد: آن قسمت از درآمدها و 
منابع ش��هرداري تهران كه بالفعل قابليت نقدشوندگي 
نداشته منابع غيرنقد اس��ت. از كل درآمدنقدي وصولي 
دو ماه، ۴۴درص��د آن يعني ۸۰۴ ميليارد تومان پايدار و 
۵6درصد آن يعني يك هزار و ۳۲ ميليارد تومان ناپايدار 
است. ش��هرداري تهران در بخش عملكرد هزينه اي دو 
ماهه تا س��قف ۲ هزار و ۸۸۸ ميليارد تومان اجازه هزينه 
كرد داش��ته و با اعالم مبلغ ۲ هزار و ۱۴۰ ميليارد تومان 
هزينه ثبت شده در اين دو ماه معادل ۷۴درصد مصارف 
خود را منظور و ثبت ك��رده كه از اين مبلغ ۹۴ درصد به 
صورت پرداخت نقدي و 6 درصد هزينه غيرنقدي است.

تحصيل82درصددرآمدهايبودجه
نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران، 
اعالم كرد: شهرداري تهران بر اساس بودجه مصوب موظف 
بوده، در برش عملكردي 6 ماهه خود نسبت به تامين منابع 
در سقف ۹ هزار و ۴۱۴ ميليارد تومان اقدام كند. شهرداري 
طي اين دوره 6 ماهه توانسته مبلغ ۷ هزار و 6۹۰ ميليارد 
تومان معادل ۸۲ درصد درآمد تحصيل كند. بنابراين طي 
6ماهه مذكور كسري عملكرد يك هزار و ۷۲۳ ميليارد 
تومان معادل ۱۸ درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده 
مي ش��ود. به گفته او، از كل درآمد 6 ماهه مبلغ 6 هزار و 
۱۲۹ ميليارد تومان آن معادل ۸۰درصد، نقد و ۲۰درصد 
آن يعني يك هزار و ۵6۰ ميليارد تومان غيرنقد اس��ت. 
همچنين از كل درآمدنقدي وصولي ۳۵ درصد آن درآمد 

پايدار و 6۵ درصد آن درآمد ناپايدار است.

انجام75درصدهزينههايمصوب
رسولي درباره عملكرد هزينه اي شش دوازدهم نيز اظهار 

كرد: در اين دوره، شهرداري اجازه داشته حداكثر تا سقف 
اعتبار مصوب به مبلغ ۸هزار و 66۲ ميليارد تومان هزينه 
كند. طي دوره مذكور مبلغ 6هزار و ۴۸۵ ميليارد تومان 
يعني ۷۵ درصد هزينه در دفاتر ثبت شده كه از اين مبلغ 
۹۸ درصد به صورت پرداخت هاي نقدي و ۲ درصد هزينه 

غيرنقدي است. 
رسولي درباره هزينه هاي جاري شش دوازدهم نيز گفت: 
بر اساس اين گزارش حقوق پرسنل رسمي و قراردادي ۸۹ 
درصد، عملكرد نسبت به اعتبارات مصوب 6ماهه داشته 
است همچنين در سرفصل حقوق سازمان ها، شركت ها 
و ادارات مس��تقل اين عملكرد ۱۰۱ درصد، در سرفصل 
بازپرداخت اصل و سود تسهيالت، سود اوراق مشاركت 
عملكرد ۲۰6 درصد و در سرفصل تسويه بدهي ها )ساير 

مطالبات( عملكرد 6۵۲ درصد محقق شده است.

افزايش10درصديدرآمدها
خزانه دار شوراي ش��هر تهران، اظهار كرد: ميزان درآمد 
شهرداري نسبت به مدت مشابه سال قبل به ميزان ۱۰ 
درصد يعني از ۷۲ درصد به ۸۲ درصد افزايش يافته است. 
البته كسري درآمدي ۱۸درصدي عالمت نگران كننده اي 
است. مضافاً كه رقم بودجه ۱۸هزار و ۸۲۸ ميليارد توماني 
كاماًل انقباضي است. حتي در صورت تحقق كامل از حيث 
قدرت خريد يك سوم بودجه سال ۹۵ قدرت خريد دارد. 
عالوه بر اين ثبت هزينه ها در دفاتر مالي س��ال گذشته 
طي همين بازه زماني ۱۷ درصد بوده و طي 6 ماهه اخير 
اين ش��اخص به ۷۵ درصد افزايش يافته است. رشد ۵۸ 
درصدي اين نمايه نشاني از اهتمام شهرداري نسبت به 

ثبت به موقع هزينه ها در دفاتر مالي محسوب مي شود.
خزانه دار ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينكه ۲۰ درصد 
درآمدها از جنس غيرنقد و ۸۰ درصد آن نقدي اس��ت، 
اعالم كرد: اي��ن موضوع عالمت اهتمام ش��هرداري به 
اصالح نظام كس��ب درآمد و دور ش��دن از فروش انواع 
دارايي هاست. در عين حال گواه آن است كه عماًل بودجه 
غيرنقد كه يك س��وم كل اس��ت فقط ۲۰درصد تحقق 

يافته است.

توجهبهحقوقطلبكاران
او خطاب به شهردار تهران گفت: جناب آقاي شهردار آيا 
بناست اين قفل همچنان مثل سال گذشته بسته بماند. 
نمي خواهيد با اعمال مديريت موثرتر اين مشكل را برطرف 
كنيد، وظيفه من هشدار دادن است كه متناوبًا انجام داده 
و مي دهم. سال گذش��ته اين رقم ۱۰ درصد بوده امسال 
ب��ه ۲درصد تنزل پيدا كرده اس��ت. هزينه جاري حقوق 
سازمان ها و شركت ها و ادارات مستقل نسبت به بودجه 
مصوب ۱۰۱ درصد است. اين شاخص نشان دهنده دو نكته 
است، اول اينكه ارقام مندرج در سند بودجه ساالنه واقع 
بينانه نبوده و دوم صرفه جويي الزم صورت نگرفته است.

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران 
با بيان اينكه رديف هاي بازپرداخت بدهي ها 6۵۲ درصد 
و اصل و سود تس��هيالت دريافتي ۲۰6 درصد نسبت به 
پيش بيني بودجه افزايش نشان مي دهد، اظهار كرد: اين 
رشد حاكي است مديريت شهري با وجود برخورداري از 
تنگناهاي شديدمالي نسبت به احقاق حقوق طلبكاران 
دغدغه جدي دارد. البته ارقام مص��وب اين دو رديف در 

بودجه ۹۸ ناچيز است.
او با بيان اينكه سهم مصارف هزينه اي 66 درصد و سهم 
تملك سرمايه اي و تملك مالي به ميزان ۳۴ درصد مصارف 
در 6 ماهه اول سال جاري را نشان مي دهد،  تصريح كرد: 
همچنين ۱۸ درصد عدم تحقق درآمدهاي نيمه اول سال 
در شرايطي اس��ت كه به طور متوسط هزينه ها نسبت به 
ارقام پيش بيني شده بودجه ۹۸ با ۴۲ درصد رشد روبه رو 
است. اين نسبت ها عدم تعادل منابع و مصارف را به وضوح 

نشان مي دهد.
رسولي تاكيد كرد: ما جدول منابع و مصارف برنامه سوم 
شهرداري را با رقم ۱۵۰ هزار ميليارد تومان براي ۵ سال 
)۱۴۰۲ –۱۳۹۸( در ش��وراي ش��هر تصويب كرده ايم. 
۴۲هزارو ۵۰۰ ميليارد تومان اين رقم وفق ماده ۲ برنامه 
سوم صرفًا بايد صرف مسائل كليدي شهر شامل توسعه 
زيرساخت ها و ناوگان حمل و نقل ريلي و عمومي، كاهش 
آلودگي هوا، برقراري توازن منطقه اي از حيث سرانه هاي 
خدمات ش��هري، صيان��ت از باغات، احي��اء بافت هاي 

ناكارآمدش��هري و حفظ بناهاي فرهنگي و س��المت و 
اجتماعي شود. بايد توجه داشت كه حتي يك ريال از اين 
منبع طي ۵ س��ال برنامه سوم و امسال كه اولين سال آن 

است نبايد صرف امور جاري شود.
وي گفت: بر اين اساس ارايه اصالح بودجه سال ۹۸ براي 
تحقق اهداف برنامه به همراه شناسايي و خلق منابع نوين 
درآمدي از يك س��و و اتخاذ تصميمات عملگرايانه، واقع 
بينانه و بزرگ از سوي ديگر براي شورا و شهرداري ضروري 
است. تقاضا مي كنم در دوسال باقي مانده مشتركًا براي 
افزايش درآمدها به ويژه درآمد پايدار و كاهش هزينه ها 
از طريق كوچك سازي، پيكره ش��هرداري، سازمان ها و 
شركت هاي تابعه شجاعانه تغيير رويكرد داده و مسووالنه 
و راهبردي تصمي��م بگيريم. در غيراين صورت مديريت 
پايتخت زمين گير خواهد شد. به گفته خزانه دار شوراي 
ش��هر، جبران عقب ماندگي ۱۸درصدي درآمدها در 6 
ماهه دوم س��ال و افزايش سقف كل بودجه امسال به حد 
يك پنجم منابع و مصارف برنامه ۵ ساله سوم يعني ۳۰ هزار 
ميليارد تومان، كاري بزرگ و در راستاي تامين مصالح شهر 
و شهروندان هرچند دش��وار است ولي با اعمال مديريت 

هماهنگ و شجاعانه امكانپذير است.

چندانتقادازعملكردوزارتنيرو
يكي از مش��كالت ريش��ه اي ش��هر تهران يا شايد ساير 
كالن ش��هرهاي كش��ور نبود مديريت يكپارچه شهري 
است كه در عمل باعث شده موازي كاري ها بين مديران 
بخش هاي مختلف شهري افزايش يابد و پروژه ها ديرتر 
از روال معمول به س��رانجام برسند، برخي كارشناسان 
معتقدند نيازهاي شهري تهران در حوزه هاي گوناگون 
اعم از راهنمايي و رانندگي، انتظامي، شهري رفاهي، آب، 
برق، گاز، پست و... ايجاب مي كند كه در عين هم افزايي 
فزاينده اما مديريتي يكپارچه و واحد نيز محقق شود. اداره 
آب، برق، گاز كه زيرنظر وزارت نيرو قرار دارند،  بيشترين 
حجم تبادالت كاري را با شهرداري دارند كه الزاما منجر 
به همكاري نشده و گاهي باعث بروز اختالفاتي بين اين 
نهادها شده است.  روز گذشته، رضا اردكانيان براي افزايش 

هم افزايي بين اين وزارتخانه و شهرداري تهران مهمان 
شوراي شهر تهران بود و با حضور در صحن علني شوراي 
شهر تهران به بيان برخي رويكردهاي اين وزارتخانه در 
ارتباط با ش��هر تهران پرداخت. او پيش��نهاد داد با ايجاد 
پروژه هاي مشترك ميان مديريت شهري و وزارت نيرو 
مش��كالت حوزه آب و برق برطرف ش��ود. او همچنين 
خواستار ايجاد تفاهم نامه بين ش��هرداري و وزارت نيرو 

براي حل مشكل فرو نشست تهران شد.
در ادامه حس��ن رضوي مديرعامل آب منطقه اي ش��هر 
تهران نيز از وجود ۳۷ نقطه حادث��ه خيز در ۳ رودخانه 
كن، مقصودبيك و دربند خبر داد. غالمرضا خوش  خلق 
مدير برق منطقه تهران نيز در اين جلسه عنوان كرد كه در 
بسياري از مناطق به ويژه حاشيه تهران به حريم خطوط 
برق تجاوز شده و ساخت  و سازهايي صورت گرفته است.

به گ��زارش »تعادل«، بعد از صحبت ه��اي وزير اعضاي 
ش��وراي ش��هر تهران نقطه نظ��رات خ��ود را در مورد 
وضعيت آب و برق در ش��هر تهران ارايه كردند.حس��ن 
خليل آبادي عضو كميسيون فرهنگي شوراي شهر پس 
از استماع گزارش وزير نيرو با بيان اينكه كشاورزان ري 
از رودخانه هاي كن، جاجرود و غيره حقابه رسمي و ثبت 
شده داشتند، گفت: اما از زماني كه سد اميركبير ساخته 
شد اين حقابه قطع شد و حاال روان آب هاي سطحي نصيب 
آنها مي شود. كشاورزان فشافويه نيز در خصوص دريافت 

آب بالتكليف هستند.
وي ب��ا بي��ان اينكه فاضالب خانگي ش��بكه ته��ران به 
تصفيه خانه جنوب تهران هدايت مي شود كه متاسفانه 
اين مساله مشكالت عديده اي را ايجاد كرده است، گفت: 
عالوه بر آنكه ميزان فاضالب وارده به اين تصفيه خانه بيش 
از حد مجاز است و مشكالت زيادي براي اهالي و كشاورزان 
ايجاد كرده است، مي بينيم كه بيشتر روستاها و شهرهاي 

جنوب تهران هنوز به اين تصفيه خانه وصل نشده اند.
همچنين در ادامه بهاره آروين عضو هيات رييسه شورا نيز 
گفت: تكميل شبكه فاضالب تسريع كننده فرونشست 
تهران است و اين در حالي است كه شهرداري تهران هنوز 
استفاده از پساب را جايگزين آبياري با چاه نكرده است، 
منفعت سازماني، باعث مي شود كه هر سازماني فقط پيگير 
موضوعات مربوط به خودش باشد و به همين دليل است 
كه مي بينيم وقتي آب كافي، براي آبياري بوستان ياس 
و چيتگر نيس��ت، به جاي آنكه شهرداري تهران، به فكر 
راه حل اساسي باشد، شهرداران منطقه پاي ميز مذاكره با 
شركت آب و فاضالب مي نشينند. زهرا صدر اعظم نوري، 
رييس كميس��وين سالمت وخدمات ش��هري شوراي 
شهرتهران نيز با اشاره به لزوم تامين آب مورد نياز فضاي 
سبز از طريق پساب گفت: پساب امروز براي تهران حياتي 
و جدي اس��ت و انتظار مي رود كه شركت آب و فاضالب 
يك برنامه جدي داشته باشد شورا نيز كمك هايي در اين 
زمينه كرده و آماده اس��ت تا كمك هاي بيشتري داشته 
باشد.او با بيان اينكه شهرداري از اسناد باال دستي كمك به 
وزارت نيرو را در نظر گرفته گفت: شاهديم كه دوستانمان 
در مجموعه غير شهرداري وقتي مشكالت خودشان حل 
مي شود ديگر مسائل ديگران در اولويتشان نيست و انتظار 

داريم كه اين مساله حل شود.
وي با بيان اينكه از دهه ۴۰ براي پارك چيتگر حقابه منظور 
شده بود اما به دليل حساب و كتاب و بدهي ها شاهد بوديم 
كه آب در دو فصل آبگيري روي پارك چيتگر بسته شد 
و طي سنوات گذشته بيش از ۹۰ هكتار از پارك تخريب 
شد ادامه داد: ديگر انتظار نداريم كه در اين دوره مديريت 
نيز مشكالت همچنان پا بر جا باشد. به گفته  نوري بحث 
برداشتن يا جابه جايي تيرهاي برق در بافت فرسوده به 
كندي صورت مي گيرد كه بايد براي آن راه حلي انديشيد.

مركز آمار گزارش كرد 

روايتيتازهازجهشقيمتمسكندرسالگذشته

كاهش 8 درجه اي دما در شمال كشور

براساس تازه ترين گزارش مركز آمار ايران درباره تحوالت 
بازار مسكن تهران، قيمت زمين، آپارتمان و اجاره بها در 
بهار س��ال جاري نسبت به بهار س��ال گذشته به ترتيب 

۱۷۵درصد، ۱۱۰درصد و ۳۵ درصد رشد داشته است.
اما گزارش مركز آمار از تحوالت بازار مس��كن در ۳ ماهه 
نخست سال جاري در شرايطي منتشر مي شود كه بررسي 
آمار بانك مركزي از تحوالت بازار مسكن در فصل اول ۹۸ 
حكايت از آن دارد كه قيمت هرمترمربع واحد مسكوني 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۰6.۷ درصد رشد 
كرده است. بررس��ي ها نشان مي دهد، بين گزارش مركز 
آمار و بانك مركزي تفاوت حدود ۳ درصدي را در قيمت 
آپارتمان شاهد هستيم و قيمت ارايه شده از سوي مركز 
آمار بيشتر از رقم اعالم شده از سوي بانك مركزي است، 
البته ناگفته نماند كه اختالف ۳ ت��ا ۴ درصدي، تفاوتي 
در اص��ل ماجرا كه افزايش ب��االي ۱۰۰ درصدي قيمت 
آپارتمان است، نمي كند ضمن اينكه آمار مربوط به رشد 
قيمت زمين هم باالي ۱۰۰ درصد و نزديك به ۲۰۰ درصد 
است و شايد فقط رشد كرايه بهاست كه چنين جهشي را 

تجربه نكرده است.

افزايش35درصدياجارهبها
طبق گزارش مركز آمار، بنگاه هاي معامالت امالك اجاره 

يك مترمربع زيربناي مسكوني را با ميانگين مساحت 
۸۰ مترمربع و متوسط عمر بناي ۱۴ سال رقم ۴۰ هزار 
و ۲6۷ تومان ثبت كردن��د و حداقل مبلغ اجاره ماهانه 
يك متر مربع بنا ۳ هزار و ۲۷۱ و حداكثر مبلغ نيز ۲۲۰ 

هزار تومان است.
بررسي بازار مسكن نشان مي دهد، رشد اجاره بها همگام با 
افزايش قيمت مسكن از ارديبهشت ماه سال گذشته آغاز 
شده و همچنان هم ادامه دارد، افزايش لجام گسيخته 
اجاره بها در همان ماه هاي نخست، وزارت راه و شهرسازي 
را برآن داشت تا بسته اي را براي ساماندهي بازار مسكن 
ارايه كند و چندين بند هم به بازار رهن و اجاره اختصاص 
دهد، البته اين بسته اجرايي نشد و دوباره در ارديبهشت 
ماه سال جاري، وزارت راه و شهرسازي بسته  ديگري را 
رونمايي كرد كه براساس آن ابزارهاي ماليات به عنوان 
اهرمي براي تعادل بخشي به بازار رهن و اجاره معرفي 

شدند. اين بسته هم تاكنون عملياتي نشده است.
 مفاد اين بس��ته نش��ان مي دهد ك��ه معافيت مالياتي 
موجراني كه با مستأجران همراهي مي كنند به عنوان 
مهم ترين عامل براي كنترل ب��ازار رهن و اجاره مطرح 
شده است، درحالي كه كارشناسان معتقدند، ماليات هاي 
مربوط به موجران به اندازه اي نيست كه معافيت آن بتواند 

انگيزه اي براي آنها محسوب شود.

رشد17۴.۶درصديقيمتزمين
گزارش مركز آمار حكايت از آن دارد كه متوسط قيمت 
فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني 
كلنگي معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت در شهر 
تهران ۱6 ميليون و ۹۵6 هزار تومان بوده كه نسبت به 
فصل زمستان پارس��ال ۱6.6 درصد و نسبت به فصل 
بهار سال گذش��ته ۱۷۴.6 درصد افزايش داشته است. 
رشد چشمگير قيمت زمين طي يكسال و نيم گذشته 
و افزايش ۱۷۵ درص��دي قيمت اين عامل اثرگذار بازار 
مسكن در فصل بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 
تاثير قابل مالحظه اي بر قيمت واحدهاي مس��كوني 
درحال ساخت گذاشته است، موضوعي كه موجب شد تا 
وزارت راه و شهرسازي به دنبال اجراي طرح هاي ساخت 
و ساز با زمين دولتي بيفتد تا با كاهش قيمت مسكن، 
بسياري از متقاضيان خريد مسكن، خانه دارشوند، اگرچه 
اين طرح ها هم همچنان در مرحله اجرا به سر مي برند و 

تكميل نشده اند.

افزايش110درصديقيمتآپارتمان
گزارش مركزآمار نشان مي دهد كه متوسط قيمت فروش هر 
مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي 
معامالت ملكي در شهر تهران ۱۳ ميليون و ۹۲هزار تومان 

با ميانگين مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بناي ۱۱ 
سال بوده كه نسبت به زمستان۹۷ به ميزان ۲۲.۷ درصد 
و نسبت به بهار سال گذشته ۱۰۹.6 درصد افزايش داشته 
است. افزايش باالي ۱۰۰ درصدي قيمت مسكن در بهار سال 
جاري نسبت به سال گذشته، توان مالي متقاضيان خريد 
مسكن را به شدت كاهش داده است و افت حدود ۷۰درصدي 
حجم معامالت به خوبي ب��ر اين موضوع صحه مي گذارد، 
اتفاقي كه بازار مسكن را در ركودي عميق فروبرده است و به 
گفته كارشناسان تا ۳، ۴ سال آينده اين ركود ادامه مي يابد.

كاهشمعامالتمسكندربهار
گزارش مركز آمار ايران از افزايش چشمگير قيمت زمين، 

آپارتمان و كرايه بها طي ۳ ماهه نخس��ت سال جاري در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل حكايت دارد و بررسي تعداد 
معامالت آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران كه توسط 
بانك مركزي منتشر شده است، نشان مي دهد در ۳ ماهه 
نخست سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۱.۵ هزار واحد مسكوني 
رسيده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، ۴۴.۸ 
درصد كاهش نشان مي دهد. در اين مدت، متوسط قيمت 
يك مترمربع بناي واحد مسكوني معامله شده از طريق 
بنگاه هاي معامالت ملكي در شهر تهران،  ۱۲ ميليون و ۴۱۰ 
هزار تومان بوده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۰6.۷ 
درصد افزايش داش��ته يعني همگام با افزايش قيمت ها، 

حجم معامالت هم كاهش ملموسي داشته است.

مدير مركز پيش بيني سازمان هواشناسي در تشريح 
وضعيت جوي كش��ور طي روزهاي آينده، گفت: تا 
پايان هفته بارش متناوب باران در س��واحل شمالي 
كشور وجود دارد و دماي هوا در شمال ۵ تا ۸ درجه 
كاهش مي يابد؛ در نقاط سردس��ير ش��مال  غرب و 
ارتفاع��ات البرز مركزي هم بارش برف دور از انتظار 

نيس��ت. صادق ضياييان در گفت وگو با فارس بيان 
كرد: تا چهارشنبه شاهد رگبار پراكنده، گاهي رعد 
و برق و وزش باد شديد در شمال غرب و غرب كشور 
خواهيم بود و در همين مدت در استان هاي قزوين، 
تهران و البرز بارش پراكنده و وزش باد در س��اعات 
بعدازظهر پيش بيني مي شود.  او ادامه داد: روزهاي 

پنج شنبه و جمعه هفته جاري عالوه بر غرب، شمال 
غرب و اس��تان هاي قزوين، البرز و تهران در جنوب 
و غرب و برخي مناطق مركز كش��ور رگبار پراكنده 

گاهي رعد و برق و وزش باد خواهيم داشتيم. 
ضياييان افزود: پنج ش��نبه و جمعه هفته جاري به 
علت افزايش وزش باد، در شمال عربستان و جنوب 

عراق، ما در خوزس��تان و ايالم پيش بيني وقوع گرد 
و خاك داريم. 

مدير مركز پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
در تش��ريح وضعيت جوي پايتخت گفت: آس��مان 
تهران امروز )دوش��نبه( نيمه اب��ري، در بعدازظهر 
افزايش ابر و گاهي بارش پراكنده پيش بيني مي شود 

و بيشينه دما در تهران ۲۴ و ۱۴ درجه خواهد بود. 
مدير مركز پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
اظهارك��رد: امروز اهواز با بيش��ينه دماي ۳۵ درجه 
ب��االي صفر گرم ترين مركز اس��تان و ش��هر كرد با 
كمينه دماي ۳ درجه باالي صفر س��ردترين مركز 

استان خواهد بود.
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كارنامهمنفيايرالينها
دراربعين98

مسووالن در حالي از افزايش دو برابري صدور مجوز 
براي پروازهاي اربعين و ميانگين چند دقيقه اي تاخير 
پروازها خبرداده اند كه تاخيرهاي چند ساعته طي 
روزهاي گذشته بسياري از زائران اربعين را آزرد. به 
گزارش مهر، سازمان هواپيمايي كشوري و انجمن 
شركت هاي هواپيمايي امسال با سروصداي زيادي 
اعالم كردند كه نرخ پروازهاي اربعين نسبت به سال 
گذشته افزايش نيافته است. س��ازمان هواپيمايي 
كشور طي ايام اربعين روزانه آمار افزايشي پروازهاي 
فوق العاده اربعين را اعالم كرد و در آخرين بار هم اعالم 
شد كه تعداد مجوزهاي صادره از سازمان هواپيمايي 
كشوري ۱۴۸۰ پرواز رفت و برگشت )۲۹6۰ سورتي 
پروازي( بوده است.  اين در حالي است كه سال گذشته 
بر اساس آنچه مقصود اسعدي ساماني به مهر اعالم 
كرد، در محدوده ۱۰ روزه عمليات اربعين، ۷6۰ پرواز 
رفت و برگشت به مقصد و از مبدا عتبات عاليات انجام 
ش��د كه نش��ان مي دهد تعداد پروازهاي اربعين در 
سال جاري، دو برابر سال گذشته بوده است. افزايش 
دوبرابري تعداد پروازهاي امس��ال اربعين در حالي 
است كه مسافران بس��ياري از پروازها با تاخيرهاي 
چند ساعته و س��رگرداني در فرودگاه نجف مواجه 
ش��دند. اين تاخيرها به وي��ژه در پروازهاي روزهاي 
پاياني هفته گذش��ته و شنبه بيشتر به چشم آمد و 
بس��ياري از زائران اربعين كه براي سهولت و تسريع 
در بازگشت به كشور، بار مالي پرواز هوايي را به جان 
خريده بودند، در بازگش��ت به كشور با تاخيرهاي تا 

۱۲ساعت مواجه شدند. 

ركوردتاخير؛12ساعت!
مسافر يكي از پروازهاي شركت هواپيمايي ايران اير 
گفت: پرواز چهارشنبه ۲۴ مهر از فرودگاه نجف كه قرار 
بود ساعت ۱۹ انجام شود، با ۱۲ ساعت تأخير به ۷ صبح 
پنج شنبه ۲۵ مهر موكول شد. البته مرتضي دهقان 
معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي 
كش��وري در گفت وگو با مهر گفت ك��ه »ايرالين ها 
تاخيرهاي پروازي را از طريق پيامك و پيش از مراجعه 
مسافران به فرودگاه، به اطالع آنها رسانده اند«. اما اين 
در حالي اس��ت كه به دليل هزينه باالي تماس هاي 
رومينگ تلفن همراه، بسياري از زائران اربعين براي 
مديريت هزينه، تلفن هاي همراهش��ان را در حالت 
خاموش قرار داده بودند؛ مشكل ديگر، ضعف شبكه 
تلفن همراه عراق بود كه موجب ش��ده بود حتي در 
صورت روشن بودن گوشي تلفن همراه، پيامك ها به 
مقصد نرسد و تماس ها با موفقيت برقرار نشود. همين 
مساله موجب شده بود بسياري از مسافران پيامك هاي 
مربوط به تاخير پروازشان را دريافت نكنند و با حضور در 
فرودگاه، ساعت ها سرگردان شوند.  بسياري از پروازها 
طي روزهاي گذشته از فرودگاه نجف به مقصد فرودگاه 
امام خميني تهران با تاخير انجام ش��د كه نمونه آن، 
تأخير ۸ ساعته پرواز ۳۰ :۲۱ پنج شنبه ۲۵ مهر قشم اير 
بود كه ساعت ۳۰ :۴ بامداد جمعه ۲6 مهر انجام شد. 

مجوزهايبيحساب
به نظر مي رس��د يكي از داليل ب��روز اين تأخيرها و 
افزايش ميزان نارضايتي مسافران و زائران اربعين از 
تأخيرهاي پروازي، اصرار ايرالين ها به اخذ مجوزهاي 
بي حس��اب از س��ازمان هواپيمايي كش��وري براي 
برگزاري پروازهاي نجف با وجود كمبود ناوگان هوايي 
بوده اس��ت. گمان ديگري كه مطرح اس��ت، ضعف 
شديد برنامه ريزي براي برقراري پروازهاي فوق العاده 
است.  با توجه به مناسب بودن نرخ بليت ها از يك سو 
و استقبال مناسب زائران در س��ال جاري از پروازها 
)به دليل باال بودن نرخ سفرهاي زميني در عراق كه 
بعضا با قيمت بليت هواپيماي نجف تهران برابر بوده 
است(، ايرالين ها با وجود آنكه از كمبود ناوگان رنج 
مي برند، اما با افزايش سيكل پروازي ناوگان موجود 
و با اين فرض كه مس��افر به هرحال ناچار اس��ت در 
فرودگاه نجف منتظر پرواز بماند، اقدام به فروش بليت 
كردند. اين رويكرد ايرالين ها با فقدان نظارت از سوي 
سازمان هواپيمايي كشوري دست به دست هم داد تا 
درخواست هاي متعدد ايرالين ها براي دريافت مجوز 
پروازهاي فوق العاده با تاييد سازمان هواپيمايي كشور 
همراه شود؛ در حالي كه ناوگان كافي براي انجام به 

موقع اين حجم از مسافرت ها وجود نداشت.

بيميليايرالينهابهپروازهاياربعين
مرتضي دهقان، معان هوان��وردي و امور بين الملل 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري در گفت وگو با مهر، 
درباره تأخير پروازهاي اربعين و ضعف برنامه ريزي 
ايرالين ها و سوءاستفاده از استقبال زائران از پروازهاي 
موجود، اظهار كرد: شركت هاي هواپيمايي بر مبناي 
ناوگان خود درخواست مجوز پرواز مي كنند سازمان 
هواپيمايي هم اين موضوع )ناوگان( را در نظر مي گيرد.

وي افزود: ب��راي ايام پيك مانند اربعين كه تقاضاي 
سفر باال است، شركت هاي هواپيمايي سعي مي كنند 
تا بيش��ترين پروازهاي خود را در مسير عراق به كار 
بگيرند نه اينكه از هواپيماهاي موجود، بهره بيشتري 
بگيرند. به اين معنا كه برخي مس��يرهاي داخلي يا 
كشورهاي همسايه را كنسل كرده و در مسير عراق 
)نجف( به كار گرفته اند تا بتوانند خدمت بيشتري به 

زائران ارايه دهند. 

نقصفنيچندفروندهواپيما
معاون سازمان هواپيمايي كشوري ادامه داد: پروازها 
در حوزه »رفت« به خوبي انجام شد اما در پروازهاي 
»برگش��ت« در روزهاي پنج ش��نبه و جمعه هفته 
گذش��ته يكي دو نقص فني رخ داد كه سبب تأخير 
برخي پروازها شد. هواپيماي ايرباس 6۰۰ كه به نقص 
فني خورد، قشم اير يك فروند ايرباس ۳۲۰ به نجف 
اعزام كرد كه برخي مس��افران هواپيمايي كه دچار 
نقص فني شده بود، در فرودگاه باقي ماندند. آن دسته 
از مسافراني كه به تهران رسيدند، قشم اير در سي اي پي 
از آنها پذيرايي كرد در فرودگاه نجف هم از مسافران 

پذيرايي و از آنها عذرخواهي شد. 
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رييس كل بانك مركزي مهمان اتاق ايران شد

پايان مجادله آمار ارز صادراتي 
تعادل|

اتاق ايران پس از دوماه نشس�ت مهرماه خود را 
اين بار با حضور سكاندار بانك مركزي برگزار كرد. 
عبدالناصر همتي كه روز گذش�ته از ساختمان 
شيش�ه اي ميرداماد راهي س�اختمان طالقاني 
ش�ده بود، تا از نزدي�ك ب�ه دغدغه هاي بخش 
خصوصي گوش فرا دهد، با استقبال گرم اتاقي ها 
مواجه ش�د. بطوريكه فعاالن اقتص�ادي، در هر 
فرصتي از عملكرد او در پيش�برد مسائل بانكي 
و ارزي مرتبط با بخ�ش خصوصي تقدير كردند. 
»تامي�ن نقدينگي واحدهاي تولي�دي«، »ثبات 
بازار ارز و تصميم گيري درباره ارز 4200 توماني«، 
»ض�رورت اس�تقالل بانك مرك�زي«، »هدايت 
نقدينگي به س�وي واحدهاي تولي�دي مولد« و 
حل مشكالت بانكي در سه عرصه »وثايق بانكي، 
نرخ هاي تسهيالت و تامين سرمايه  در گردش« 
مهم تري�ن چالش هاي اعضا بود ك�ه رييس اتاق 
اي�ران در حضور همت�ي قرائت كرد. از آن س�و، 
سياست گذار پولي كشور، خيلي صريح و روشن 
به درخواست هاي بخش خصوصي پاسخ داد. او 
خطاب به آنها گفت كه بان�ك مركزي نمي تواند 
 تنه�ا تابع نظ�ر صادركنن�دگان باش�د و منافع
83 ميليون نفر را ناديده بگي�رد. اما محور مهم 
سخنان همتي، درباره روند ثبت سفارش و آمار 
بازگشت ارز صادراتي بود، تا به همه ابهامات آماري 
در اين زمينه پايان دهد. بنابر آمار اعالمي او، در 
سال جاري 32 ميليارد دالر ثبت سفارش صورت 
گرفته، كه تامين ارز بيش از 20 ميليارد دالر براي 
تأمين كاالي اساسي انجام شده است. همچنين 
مطابق آمارهاي رسمي، از 21 فروردين سال ۹۷ تا 
31 ارديبهشت سال ۹8، برابر با 2۵ ميليارد يورو 
ارز صادراتي وارد چرخه اقتصادي كشور شده، كه 
به گفته همتي، اگر كاهش پايه صادراتي گمرك 
لحاظ نشود، اين عدد به 3۵ ميليارد يورو مي رسد 
كه معادل ۷1 درصد ارز صادراتي است و در شرايط 

فعلي عملكرد مثبتي به شمار مي رود. 

 دغدغه ها و پيشنهادهاي آقاي رييس 
طبق روال هميش��گي رييس اتاق اي��ران، به عنوان 
س��خنران، به بيان مهم ترين دغدغه ه��اي پارلمان 
بخش خصوصي پرداخت. غالمحس��ين ش��افعي در 
ابتداي س��خنان خود، با اشاره به ايجاد آرامش نسبي 
در بازار ارز، از تعامل سازنده بين بانك مركزي و بخش 
خصوصي سخن گفت. او تش��كيل كميته ارزي اتاق 
ايران را نيز يك اقدامي مثبتي عنوان كرد كه توانسته 
بر وضعيت هيجاني ارز غلبه كند. شافعي امادر خالل 
صحبت هايش، از اينكه وضعيت فعلي مالي حاكم بر 
اقتصادي متناسب با بخش هاي توليدي نيست، گله 
من��د بود. چراكه به گفته او، اي��ن وضعيت باعث فربه 
ش��دن بخش هاي نامولد شده و زمينه رانت و فساد را 
به وجود آورده اس��ت. او تاكيد كرد كه سيستم بانكي 
به جاي اينكه به دنبال تخصيص منابع باشد، به دنبال 

تأمين منابع است. 
او در ادامه به محتواي ماده 98 قانون برنامه سوم، كه 
اجازه تأمين منابع بانك ها به بخش غيردولتي داده شد، 
گريزي زد وگفت: اين ماده اهداف مختلفي داشت كه 
يكي از اهداف آن، ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادي 
كشور بود. اما س��والي كه امروز مطرح است اين است 
كه چرا قانون گذاران و كارشناس��ان به دنبال اهداف 
بانك هاي خصوصي نيستند و اگر به اهداف نرسيده اند، 
اصرار به ادامه فعاليت اين بانك ها به چه دليل است؟ 
او با تاكيد بر اينكه در اقتصاد مالي الزم اس��ت تأمين 
مالي بنگاه ها از طريق بازار سرمايه انجام شود و وظيفه 
بانك ها تأمين مالي كوتاه مدت بنگاه ها اس��ت، گفت: 
 اگر اين درست باشد، آيا بازار سرمايه آنقدر پويا است 
كه بتواند منابع مالي را تأمين كند؟ شناخت ما از بازار 
سرمايه نشان نمي دهد كه بازار سرمايه كشور اكنون 
بتواند چنين كاري انجام دهد. رييس اتاق ايران در ادامه 
از رييس كل بانك مركزي خواست تا اگر بانك مركزي 
مستقل نيست، او به عنوان مدير عرصه اقتصادي كشور 

استقالل كارشناس��ي اين بانك را حفظ كند. رييس 
اتاق ايران در بخش بع��دي صحبت هاي خود با بيان 
س��ه معضل »وثايق بانكي«، »نرخ هاي تسهيالت« و 
»تامين س��رمايه  در گردش« در عرصه بانكي به ارايه 
پيشنهادهايي در اين زمينه پرداخت. بنابه اظهارات 
شافعي، بطور كلي گرفتن وثيقه و پشتوانه ملكي لزوما 
نبايد شرط الزم و كافي براي اعطاي تسهيالت باشد. 
اين امر پوششي شده، براي منطق اقتصادي و صحيح 
پرداخت تسهيالت. شافعي بر اين باور بود كه اصالح اين 
نگرش و منطبق كردن اعطاي تسهيالت با مشاركت 
فعال و كنترلي بانك، همراه با اعمال نظرات بر فرآيند 
اعطا و هزينه كرد تسهيالت، موارد مهم تري است كه 
بايد در آن راس��تا اهتمام صورت گيرد. از نگاه رييس 
اتاق ايران، بررسي تسهيالت از ابعاد اقتصادي، مالي، 
فني و تعيين صالحيت مشتريان مبتني بر توانايي آنها 
پرداخت و تس��هيالت از محل صرف پروژه و تضمين 
بازگشت س��رمايه از ضروريات موفقيت يك موسسه 
اعتباري است. بهترين وثيقه براي وثيقه براي سيستم 
بانكي وضعي��ت بازار فروش ش��ركت هاي توليدي و 
خدماتي باشد؛ البته به ش��رطي كه دخالت دولت به 

حداقل برسد.
شافعي با بيان اينكه پول نبايد در چرخه توليد و اشتغال 
مولد خارج و به چرخه منحرف وارد شود، گفت: بنابراين 
الزم است رشد افقي سيستم بانكي متوقف و بانك ها 
به س��مت افزايش بهره وري حركت كنند. به گفته او، 
حجم اقتص��اد ايران نيازمند اين همه بانك نيس��ت؛ 
چراكه رقابت ه��اي مخرب در نظ��ام بانكي لطمات 
جبران ناپذيري خواهند داش��ت. رييس اتاق ايران بر 
اين باور بودكه بخش عمده اي از مشكالت ما مربوط 
به مطالبات معوق اس��ت كه اين موضوع حاصل يك 
اختالل در مبادالت بانكي است، بطوري كه مشاهده 

آمار حاكي از چك هاي برگشتي است.

 فعاالن اقتصادي به همتي چه گفتند؟ 
در ادام��ه صحبت ه��اي رييس اتاق اي��ران، برخي از 
اعضاي هيات نمايندگان فرصت يافتند تا براي دقايقي 
پش��ت تريبون قرار بگيرند و از مشكالتشان بگويند. 
محمدرض��ا انصاري نايب رييس ات��اق ايران و رييس 
كميته ارزي به عنوان اولين سخنران، »برون سپاري 
ارزي« و »تصميم گيري درباره عملكرد سامانه نيما« 
را مهم ترين موضوعاتي دانست كه از ابتداي تاسيس 
كميته ارزي اتاق ايران، پيشنهادهاي الزم در اين زمينه 
ارايه ش��د، كه در حال حاضر هم اتاق خواستار توجه 
به اين پيشنهادها اس��ت. انصاري همچنين خواهان 
رس��يدگي به موض��وع بده��ي ارزي صادركنندگان 
خدمات فني و مهندس��ي از س��وي متولي��ان بانك 

مركزي شد. 
اما محسن حاجي بابا رييس كميس��يون بازار پول و 
س��رمايه اتاق ايران با بيان اينكه بانك ها، سقف ارايه 
تس��هيالت به توليدكنندگان را مع��ادل 70 درصد 
فروش سال گذش��ته لحاظ مي كنند، گفت: با توجه 
به افزايش قيمت تمام ش��ده كاالها و مشكالت پيش 
روي توليدكنندگان در س��ال جاري، ارايه تسهيالت 
بر اين مبنا، گره اي از مش��كالت مالي و س��رمايه در 
گ��ردش توليدكنندگان ب��از نمي كند. او خواس��تار 
افزايش تسهيالت از پايه 70 درصد به 120 درصد شد. 
»اجراي قانون مستمر محيط كس��ب و كار، افزايش 
زمان بازپرداخت تسهيالت بانكي از يكسال به دو سال، 
جلوگيري از افزايش مصرف چ��ك با افزايش قدرت 
چك و سفته، خودداري از عطف به ماسبق شدن كليه 
بخشنامه ها، قوانين و دس��تورالعمل ها، ارايه فاكتور 
از س��وي صرافي هاي بانك مركزي به واردكنندگان 
براي گش��ايش اعتبارات اسنادي و در نهايت تشويق 
واحدهاي توليدي خوش حساب« از ديگر موضوعاتي 

بود كه از سوي او مطرح شد. 
سخنران بعدي اين نشست، رييس كميسيون معادن 
اتاق ايران بود. بهرام ش��كوري، با لحني صريح و تند، 
درمورد اينكه گفته مي شود ارز حاصل از صادرات به 
كشور برنمي گردد، را نادرست خواند و با ابراز ناراحتي 
از اين موضوع خطاب ب��ه متولي بانك مركزي گفت: 

بانك مركزي ليست افرادي كه ارز صادراتي خود را به 
داخل برنگردانده اند، اعالم كنيد تا شفافيت ايجاد شود 
و همه بدانند كه وضعيت آنها به درستي رصد مي شود. 
اما آرش علوي، عضو كميته ارزي اتاق ايران، ثبات امروز 
در بازار ارز را محصول تعامل سازنده بخش خصوصي با 
بانك مركزي دانست و تأكيد كرد: زماني كه نرخ 4200 
تومان به عنوان بهاي دالر تعيين شد، بخش خصوصي 
مخالفت خود را به صراحت اعالم كرد و امروز عواقب 
ناش��ي از اين انتخاب را مي بينيم. به نظر بايد مشروح 
جلس��ه اي كه در آن نرخ 4200 تومان انتخاب ش��د، 
منتشر شود تا ببينيم اين رقم چگونه انتخاب شد و چرا 

امروز هيچ كس مسووليت آن را نمي پذيرد.
علي شمس اردكاني، رييس كميسيون اقتصاد كالن 
اتاق ايران هم به تشريح مساله قا وچاق سوخت از كشور 
پرداخت گفت: امروز به دليل تفاوت قيمت سوخت، 
قاچاق اين محصول رقمي در حدود 10 ميليون دالر 
كه قابل چشم پوشي نيست. او از ممنوع الخروج كردن 
بدهكاران بانكي بدون دخالت دادگاه و مراجع مربوطه 
و تنها با دس��تور بانك مركزي انتقاد كرد و خواستار 

جلوگيري از اين رفتار ناعادالنه شد.
ناصر رياحي، نايب رييس كميسيون حمايت قضايي 
اتاق ايران به تنگناي تأمين مالي ب��راي واردات دارو 
اش��اره و گفت: بعد از وضع مقررات ارزي، جلسه اي با 
مسووالن كشور داشتيم و قرار شد 2.5 ميليون يورو از 
منابع حاصل از فروش گاز را در تركيه براي واردات دارو 
اختصاص دهند. ب��ا اين روش جديد وضعيت واردات 
دارو بهبود پيدا كرد. اما متأسفانه به تدريج امكان حواله 
بانكي در تركيه از بين رفت و بانك هاي تركيه پول با 
منشأ ايران را قبول نكردند. بنابراين دولت بايد با سرعت 
دادن به تخصيص اعتبارهاي الزم از فرصت ايجاد شده 

استفاده كند و ذخيره دارويي خود را باال ببرد.

 رييس كل چه گفت؟ 
متول��ي بانك مرك��زي پس از ش��نيدن دغدغه هاي 
بخش خصوصي، پشت تريبون قرار گرفت. اظهارات 
عبدالناصر همتي را در اين نشست، مي توان متفاوت 
ارزيابي كرد؛ چراكه او در مورد پاره اي از مسائل نظراتش 
را خيلي صريح بيان ك��رد. او در ابتداي صحبت هاي 
خود از همكاري بخش خصوصي براي بازگش��ت ارز 
صادرات غيرنفتي به منظور تامين نياز داخل و نااميد 
كردن دش��من در اين زمينه قدرداني كرد. اما او اين 
تصور كه فشارها تمام شده را تصور غلطي عنوان كرد 
وگفت: نمي توان پ��س از ثبات به وج��ود آمده توقع 
داش��ت همه چيز مانند سابق شود زيرا ما 45 ميليارد 
دالر درآمد نفت را ام��روز نداريم و بايد براي مديريت 

شرايط اقتصادي كشور تمام گزينه هاي موجود را بسيج 
كنيم. همتي درعين حال رشد اقتصاد غير نفتي كشور 
را مثبت عنوان كرد و گفت: در 7 ماه گذش��ته بيش از 
20 ميليارد دالر ارز را ب��راي تامين كاالهاي وارداتي 
اختصاص داده ايم و اي��ن روال ادامه پيدا مي كند. در 
كنار آن قطع��ا با توجه به عبور از فش��ارهاي ابتدايي 

گشايش هايي در راه خواهد بود. 
اما رييس كل بانك مرك��زي، مخالفت خود را درباره 
مبني واردات كاال بدون انتقال ارز كه از سوي فعاالن 
اقتصادي مطرح شد، اعالم كرد و در اظهاراتي گفت: 
افرادي كه اين درخواست را مطرح مي كند، نقشه راه 
دقيقشان را به ما اطالع نمي دهند ما مي گوييم اگر در 
خارج از كش��ور ارزي داريد همان را به داخل بياوريد 
تا ما از شما با قيمت باالتر از سامانه نيما بخريم. اگر نه 
الاقل منش��أ اين ارز را به ما اطالع دهيد. اما هيچ يك 
از متقاضيان اين موضوع تاكنون ن��ه ارز خود را به ما 

فروختند و نه منشأ اين ارز را اعالم مي كند.
همتي در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از اين 
گمانه زني كه دليل كاهش نرخ ارز در بازار س��ركوب 
تقاضا از سوي بانك مركزي بوده، توضيح داد: در سال 
جاري ۳2 ميليارد دالر ثبت س��فارش صورت گرفته، 
كه تامين ارز بيش از 20 ميليارد دالر آن تاكنون انجام 
شده، كه اين روال نيز ادامه خواهد يافت اما اين توقع 
كه بانك مركزي براي منافع شخصي يا گروهي افراد، 
منافع 8۳ ميليون ايراني را ناديده مي گيرد قطعا اتفاق 

نخواهد افتاد.
متولي بانك مركزي، در محور بعدي سخنانش، به آمار 
بازگشت ارز صادراتي اشاره كرد وگفت: طبق آمارهاي 
رسمي از 21 فروردين سال 97 تا ۳1 ارديبهشت سال 
98، برابر با 25 ميليارد يورو ارز صادركنندگان به كشور 
بازگشته است، كه اگر كاهش پايه صادراتي گمرك را 
لحاظ نكنيم اين عدد به ۳5 ميليارد يورو مي رسد كه 
معادل 71 درصد ارز صادراتي است كه در شرايط فعلي 
عملكرد مثبتي به شمار مي رود. همتي، دليل كاهش 
نرخ ارز در بازار را به روند بازگش��ت ارزهاي صادراتي 
گره زدو گفت: زيرا بانك مركزي بارها اعالم كرده كه به 
هيچ عنوان نرخ ارز در بازار را تعيين نمي كند. او در مورد 
اعالم اين آمار توسط فرهاد دژپسند وزير امور اقتصاد و 
دارايي نيز اينگونه توضيح داد كه دژپسند هم اين آمار 
را درس��ت اعالم كرده، اما برخي از محاسبات ما را در 

اعالم آمار در نظر نگرفته است. 
اما همتي در محور بعدي صحبت هاي خود، نوك پيكان 
انتقاد خود را به سمت خودروسازان نشانه گرفت. او با 
طرح اين پرس��ش كه در شرايط دشوار اقتصادي چرا 
بايد به بخش هايي كه نتوانس��تند ب��ه قول هاي خود 

عم��ل كنند نقديندگ��ي اختص��اص داد؟ خطاب به 
خودروس��ازان گفت: در طول سال هاي گذشته بارها 
نقديندگي جديد دريافت كردند، اما نه تنها بهبودي 
در عملكردش��ان به وجود نيامده كه حت��ي از انجام 
تعهداتشان نيز ناتوان بودند. با وجود اين سال گذشته 
 براي اينكه حس��ن نيتم را ثابت كنم، اعالم كردم كه
4 هزار ميليارد تومان نقديندگي ريالي و 844 ميليون 
ي��ورو نقديندگي ارزي در اختيار خودروس��ازان قرار 
خواهيم داد تنها با اين شرط كه پس از يكسال تعهد 
بدهند كه اين مبلغ را پس مي دهند اما در عمل هيچ 
يك از آنها اين تعهد را قبول نكردند و س��وال اين جا 
است كه اين خودروس��ازي فشل تا جه زماني بايد به 
همين شكل ادامه پيدا كند. اظهارات همتي در مورد 
خودروسازان با تشويق فعاالن بخش خصوصي همراه 
بود كه همتي در واكنش به ابراز خوشحالي آنها، گفت: 
احساس��ات به خ��رج ندهيد و اج��ازه دهيد عرايضم 

تمام شود.
او در ادامه به تش��ريح آمار رشد نقدينگي پرداخت و 
گفت: جديدترين آمارها نشان مي دهد كه نقديندگي 
در اقتصاد ما به 2000 هزار ميليارد تومان رسيده، كه 
در طول ۶0 سال گذش��ته ميانگين رشد نقديندگي 
در ايران حدود 25 درصد بوده است و به همين دليل 
عددها در شرايط فعلي بسيار باال رفته و همان درصد 

رشد نيز باعث رسيدن به اين اعداد مي شود.
بنابه گفته همتي، البته رش��د نقديندگي به ش��كل 
100 درصد منفي نيست و مي توان با در نظر گرفتن 
سياست هاي از حجم مخرب آن كم كرد. بانك مركزي 
از يك سو بايد نقديندگي واحدهاي توليدي را تامين 
كند و از سوي ديگر نقديندگي را كنترل كند و همين 

مساله يك معادله پيچيده را به وجود آورده است.
او با اشاره به طرح جديدي كه اين بانك براي حل اين 
معادله پيش بيني كرده گفت: طرح جديد كه به زودي 
در شوراي پول و اعتبار نهايي خواهد شد به نام گام فعال 
مي شود. در چارچوب آن بانك ها گواهي تضميني از 
سوي فعال اقتصادي به واحد تامين كننده مواد اوليه 
يا طرف معامله آن فعال ارايه مي كند و در يك دوره ۶ 
ماه تامين مالي اين واحد را انجام مي دهد و پس از آن 
بانك تعهد مي دهد كه در صورت تامين نشدن منابع 
مالي در قالب تسهيالتي مشكل نقديندگي را برطرف 
كنيم. همتي، در پايان با بيان اينكه امروز تنها 9 ميليارد 
دالر بدهي خارجي داريم، گفت: اين در حالي اس��ت 
كه كش��وري مانند تركيه بيش از 400 ميليارد دالر 
بدهي دارد اين يعني اقتصاد ما در آينده ظرفيت بسيار 
باالي خواهد داشت و بايد نسبت به آينده با اميدواري 

صحبت كرد.

سرپرست معاونت صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه توسعه و تعميق ساخت 
داخل را يكي از مهم ترين راهبردها وزارت صمت برشمرد و گفت: بر اساس هدفگذاري 
انجام شده تا پايان سال 1400، اگرحدود 4 ميليارد دالر سرمايه گذاري شود مي توان 

10 ميليارد دالر از واردات كشور را با ساخت داخل جايگزين كرد
به گزارش شاتا، صادق نياركي با اشاره به ضرورت توسعه و تعميق ساخت داخل تصريح 
كرد: به دليل اهميت و سهمي كه توسعه ساخت داخل در اشتغالزايي وصرفه جويي 
ارزي مي تواند نصيب كشور كند، اين بخش به مركز ساخت داخل ارتقا يافته است. او 
با اشاره به اجراي قانون حداكثر توان توليد داخل و حمايت از كاالهاي ايراني گفت: 
اگر اين قانون بطور اثربخشي پياده سازي شود. ساخت داخل معنا و مفهوم واقعي خود 
را پيدا مي كند و تجميع تقاضا اتفاق مي افتد و براساس تجميع تقاضا، توجيه فني و 

اقتصادي براي بسياري از رشته ها براي ساخت داخل ايجاد مي شود.
سرپرست معاونت امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت بيان كرد: اجراي اين 
قانون طبق ابالغيه وزيرصنعت به اين مركز تفويض شده است و به نظر مي رسد در 
شرايط كنوني بس��ياري از كاالها علي الخصوص درحوزه ماشين سازي وتجهيزات 
توجيه س��اخت داخل دارند. او صنعت ماشين سازي را هويت يك كشور و پيشران 
توسعه صنعتي عنوان كرد و گفت: در بخشي از صنايع ماشين سازي و تجهيزات به 

روز آمدي، بروزرساني، بازسازي و نوسازي را نيازمند هستيم.
صادقي نياركي با اشاره به اينكه توليدماشين آالت و تجهيزات هويت يك كشور است، 
گفت: يكي از مباحثي كه در معاونت امور صنايع پيگيري مي كنيم، »زنجيره ارزش 
كارخانه سازي « مشابه شركت احداث صنعت است كه در گذشته ايجاد شده بود. او 
بيان كرد: ما بايد چند شركت كنسرسيومي در حوزه زنجيره ارزش كارخانه سازي 
داشته باشيم كه آنها بتوانند، زنجيره ساخت تجهيزات و ماشين سازي را به صورت هم 
افزا دنبال كرده و زنجيره كارخانه سازي را با تكميل كليه فرآيندها كامل كنند. زنجيره 
ارزش كارخانه سازي يكي از مباحثي است كه بايد مركزساخت داخل، ماشين سازي 

وتجهيزات به آن توجه بيشتري كند.

كارگروه تنظيم بازار به افزايش قيمت سطح بازار 7 كاالي اساسي و مصرفي اشاره كرد 
وخواستار اقدامات نظارتي و عرضه كاال تارسيدن بازار به تعادل شد.

به گزارش تسنيم، س��تاد تنظيم بازار در جلس��ه اخير خود دستور كنترل قيمت 
سطح بازار هفت كاالي اساسي و مصرفي را به دستگاه هاي وزارت جهاد كشاورزي، 
ش��ركت بازرگاني دولتي ايران، دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار و س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان داد. متن اين مصوبه به شرح زير است. با توجه به 
روند تغيير قيمت سطح بازار سازمان حمايت مبني بر افزايش قيمت جوجه يك روزه، 
شير پاكتي استريل، برنج پاكستاني، شكر تخم مرغ، ذرت خارجي و خيار مقرر شد 
ضمن بررسي علل افزايش قيمت اين محصوالت اقدامات الزم از سوي دستگاه هاي 
ذي ربط از جمله اقدامات نظارتي و عرضه كاال تا رسيدن بازار به تعادل انجام شود و 
نتيجه به كارگروه تنظيم بازار ارايه شود.همچنين بر اساس مصوبه كارگروه تنظيم بازار 
گوشت هاي منجمد برزيلي در حال انقضاي تاريخ مصرف شركت پشتيباني امور دام 
و بخش خصوصي، در بازار توزيع مي شود. كارگروه تنظيم بازار در جلسه اخير خود به 
موضوع ذخاير راهبردي گوشت گوساله وارداتي شركت پشتيباني امور دام و بخش 
خصوصي ورود كرد و با توجه به در حال اتمام بودم تاريخ مصرف، دستور توزيع آنها را 
در بازار صادر كرد. عباس قبادي، دبير كارگروه تنظيم بازار مصوبه توزيع گوشتهاي 
منجمد گوساله وارداتي در بازار با توجه به محدوديت تاريخ مصرف آنها را اعالم كرد. با 
توجه به محدوديت زماني انقضاي تاريخ مصرف بخشي از گوشت هاي منجمد شركت 
پشتيباني امور دام مربوط به ذخاير راهبردي و محموله هاي بخش خصوصي و ضرورت 
مديريت منابع ارزي و محوله هاي وارداتي به گونه اي كه از بروز زيان مضاعف و عرضه 
بيش از نياز در اين مقطع و بروز كمبود در ماه هاي پاياني سال جلوگيري گردد مقرر 
گرديد سازمان دامپزشكي كشور خروج محموله هاي گوشت منجمد برزيلي براي 
عرضه در بازار را منوط به مجوز شركت پشتيباني امور دام كنند. در اين مصوبه كارگروه 
تنظيم بازار همچنين تبصره اي نيز آمده است كه شركت پشتيباني امور دام مكلف 

است مجوز عرضه را بر اساس اولويت تاريخ توليد صادر كند.

مصوبه اي براي تعديل قيمت ۷ كاالي اساسيماشين سازي پيشران توسعه صنعتي
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سقف قيمت ۱۴ فرآورده  لبني 
تعيين شد

ش�اتا| مديركل نظارت بر محصوالت كشاورزي 
و مواد غذايي س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان با اشاره به آخرين تصميمات گرفته 
شده در چهلمين جلسه كارگروه تنظيم بازار، گفت: 
سقف قيمت كيفي ترين شير خام و همچنين 14 
قلم فرآورده هاي لبني تعيين و ابالغ ش��ده اس��ت. 
عليرضا رس��تمي افزود: بر اين اس��اس و با توجه به 
دريافت اطالعات��ي مبني بر افزايش قيمت ش��ير 
خام به اوژه از س��وي واحده��اي دامداري صنعتي، 
پيگيري الزم در خصوص رعايت سقف قيمت هاي 
مصوب انجام گرفته است. او اضافه كرد: همچنين 
پرونده تخلف براي واحدهايي كه از مصوبات قانوني 
تمكين نكرده اند تشكيل و به مراجع تعزيري ارسال 
و اي��ن موضوع با جدي��ت ادامه خواهد داش��ت كه 
در اين خصوص مجدد اطالع رس��اني خواهد شد. 
رس��تمي با بيان اينكه ش��ير خام در فهرست اقالم 
اولويت دار بازرس��ي قرار گرفته است، تصريح كرد: 
همچني��ن گزارش هايي مبني ب��ر افزايش قيمت 
برخي محصوالت لبني توسط چند واحد توليدي، 
دريافت شده كه در اين زمينه نيز پرونده تخلف براي 
واحدهايي كه از مصوبات قانوني تمكين نكرده اند، 

تشكيل و به مراجع تعزيري ارسال شده است.

 تنها ۵ آسانسور استاندارد 
در ۱۵۰ بيمارستان تهران 

ايرن�ا| مس��وول آسانس��ور و پله برق��ي اداره كل 
استاندارد اس��تان تهران گفت: در بازرسي از 150 
بيمارستان در اس��تان تهران بيش از 800 دستگاه 
آسانسور مورد بررسي قرار گرفت كه تنها پنج دستگاه 
منطبق با اس��تاندارد بوده است. سيد محمدامين 
موسوي با اش��اره به اجراي طرح طاها )طرح اجراي 
هماهنگ اس��تاندارد( اظهار كرد: قان��ون اجباري 
استاندارد آسانسورها در س��ال 82 تدوين شد اين 
در حالي است كه ساختمان بيشتر بيمارستان هاي 
تهران پيش از اين تاريخ احداث شده اند. او افزود: اكثر 
بيمارستان هاي تهران با بازسازي يا تعمير آسانسورها 
به دنبال مطابق سازي شاخص هاي استاندارد هستند. 
مس��وول آسانس��ور و پله برقي اداره كل استاندارد 
استان تهران ادامه داد: اكنون با هماهنگي هايي كه با 
معاون دادستاني صورت گرفته است اخطاريه هايي 
به روس��اي بيمارس��تان ها براي استانداردس��ازي 
آسانسورها صادر ش��ده است تا اقدام شود. او با بيان 
اينكه 25 درصد بيمارس��تان ها همكاري كرده ان، 
افزود: با ش��هرداري ها مكاتباتي انجام شده است تا 
زماني كه ساختمان ها گواهينامه تاييديه آسانسور 
دريافت نكنند پايان كار ساختمان ها صادر نخواهد 
شد. موس��وي تاكيد كرد: عالوه بر نصب آسانسور 
و دريافت تاييديه اس��تاندارد، بازديد س��االنه نيز از 

آسانسورها انجام مي شود. 

 شناسايي رقباي تجاري
در كشورهاي هدف 

ايرن�ا| رييس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: 
رايزنان بازرگاني و بخش اقتصادي س��فارتخانه ها، 
بايد رقباي تجاري را در كش��ورهاي هدف تجاري 
شناسايي كرده و اطالعات آنها را به صادركنندگان 
گزارش دهند. حميدرضا زادبوم در پاسخ به اينكه 
آيا براي از دست ندادن بازارهاي هدف اقدامي انجام 
شده است، اظهار كرد: اين يك جنگ تجاري مربوط 
به همه كشورهاس��ت، اين نيس��ت كه بگوييم دو 
كشور وارد جمهوري آذربايجان شده اند و مشخصا 
با ايران در اين زمينه تقابل دارند. بطور طبيعي در 
جمهوري آذربايجان ممكن اس��ت چندين رقيب 
داشته باشيم. او ادامه داد: در همه كشورها اولين كار 
رايزنان بازرگاني و بخش اقتصادي سفارتخانه، رصد 
رقباست. اين هوش��مندي تجار، بخش اقتصادي 
سفارتخانه و رايزنان بازرگاني است كه بتوانند رقبا 
را به خوبي مطالعه كرده و به صادركنندگان گزارش 
كنند. معاون وزير صنعت، مع��دن و تجارت افزود: 
بايد در بازارها هوش��مند باشيم چرا كه هميشه با 
خطري به نام رقيب تجاري مواجه هس��تيم. اينكه 
بطور مشخص از هند و پاكستان در بازار جمهوري 
آذربايجان نام ببريم كار درستي نيست چون آنها هم 

دنبال منافع خودشان هستند.
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تركيه: منطقه امن شامل تمام مناطق شرق فرات است

تالش براي بي اعتبار كردن رسانه ها از »هيتلر« تا »ترامپ«

كردهايسوريه:ازمرزهاعقبنشينيميكنيم

چرارسانههايمستقل»دشمنمردم«خواندهميشوند

گروه جهان| 
يكي از رهبران نيروهاي سوريه دموكراتيك يك شنبه 
از خروج اين نيروها از مناطق مرزي طبق توافق ميان 
تركيه و امريكا خبر داده است. مسوول روابط عمومي 
نيروهاي سوريه دموكراتيك )قسد( گفته اين نيروها 
طبق توافق آنكارا و واشنگتن از مناطق مرزي به طول 
۱۲۰ كيلومت��ر ميان دو ش��هر رأس العين و تل أبيض 
و عمق ۳۰كيلومت��ر در داخل اراضي س��وريه خارج 
خواهند ش��د. اين نخستين باري اس��ت كه نيروهاي 
س��وريه دموكراتيك از خروج نيروهاي شان از مناطق 

مرزي خبر مي دهند.
به گزارش آسوشيتدپرس، ريدور خليل مسوول روابط 
عمومي نيروهاي سوريه دموكراتيك، يك شنبه گفته: 
»عقب نشيني با صدور اجازه از سوي تركيه براي خارج 
كردن نيروهاي قسد و غيرنظاميان از شهر محاصره 
ش��ده رأس العين آغاز خواهد شد. جزئي از اين شهر 
شنبه با هماهنگي امريكا تخليه شد و اگر اتفاقي رخ 
ندهد، اين طرح براي خ��روج از راس العين هم ادامه 
مي يابد.«  رج��ب طيب اردوغ��ان رييس جمهوري 
تركيه، ش��نبه به نيروهاي كرد اخطار داده بود تا در 
مهلت ۱۲۰س��اعت تعيين ش��ده، از ش��مال سوريه 
عقب نش��يني  كنند. او ضمن اعالم اين ضرب االجل 
گفت اگر نيروهاي كرد تا زمان تعيين شده منطقه را 

ترك نكنند »سرشان را خرد خواهد كرد.«
ياسين اوكتاي مشاور اردوغان، نيز يك شنبه با اشاره 
به جزييات منطقه امن در ش��مال س��وريه گفته كه 
جزييات و عمق منطقه امني كه قرار است ايجاد شود 
در نشست با مقامات امريكا مورد بررسي قرار گرفته 
و طرف تركيه اي بر ض��رورت ايجاد يك منطقه امن 
در مرزهاي سوريه به عمق ۳۲ كيلومتر و طول ۴۴۴ 

كيلومتر تأكيد كرده است. اين مقام تركيه اي گفته در 
نهايت دو طرف در اين باره به توافق رسيده اند. اوكتاي 
گفته: »منطقه امن شامل تمامي مناطق شرق فرات 
از جمله بخش هايي از استان رقه و ديرالزور مي شود 
و نيروهاي تركيه منطقه امن را كنترل خواهد كرد.« 

سفرهياتامريكاييبهاردن
خبر عقب نشيني نيروهاي كرد سوريه در شرايطي منتشر 
شده كه نانسي پلوسي  رييس  مجلس نمايندگان امريكا، 
به همراه شماري از نمايندگان ارشد دو حزب دموكرات و 
جمهوري خواه به اردن سفر كرده تا درباره تحوالت منطقه 

پس از حمالت يك هفته گذش��ته تركيه با ملك عبداهلل 
پادشاه اردن، گفت وگو كند. 

نانسي پلوسي پيشتر به همراه چاك شومر رييس اقليت 
دموكرات سناي امريكا، توافق واشنگتن و آنكارا در موضوع 
توقف جنگ به شرط خروج نيروهاي كرد از شمال سوريه را 

شرم آور خوانده بود. در بيانيه اين دو مقام سياسي آمده: »اين 
توافق اعتبار سياست خارجي امريكا را بطور جدي تضعيف 
مي كند و براي متحدان همچنين مخالفان ما پيام خطرناكي 
مي فرستد؛ مبني بر اينكه نمي توان به حرف ما اعتماد كرد. 
با اين توافق اردوغان هيچ چيزي را از دست نداده و در مقابل 

ترامپ به او همه چيز داده است.«
دموكرات هاي كنگره گفته اند بزودي تحريم هاي جديد عليه 
تركيه را كه مورد توافق هر دو حزب است، به راي خواهند 
گذاشت. رييس مجلس نمايندگان امريكا اعالم كرده سفر 
اخير آنان به اردن در زماني بحراني براي ثبات و امنيت منطقه 
انجام مي شود. در بيانيه هيات امريكايي آمده: »با تشديد 
بحران سوريه پس از حمله تركيه، هيات ما مامور به انجام 
بحث هايي اساسي درباره تاثير اين بحران بر ثبات منطقه، 
افزايش مهاجرت ها و خطر فراهم شدن فرصتي جديد براي 

داعش و روسيه شده است.« 
گفته شده، هيات امريكايي حاضر در اردن، شامل روساي 
كميته هاي كليدي مجلس نمايندگان امريكا از جمله اليوت 
اِنِگل رييس كميته روابط خارجي، بني تامپسون رييس 
كميته امنيت داخلي، آدام شيف رييس كميته اطالعات، 
و درنهايت مك تورنبري نماينده جمهوري خواه و رييس 

كميته خدمات نيروهاي مسلح اين مجلس، مي شود. 
همزمان با سفر قانون گذاران مجلس نمايندگان امريكا به 
اردن، والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه، نيز به صورت 
تلفني با آنگال مركل صدراعظم آلمان، گفت وگو كرده است. 
بنا بر اعالم كرملين، دو رهبر بر اهميت حل و فصل بحران 
سوريه از مسير سياس��ي تاكيد كرده اند. قرار است پوتين 
هفته آينده با همتاي ترك خود در ش��هر س��وچي ديدار 
كند تا اردوغان در چهارچوب مذاكراتي اضطراري، او را در 
جريان مراحل بعدي برنامه اش براي سرزمين هاي شمالي 

سوريه بگذارد. 

گروه جهان|
 »فك��ر مي كردم كه با ميزباني از رهب��ران گروه هفت در 
»ترامپ نش��نال دورال« در ميامي بهتري��ن كار را براي 
كشورم انجام مي دهم اما طبق معمول رسانه هاي متخاصم 
و شركاي دموكراتشان ديوانه شدند! بنا براين محل ديگري 
را براي اين اجالس در نظر خواهيم گرفت.« اين تازه ترين 

واكنش رييس جمهوري امريكا به انتقاد رسانه هاست. 
پس از آنكه منتقدان، تصميم دونالد ترامپ براي برگزاري 
نشست سران۷ كش��ور ثروتمند جهان را سوءاستفاده از 
قدرت با هدف پيشبرد منافع ش��خصي ارزيابي كردند، 
رييس جمهوري امريكا با انتشار رشته توئيتي مخالفان 
به ويژه رس��انه ها را به خصومت غيرمنطقي و ديوانه وار با 

خود متهم كرد. 
تقريبا روزي نيس��ت كه ترامپ به رس��انه ها نتازد و آنان 
را به انتش��ار اخبار جعلي متهم نكند. نيويورك تايمز كه 
يكي از رسانه هايي است كه ترامپ همواره آن را به انتشار 
اخبار جعلي متهم مي كند، اخيرا در مطلبي به پيشينه 
اي��ن عبارت »اخبار جعلي« پرداخت��ه و از داليل تاختن 
سياستمداران افراطي به رسانه هاي مستقل نوشته است. 

در اين مطلب آمده: 
آدول��ف هيتل��ر ۱۶ اكتب��ر ۱۹۱۹ مبل��غ سياس��ي 
)پروپاگانديست( شد؛ كاري كه تا آخر عمر شغل اصلي او 
باقي ماند. هيتلر بدون پروپاگاندا نمي توانست به چهره  اي 
شناخته شده بدل شود، چه رسد به اينكه به قدرت برسد. 
فعاليت هيتلر به عنوان مبلغ سياسي بود كه جنگ جهاني 
دوم را ممكن س��اخت و يهوديان را دشمن آلمان معرفي 
كرد. شكل پروپاگانداي هيتلر از محتواي آن جداشدني 
نب��ود؛ او رويدادهاي جهان را به صورت روايتي تخيلي در 
قالب شعارهاي ساده درآورد؛ شعارهايي كه بايد تا زماني 
كه دشمن تعريف شده توسط آن نابود نشده اند، تكرار شوند. 
هيتلر پيش از ۱۹۱۹ يك سرباز و مردي تنبل بود. وقتي 
پس از انقالب آوريل ۱۹۱۹ جناح راست بر چپ گراها پيروز 
شد، هيتلر راست را انتخاب كرد. او خصوصياتي را از خود به 
نمايش گذاشت كه براي ارتش خواستني بود. ارتش در آن 

زمان مصمم بود كه به جاي دنبال كردن تحوالت سياسي، از 
آن جلو بزند و خود تحوالت را شكل دهد. در ماه مي ۱۹۱۹، 
فرماندهي جديدي متشكل از عناصر ارتش كه انقالب را 
سركوب كرده بودند، در مونيخ ايجاد شد. اين فرماندهي 
شامل واحد اطالعات به منظور نفوذ و تأثيرگذاري بر جامعه 
مدني و احزاب سياسي بود. اين فرماندهي سربازان را به 
عنوان فعاالن سياسي آموزش مي داد تا به صورت پنهاني به 
عنوان مامور نيروهاي مسلح عمل كنند و افكار عمومي را 

شكل دهند. هيتلر يكي از اين سربازان بود.
هيتلر ژوئن در دوره هاي آموزشي ويژه در دانشگاه مونيخ 
شركت كرد. اين دوره ها به گونه اي طراحي شده بودند كه 
ماموران آينده را با پس زمينه هاي ايديولوژيك الزم مجهز 
كنند. سخنراني هاي »گوتفريد فدر« در مورد اقتصاد توجه 
هيتلر را جلب كرد. فدر به هيتلر آموخت كه بين سرمايه 
مولد )ملي( و غيرمولد )يهودي( تمايز قايل ش��ود. در ماه 
اوت، هيتلر موظف شد تا سربازان آلماني را كه در اردوگاه ها 
به عنوان زندانيان جنگي نگهداري مي شدند، بازآموزي 
كند. در همان ماه او در گفت وگويي درباره مسووليت وقوع 
جنگ شركت كرد. سخنراني هاي او در مورد موضوعاتي 
چون مهاجرت آلماني ها و شرايط صلح پسا جنگ به خوبي 
مورد استقبال قرار گرفت. در ۲۸ اوت موضوع بحث هيتلر 

سرمايه داري بود و او آن را با يهوديان ربط داد. 
ماه بعد، فرمانده   هيتلر به او دس��تور داد ت��ا به يك گروه 
 )DAP( راست گراي كوچك به نام حزب كارگران آلمان
نفوذ كند. اين حزب در ژانويه همان سال تاسيس شده بود 
و حدود صد عضو داش��ت. هيتلر ۱۲ سپتامبر در يكي از 
جلسات آن شركت كرد و در پايان به طور اتفاقي صحبتي نيز 
داشت. رهبر حزب تحت تاثير سخنراني هيتلر قرار گرفت 
و از او خواست وارد حزب شود. اين ظاهرا خواسته  افسران 
مافوق هيتلر نيز بود. هيتلر در درخواست مكتوب خود گفت 
كه مي خواهد مبلغ سياسي )پروپاگانديست( شود: »مردم 
مي گويند كه من استعدادش را دارم.« او وارد حزب كارگران 

آلمان شد اما همچنان از ارتش معاش دريافت مي كرد. 
همانطور كه »ايان كرشاو« زندگي نامه نويس هيتلر نوشته، 

ارتش هيتلر را به پروپاگانديست تبديل كرد. از آن جايي 
كه هيتلر از ارتش معاش دريافت مي كرد و شغل ديگري 
نداشت، مي توانست خودش را تمام وقت وقف اين كار كند. 
حزب كارگران آلمان از قبل وجود داشت بنابراين هيتلر 
مجبور نبود گروه خودش را تشكيل دهد. تشكيل گروه 
مي توانست براي هيتلر خسته كننده باشد. با اين حال، از 
آن جا كه حزب كارگران آلمان بسيار كوچك بود، هيتلر 

بالفاصله به عنوان سخنران اصلي آن ظاهر شد. 
او خ��ودش را وق��ف برنامه ري��زي و تمري��ن اجراه��ا و 
س��خنراني هايش كرد. هيتلر از آين��ه اي براي بهبود فن 
بيان و حركاتش در جريان سخنراني استفاده مي كرد. او 
در حال تبديل ش��دن به يك مجري، به يك هنرمند بود. 
چنان كه خود هيتلر چند سال بعد در »نبرد من« مي نويسد: 

»استفاده درست از پروپاگاندا يك هنر واقعي است.«
هيتلر در س��خنراني هاي خود در اواخر ۱۹۱۹، پيشگام 
تبليغات سياسي بود. در اين سبك از تبليغات سياسي، كار 
با تمركز تمام به تكنيك هاي متقاعدكننده آغاز مي شود، از 
خلق اسطوره  ناب عبور مي كند و پايان آن به ملتي مي رسد 
كه به تشويق مبلغان به راه افتاده اند. هيتلر در »نبرد من« 
مي نويسد: »پروپاگاندا بايد به چند نكته محدود باشد و 

بارها بارها تكرار شود.«
در ۱۶ اكتبر ۱۹۱۹، هيتلر در اولين سخنراني خود به عنوان 
عضو حزب كارگ��ران آلمان گويا اين تكنيك را به چنگ 
آورده است. به گفته يك شنونده، هيتلر در اين سخنراني 
با واژه هاي محكم خواستار اقدام قاطعانه عليه دشمنان 
مردم مي شود. او به خصوص از روزنامه ها خشمگين است و 
خواستار جايگزين شدن آنها با ارگان هاي تبليغاتي مي شود 
كه احساسات آلماني ها را بازتاب دهند. چندي پس از اين 
سخنراني، ارتش به هيتلر و حزب او )ناسيونال سوسياليست 
كارگران آلمان( كمك مي كند تا روزنامه اي را براي انتشار 

پيام هايش به دست آورد.
آنچه هيتلر در سال ۱۹۱۹ ارايه داد، واكنشي به جهاني شدن 
بود. »برندن سيمس« در زندگي نامه  جديدي كه در مورد 
هيتلر نوشته، ادعا مي كند كه هيتلر در آن زمان تحت تاثير 

قدرت جهاني بريتانيا و اياالت متحده در جبهه غربي قرار 
گرفته بود. البته در اينكه هيتلر مي گفت سرنوشت آلمان 
به دست قدرت امپراتوري هاي سرمايه داري افتاده، حق با او 
بود. با اين حال، هيتلر ۱۹۱۹ به جاي اينكه نتيجه گيري كند 
كه جنگ به نفع آلمان نيست، تصوير احساسي از آلماني ها را 

به عنوان قربانيان بي گناه شر جهاني ترجيح داد. 
در ۱۳ نوامبر، هيتلر در سخنراني اش، يهوديان را نه تنها 
به خاطر سرمايه داري بلكه به خاطر كمونيسم نيز مقصر 
دانس��ت. توطئه جهاني عليه آلماني ه��ا در راه بود. يك 
مخاطب سخنان هيتلر به ياد مي آورد كه او »به طرز بسيار 
ماهرانه اي« صحبت مي كرد و تصاويري از بي عدالتي هايي 
را كه در حق آلماني ها صورت گرفته بود، يادآوري كرد كه 

قلب ها را به تپش آورد.
كساني  كه زندگي نامه  هيتلر را نوشته اند، نمي توانند به اين 
پرس��ش كه هيتلر چه زماني ضديهود شد، پاسخ دهند. 
پيش از ۱۹۱۹ هيتلر مشكلي با يهوديان، از جمله آنهايي 
كه در واحد او مي جنگيدند، نداشت. يكي از آن  يهوديان، 
فرماندهي بود كه به هيتلر مدال داد. عقايد ضديهودي  او 
زماني آشكار شد كه هيتلر به تبليغات سياسي )پروپاگاندا( 

به عنوان راه زندگي رو آورد.
يهودس��تيزي هيتلر براي هر س��وال پيچيده اي، پاسخ 
س��اده اي داد يا بهتر اس��ت بگوييم يهودستيزي هيتلر 
پرس��ش ها راجع به اينكه چه چيزي ممكن است براي 
آلماني ها بهترين باشد را به جلسه احضار و اعدام نيروهاي 

اسرارآميز حاكم بر جهان تبديل كرد. راه حل مشكل، ديگر 
رسيدگي به آن نبود بلكه از بين بردن اين نيروهاي اسرارآميز 
بود. براي متفكران معاصر مانند »ويكتور كلمپاير« و »هانا 
آرنت« كه هيتلر را مبلغ سياسي مي دانستند، مساله اين 
نبود كه هيتلر به باورهاي دروني خاصي رسيده بود بلكه 

تاثير پروپاگانداي هيتلري بر زندگي عمومي بود. 
هيتلر ۱۹۱۹ فقط در چند محله در مونيخ شناخته مي شد. 
او در سال ۱۹۲۳ به خاطر تالش ناكامش براي رسيدن به 
قدرت تا حدي معروف شد. پس از آن هيتلر زنداني شد و 

در زندان بود كه »نبرد من« را نوشت. 
وقتي آلمان طي »رك��ورد بزرگ« با س��ري جديدي از 
شوك هاي جهاني روبرو شد، نوع سياست هيتلر پرطرفدار 
ش��د. يكي از پيامدهاي بحران اقتصادي آن زمان )مانند 
بحران اقتصادي ۲۰۰۸( فروپاشي روزنامه هاي مستقل 
بود. هيتلر روزنامه هاي مستقل را همواره »دشمن مردم« 
مي شمرد. با ضعيف ترشدن صداي روزنامه نگاران، مبلغان 
سياسي تير خالص را ش��ليك كردند. در آن زمان هيتلر 
و نازي ها ش��عار س��اده اي را پيدا كرده بودند و آن را براي 
بي اعتباركردن روزنامه نگاران تكرار مي كردند. آن شعار 
اين بود: Lügenpresse يا »مطبوعات دروغگو.« امروزه 
هم راست افراطي آلمان اين اصطالح را احيا كرده اند كه 
معادل انگليسي آن Fake News يا »اخبار جعلي« است. 
)اصطالحي كه ترامپ نيز در امريكا همواره براي محكوم 

كردن رسانه هاي منتقد از آن استفاده مي كند.( 

دريچه

كوتاه از منطقه

ادامه اعتراض ها در لبنان به 
افزايش ماليات ها و فساد مالي
گروه جهان|با وجود تالش سعد حريري نخست وزير 
لبن��ان، و اعالم كناره گيري ش��ماري از وزيران دولت، 
اعتراض ها در بي��روت و همچنين در جنوب كش��ور 
ادامه دارد. معترضان خواستار بركناري دولت و تجديد 
انتخابات هس��تند. لبنان با بحران اقتصادي شديدي 
روبرو شده است.  به گزارش خبرگزاري آلمان، معترضان 
اعالم كرده اند كه دوشنبه نيز به خيابان ها خواهند آمد. 
شركت كنندگان در تظاهرات از جمله خواستار تجديد 
انتخابات و استعفاي دولت س��عد حريري شده اند. در 
پي تظاهرات خشونت آميز جمعه كه منجر به مسدود 
شدن شماري از خيابان هاي بيروت شده بود، اين كشور 
شنبه نيز ش��اهد ادامه ناآرامي ها بود. اعتراضات مردم 
لبنان پنجشنبه آغاز شد. سازمان عفو بين الملل از تقابل 
خشن پليس با معترضان انتقاد كرده است. سمير جعجع 
رهبر حزب نيروهاي لبنان��ي، از كناره گيري هر چهار 
وزير خود از تركيب كابينه سعد حريري خبر داده است. 
افزايش ماليات ها و به ويژه وضع عوارض براي استفاده 
از اپليكيشن واتس اپ براي تماس هاي تلفني، به موج 
جديد اعتراضات در لبنان دامن زده بود. معترضان نه تنها 
خواستار لغو اين ماليات ها هستند، بلكه نسبت به فساد 
مالي و به هدر دادن اموال عمومي اعتراض دارند. سيد 
حسن نصراهلل دبيركل حزب اهلل لبنان، ضمن حمايت از 
دولت حريري تاكيد دارد كه انحالل دولت هيچ كمكي 

به شرايط فعلي لبنان نمي كند. 

حمله شديد رييس 
بانك مركزي چين به امريكا

گروه جهان|رييس بانك مركزي چين گفته اقتصاد 
جهاني ب��ا تنش هاي تجاري و سياس��ت هاي غيرقابل 
اطمينان واشنگتن با ريسك هاي محسوسي مواجه شده 
است. به گزارش رويترز، »يي گانگ« در اجالس مشترك 
بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در واشنگتن، ضمن 
ابراز نااميدي نسبت به رويكرد صندوق بين المللي پول 
براي به رسميت شناختن نفوذ رو به گسترش چين و ساير 
كشورهاي داراي رشد سريع گفته كاهش ارزش يوان به 
محدوده رواني كمتر از ۷ دالر در نتيجه فشار بازارها بوده و 
بانك مركزي و دولت چين نقشي در آن نداشته اند. گانگ 
با مقصر دانستن امريكا در افزايش نوسان بازارها گفته 
طرف امريكايي ناعادالنه چين را به دستكاري تعمدي در 
نرخ ارز متهم كرده است. او گفته خالف ادعاهاي وزارت 
خزانه داري امريكا، با در نظر گرفتن بنيان هاي اقتصادي و 
ميزان عرضه و تقاضا، ارزش يوان در سطح كامال معقولي 
قرار دارد. رييس بانك مركزي چين همچنين با انتقاد 
از رويكرد »نخس��ت امريكا« دولت ترامپ گفته: »موج 
پوپوليسم و حمايت گرايي در برخي از كشورها باعث از بين 
رفتن اعتماد مشترك شده و نشان مي دهد آنها تمايلي 
براي همكاري و چند جانبه گرايي ندارند.«  گانگ با اشاره به 
تاثير جنگ تجاري بر اقتصاد جهان گفته نشانه هاي اخالل 
در جريان تجارت به زنجيره تامين و تجارت جهاني آسيب 
زده است. جنگ تجاري اطمينان بازار را كاهش داده و اين 

مساله مي تواند رشد اقتصادي را كاهش دهد .

يورو و يوان جايگزين اوراق 
دالري روسيه مي شوند

گروه جهان| وزير دارايي روس��يه گفته اوراق قرضه 
اين كشور در سال ۲۰۲۰ بر حسب يورو و ويوان منتشر 
خواهند ش��د. به گزارش رويترز، آنتون سيلوانوف وزير 
دارايي روس��يه در حاش��يه اجالس مشترك صندوق 
بين المللي پ��ول و بانك جهاني در واش��نگتن گفته: 
»س��رمايه گذاران خارجي نس��بت به مساله تحريم ها 
و تاثير آنها بر روي برنامه هاي اس��تقراض روس��يه با ما 
صحبت كردند. از نظر ما با وجود محدوديت هاي ايجاد 
شده از طرف واشنگتن براي دسترسي به دالر، مشكلي 
براي ادامه همكاري ها وجود ندارد.«  سيلوانوف با بيان 
اينكه تا زمان باقي ماندن تحريم ه��اي امريكا بر عليه 
روسيه، اين كشور هيچ برنامه اي براي صدور اوراق قرضه 
مبتني بر دالر نخواهد داشت، گفته: »خواهيم ديد سال 
آينده چه پيش خواهد آمد. اوراق را بر حسب يوان و يورو 
منتشر خواهيم كرد.« به دنبال تحريم هاي اخير امريكا 
ضد روسيه كه سرمايه گذاران خارجي را از خريد اوراق 
قرضه منتشر شده توسط روس��يه بر حسب دالر منع 
مي كند، مسكو به دنبال جايگزين كردن ارزهاي ديگر با 
دالر است. اخيرا بزرگ ترين شركت نفت و گاز روسيه با 
ارسال نامه اي به مشتريان خود اعالم كرده قراردادهاي 
فروش اين شركت در آينده تنها بر حسب يورو خواهند 
بود. سيلوانوف از برنامه مسكو براي شتاب بخشيدن به 
روند خصوصي سازي خبر داده و گفته دولت روند فروش 
سهام شركت هاي در اختيار خود را تشديد خواهد كرد.

اقتصاد ونزوئال ۳۵ درصد 
كوچك تر مي شود

گروه جهان| صندوق بين المللي پول در گزارش جديد 
خود از اقتصاد كشورهاي قاره امريكا، اعالم كرد بوليوي 
بيشترين رشد را خواهد داشت. به گزارش ايسنا، صندوق 
بين المللي پول در گزارش جديد خود به بررسي وضعيت 
اقتصادي كشورهاي امريكاي جنوبي و شمالي پرداخت. 
طبق اين گزارش، رشد اقتصادي كانادا در سال جاري 
۱.۵ درصد خواهد بود كه نسبت به گزارش قبلي تغييري 
نكرده است. صندوق همچنين نرخ رشد اقتصادي اين 
كشور براي سال ۲۰۲۰ را معادل ۱.۸ درصد پيش بيني 
كرده است. رشد اقتصادي كانادا در ماه هاي اخير كامال 
تحت تاثير كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، ركود 
در بخش مسكن و تشديد اختالفات بين چين و امريكا بر 
سر مسائل تجاري قرار گرفته است. اقتصاد كانادا وابستگي 
زيادي به امريكا دارد و اين كش��ور بزرگ ترين شريك 
تجاري كانادا محسوب مي ش��ود. صندوق بين المللي 
پول نرخ تورم كانادا را براي سال جاري و سال بعد معادل 
۲.۲درصد برآورد كرده كه ۰.۲درصد كمتر از نرخ تورم اين 
كشور در سال گذشته است. در بين كشورهاي امريكايي، 
بيشترين رشد اقتصادي در سال جاري ميالدي مربوط 
به بوليوي با ۳.۹درصد خواهد بود و پس از اين كش��ور، 
كلمبيا با ۳.۴درصد و پرو با ۲.۶درصد قرار خواهند داشت. 
كمترين رش��د اقتصادي اين منطقه كه بدترين رشد 
اقتصادي در سطح جهان نيز محسوب مي شود به مانند 

سال گذشته مربوط به ونزوئال  است.

پيش بيني استراتژيست سابق 
ترامپ از احتمال استيضاح او 
گروه جهان| اس��تيو بنن استراتژيست ارشد سابق 
دونالد ترامپ استيضاح را يك »تهديد اخالقي« عليه 
رييس جمهوري فعلي امريكا خوانده و دونالد ترامپ گفته 
ممكن است ظرف ۶ هفته آينده استيضاح شود. به گزارش 
نيويورك پست،  اس��تيو بنن گفته كه كاخ سفيد بايد 
موضوع استيضاح را جدي بگيرد.  اين بانكدار سابق گفته: 
»موضوع جدي است و ترامپ در شش هفته آتي توسط 
نانسي پلوسي رييس مجلس نمايندگان امريكا، استيضاح 
مي شود. پلوسي بس��يار متمركز در اين زمينه تالش 
مي كند. “ استيو بنن گفته اگر ترامپ از استيضاح مجلس 
نمايندگان امريكا جان سالم به در ببرد ممكن است با 
چالش هاي عجيبي در ۲۰۲۰ از سوي مايك بلومبرگ 
بنيانگذار بلومبرگ، يا هيالري كلينتون مواجه شود. بنن 
از آنچه كه به نظر مي رسد رويكرد ناهماهنگ كاخ سفيد 
در قبال موضوع استيضاح است، ابراز نارضايتي كرده و 
گفته وقتي مايك مالوني رييس ستاد كاركنان كاخ سفيد 
را مي بيند احساس راحتي نمي كند. اين استراتژيست 
امريكايي گفته: »رييس جمهوري به تيمي نياز دارد كه 
پا پيش گذاشته و مسووليت ها را برعهده بگيرد. ترامپ 
نمي تواند به تنهايي از عهده همه امور برآيد. اما مشكل 
اينجاست كه هيچ هماهنگي با او نمي شود.« بنن پيشنهاد 
كرده كاخ سفيد تيم استيضاح تشكيل دهد. او گفته،  آنچه 
باعث تحقيقات درباره دخالت روسيه در انتخابات ۲۰۱۶ 

شد، دو دستگي در تيم حقوقي كاخ سفيد بود.
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نامهبدونامضايجانسون
بهاتحاديهاروپا

گروه جهان| نخس��ت وزير بريتانيا با اكراه تمام با 
ارس��ال نامه اي بدون امضا خواس��تار تعويق مهلت 
برگزيت شد. پيشتر پارلمان بريتانيا راي به تعويق 
برگزيت داده بود. بوريس جانس��ون بار ديگر تاكيد 
كرده مخالف به تعويق انداختن برگزيت است. برخي 
منابع اعالم كرده اند كه جانسون گرچه نامه درخواست 
تعويق مهلت برگزيت را به بروكسل ارسال كرده اما 
در زم��ان مقرر )۳۱ اكتبر( بريتاني��ا از اتحاديه اروپا 
خارج خواهد كرد.  پارلمان بريتانيا با وجود مخالفت 
جانس��ون رأي به تعويق برگزيت داد و نخست وزير 
بريتانيا مجبور شد با اكراه تمام نامه اي بدون امضا به 
اتحاديه اروپا بفرستند و در آن خواستار تمديد مهلت 
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا ش��ود. مهلت كنوني 
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا ۳۱ اكتبر سال جاري 
است. جانسون پيش از اين گفته بود ترجيح مي دهد 
بميرد، اما تقاضاي تعوي��ق برگزيت را مطرح نكند. 
خبرگزاري آلمان يك شنبه به نقل از دونالد تاسك 
رييس شوراي اتحاديه اروپا، از دريافت سه نامه از سوي 
بريتانيا خبر داده است. تاسك گفته كشورهاي عضو 
اين اتحاديه بزودي به درخواست بريتانيا رسيدگي 
خواهند كرد. جانس��ون نامه مربوط به درخواست 
تعويق مهلت خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را بدون 
امضا تحويل داده است. گفته مي شود، نخست وزير 
بريتانيا در نامه جداگانه اي بار ديگر مخالفت خود را 
با تعويق مهلت برگزيت اعالم كرده اس��ت. تيم بارو 
سفير بريتانيا در اتحاديه اروپا، پس از ارسال نامه بدون 
امضاي جانسون به اتحاديه اروپا با ارسال نامه اي گفته 
جانسون به علت مخالفت خود با تقاضاي تعويق مهلت 
برگزيت از امضاي اين نامه خودداري كرده، اما طبق 
قانون موظف به ارسال اين تقاضا بوده است.  در نامه 
ديگري كه گفته مي شود تاسك از جانسون دريافت 
كرده، نخست وزير بريتانيا بار ديگر مخالفت خود را با 
تمديد مهلت برگزيت اعالم مي كند. اين نامه اما از 
سوي جانسون امضا شده است. گفته شده، جانسون 
همچنان تالش دارد، مهلت خروج بريتانيا تا پايان ماه 
اكتبر سال جاري را اجرايي كند اما با توجه به اينكه تا 
۳۱ اكتبر كمتر از دو هفته فرصت باقي است، به نظر 
نمي رس��د تالش هاي جانسون براي خروج بريتانيا 
تا تاريخ اعالم ش��ده ثمربخش باشد.  علت شكست 
جانسون براي كسب نظر مس��اعد پارلمان اروپا به 
چالش ايرلند شمالي باز مي گردد. همان چالشي كه 
سه بار شكست ترزا مي، نخست وزير پيشين بريتانيا 
را سبب شده بود. تاكنون دو بار در سال جاري مهلت 

خروج بريتانيا تمديد شده است.

وزيردفاعامريكابهافغانستان
رفت

وزير دفاع امريكا در سفري اعالم نشده يك شنبه به 
افغانس��تان رفت. به گزارش اسكاي نيوز عربي، اين 
اولين سفر مايك اسپر، به افغانستان به عنوان وزير 
دفاع امريكا است. او قرار است در اين سفر با نيروهاي 
امريكايي مستقر در افغانستان و همچنين اشرف 
غني رييس جمهور افغانس��تان، ديدار كند. س��فر 
وزير دفاع امريكا به افغانستان در شرايطي است كه 
اش��رف غني صبح يك شنبه براي ابراز همدردي با 
خانواده قربانيان انفجار ولسوالي »ده باال« در واليت 
ننگرهار به اين ولسوالي سفر كرد. گفته شده، شمار 
كشته شدگان اين حادثه به ۷۰ نفر رسيده و شمار 

زخمي ها نيز ۳۶ نفر اعالم شده است.

لغوسفرنخستوزيرهندبهتركيه
نارندرا مودي نخس��ت وزير هند، س��فر خود به 
آنكارا را در اعتراض به موضع تركيه در خصوص 
تحوالت كشمير لغو كرده است. به گزارش هندو، 
سفر نخست وزير هند كه قرار بود ژوئن برگزار شود 
به دليل انتقاد شديد هند از عمليات نظامي تركيه 
در سوريه، لغو قرارداد س��اخت ناو جنگي براي 
نيروي دريايي به ارزش ۲.۳ ميليارد دالر و موضع 
آنكارا در خصوص كشمير لغو شده است. وزارت 
خارجه هند اعالم كرده هيچ سفري براي مودي 

به تركيه در نظر گرفته نشده است.

بررسيفرارمتهمانعربستاني
ازامريكا

مجلس نمايندگان امريكا براي بررسي پيش نويسي 
آماده مي شود كه در آن از مدير اطالعات ملي خواسته 
شده تمامي اطالعات مربوط به فرار عربستاني هاي 
تحت محاكمه از حالت طبقه بندي شده خارج شوند. 
به گزارش الجزيره، در اين پيش نويس خواسته شده 
اطالعات مربوط به اينكه آيا عربستان به شهروندان 
خود براي فرار از امريكا كمك كرده يا خير، از حالت 
محرمانگي خارج شود. فاكس نيوز پيشتر گزارش داده 
بود پنج تن از دانشجويان عربستاني كه به اتهامات 
جنايي مختلف تحت تعقيب هستند، ناپديد شده اند 

و مسووالن رياض براي فرار به آنها كمك كردند.

اسالمآباد،دهليرابهنقض
آتشبسمتهمكرد

س��خنگوي ارتش پاكس��تان اعالم كرده نيروهاي 
هندي در بخش هاي مختلف كش��مير آتش بس را 
نقض كرده اند كه ارتش پاكستان در واكنش ۹ سرباز 
هندي را كشتند. به گزارش ايرنا، اين مقام پاكستاني 
مدعي شده ارتش هند در بخش هاي جورا، شاهكوت 
و نوسري آتش بس را نقض كرده و براي توجيه ادعاهاي 
نادرست خود دروغ پراكني مي كند. اسالم آباد قصد 
دارد موارد نقض آتش بس را به سازمان ملل و دادگاه 
بين المللي الهه ارجاع دهد و از شوراي امنيت بخواهد تا 
كميسيون ويژه اي براي تحقيق تشكيل دهد. مناقشه 

هند و پاكستان بر كشمير سابقه اي طوالني دارد.
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عكسروز

چهرهروز

فضايمجازي،رقيبانجمنهايادبي
عليرضا بهنام كه فضاي مجازي را رقيبي براي انجمن هاي ادبي مي داند از لزوم به روز شدن اين انجمن ها مي گويد. اين شاعر و مترجم درباره وضعيت 
برگزاري نشست هاي انجمن هاي ادبي اظهار كرد: تاثير فضاي مجازي ممكن است براي هماهنگي يا اطالع رساني باشد اما بيشتر از اين نيست. من 
فكر مي كنم انجمن هاي ادبي نياز است خودشان را به روز كنند. او با اشاره به اينكه برنامه هاي  نشست هاي انجمن هاي ادبي تكراري  است افزود: 
چندي پيش يكي از دوستان شاعرمان فوت كرده بود و برايش در يكي از انجمن هاي ادبي پايتخت مراسم يادبود گرفته بودند. من پس از سال ها 
به آن انجمن رفتم و برايم جالب بود كه سال ها گذشته، آدم ها عوض شده اند، اما تركيب و شكل برگزاري نشست اين انجمن هنوز همان است 

كه ۳۰ سال پيش بود. وقتي نسل ها و ذائقه ها عوض مي شوند، انجمن هاي ادبي هم بايد خودشان را تر و تازه كنند تا بتوانند معاصر باقي بمانند. 

بازارهنر

شهر »كن« ميزبان »درساژ« و »بنفشه هاي آفريقايي«
انجمن هنر هفتم در شهر كن فرانسه برنامه 
وي��ژه اي را با نام »تمركز روي س��ينماي 
اي��ران« برگ��زار مي كند. در اي��ن برنامه 
كه در تاريخ ۲۴ اكتبر )۲ آبان( در ش��هر 
كن فرانس��ه برگزار مي ش��ود، ابتدا فيلم 
»بنفش��ه آفريقايي« از ساعت ۶: ۳۰ بعد 
از ظهر به روي پرده م��ي رود و پس از آن 
فيلم »درساژ« ديگر فيلم ايراني نمايش 

خواهد داشت. در فيلم »بنفشه آفريقايي« به كارگرداني 
مونا زن��دي حقيقي، فاطمه معتمدآري��ا، رضا بابك و 
سعيدآقاخاني نقش هاي اصلي را ايفا كرده اند و داستان 
فيلم درباره ش��وكت، زني ميانس��ال است كه متوجه 
مي شود همس��ر اولش فريدون توس��ط فرزندانشان 
به خانه سالمندان منتقل شده اس��ت. او به همراهي 
همس��ر دومش رضا تصمي��م مي گيرند تا م��رد را به 
خان��ه خود بياورند. با حضور فري��دون در خانه، رابطه 

ش��كو و فريدون تغييراتي مي كند كه در 
زندگي با رضا هم تاثير مي گذارد و اتفاقات 
تازه اي در زندگي هر س��ه رخ مي دهد. در 
فيلم »درساژ« به كارگرداني پويا بادكوبه 
هم علي مصفا، شبنم مقدمي، هوشنگ 
توكلي، عليرضا ثاني فر، عليرضا آقاخاني، 
سيامك اديب، جالل فاطمي، لويي سيفي، 
يسنا ميرطهماسب، باسط رضايي، به آفريد 
غفاريان، شايان فصيح زاده، رامبد مطلبي و نگار مقدم 
بازي كرده اند.  اين فيلم به تهيه كنندگي روح اهلل برادري 
و سميرا برادري پيش از اين در جشنواره هاي متعدد 
جهاني حضور داش��ته و جوايزي از جمله تقدير ويژه 
هيات داوران بخش “نسل “ جشنواره برلين و سيمرغ 
بهترين فيلم اول جشنواره جهاني فجر را دريافت كرده 
اس��ت. پخش بين المللي فيلم »درس��اژ« و »بنفشه 

آفريقايي« را نسرين ميرشب برعهده دارد. 

تاريخنگاري

كنسرسيوم؛بازگشتبهپيشازدولتمصدق
۲۹ مهر ۱۳۳۳ مجلس شوراي ملي قرارداد نفت با كنسرسيوم را تصويب كرد. اين قرارداد 
محصول كودتاي ۲۸ مرداد بود كه بين دولت ايران و كنسرسيومي از شركت هاي نفتي 
بين المللي براي بهره برداري از منابع نفتي ايران بسته ش��د. پس از كودتاي ۲۸ مرداد، 
نخست وزير جديد، فضل اهلل زاهدي روابط با دولت انگليس را كه در زمان مصدق قطع 
ش��ده بود از سر گرفت. مذاكرات نفت از ۲۲ فروردين ۱۳۳۳ با سرپرستي وزير اقتصاد و 
دارايي، دكتر علي اميني آغاز شد كه منجر به قرارداد كنسرسيوم يا قرارداد اميني - پيج 
شد. دكتر علي اميني، وزير دارايي پيشين دولت مصدق نيز بود. محمد درخشش، نماينده 
تهران در دوره هجدهم مجلس شوراي ملي در مخالفت با قرارداد كنسرسيوم سخنراني 
كرد. براساس قرارداد جديد كه پس از ماه ها مذاكره در ۲۸ شهريور، به امضاي طرفين و در 
۲۹ مهر به تاييد مجلس شوراي ملي و در ۶ آبان به تصويب مجلس سنا رسيد، اگرچه ملي 
شدن نفت و صنايع نفت ايران مورد پذيرش طرف هاي خارجي قرار گرفت ولي دولت ايران 
تضمين مي كرد كه تا ۲۵ سال نفت توليدي را به شركت هاي عضو كنسرسيوم )امريكايي، 
انگليسي، هلندي و فرانسوي( بفروشد. به اين ترتيب فروش نفت ايران پس از نزديك به 
چهار سال وقفه در بهمن سال ۱۳۳۳ از سر گرفته شد. محمد درخشش، نماينده تهران 
در دوره هجدهم مجلس شوراي ملي در مخالفت با قرارداد كنسرسيوم سخنراني هفت 
س��اعته كرد اما در نهايت مجلس با تنها ۵ راي مخالف قرارداد كنسرسيوم را در ۲۹ مهر 
۱۳۳۳ تصويب كرد. در اين قرارداد كه به »قرارداد اميني-پيج« نيز معروف ش��ده است 
برخالف قانون ملي ش��دن نفت ايران باز هم اكتشاف و استخراج و فروش نفت به دست 
شركت هاي خارجي سپرده شد و ايران به دريافت حق االمتياز )با نام مبهم »پرداخت اعالم 
شده«( براساس اصل كلي پنجاه-پنجاه اكتفا كرد. براساس اين قرارداد شركت نفت ايران 
و انگليس ۴۰درصد، شركت هاي امريكايي نيز ۴۰درصد، شركت شل ۱۴درصد و شركت 

نفت فرانسه ۶درصد در منافع كار سهيم بودند. در بهمن ۱۳۵۱ در پي مالقاتي كه بين شاه و 
روساي كمپاني هاي نفتي غربي در شهر »سن ورتيس« انگلستان صورت گرفت، مقدمات 
شكل گيري كنسرسيوم جديد با شركت اكثر كمپاني هاي نفتي غرب فراهم شد. در قرارداد 
جديد كه در تابستان ۱۳۵۲ )۱۹۷۳( به تصويب رسيد ۸ كمپاني نفتي حضور داشتند كه 
بزودي ۶ كمپاني ديگر به آن پيوستند. در اين قرارداد كه مدت اعتبار آن ۲۰ سال تعيين 
شده بود شركت هاي نفتي غرب در محدوده اي به مساحت ۱۸۹/۲۶۲ كيلومتر مربع حق 

عمليات ساختماني يا حفاري داشتند.

»مي خواستم فرشته باشم« در بازار كتاب
رمان »مي خواستم فرشته باشم« نوشته 
ملينا مارچتا با ترجمه علي شاهمرادي 
از سوي نش��ر خزه منتشر ش��د. رمان 
“مي خواس��تم فرش��ته باش��م “ شرح 
جست وجوهاي دختري نوجوان است 
براي يافتن هويت، پيش��ينه و اميد. او 
يك مهاجر است؛ دختري ايتاليايي در 
سرزمين استراليا كه مي كوشد در اين 

جغرافي��اي بيگانه و زيبا هم ب��ه تعريفي از اصليت 
خود برس��د و هم در ميان اين آدميان غريبه، عشق 
را پيدا كند. انتشار»مي خواس��تم فرشته باشم« به 
عنوان اولين رمان ملين��ا مارچتا، براي او يك اتفاق 
خوش��ايند بود؛ كتاب با تحسين هاي فراواني روبرو 
شد و چاپ اول آن تنها دو ماه پس از انتشار، به پايان 
رس��يد. بعد هم به سرعت در چهارده كشور منتشر 
ش��د و بيش از يك ميليون نس��خه از آن در سراسر 

جهان به فروش رفت. استقبال شايان از 
رمان »مي خواستم فرشته باشم«، ملينا 
مارچتا را بر آن داشت تا بر اساس رمان 
خود، فيلمنامه اي هم بنويسد، كه كيت 
وودز آن را به تصوير كش��يد. اين فيلم 
جوايز متعددي ازجمله جايزه انجمن 
فيلم استراليا را از آن خود كرد و تحسين 
منتقدان را برانگيخت. مارچتا هم براي 
نگارش فيلمنامه آن، برنده جايزه نيو س��اوت ولز و 
جايزه بهترين فيلمنامه اقتباسي از اي اِف اي شد. اين 
رمان س��ومين همكاري مشترك علي شاهمرادي 
و نش��ر خزه است. اين ناش��ر و مترجم پيش از اين 
رمان هاي »وقتي كه او رفت« )ليزا جوئل( و »منطق 
عشق« را با يكديگر به چاپ رسانده اند. »مي خواستم 
فرشته باشم« در ۲۷۲ صفحه و با بهاي ۳۵ هزار تومان 

منتشر شده است.

رومئو و ژانت در خانه نمايش مهرگان
نمايش »رومئو و ژانت« كه اقتباسي از 
نمايش��نامه رومئو و ژانت اثر ژان آنوي 
است به كارگرداني »پويان احمدي« و 
نويسندگي »س��ارا صالحي« از ساعت 
هفده، ۲۶ مهر ماه روي صحنه رفته و تا 
۱۰ آبان ماه به اجراي خود ادامه مي دهد. 
نمايش »رومئو و ژانت« كه اقتباسي از 
نمايشنامه رومئو و ژانت اثر ژان آنوي است 

به كارگرداني »پويان احمدي« و نويسندگي »سارا 
صالحي« از س��اعت هفده، ۲۶ مهر ماه روي صحنه 
رفته و تا ۱۰ آبان ماه به اجراي خود ادامه مي دهد. در 
معرفي اين نمايش آمده است: ژوليا به همراه نامزدش 

فردريك و مادر فردريك به خانه پدرش 
كه يك خانه ساحلي است بازمي گردد 
تا نام��زدش و مادر نام��زدش با خانواده 
اشنا شوند اما وقتي وارد خانه مي شود با 
خانه اي به هم ريخته مواجه مي شوند و از 
آنجا كه غذايي در خانه وجود ندارد، مادر 
فردريك لئو )خروس ژانت خواهر ژوليا( را 
براي نهار مي كشد كه اين ماجرا درگيري 
ش��ديدي را به وجود مي آورد.  بازيگران اين نمايش 
به ترتيب ورود به صحنه »آذر ابراهيمي« »محمود 
خداوردي« »اف��را نوايي« »بنيامين ميالن« »فائزه 

قدمي« و »ترانه يوسفي« نام دارند. 

نمايش فيلم زماني يك زن در تونس
فيلم س��ينمايي »زماني ي��ك زن« به 
تهيه كنندگي آزيتا موگويي، كارگرداني 
جليل اكبري صحت و نويسندگي محمد 
رحمانيان در جشنواره بين المللي فيلم 
كارتاژ به نمايش درمي آيد. جش��نواره 
بين المللي فيلم كارت��اژ از ۲۶ اكتبر تا 
۲ نوامبر برابر با چهارم الي يازدهم آبان 
ماه در شهر كارتاژ كشور تونس برگزار 

مي شود. اين جشنواره كه اولين و يكي از مهم ترين 
جش��نواره هاي س��ينماي عرب و آفريقا به ش��مار 
مي آيد از س��ال ۱۹۶۶ بنيان گذاشته شده است و 
از قديمي ترين جش��نواره هاي فعال در قاره آفريقا 
به  حساب مي آيد كه با حمايت كميته اي متشكل 
از وزارت فرهنگ تونس و نخبگان صنعت س��ينما 
هدايت و اجرا مي شود كه در اصل براي گردهمايي 

آثار كشورهاي آفريقايي و عرب تأسيس 
شده است. پس از انقالب تونس در سال 
۲۰۱۱، اين جشنواره با رونق بيشتري 
برگزار مي گردد و پيش بيني مي ش��ود 
در آينده نزدي��ك به يكي از مراكز مهم 
ب��راي همكاري هاي اروپ��ا و آفريقا در 
صنعت سينما تبديل شود. جايزه اصلي 
جشنواره، تانيت طاليي است كه با الهام 
از الهه فنيقي تانيت نام گذاري ش��ده اس��ت. فيلم 
سينمايي »زماني يك زن« در سه كشور كنيا، كانادا 
و ايران فيلمبرداري ش��ده و غزل شاكري و پژمان 
هادوي به همراه چن��د بازيگر خارجي در آن ايفاي 
نقش مي كنند. فيلم روايتگر چند جست وجوست، 
جس��ت وجوهايي كه آدمهاي قصه را به ش��ناخت 

ديگري از خود و جهان پيرامون مي رساند.

میراثنامه

مرِگ»چغاگاوانه«درهفتهباستانشناسيرقمميخورد؟
»از يك سو تصاويِر جديد، از انتقال دستگاه هاي سنگين حفاري به محوطه تاريخي 
اس��الم آباد غرب خبر مي رسد و از سوي ديگر مس��ووالن ميراث فرهنگي كرمانشاه 
مي گويند در برابر حفاظت از محوطه چغاگاوانه تنها مانده اند.« محوطه اي تاريخي كه 
بنا به گفته مشاور طرِح تقاطع غيرهمسطح در اسالم آباد غرب فقط چند متر پايين تر 
از س��طح زمين، آثار تاريخي و معماري دارد و باستان شناسان و متوليان پژوهشكده 
باستان شناسي نس��بت به لزوم بررسي مطالعاتي در اين بخش از شهر كه نشانه هاي 
سكونت اش از هشت هزار سال قبل تا امروز ادامه دار بوده، تاكيد دارند، تاكيدي كه ان 
را در روز جهاني باستان شناسي نيز مطرح مي كنند، اما به نظر مي رسد زورشان با نام 
طوالني كه يدك ميكشند، برابر نيست و تاكنون شهرداري اسالم آباد مقابل وزارتخانه 
تازه تاسيس ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كه تا قبل از آن، سال ها معاونت 
رياست جمهوري بوده، شانس بيشتري براي ُبرد دارد. محل احداث پل يا همان تقاطع 
غيرهمسطح در ميدان امام خميني)ره( در اسالم آباد غرب در كرمانشاه از حدود پنج 
ماه قبل با هشدارهاي زيادي مواجه ش��د، از چند روز قبل پروژه اي كه عرصه و حريم 
محوطه تاريخي »چغاگاوانه« را با آسيب زيادي مي تواند مواجه مي كند. آسيبي كه به 
نظر مي رسد شهرداري اسالم آباد غرب چندان به آن توجهي ندارد و هنوز هيچ واكنشي 
از سوي نخستين وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي برابر اين اظهارنظرها 
و اتفاقات براي اسالم آباد مطرح نشده است. همان طور كه پيش از همه اين هشدارها و 
در زمان امضاي قرارداد متوليان شهري با ميراث فرهنگي، شرطي گذاشته شد تا اگر در 
حين كار به آثار تاريخي برخورد كردند، پروژه متوقف شود. شرطي كه به تعهد آن هم 
پايدار نماندند و آن شد كه اضطراب هايي كه »چغاگاوانه« تا امروز به جان خريده، در 
حال تبديل شدن به واقعيت است. اضطراب هايي كه اين محوطه  تاريخي هشت هزار 
ساله با بيش از ۲۵ متر نهشته هاي باستان شناختي، از كهن ترين بقاياي سكونت انساني، 
مربوط به دوره روستانش��يني يا نوسنگي را به تخريب و شايد مرگ نزديك تر كند. از 
يك طرف باوجود درخواست هاي مطرح شده براي توقف كار پروژه، شهردار اسالم آباد 
غرب كه ۲۶ مهر همراه با استاندار كرمانشاه از روند چند پروژه در اسالم آباد بازديد كرد، 
در جمع خبرنگاران اعالم كرد كه »عمليات اجرايي پروژه روگذر اسالم آبادغرب بعد از 
اربعين شروع خواهد شد و با همكاري پليس راهنمايي و رانندگي و شوراي ترافيك موانع 
مزاحم ترافيكي حاشيه اين پروژه مرتفع شده است. پروژه تقاطع غيرهمسطح حضرت 
امام خميني)ره( اسالم آباد غرب با اعتبار ۱۹ ميليارد تومان احداث خواهد شد كه نقش 
بس��يار زيادي در روان سازي ترافيك خواهد داشت.«  و از سوي ديگر در تصاويري كه 
در روز جهاني »باستان شناسي« به دست مسووالن ميراث فرهنگي كرمانشاه رسيده، 
انتقاِل ماشين آالت و تجهيزات سنگين براي آغاز كار در محوطه تاريخي چغاگاوانه است! 
هادي احمدي، مديركل دفتر محوطه ها و بناهاي تاريخي وزارتخانه ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي، به ايسنا مي گويد: شكايت ها را مطرح كرده ايم و با استاندار 
نيز مكاتباتي در سطح ملي و استاني انجام شده اند. او درباره ميزان اعتباري كه مسووالن 

شهري اسالم آباد غرب مي گويند براي انجام اين پروژه هزينه شده، نيز اظهار مي كند: 
دوستان اگر هر هزينه اي كرده اند، به جرم اينكه پول مردم و بيت المال را هدر مي دهند، 
بايد تحت تعقيب قرار بگيرند. اگر بخواهند هر نوع تدقيق عرصه و حريم در اين محوطه، 
انجام دهند بايد فقط توسط پژوهشكده باستان شناسي انجام شود. تا جايي كه به ميراث 
فرهنگي مربوط مي شود، كوتاه نمي آييم، هر نوع عمليات عمراني خالف قانون است، 
يگان حفاظت ميراث فرهنگي موظف است بطور دايم محوطه را بررسي كنند، متاسفانه 
اقداماتي كه تاكنون قصد انجام دارند مخالف ضوابط است.وي با بيان اينكه تا جايي كه 
به حفظ آن تپه مربوط مي شود ما كوتاه نمي اييم و هر نوع اقدامي در اين تپه تاريخي 
اكنون خالف است، اظهار مي كند: در صورتي كه صبر كرده و به قانون تمكين كنند، 
كارشناسان باستان شناسي وضعيت محوطه را با نقشه ها تطبيق مي دهند و حتي اگر 
جايي به اشتباه در حريم باشد باز هم اصالح انجام مي شود، اما تا امروز و در هر نقطه اي كه 
به عرصه و حريم مربوط مي شود، هر نوع عمليات عمراني خالف قانون است و هيچگاه 
نيز قانون به ما اجازه نمي دهد كه از چنين چيزي چشم پوشي كنيم. او تاكيد مي كند: 
يگان حفاظت ميراث فرهنگي موظف است بطور دايم محوطه را بررسي كنند. مكاتبات 
الزم نيز با دادستان انجام شده است. اما متاسفانه اقداماتي كه تاكنون قصد انجام دارند 
مخالف ضوابط است. اميد قادري، مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
استان كرمانشاه نيز مي گويد: داستان چغاگاوانه قصه پر غصه اي شده كه به نظر مي رسد 
يكسري لجبازي ها، مانع كارهاي كارشناسي در اين محوطه تاريخي مي شود. از سوي 
ديگر اين مساله بيشتر شبيه به يك مسئله سياسي و اجتماعي محلي شده است. او در 
حال حاضر مهم ترين بحث را انتقال تجهيزات به محوطه چغاگاوانه مي داند و مي گويد: 
متاسفانه ميراث فرهنگي در كل استان تنها مانده است. از سه هفته قبل ميراث فرهنگي 

شكايت خود را اعالم كرده، اما هنوز جوابي به آن داده نشده است.

ايستگاه

كابويبيباپبامصدوميت
بازيگركرهاي8ماهعقبافتاد

سخنرانيكنلوچدر»لومير«

جان چو بازيگر »كابوي 
بيب��اپ« س��ر صحن��ه 
فيلمبرداري مجروح شد 
و موجب ش��د تا سريال 
اليو اكش��ن نت فليكس 
حدود ۸ ماه عقب بيفتد. 
به گزارش ورايتي، جان 
چ��و در حال��ي ك��ه در 

نيوزيلند سرصحنه فيلمبرداري بود از ناحيه زانو 
آس��يب ديد و موجب شد تا توليد سريال »كابوي 
بيباپ« ۷ تا ۹ ماه عقب بيفتد. در حالي كه معلوم 
نيست چه س��انحه اي موجب اين آسيب ديدگي 
شديد شده اما اين سانحه در سكانسي كه تمرين 
شده و به عنوان يك بدل كاري جدي به آن توجه 
نش��ده بود، اتفاق افتاد. چو اكنون به لس آنجلس 
برگشته تا تحت عمل جراحي قرار بگيرد. در اين 
زمينه چو نقل قولي از بروس لي را در اينستاگرامش 
منتش��ر كرده اس��ت: آب مي تواند جريان داشته 
باش��د يا مي تواند درهم بش��كند. او افزوده است: 
ممنون براي همه آرزوهاي خوبي كه برايم شده. 
برمي گرديم و جاري مي ش��ويم. سريال »كابوي 
بيباپ« نت فليكس يك س��ريال اقتباس��ي ۱۰ 
اپيزودي است كه با اقتباس از يك سريال انيميشن 
اوريجينال ۲۶ قسمتي ژاپني ساخته مي شود. اين 
انيميشن درباره گروهي از شكارچيان تبهكاران 
در فضا به رهبري اس��پايك اشپيگل است. نقش 
اس��پايك را چو بازي مي كند و از ش��خصيت او به 
عنوان يك شكارچي بي نظير خونسرد با لبخندي 
كشنده و شوخ طبع ياد شده است. وي با دوستش 
كه يك پليس سابق است، در منظومه راه شيري 
س��فر مي كند كه نقش��ش را مصطفي شكير ايفا 
مي كند. دانيال پيندا و آلكس هاسل از ديگر بازيگران 
اصلي اين سريال هس��تند كه در نقش دشمنان 

اسپايك ظاهر مي شوند.

كارگردان سرش��ناس 
بريتانيايي با حضور در 
جشنواره لومير فرانسه 
و در مس��تر كالس��ي 
كه ترتيب داده ش��ده 
بود، درب��اره فيلم هاي 
اخيرش كه تحت تاثير 
مسائل اقتصادي ساخته 

شده صحبت كرد. به گزارش هاليوود ريپورتر، 
كارگ��ردان مولف بريتانياي��ي و برنده ۲ جايزه 
نخل طالي كن كه با فيلم جديدش »ببخشيد 
جا ماندي« ماه آينده راهي سينماهاي بريتانيا 
مي شود، در جشنواره لومير در ليون حضور يافت 
و در يك مستر كالس بيشتر به مسائل سياسي 
پرداخت تا س��ينمايي. كن لوچ كه در جش��ن 
س��االنه تيري فرمو مدير هنري جشنواره كن 
براي حمايت از فيلم هاي كالسيك و فيلم هاي 
بازسازي شده حضور يافته بود، در دهمين دوره 
برگزاري اين جش��نواره، درباره وضعيت جهان 
در اي��ن مقطع زماني صحبت ك��رد و وضعيت 
بريتانيا و اروپا را به ويژه درباره برگزيت در محور 
سخنانش قرار داد. لوچ گفت: فكر مي كنم اكنون 
در مقطعي بسيار خطرناك به سر مي بريم. اين 
كارگردان ۸۳ س��اله كه بيش از ۳۰ فيلم بلند و 
مستند از دهه ۱۹۶۰ تاكنون ساخته است و ۲ 
بار در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۱۶ براي فيلم هاي »بادي 
كه كشتزار جو را تكان مي دهد« و »من، دانيل 
بليك« نخل طالي كن را برد افزود: با فروپاشي 
سيستم اقتصادي، ما شاهد ظهور جناح راست 
در همه جا هستيم دقيقا همانطور كه سال هاي 
پيش نيز همين وضعيت را ديديم و ما بايد از هر 

راه ممكن با اين امر مبارزه كنيم.

پخشسرودمليايراندرسايتفدراسيونفوتبالبحرين!

صادقي: از بازي با استقالل در آزادي ناراحت نيستم

س��ايت فدراس��يون فوتب��ال بحرين به 
دليل آنچه كه توهين به سرود جمهوري 
اس��المي ايران خوانده شده، از دسترس 
خارج شد. بعد از بي احترامي هواداران بحريني به سرود 
جمهوري اس��المي ايران پيش از ديدار دو تيم ايران و 
بحرين در انتخابي جام جهاني، سايت رسمي فدراسيون 
فوتبال اين كشور كوچك حاشيه خليج فارس هك و از 
دسترس خارج شد. اين اتفاق در حالي رخ داده كه پس 
از ورود به صفحه سايت رسمي فدراسيون فوتبال بحرين 
متني به دو زبان فارسي و انگليسي را مشاهده مي كنيد 
كه در آن نوشته شده: »ما هرگونه بي احترامي به ايران را 
بي پاسخ نمي گذاريم. امكانش نبود در ورزشگاه به سرود 
ملي ايران گوش كنيد، اكنون مي توانيد گوش كنيد.« 
در ذيل اين پيام نيز فايل صوتي سرود رسمي جمهوري 

اسالمي ايران قابل شنيدن است.

سرمربي تيم سايپا مي گويد از اينكه بازي تيمش مقابل 
اس��تقالل در ورزش��گاه آزادي برگزار مي شود، ناراحت 
نيست. ابراهيم صادقي، سرمربي تيم سايپا درباره بازي 
تيمش مقابل استقالل گفت: تيم ما انگيزه زيادي براي 
بازي كردن مقابل استقالل دارد. ما تيم جواني هستيم 
و انگيزه تيم ما كمك مي كند تا يك نمايش خوب را ارايه 
دهيم. اميدوارم فردا يك بازي خ��وب را ارايه دهيم و به 
نتيجه خوبي هم دست يابيم. او افزود: مي دانيم استقالل 
روي زمين بازي مي كند و بازي س��ازي را از عقب زمين 
انجام مي دهد. بازيكنان خوبي در استقالل هستند. آنها 
به خوبي بازي مي كنند و بازي خيلي سختي مقابل آنها 
داريم. درست است كه فصل را خوب شروع نكرده اند ولي 
آنها تيم خوبي هستند و بايد تالش زيادي برابر آنها كنيم. 

سرمربي سايپا اضافه كرد: قرار بود وقتي ما ميزبان استقالل 
و پرسپوليس باشيم، به جاي حضور در دستگردي اكباتان 
در جاي ديگري بازي كنيم. باشگاه بهتر است در اين رابطه 
صحبت كند نه من. بحث ناراحتي و مسائل ديگر مطرح 

نيست. همانطور كه گفتم بهتر است مديريت صحبت كند. 
او درباره تيم استقالل هم گفت: طبيعي است كه استقالل 
در اواخر بازي به هر تيمي فشار بياورد ولي برنامه خاصي 
براي اين موضوع نداريم و بايد در جريان بازي ببينيم چه 
اتفاقي رخ مي دهد. هر تيمي عقب باشد، طبيعي است به 
حريفش فشار بياورد. صادقي در پايان درپاسخ به سوالي 
درباره زهردار نبودن مهاجم استقالل هم گفت: ما بيشتر 
روي تيم خودمان تكيه مي كنيم. استقالل در خط هافبك 
بازيكنان خوبي دارد كه سعي مي كنيم آنها را به خوبي مهار 
كنيم. اگر خيلي به تيم حريف توجه كنيد، از برنامه هاي 
تيم خودتان جا مي مانيد. وي در پايان درباره غايبان تيمش 
مقابل استقالل هم گفت: ما فقط علياري را نداريم و ساير 

بازيكنان در مقابل استقالل مي توانند بازي كنند.

ورزشي
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