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بررسي «تعادل» از
ضعف تقاضا در بازارهاي جهاني

نيـازاقتـصادايـران

ترس از ركود
بازارها را
به كدام سو ميبرد؟

با فروش بليتبازي فوتبال ايران و كامبوج
صورت گرفت

استقبال
شديد بانوان
از بازي تيم ملي

صفحه 16

صفحه 5

«تعادل» از افزايش  100درصدي
زمينهاي ذخيره تهرانگزارش ميدهد

سرمقاله

«تنبيهسيزيفي»
اقتصاد ايران
«صبغ�ه پادش�اهي
مي�ان هدف�ش و
وجدان�ش در آم�د و
رفت اس�ت» .ويليام
شكسپير «زندگي و
مرگشاهجان»
منصور بيطرف چن��دي اس��ت ك��ه
ن��گاه كارشناس��ان و
دس��تگاههاي سياستگذار به شكس��ت برخي از
سياس��تهاي اقتصادي مانند خصوصيس��ازي
متمركزشدهودراينميانتيغانتقاداتتندوتيزبه
آنجارسيدكهحتيبرخيازمديرانسابقبازداشت
وخريدبرخيازبنگاههانيزلغوشد.دستگاهمسوول
هم مانند س��يزيف كه به عل��ت خودبزرگبيني و
حيلهگريبهمجازاتيبيحاصلوبيپايانكهطبق
حكم ميبايست سنگ بزرگي را تا نزديك قلهاي
ببردوقبلازرسيدنبهپايانمسير،شاهد...
همين صفحه

دانش و فن

فيلمهايخارجي در
سرورهايداخليحبس شدند
وبسايتهاي ارايهكننده فيلم و سريال ،اين روزها
با مشكل مواجهند ،برخي «به روز» نميشوند و در
برخي ديگر هم لينكه��اي دانلود فيلم غيرفعال
است .اگر علت را جويا شويد ،با اين عبارت برخورد
ميكنيد كه س��رورهاي داخلي اين وبسايتها
قطع ش��ده اس��ت ،موضوعي كه وزير ارتباطات و
فناوري اطالعات هم آن را تاييد كرده اس��ت .اين
اولينبار نيست كه وبسايتهاي ارايهدهنده فيلم
وسريالخارجيتعطيلميشوند.

وصول خسارت
بانك ملت از انگليس

س��فير ايران در انگليس ،نتيج��ه راي دادگاه و
الزام خزانهداري آن كش��ور به پرداخت غرامت
ب��ه بانك ملت را ي��ك موفقيت مه��م حقوقي
براي اي��ران توصيف كرد .حمي��د بعيدينژاد
ديروز با انتشار پيامي در توييتر نوشت :غرامت
دولت انگليس به بانك ملت كه بر اس��اس راي
چهار م��اه پي��ش دادگاه ميبايد ب��ه آن بانك
پرداخت ميش��د ،پرداخت ش��ده اس��ت .وي
افزود :اين غرامت بر مبناي راي دادگاه بريتانيا
و بعلت غيرقانوني بودن تحريمهايي است كه
خزان��هداري انگليس از س��ال  ۲۰۰۹ميالدي
براي چند سال عليه بانك ملت اعمال كرده بود.
هفته پيش هم بانك ملت در نامهاي به سازمان
بورس كه در س��امانه كدال ق��رار گرفته اعالم
كرد :مبلغ خسارت توافق ش��ده با خزانهداري
انگليس كه مربوط به ش��كايت در دادگاه بابت
تحريم اين بانك بوده ،وصول شده است .وزارت
خزانهداري انگليس در سال  ۲۰۰۹بانك ملت
را به اتهام آنچه «مشاركت در برنامه هستهاي
ايران» خوانده ش��د ،در فهرس��ت تحريمهاي
خود قرار داد .اما بانك ملت از وزارت خزانهداري
انگليس ب��ه دليل ممنوع ك��ردن فعاليتهاي
بانكياش در بخش مالي اين كش��ور ش��كايت
كرده ب��ود و در نهايت در س��ال  ۲۰۱۳دادگاه
عالي انگلي��س به نفع اين بان��ك حكم صادر و
اعالم كرد كه تحريم آن غيرقانوني بوده است.
انگليس در خرداد امس��ال براي پيشگيري از
ادامه پرونده شكايت  ۱.۶ميليارد دالري بانك
ملت ايران از دولت اين كش��ور به دليل اعمال
محدوديتهاي غيرقانوني ،با پرداخت غرامت
به اين بان��ك ايراني موافقت ك��رد .در ماههاي
اخير س��ازوكار قانوني وصول اين خسارت طي
شد تا اينكه بانك ملت در نامهاي بهطور رسمي
وصول اين خسارت را اعالم كرد.

سامانه پيامكي
روزنامه تعادل
به شماره  30005320در دسترس
شماست

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

نادي صبوري|
اوايل مرداد ماه ،درست چند روز بعد از اينكه مايك
پمپئو وزير امور خارجه اياالت متحده از تحريم يك
ش��ركت چيني براي خريد نفت خام از ايران خبر
داده بود ،آمارهاي رس��مي گمرك چين منتش��ر
شد تا نشان بدهد اين كش��ور در ماه قبل متوسط
روزانه  209هزار بشكه نفت خام از ايران وارد كرده
اس��ت .اين رقم افتي قابل توجه نس��بت به ميزان
خريد نفت س��ابق چين از ايران را نشان ميداد اما
بسيار پررنگ شد چرا كه هر چند رقمي كوچك از
تجارتمحسوبميشدولينقضمكانيزمپيچيده
تحريم نفت امريكا به حساب ميآمد .همان موقع
براي خيليها اين پرس��ش ايجاد شد كه اگر چين
ميتواند به صورت «رس��مي» اعالم كن��د دارد از
ايراننفتميخردچرابقيهكشورهاچنينكاريرا
نميكنند؟آنهانميخواهنديانميتوانند؟...
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كركوك

بغدادشرقي
حلفايه
مجنون

الزبير
رميله

قرنهغربي

جهان

توسعهنفتيدرميدانهايكركوك،بغداد،قرنهغربيورميله.
هركدامازاينميادينحداقل 5ميلياردبشكهنفتذخيرهدارند.

چين اينبار منجي اقتصاد
جهاني نخواهد بود

مجنون

رييس كل بانك مركزي اعالم كرد

تملك  10تا  33درصد سهام
بانكها فقط با تاييدبانك مركزي

Petronas

Shell Oil
Company

Statoil

Luk oil

ExxonMobil
Corporatian

Shell Oil
Company

Occidental
Petroleum

Missan Oil
Company

Korea Gas
Corporatian

Eni
S.P.A

South Oil
Company

British
Petroleum

China Natl
Petroleum

75.000

Sep 2011

قرنهغربي

توسعهدهنده

350.000
Sep 2011

North Oil
Company

الزبير
South Oil
Company

Iraqi Drilling
Company

Sep 2011

Dec 2011

سرمقاله

«تنبيه سيزيفي» اقتصاد ايران
توس��عه – كه از قضا تنها دوراني بود كه سياست در
اقتصاد كمترين دخالت را داشت – كه عزم برخي از
سياستگذاران به سمت آن بود كه دخالت سياست
را در اقتصاد به حداقل برسانند،علينقيخاموشي،
رييس وق��ت اتاق اي��ران ،كه به يك��ي از جناحهاي
تاثيرگذار بر سياس��ت ايران وابس��ته اس��ت ،بطور
صريح اظهار كرده بود كه تا زماني كه اقتصاد محور
سياس��ت نباش��د ،توس��عه اقتصادي در كشور رخ
نخواهد داد.
اما اين اظهارنظر همانند اظهارنظرهاي ديگر در پيچ
و خم بحرانهاي سياسي كشور گم و محو شد و درب
اقتصاد ايران دوباره بر همان پاشنه سياست چرخيد
و چرخيد تا ب��ه زمان حال رس��يد ك��ه بزرگترين
دستاوردهاي اقتصادي كش��ور كه ميتوانست رفاه و
رونق را به داخل كشور بياورد به شكست منجر شد.
شكس��ت خصوصيس��ازي را ميش��د از هم��ان
ابت��داي سياس��تگذاري پي��ش بيني ك��رد،البته
اگ��ر تئوريس��ينهاي وقت اقتص��اد ايران دس��ت از
محضانگاريه��اي خ��ود برميداش��تند و اندك��ي
ب��ه واقعيت توج��ه ميكردن��د .كافي اس��ت اندكي
هوش و خرد ميداش��تند تا متوجه ش��وند زماني كه
سياستمداران با همان س��بقه سياسي شان تصميم
ميگيرن��د وارد فعاليت اقتصادي ش��وند ي��ا اينكه
نهادهاي سياسي وارد فعاليتهاي اقتصادي ميشوند
و دست بر برخي از ش��ركتهاي بزرگ ميگذارند يا
برخي از ش��ركتهاي بزرگ واگذاري شده را تحريم
ميكنند تا نهتنها سهامش��ان به حداقل قيمت تنزل
كند بلكه دچار زيان هم بشوند ،معلوم است كه بنيان
ديوار خصوصيس��ازي از هم��ان ابتدا تا ب��ه ثريا كج
ميرود .البته تنها خصوصيس��ازي نيست كه به اين
مصيبت دچار شده اس��ت .مديريت بنگاههاي بزرگ
و متوس��ط اقتصادي هم دس��ت كمي از اين ندارند.
اگر بنگاههاي بزرگ نيمه دولتي كش��ور نتوانستند
به بازدهي باال دس��ت يابند يا اگر بنگاههاي متوسط
نتوانستند رش��د قانع كننداي از لحاظ سايز و توليد
بگيرند ،فقط كافي است به مديريت آنها نگاه شود تا
آثار و اثر سياست را در آنها ببينيد.
ب��ه نظ��ر ميآي��د هيجان��ي ك��ه در زم��ان تدوين
سياس��تهاي اقتصادي كش��ور در اواخ��ر دهههاي
 1360و  1370ب��ر مديران برنامهريز كش��ور حاكم
بود آنها را از يك اصل مهم غافل ك��رده بود كه حوزه
سياس��ت هنوز در اقتصاد ايران آنقدر قوي است كه
ميتواند برنام��هاي را باال ببرد و برنام��هاي را واژگون
س��ازد .بنابراين ،سياس��تگذاراني ك��ه ميخواهند
اقتصاد ايران را رونق بخشند و برنامهاي قوي بريزند،
حتي در خصوص اقتصاد مقاومتي ،بهتر اس��ت يك
جابهجايي در محور برنامهري��زي خود انجام دهند :از
اقتصاد سياستي به سياست اقتصادي حركت كنند
و الغير .در غير اين ص��ورت محكوم به تنبيه همانند
سيزيفهستيم.

توليد

كركوك
670.000

Dec 2011

بغدادشرقي

227.000
رميله
1.400.000

Iraq
petroleum Co

Total S. A.

Petronas

China Natl
Petroleum

صفحه 4

منصوربيطرف|
سردبير|
«صبغه پادشاهي ميان هدفش و وجدانش در
آمد و رفت است» .ويليام شكسپير «زندگي و
مرگ شاه جان»
چندي اس��ت كه نگاه كارشناس��ان و دستگاههاي
سياس��تگذار به شكس��ت برخي از سياس��تهاي
اقتصادي مانند خصوصيس��ازي متمركز شده و در
اين ميان تيغ انتقادات تند و تيز به آنجا رس��يد كه
حتي برخي از مديران سابق بازداشت و خريد برخي
از بنگاهها نيز لغو ش��د .دستگاه مس��وول هم مانند
س��يزيف كه به علت خودبزرگبين��ي و حيلهگري
ب��ه مجازاتي بيحاص��ل و بيپايان ك��ه طبق حكم
ميبايست س��نگ بزرگي را تا نزديك قلهاي ببرد و
قبل از رسيدن به پايان مسير ،شاهد بازغلتيدن آن
به اول مسير باش��د؛ و اين چرخه تا ابد براي او ادامه
داشته باش��د ،محكوم ش��د ،محكوم به بازنگري در
سياستهاي واگذاري شدهاند .چرخهاي كه طي 18
سال گذشته بهطور مكرر تكرار شده است.
سياستهاي اقتصادي از جمله خصوصيسازي در
ايران از سياس��تگذاريهاي سياس��ي جدا نيست.
شايد برخي از سياس��تگذاران اقتصادي كشور در
دهه  1370و  1380كه اكنون دوران بازنشس��تگي
اجباري خود را طي ميكنند ،در آن دوران كه ايران
تازه از جنگ با عراق بيرون آمده بود ،برايش��ان فهم
اين معنا مش��كل بود و لذا فرضيات اقتصادي را كه
در مكاتب اقتصادي غرب خوانده بودند و متاس��فانه
خوب از ب��ر هم نكرده بودن��د در ايران ب��ه آزمايش
گذاشته بودند و متاس��فانه اين مهم را نميدانستند
كه در ايران آنچه تعيينكننده اس��ت «سياس��ت»
اس��ت نه «اقتصاد» .يا به عبارت ديگر نه «سياست
اقتصادي» كه «اقتصاد سياس��تي» .دو كلمهاي كه
جابهجا ش��دهاند به اندازه سياست  40س��اله ايران
صبغه و سابقه دارد و ش��عاع اختالف آن نه يك يا دو
درجه كه  180درجه است.
واقعيت آن اس��ت ك��ه موش��كافي و كن��دوكاو در
ام��ور اقتصادي ايران ك��ه چه ميگ��ذرد و چرا طي
 30س��ال گذش��ته اقتصاد محور سياستگذاريها
نبوده اس��ت ،زياد س��خت نيس��ت .كافي اس��ت به
برنامههاي توس��عه اي (ك��ه هر چند سياس��ت به
معناي سياسي در آن نيامده است) و نيز بودجههاي
ساالنه نگاه انداخته ش��ود .از «الف» تا «ي» تمامي
اين برنامهه��ا و بودجههاي س��االنه نه «سياس��ت
اقتصادي» كه «اقتصاد سياس��تي» م��وج ميزند.
اگر به پيوستهاي بودجه س��االنه و جداول آن نگاه
كنيم دستگاههايي كه از كمكهاي دولت بهره مند
ميشوند نش��ان ميدهد كه چه غلياني در سياست
و اقتصاد ايران دارد رخ ميدهد،دس��تگاههايي كه
عمدتا يا سياسي هس��تند يا در سياست تاثيرگذار.
در اوايل دهه  1380و در زمان اجراي برنامه س��وم

عوامل دردسرساز مجازات
خريداران چيني نفت ايران
برايواشنگتن

پول نفت عراق كجا رفت ؟

رهاسازي شود نقش بسيار موثري در افزايش توليد
مسكن خواهد داشت ،اما متاس��فانه بسياري از اين
دستگاههاي دولتي به دليل آنكه امالك يا اراضي آنها
داراي قيمتهاي نجومي بسيار بااليي است ،حاضر
به واگذاري آنها نيستند و تعداد اين واحدها و امالك
هر روز افزايش مييابد .تعداد اراضي و امالكي كه در
محدوده يا داخل شهرتهران قرار دارد ،كم نيست و در
برخي از نقاط و مناطق مختلف...
صفحه 9

صفحه 10

بانك

« تعادل » بررسي ميكند

مصايب زمينهاي
رها شده
در پايتخت

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
زمينها و امالك رها شده در داخل يا محدوده شهرها
يكي از معضالت جديدي اس��ت كه زمينهساز ايجاد
مشكالت بسياري در شهرها شده است .برخي از اين
امالك و اراضي در اختيار دس��تگاههاي دولتي است
اما اين دستگاهها اجازه نميدهند كه امالك آنها آزاد
شود .بسياري از كارشناسان مسكن معتقدند؛ امالك
يا اراضي در اختيار دستگاههاي دولتي ،در صورتي كه

انرژي

دردسترسنيست

3.100

حلفايه

Nov 2011

همينصفحه

گزارش

اخبار

پول نفت عراق كجا رفت ؟

محمودخاقاني|
كارشناس بينالمللي انرژي|
زمينهس��ازي براي تظاهرات چند روز اخير جوانان و
مردم عراق كه متاسفانه شاهد خسارات جاني ،مالي و
غيره در عراق بوديم موضوعي است قابل توجه در ابعاد
مختلف.مهمتريننكتهايكهتوجهراجلبميكنداين
واقعيت است كه اصحاب ثروتهاي بادآورده درعراق
تالشميكنندتماميتقدرتسياسيواقتصاديراهم
به دس��ت بگيرند تا عراق را از ايران دور و به عربستان و
امريكا نزديك كنند .اين دس��ته از سياس��تمداران و
ثروتمندان عراقي ابتدا مش��كلها را ايج��اد كردند و
ميكنند و بعد با ظاهري عامهپسند مدعي هستند كه
ميتوانند مشكالت را حل كنند .از حدود دوماه پيش
طرحهايي به اج��را درآمد و ابتدا ب��ا تحصن و اعتراض
تني چند از فارغالتحصيالن بيكار دانش��گاهها برخي
مشكالت واقعي دراقتصاد كالن عراق (وابسته به دالر
امريكا -درآمدهاي نفتي) نظير بيكاري ،رانت خواري،
فس��اد ،اختالس و غيره مطرح شد .رسانههاي خاصي
هم روي آن تمركز كردند و صحنه را براي ايامي كه قرار
اس��ت عراق ميزبان زائران اربعين باشد و با هدف برهم
زدن مراسم اربعين حس��يني فراهم آوردند .آنچه در
عراق در چند روز اخير اتفاق افتاد ب��ه آنچه در ديماه
سال 96از مشهد شروع شد و زمينهسازي خروج دولت
ترامپ از برج��ام را فراهم آورد ش��باهتهايي دارد .در
ديماه سال  96دولت درايران موضوع را با تدبير مهار
و مديريت كرد .اما ،در عراق بهدليل وابستگي و نزديكي
برخي از سياس��تمداران و گروههاي سياسي عراقي به
امريكاونيزنفوذفاسدانواختالسگراندراقتصادكالن
به ويژه درصنعت نفت و گاز عراق ش��اهد رويدادهايي
بوديم كه بايد تالش كرد تا اذهان م��ردم ايران و عراق
متوجه باشند كه پول كالني براي تفرقه انداختن بين
مردم اي��ران وعراق به منظور زمينهس��ازي براي روي
كارآمدن و حكومت كردن دس��ت نش��اندگان امريكا
هزينهشدهوميشود.
تلاش براي حض�ور و نفوذ دايم�ي امريكا
درعراق
درراس برنامههاي تحريم و منزويس��ازي ايران براي
رس��اندن صادرات نفت ايران به صفر ،ايج��اد تفرقه و
اختالف بين م��ردم ايران وعراق ق��رار دارد .چرا؟ براي
اينكه پس از اجراي سياست خارج كردن نفت ايران و
ونزوئال از بازارجهاني دولت ترامپ تمركز زيادي براي
افزايشعرضهبهبازارنفتخامعراق،عربستان،نيجريه،
برزيل ،آنگوال و س��ايرين را برنامهريزي كرد .درهمين
حال حجم واردات نفت خ��ام از عراق به امريكا تا بيش
از ششصد هزاربشكه درروز رسيده و هم چنان درحال
افزايشاست.دولتترامپسعيداردبافشارحداكثري
روابط اقتصادي ايران و عراق را دچار تزلزل كند .بديهي
استهمينتالشامريكابهافزايشفشارهاياقتصادي
وكمبودهادرعراقنيزافزودهاست.
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تغييرسياستحضورباقدرتبهنفوذ
امريكا درنظام سياسي و اقتصادي عراق تالش دارد
قدرت سياس��ي ونظامياش را به ي��ك نفوذ دايمي
تبديل كند .دول��ت امريكا با هم��كاري دولتهاي
متحد اروپايي و شركتهاي چند مليتي نفتي ادامه
فساد و اختالس باقيمانده از رژيم صدام حسين در
عراق را يك ابزار مهم و مفيد ارزيابي و به توسعه آن
در س��الهاي اخير كمك زيادي كردند و ميكنند.
دراين راستا حمايت از كاسبان تحريم و بهرهبرداري
از نفوذ اقتصادي و سياسي آنها درايران نيز مد نظر
سياستمداران امريكايي است .به همين دليل پول
زيادي براي تحريك احساسات ضد عراقي درايران و
ضد ايراني در عراق از طريق رسانههاي فارسي زبان،
عربيزبان و بينالمللي هزينه ميشود .درواقع روش
خبررس��اني تظاهرات اخير در ع��راق اين موضوع
را ثابت ميكند .امريكا س��عي دارد ب��ا هماهنگي و
همكاري حاكمان مادام العمر درش��يخ نشينهاي
جنوب خليج ف��ارس و عربس��تان به م��ردم عراق
اينطور تفهيم كند كه ايران و مردم ايران نميتوانند
و نبايد با شما متحد شوند و همكاريهاي گسترده
اقتصادي داشته باشند درحالي كه امريكا ،اروپاييها
و حكومتهايي نظير عربستان ميتوانند عراق را از
وضعيت اقتصادي كنوني نجات دهند .طرحي را هم
تعريف كردهاند كه برا ساس آن تا ميتوانند حضور و
فعاليت شركتهاي ايراني و ايرانيان در اقتصاد عراق
را با مشكالت عديده مواجه كنند.
مردمساالري«نه»ديكتاتوري«آري»
دكترعبدالهييحييزالومDrAbdulhayYahya
 ,Zalloumيك تحليلگر و مشاور امور نقتي ميگويد
كه امري��كا طرفدار ديكتات��وري اس��ت .امريكا اصوال
درمنطقه خاورميانه با ادام��ه روي كار آمدن نظامهاي
مردم س��االري و آنچه به دموكراسي ش��هرت دارد با
هرنوع آن به ويژه مردمساالري ديني كه درايران تجربه
شده است مخالف اس��ت .خب ،دليل آن هم مشخص
اس��ت براي اينكه ش��ركتهاي ب��زرگ چندمليتي
غربي نظير اگزون موبيل ،بيپي ،شل و سايرين با اين
سياس��ت دولتهاي غربي موافق و منافع آنها تامين
ميش��ود .خانم آنتونيا جوهاس Antonia Juhasz
يك تحليلگر بازار نفت به ش��بكه الجزيره گفته است
كه ش��ركتهاي نفتي چندمليت��ي از حمله و تصرف
عراق توسط امريكا و انگليس در سال  2003ميالدي
اس��تقبال كردند .طي بيانيه مشتركي كه توسط كاخ
سفيدودولتعراقچنديپيشمنتشرشدآمدهاست:
«اياالت متحده امريكا درحمايت از عراق و تالش براي
توسعه بخش انرژي عراق خود را متعهد ميداند .امريكا
و عراق با هم ميتوانند راهكارهاي افزايش توليد نفت
عراق كه دربرگيرنده حمايت و پشتيباني بهتر امريكا
برايزيرساختارهايمهمباشدرامشاركتكنند».
ادامهدرصفحه2

تعييناعضايهياتهاينظارت
برانتخاباتمجلسدراستانها

سخنگويهياتمركزينظارتبرانتخاباتمجلس
ازتعييناعضايهياتهاينظارتاستانهاخبرداد
و گفت :اعضاي هيات نظارت شهرستاني و سپس
شهرها نيز در جلس��ات بعدي انتخاب ميشوند.
عباس��علي كدخداي��ي در گفتوگو با تس��نيم با
اش��اره به آخرين اقدامات اين هيات براي نظارت
بر انتخابات مجلس ،گفت :پس از شكلگيري اين
هيات و تعيين رييس و اعضاي هياترييسه آن ،در
مرحله بعدي انتخاب اعضاي هيات مركزي نظارت
بر انتخابات در اس��تانها در دستوركار قرار گرفت.
وي افزود :با تش��كيل جلس��ات مكرر و طبق رأي
اكثريت اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات
يازدهمين دوره مجلس ،اعضاي هياتهاي نظارت
بر انتخابات در تمامي اس��تانها انتخاب شدهاند.
س��خنگوي هيات مرك��زي نظارت ب��ر انتخابات
يازدهمين دوره مجلس ،تصريح ك��رد :در مرحله
بعدي ،قرار است اعضاي هيات نظارت شهرستاني
و سپس ش��هرها نيز انتخاب ش��وند كه اين امر به
جلس��ات بعدي هيات مركزي نظارت بر انتخابات
مجلس موكول ش��ده اس��ت .كدخدايي در پايان
خاطرنشان كرد :جلسات هيات مركزي نظارت بر
انتخابات مجلس بطور مكرر تشكيل ميشود و اين
هيات براي صيانت از آراء مردم ،نظارت مس��تمر و
آنچهقانونبرايشتعيينكرده،خواهدداشت.

بهبودهمكاريايرانباديدبان
هستهايسازمانملل

مديركل موق��ت آژانس انرژي اتم��ي اظهاراتي را
درباره بهبود همكاري ايران با ديدباني هس��تهاي
سازمان ملل مطرح كرد .به گزارش ايسنا از رويترز،
كرنل فروتا ديروز (جمعه) تاكيد كرد كه همكاري
ايران با ديدباني هستهاي سازمان ملل بهبود يافته
اس��ت .فروتا درباره ادعاهايي مبني بر يافتن ذرات
اورانيومي از محلي در ته��ران ،بدون ارايه جزييات
ي��ا بيان صحت و س��قم موض��وع ب��ه خبرنگاران
گفت كه «برخي تعام�لات انجام ش��ده و اكنون
نيز انجام ميشود» و اين تعامل جديد در راستاي
درخواس��تش از ايران در ماه سپتامبر بوده است».
وي همچنين اظهار كرد كه اين پيشرفت ،نتيجه
ديدار با مقامات ارش��د متعدد ايراني در هفتههاي
اخير اس��ت .اين مقام آژانس همچنين در اين باره
گفت :اين يك روند ادامهدار اس��ت .من نميتوانم
از پيش قضاوت كنم كه چطور پايان خواهد يافت.
اين تعامل به معناي آن نيست كه تمامي مسائل را
در برميگيرد ،اما گامي در مس��يري درست است.
آژانس بينالمللي انرژي اتمي در بيانيهاي گزارشي
از سفر اخير مديركل موقت اين نهاد به ايران و ديدار
ويبامقاماتايرانيارايهكردهاست.

رهبر معظم انقالب اسالمي
در ديدار دستاندركاران
كنگره  ۶۲۰۰شهيد استان مركزي:

نبايد اجازه داد حقايق
دفاع مقدس كهنه ،فراموش
يا انكار شود

بيانات رهب��ر معظم انقالب اس�لامي در ديدار
دس��تاندركاران كنگره  ۶۲۰۰ش��هيد استان
مركزي كه در تاريخ  ۸مهر  ۹۸برگزار ش��ده بود،
درمحلاينهمايشدراراكمنتشرشد.حضرت
آيتاهلل خامن��هاي در اين ديدار ،با تاكيد بر لزوم
جمعآوري خاطرات گرانبهاي پ��دران ،مادران
و همس��ران شهدا افزودند :ش��هادت ،موهبت و
امتيازي اس��ت كه خداوند متع��ال نصيب اين
برجستگان كرده است و ش��رح حال و زندگاني
شهيدان ،جانبازان و رزمندگاني كه در اين مسير
درخشان قرار دارند ،سراسر درس و نشاندهنده
مراتب ب��االي معنوي آنان اس��ت .رهبر انقالب
اسالمي برجس��تهتر و درخش��ندهتر شدن ياد
شهيدانراروحيهبخش،اميدبخشوجهتبخش
خواندند و خاطرنش��ان كردند :از جمله مواردي
كه بايد در ثب��ت خاطرات خانوادههاي ش��هدا
موضوع سوال و بررس��ي قرار بگيرد ،انگيزههاي
آنان از موافقت با حضور فرزندان و همسرانشان
در ميدان جهاد در راه خدا اس��ت .ايشان انگيزه
شهيدان از جهاد را كسب رضاي الهي و ذكر و نام
حضرت سيدالش��هداء عليهالسالم برشمردند و
حقايق برجسته ،كهنه
گفتند :نبايد اجازه داد اين
ِ
و فراموش شود ،يا مجالي براي انكار آنها به وجود
آيد،همچنانكهامروزبرخيافراد،پارهايازبينات
انقالب را صراحتاً انكار ميكنند .حضرت آيتاهلل
خامنهاي افزودند :برگزاري اينگونه اجتماعات و
گردهماييها نبايد پايان كار تلقي شود ،بلكه بايد
به مثابه آغاز راه در آشنا كردن جوانان و نوجوانان
با معارف انقالب و دفاع مقدس باشد.

رويموجخبر
س�فير ايران ب�ه وزارت خارجه روس�يه
فراخوانده شد؛ ايسنا|
وزارت امور خارجه روس��يه اعالم كرد كه سفير
كشورمان در مس��كو را براي پارهاي توضيحات
احضار كرده اس��ت .به گزارش اسپوتنيك ،ماريا
زاخارووا ،س��خنگوي وزارت امور خارجه روسيه
اعالم كرد كه مهدي س��نايي ،س��فير كشورمان
در مس��كو در پي بازداش��ت يك خبرنگار روس
در ايران ب��ه وزارت امور خارجه روس��يه احضار
شده است .همچنين تيمور شافير ،دبير اتحاديه
روزنامهنگاران روسي گفت كه اين نهاد در تالش
است تا براي كس��ب اطالعاتي درباره اين رخداد
با طرف ايراني و مش��خص ك��ردن اتهامات عليه
اين شهروند روس تماس بگيرد.مقامات رسمي
كش��ورمان هنوز درباره اين خبر واكنشي نشان
ندادهاند .گفته شده اين خبرنگار روس در تالش
برايجاسوسيبرايرژيمصهيونيستيبودهاست.
واكنش ايران به وق�وع حادثه براي يكي
ازشهروندان افغان در قشم؛ ايرنا|
سفارت ايران در كابل در مورد وقوع حادثه براي
يكي از ش��هروندان افغانس��تان در جزيره قشم
بيانيهاي را صادر كرد .متعاقب انتشار خبري در
رسانههاياجتماعيمبنيبروقوعحادثهايبراي
يكي از اتباع افغانستان در جزيره قشم ،وزارت امور
خارجه ايران يادداشتي از سفارت افغانستان در
تهران در اين خصوص دريافت كرد و بر اين اساس
اينموضوعاكنونازطريقمراجعقانونيدردست
پيگيري است .بديهي است ،چنانچه جرمي در
اي��ن رابطه صورت گرفته باش��د مراجع قضايي
ايران طبق قانون با مجرمي��ن برخورد خواهند
كرد .همزمان سفارت ايران بر ضرورت هوشياري
نس��بت به طرح برخي مطالب بياساس توسط
كساني كه دوستي دو ملت ايران و افغانستان را
نشانهگرفتهاند ،تاكيد ميكند.
تالش فرانس�ه ب�راي زنده نگهداش�تن
برجام؛مهر|
وزيرامورخارجهفرانسهدراظهاراتياعالمكردكه
ايران و فرانسه تنها يك ماه فرصت دارند تا طرح
پاريس براي زنده نگه داش��تن برجام را اجرايي
كنند .به گزارش رويترز« ،ژان ايو لودريان» وزير
خارجه فرانس��ه در اظهاراتي اع�لام كرد :طرح
فرانس��ه براي برجام تاكنون موفقيتي نداشته و
اين بس��تگي به ايران و امريكا دارد كه اين طرح
را زنده نگه دارند  .وزير خارجه فرانس��ه در جمع
قانونگذاران فرانسه گفت :اگرچه ابتكار ماكرون
براي ميانجيگري تاكنون نتيجه نداشته است اما
با توجه به اينكه ايران اعالم كرده تا اوايل نوامبر
اقدامات جديدي را براي كاهش تعهدات توافق
وين انجام خواه��د داد ،از اين رو اين دو كش��ور
فرصت چنداني براي توقف روند افزايش تنشها
در منطقه ندارند.
براي حفظ برجام حس�ننيت الزم است
نهتحريم؛مهر|
يكي از نامزدهاي پست رياست آژانس بينالمللي
ان��رژي اتم��ي ميگويد نجات برج��ام منوط به
اقداماتيازسويدوطرفاستونيازبهحسننيت
دارد نه تحريم .به گزارش رويترز« ،مارتا ژياكووا»
رييس فعلي س��ازمان تنظيم مقررات هستهاي
اسلواكي ،گفت كه اگر ايران بطور كامل به توافق
هستهاي بازگردد و به جاي تحريم نيز ُحسن نيت
نشان داده شود ،هنوز ميتوان برجام را حفظ كرد.
ژياكووابهرويترزگفت«:ديگرطرفهاييكههنوز
دربرجامماندهانديعنيسهكشوراروپاييفرانسه،
آلمان و بريتانيا همراه چين و روس��يه بايد راهي
برايكمكبهايراندراينشرايطدشوارپيداكنند
تا نشان داده شود كه اين توافق همچنان محترم
شمرده ميشود».
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ايران

رييس قوه قضاييه تاكيد كرد

نظام بانكي بايد سرمايه را در اختيار كارآفرين قرار دهد نه دالالن

درشرايطيكهموضوعرونقتوليدوحمايتازتوليدداخلي
از جمله مهمترين راهبردهاي اقتصادي كشور در شرايط
حساسفعليبرايعبورازچالشهايپيشروست؛رييس
قوه قضاييه با اشاره به اينكه دستگاه قضايي خود را موظف
ميداند از سرمايهگذاران حمايت كند ،اضافه كرد « :نظام
بانكيبايدسرمايهرادراختياركارآفرينقراردهدنهدالالن».
اشارههاي صريحي كه نشان ميدهد در فرآيند تخصيص
تسهيالت ويژه رونق توليد نارس��اييهايي وجود دارد كه
از منظر رييس دس��تگاه قضا براي بهبود وضعيت توليد و
بازرگاني كشور چارهاي جز سالمسازي آن وجود ندارد .به
گزارش قوه قضاييه ،حجتاالسالم سيد ابراهيم رييسي
ديروز(جمعه)درنشستيخبريبهعنوانحسنختامسفر
بهاستانهرمزگان،،افزود:دراولينبازديدبهبندرفعالشهيد
رجايي رفتيم ،بندري كه بيش از پنجاه درصد از صادرات و
وارداتكشوررا دارد.ويبابياناينكهبخشهاييازاينبندر
تجاريرابازديدوجلسهستادمبارزهباقاچاقكاالوارزرادر
اينمكانبرگزاركرديم،خاطرنشانكرد:ازسويمسووالن
ذيربط گزارشي از روند كارها و پيشرفت اقدامات صورت
گرفته،ارايهشد.رييسقوهقضاييهباتاكيدبراينكهاقدامات
صورت گرفته با آنچه بايد باش��د ،فاصله دارد ،خاطرنشان
كرد :ما بايد وضع موجود را رصد كرده و فاصله آن را با وضع
مطلوب بسنجيم.
وي با اش��اره به اينكه تاكيد ما روي قاچاق س��ازمانيافته
است ،اضافه كرد :تمركز ما روي كوله بران نيست بلكه بايد
بر شبكههاي قاچاق سازمانيافته باشد و در جلسه مذكور
تصميمجديبرايشناختاطالعاتيشبكههايقاچاقو
اقدامات قاطعانه برخوردي صورت گرفت .حجتاالسالم
رييسي با بيان اينكه بايد يك حركت پيگيرانه بدون هيچ
تاخيرياانقطاعيدراينموضوعصورتگيرد،اظهاركرد:در
دوميننشستباخانوادهمعظمشهدا،نخبگانوروحانيون
نكات خوب��ي مطرح و بر نق��ش جوان��ان در برونرفت از
مشكالتكنونيتاكيدشد.
وي با بيان اينكه اقتصاد دريا بايد در هرمزگان فعال ش��ود
زيرا هم به اشتغال و هم به توليد ميرسد ،تصريح كرد :در

كشور رسيدگي شود ،اظهار كرد :در دادگستري هرمزگان
در مدت كوتاهي كه رييسكل جديد مستقرشده است،
شاهد تغييرات محسوس��ي بوديم و نشان از رشد دستگاه
قضاييدرايناستاندارد.

ش��وراي اداري استان هرمزگان بر حمايت از كارآفرينان و
س��رمايهگذاران تاكيد شد .عاليترين مقام قضايي كشور
با اش��اره به اينكه دستگاه قضايي خود را موظف ميداند از
س��رمايهگذاران حمايت كند ،اضافه كرد :نظام بانكي بايد
سرمايهرادراختياركارآفرينقراردهدنهدراختياردالالن.
هياتهاي ويژه قضايي در استان ها
حجتاالسالمرييسيبابياناينكه 9هياتازسويدستگاه
قضايي به شهرس��تانها اعزام ش��د و پنج هيات وضعيت

دستگاه قضايي در شهر بندرعباس را رصد كردند ،عنوان
كرد :دستوراتي در جهت رفع كمبود نيروي انساني و مالي
صورت گرفت و بيش از  600ميليارد ريال از اعتبارات قوه
قضاييه و اعتبارات اس��تاني به مشكالت دستگاه قضايي
هرمزگانپرداختخواهدشد.حجتاالسالمرييسيادامه
داد :در برخي مناطق مثل بش��اگرد نبود دستگاه قضايي
با مش��كالت جدي مواجه است و بايد به س��رعت در اين
شهرستان دستگاه قضايي مستقر و ايجاد شود .وي با بيان
اينكه سه هفته قبل بازرس��اني به هرمزگان اعزام و پس از

كاركارشناسيتصميماتمهميدرسفرامروزگرفتهشد،
افزود:وحدتوانسجامبينتماميگويشها،سنيوشيعه،
مسووالن و مردم در هرمزگان وجود دارد و اگر اين وحدت
تداوم داشته باشد ،توس��عه هرمزگان رشد بااليي خواهد
داشت.رييسقوهقضاييهبيانكرد:اميدوارمروزبهروزشاهد
توسعههرمزگانباشيمواطميناندارمنخبگانايناستان
ميتوانند نقش كارآمدي در توسعه كشور داشته باشند.
وي در پايان با بيان اينكه چهارده يا پانزده پرونده قاچاق در
گمركات هرمزگان مطرح شد كه قرار بر آن شد در استان و

دريا را براي قاچاقچيان ناامن كنيد
رييسقوهقضاييههمچنيندرنشستديگريبافرماندهان
ارش��د نظامي اس��تان هرمزگان با تاكيد بر اينك��ه دريا و
محيطش را براي قاچاقچي��ان ناامن و به قول همكارانتان
قرمز كنيد ،گفت :قاچاقچيان بايد احس��اس كنند اينجا
خطر از دس��ت دادن همه منافعشان را دارند نه فقط خطر
از دس��ت دادن كاال و كشتي ،بلكه خودشان هم محاكمه
شوند.بهگزارشمركزرسانهقوهقضاييه،حجتاالسالمسيد
ابراهيمرييسيشبگذشتهباحضوردرنشستفرماندهان
ارشد نظامي استان هرمزگان با بيان اينكه گمرك مرزبان
اقتصادي كش��ور در واردات و صادرات است ،گفت :چشم
گمرك هميشه بايد مثل آن ماموري كه در برج ديدهباني
مرزباني ميكند ،باز باشد و به عنوان يك برج ديدهباني در
حوزه اقتصادي عمل كند .وي خطاب به فرماندهان ارشد
نظامي استان هرمزگان با تاكيد بر اينكه دريا و محيطش
را براي قاچاقچيان ناامن و به قول همكارانتان قرمز كنيد،
اظهار كرد :قاچاقچيان بايد احس��اس كنند اينجا خطر از
دست دادن همه منافعشان را دارند نه فقط خطر از دست
دادن كاال و كشتي ،بلكه خودشان هم محاكمه شوند .وي
خاطرنشانكرد:همكارانقضايينيزدرايناستانازاقدامات
صورت گرفته در اين زمينه حمايت ميكنند .رييس قوه
قضاييه با اشاره به اظهاراتش در سمينار سپاه با بيان اينكه
نبايد ميدان به مفسدين داد ،گفت :يقه كسي كه زد و بند
ميكند را بايد گرفت و از اين موضوع نميگذريم .با كساني
كهزدوبندميكننددرهرمقاميكهباشندبرخوردميكنيم
واينقضيهبايددرجامعهجابيفتد.ويخطاببهحاضرين
در جلسه ادامه داد :همانطور كه در دريا همه كشتيها در
كنترلوديدهبانيشماهستندونميتوانندازچترشمافرار
كنند،دركشورنيزكسينميتوانداززيرچترمافراركند.

علي شكوهي در سومين جلسه از سلسل ه نشستهاي جريانشناسي سياسي ايران معاصر:

روحانيتشيعه تاخر نظري دارد

سومينجلسهازسلسل هنشستهايجريانشناسيسياسي
ايران معاصر ازسوي دفتر سياسي حزب اعتماد ملي برگزار
شد .علي ش��كوهي ،روزنامهنگار و نويسنده ،در اين نشست
به جريان نهضت تنباكو و مقايسه انديشه و عملكرد ميرزاي
ش��يرازي و سيد جمالالدين اس��دآبادي پرداخت و گفت:
برخي معتقدند مشروطه در واقع فرع بر نهضت تنباكو است
كهمرحلهاي[…]
سومينجلسهازسلسل هنشستهايجريانشناسيسياسي
ايرانمعاصرازسويدفترسياسيحزباعتمادمليبرگزارشد.
عليشكوهي،روزنامهنگارونويسنده،درايننشستبهجريان
نهضتتنباكوومقايسهانديشهوعملكردميرزايشيرازيو
سيدجمالالديناسدآباديپرداختوگفت:برخيمعتقدند
مشروطه در واقع فرع بر نهضت تنباكو است كه مرحلهاي از
قدرتنماييعلمابودوحسمطالبهگريدرروحانيترابسط
داد.درواقعمعتقدندنهضتمشروطهكهباعدالتخواهيعلما
شروعميشود،متاثرازنهضتتنباكواست.اوبااشارهبهاينكهاز
نظرتاريخي،قاجاريهبدتريندورهدردادنامتيازبهكشورهاي
بيگانهبود،افزود:يكيازاينامتيازهاانحصارتجارتتنباكوبه
تالبوت بود كه قرار ميشود تا ۵۰سال كل تجارت تنباكو به
اينشركتواگذارشود.
ش��كوهي ادامه داد :در ايران استعمار سه مرحله را طي كرد.
مرحله اول دوره صفويه بود كه كش��ورهاي خارجي سعي
ميكنندواردايرانشوندوبرمسائلداخليايراناشرافپيدا
كنندوبفهمندكيبهكياستوباوضعيتافرادوقوميتهاو
بزرگانوخانهاودربارو … آشنا شوند .ايندوره تا آغازدوره
قاجاريه« ،دوره جايپا» بود يعني دورهاي كه استعمار جاي
پايشراپيداوسفتميكند.
بهگفتهشكوهي،دورهدومكلدورهقاجاريهاستكهدورهنفوذ
بود.درايندورهبيگانگانبامسائلايرانآشناشدهوباكساني
همكاريودرداخلدربارآدمهاييرابرايهمكاريباخودشان
پيدا كردهاند .در اين دوره با اس��تقاده از نفوذشان ميتوانند
آدمهايي را عزل كنند و افرادي را س��ر كار بياورند .اين دوره،
«دوره نفوذ» است .اين تحليلگر سياسي افزود :مرحله سوم
از كودتاي ۱۲۹۹و به قدرت رساندن رضاشاه شروع ميشود
ودرسال ۱۳۲۰بابردنرضاشاهوجانشينيمحمدرضاشاهو
سپس در كودتاي ۱۳۳۲هم ادامه پيدا ميكند كه اين ،دوره
سلطهاست.درايندوره،ديگرازنفوذاستفادهنميكنندبلكه
دستورميدهندوامرونهيميكنندوپادشاهتعيينميكنند.
بهگفتهشكوهي،پادشاهاندورهقاجارازسياستموازنهمثبت
يدادند
تبعيتميكردندوبهروسيهوانگلستانهردوامتيازم 
تارضايتهردوقدرتراداشتهباشندوموقعيتشانراتثبيت
كنند .او با اشاره به اينكه تالبوت در ايران در ماجراي تنباكو
اقداماتي ميكند كه ش��بيه به اقداماتي بوده كه انگليس در
سلطه بر هند به بهانه دفاع از كمپاني هند شرقي انجام داده

ادامهازصفحهاول

است،گفت:درهندگفتندبرايحفظمنافعوامنيتكاركنان
شركت ،نياز به نيروي نظامي داريم و از اين طريق به كل هند
س��يطره پيدا كردند .اين روش را در ايران در جريان قرارداد
تنباكوتكراركردندوبرايمثال ۲۰۰هزارنيرويانگليسييا
هنديواتباعديگرمستعمراتراباعناوينمختلفواردايران
كردند .حدود صد هزار نفر براي تبليغ مسيحيت و ساخت
كليسا وارد ايران شدند .مثل هند در ايران ارتش مستقل راه
انداختندوشبههپادگانهاييساختند .شكوهيتوضيحداد:
اينجامردموبازاريانوتجاروبازرگانانمخالفتميكنند.در
واقعبازاريانوتجارداخلياولينمعترضانبهقراردادانحصار
تجارتتنباكوبودند.كشاورزانيكهكشتتنباكوميكردندو
مشتريهايمتعدديداشتند،معترضانبعديبودند؛چراكه
باانحصارتنباكو،مجبوربودندتحتهرشرايطيفقطبهيك
خريدار تنباكو را بفروشند .دولت روسيه هم معترض بعدي
بودكهميگفتامتيازتنباكوخالفقراردادتركمنچاياست
وبنابراينياامتيازرالغوكنيدياامتيازجديدديگريهمبهما
بدهيد.علماوروحانيونهمبهدليلمخالفتباسلطهبيگانهو
حمايتازكشاورزانواردعرصهمخالفتشدند.روشنفكران
و مصلحان اجتماعي مثل س��يدجمالالدين اس��دآبادي و
گردانندگاننشريهاختردرتركيههممعترضانديگراينامتياز
بودند كه ماهيت اين امتياز را با اقدامات كمپاني هند شرقي
مقايسهميكردندواينكهميزانخسارتيكهاينامتيازبهما
ميزند ،بسيار بيشتر است .اين نويسنده و روزنامهنگار ادامه
داد:مجموعايناعتراضاتيكجريانقدرتمندميسازد.در
اين مقطع روحانيت و تجار كه م��ردم را هم دارند رو در روي
حاكميتقرارميگيرند.سيدجمالالديناسدآبادييكياز
محركاناصليعليهاين قراردادو قراردادهايديگربود .سيد
جمالالديندرايراننامههاييعليهناصرالدينشاهخطاببه
ميرزايشيرازيمينويسدكهيكيازنامههاقبلازحكمحرام
شدنتنباكوودونامهمربوطبهبعدشاست.برخيمعتقدند
نامههايسيدجمالبرميرزاشيرازيوصدورحكمتحريماثر
نداشتهوبرخيمعتقدندقطعااثرداشتهاست.البتهبخشياز
روحانيت هم تن به اين حكم ميرزا نميدهند ،در حالي كه
وقتييكيازمراجعراجعبهموضوعيحكمشرعيميدهد،
سايرعلمانبايدمخالفكننداماميبينيمبرخيعلمامخالفت
كردندوحتيآيتاهللسيدعبداهللبهبهانيكهبعدهاازسران
مشروطهشد،بااليمنبرقليانميكشد.امابههرحالدامنه
مخالفتها با اين حكم چندان گسترده نبود و حاميان حكم
يدادند.حتيداخلكاخهم،زنان
اكثريتجامعهراتشكيلم 
شاهقليانهاراشكستندودرنهايتشاهناچاربهعقبنشيني
ازدادناينامتيازشد.
شكوهياظهاركرد:امادرجرياناينمبارزهولغوقرارداد،چند
اتفاق ميافتد كه سرمنشا اتفاقات بعدي ميشود .اول اينكه
ابهتشاهقاجارازهمينمقطعشكستهشدوديگربهجايگاه

پول نفت عراق كجا رفت ؟

باتوجهبهذخايرغنينفتعراقبسياريازتحليلگرانبراين
عقيدهاندكهعراقدرسال 2030ميتواندبخشاعظمحجم
نفت خام مورد نياز بازار جهاني را تامين كند .س��ازمانهاي
اطالعاتيامريكاواروپامعتقدندكهچنانچهعراقوايرانمتحد
باشنديابشوندباهمميتواننددربازارجهانيانرژيتاثيرمهمي
ايفاكنندوبايدجلويايناتحادبههرقيمتيگرفتهشود.

مردمعراقميگويندنفتعراقراميدزدند
شبكه الجزيره از يك كارشناس نفتي نقل كرده است كه
مردم عراق به اين نتيجه رسيدهاند كه شركتهاي نفتي

چند مليتي كه درعراق فعاليت دارند منابع نفتي عراق را
ميدزدند« :مردم عراق در زمان حكومت صدام در عراق
همين عقيده را داشتند و فكر ميكردند با سقوط رژيم
ديكتاتوري صدام ث��روت نفت وگاز عراق به مردم عراق
تعلق ميگيرد .ولي با تسلط ش��ركتهاي نفتي غربي
بر منابع نف��ت وگاز عراق پس از حمله امريكا و انگليس
به عراق متاس��فانه وضع همان است كه در دوران صدام
بود ».آقاي بسيم الخليل صاحب يك رستوران در بغداد
به ش��بكه الجزيره گفت« :مردم عراق اين نكته را مورد
توجه قرار ميدهند كه اگر عراق نفت نداشت آيا امريكا

قبلي برنگشت .نكته ديگر اينكه روحانيت به قدرت مردم 
ي
خودش پي برد و اتفاقا س��يد جمال كه با ميرزاي ش��يرازي
اختالفات مش��ي هم دارد ،به همين مساله اشاره ميكند و
ميگويداالنبهترينفرصتبرايخلعناصرالدينشاهاست.
اما روحانيت سنتي ما راضي نميشود كه شاه نباشد و شيعه
تضعيفشود.درايندورهروحانيتنهتنهابهتشكيلحكومت
فكرنميكند،بلكهميگفتندشاهبايدباشد .اوبااشارهبهايده
جمهوريت رضاخان ،گفت :اكثريت علما با جمهوريت هم
مخالفتميكنندومعتقدندشاهضعيفكهباعلماهمهمراهي
يدانيمچيستواصال
كند،بهترازرييسجمهورياستكهنم 
از نوع حكومت آن چيزي نميدانيم .بنابراين تا اين مقطع،
روحانيون ميخواهند ش��اه را كنترل كنند اما سيدجمال
ميخواهد تغيير س��لطنت اتفاق بيفتد .يك دليل اين نظر
س��يد جمال هم حضور او در اروپا است و افسوس ميخورد
كه چرا ميرزاي ش��يرازي اروپا را نديده و اگر ميديد و آشنا
ميشد ،مرجع موفقتر ميشد .يك بار هم وقتي سيد جمال
نزد ميرزاي شيرازي ميرود ،ميرزا او را نميپذيرد و ميگويد
سيدجمال توقعات و انتظاراتي از من دارد كه من نميتوانم
بپذيرم.شكوهيتوضيحداد:سيدجمالبهدنبالاحيايعزت
مسلمانان و اتحاد اسالمي و بازگشت به حكومت سلف است
و اين امر را از طريق ايجاد وحدت ميان دولتهاي مسلمان
پيگيريميكندوليبههدفشنميرسدوبهضديتبابرخياز
آنهامانندناصرالدينشاهكشيدهميشودوخواستارسرنگوني
شاهايراناستاماعلمابيشتربهفكروضعيتحوزههايعلميه
وتشيعوشيعيانبودندوشاهضعيفراترجيحميدهندزيرا
بهترحرفگوشميكند .بهگفتهشكوهيبرخيميگويند
نهضتتنباكومقدمهمشروطهاستومناينسخنرابيربط
يدانم.مرحلهاولمشروطهتشكيلعدالتخانهبرايكنترل
نم 
ظلم حكام محلي بوده اس��ت اما همزمان ،اتفاقات ديگري
هم رخ مي دهد و مردم با مفاهيمي تازه رو به رو ميش��وند.
شكوهي با بيان اينكه ما اول ،رويه استعماري غرب را ديديم،
تاكيد كرد :به تدريج معلوم ميشود در غرب اتفاقات ديگري
همميافتدكهآناتفاقات،منشااينقدرتاست.شايداگراول
علمغربميآمد،علمابامظاهرنوگراييوعلمغربمخالفت
نميكردند .اما اول اس��تعمار غرب آمد .ما ابتدا با عقالنيت و
نظامهاي جديد كشورداري غرب مواجه نشديم بلكه اول با
رويه استعماري غرب رو به رو شديم و وقتي بعدا خواستيم
علموعقلغربراهمانتخابكنيم،دچارانسدادشديم .اودر
پاسخبهاينسوالكهچرابرخيعلمانگاهشانبيشتربهشاه
بودهتامردم،بااشارهبهاينكهسيدجمالدراواخرعمرازاصالح
پادشاهان نااميد شده بود ،گفت :او خودش را نقد ميكند كه
در اين زمينه خطا كرده اس��ت و اگر به جاي حكام به سراغ
مردم ميرفت ،دستاورد بيشتري نصيب ميشد .البته بايد
دانستدر آن شرايط ارتباطبا توده مردمهمبهراحتي ميسر

هزاران سرباز خود را قرباني ميكرد و ميلياردها دالر براي
حضور نظامي در منطقه هزينه ميكرد؟» آقاي ترامپ
رقم هفت ميليارد دالردراين رابطه را فاش كرده است كه
امريكا هزينه كرد تا به عراق حمله كند و در منطقه خليج
فارسحضورنظاميداشتهباشد.درحالحاضرنيزامريكا
از جيب آلسعود ميلياردها دالر هزينه ميكند تا فشار
تحريمهاي حداكثري عليه ايران را اجرايي كند.
آقاي احم��د علي يك مهندس بيكار عراقي به ش��بكه
الجزيره گفت« :فقط يك بچه ممكن است باور كند كه
امريكا براي كمك به مردم عراق به اينجا آمده اس��ت».

نبود و روحانيون نميتوانستند به راحتي با مردمي كه بيش
از۸۰درصدشان در روستاها زندگي ميكردند ،ارتباط برقرار
كنند و پيامش��ان را به راحتي به مردم برسانند .به اين دليل
روحانيون با همان ميزان نفوذي كه داش��تند ،تالش كردند
رويشاهتاثيربگذارند.بعدهارضاشاهتالشميكندسيطره
روحانيت را به حداقل برس��اند اما روحانيون در همين دوره
بزرگترينحوزهعلميهشيعيانرادرقمشكلميدهند .اين
نويسندهتشريحكرد:البتهباشكلگيرينهادهايحاكميتي،
دامنهنفوذروحانيتكاهشپيداميكندوليدردورهرضاخان،
روحانيونهمغيرسياسيميشوند.بيشترعلمايمشروطه
وقتيمشروطهبهنتيجهمطلوبنرسيدوبهويژهبعدازاعدام
شيخ فضلاهلل ،ديگر تا حد زيادي از سياست فاصله گرفتند
بطوري كه وقتي مدرس سعي كرد مقابل رضاخان بايستد،
بسياري از علما با او همراهي نكردند .مدرس تمام تالشش
را ميكند كه در مجلس موسس��ان ،رضاخان شاه نشود اما
آيتاهلل كاشاني در همان مجلس به پادشاهي رضاخان راي
ميدهد .شكوهي در پاسخ به اين سئوال كه جريان نوگرايي
دينيچهجايگاهاجتماعيدرآندورهداشتهاست،گفت:در
آن مقطع ،سيد جمال آنچنان جا نيفتاده بود و حركاتش به
صورتموجاجتماعيدرنيامد.سيدجمالبعدهاشناختهشد
وشاگردانشراهاوراادامهدادندوبهصورتيكجريانفكري
در آمد .شان عملي سيدجمال را بايد در ترور ناصرالدين شاه
ديد .او در اين زمان يكي از علما در بين ساير علما بود و بعدها
بهخصوصوقتيبهمصررفت،بهيكجريانفكريوسياسي
تبديل و مشخص شد كه چه پيامهاي اختصاصياي دارد .او
دررابطهباروشنفكريدينيدرآنمقطعگفت:روشنفكري
دينيفرعبربقيهروشنفكريهاهستندوپيشازظهورديگر
جريانهايروشنفكريوجودخارجينداشتند.تاروشنفكري
الييك و مليگرا و ماركسيستي شكل نگرفته ،روشنفكري
ديني معنا پيدا نميكند .روشنفكري ديني پاسخي است به
شبهاتيكهايندستازروشنفكرانايجادكردندومذهبيون
سنتينتوانستهاندپاسخشرابدهند.روشنفكريدينيبهاين
شبهاتپاسخميدهد .اينپژوهشگرتاريخيدررابطهبانوع

كارش��ناس بينالمللي نفت خانم آنتوني��ا جوهاس با
مردم عراق هم عقيده اس��ت و به ش��بكه الجزيره گفته
است كه « :امريكا و شركتهاي چند مليتي نفتي نقش
مهم��ي درطرح خصوصيس��ازي صنع��ت نفت عراق
داش��تند و دارند .درواقع با البيگري آنها س��عي شده و
ميش��ود كه قانون گذاران عراقي  -قانون نفت عراق -را
به تصويب برس��انند كه براس��اس مش��اركت در توليد
)Production Sharing Agreements(PSAS
بتوانند در صنعت نفت عراق حضور فعال داشته باشند».
قراردادهايمشاركتدرتوليدمعموالمنافعسرمايهگذار
غرب��ي را درصورتيكه مذاكرهكنن��ده درطرف دولتي
قرارداد فاسد باش��د يا وارد نباشد بهتر تامين ميكند و

حكومتيكهسيدجمالبهدنبالتشكيلآنبود،اظهاركرد:
س��يدجمال پيشفرضهاي ذهنياي دارد كه بر آن اساس
ميشودگفتاوچگونهحكومتيراميپسنديد.قانونبرايش
اعتباروقدرتمشروطهوكنترلشدهوعلمجديدونهادهاي
جديدومدنيبرايشموضوعيتدارد.اگربهقدرتميرسيد
شايدميتوانستحكومتعقالنيتريازتجربهماشكلدهد.
اوافزود:درآندورههنوزمشروطهتجربهنشدهبود.درانقالب
اسالمي روحانيت تجربه مشروطه را پيش رويش گذاشت و
به حاش��يه نرفت و به قدرت رسيد .يعني گفت نكند اين بار
هم فردي مانند شيخ فضلاهلل اعدام شود .اگر مشروطه نبود
شايد ما به نظارت فقيه ميرسيديم .به هر روي سيدجمال
ميخواس��ت به عنوان يك مصلح اجتماعي اتحاد جماهير
اسالميايجادكندتابااستعمارمقابلهشود.
شكوهيدرادامهاظهاركرد:برخوردروحانيتهموارهسلبي
و انتقادي بوده و نظام ساز نبوده است .فقه حكومت در شيعه
بس��يار ضعيف است .حتي با اين تجربيات بعد از انقالب هم
نميتوانيمبگوييمفقهحكومتغنيداريم.شوراينگهبانبا
لوايحيمخالفتميكندكهجزوبديهياتاستودركشورهاي
ديگر تعجب ميكنند كه چنين لوايحي رد شود .چرا؟ چون
برنامهاي براي حكومتداري نداش��تيم .اوايل انقالب براي
ماليات گرفتن بايد چانه ميزديم .برخي علما ميگويند ما
در اس�لام ماليات نداريم .يا شيخ فضلاهلل در دوره مشروطه
ميگويدقانون،دينخداستوقانوننيازنيست.بعدازانقالب
بانكدارياسالميمطرحشد،امابانكداريكفاريااديانديگر
راببينيدكهقطعااسالميترودينيتراست.
ايننويسندهبابياناينكهازنظرتئوريكروحانيتشيعهتاخر
نظريدارد،گفت:مايكاجماليازحكومتداريدرذهنمان
ب��وده و با آن انقالب كرديم و حكومت را در دس��ت گرفتيم.
ش��وراي نگهبان در سالهاي متعدد قوانيني را رد ميكرد و
ميگفت اين قوانين از دل فق��ه و از دل دين بيرون نميآيد
درحاليكهاينشورابايدتنهابهمتعارضنبودنقانونباشرع
اكتفاميكردنهتطابقآنها.اينوضعيتتاخرنظريهنوزهم
موضوعيتدارد.

چنانچه طرف قرارداد هم به اصطالح خصوصي باشد كه
چه بهتر .درهمين حال امريكا با خلق داعش ميلياردها
دالر هزينههاي زيرس��اختاري را به دولت ومردم عراق
تحميل كرد .اما همكاري خوب م��ردم ايران و عراق در
منطقه طرح داعش را به شكست كشاند .يك مهندس
عراقي كه با يك شركت ايراني همكاري دارد معتقد است
كه مردم ايران ب��ا تدبير و صبر بايد به مردم عراق كمك
كنند تا توطئه جديد امريكا و آل س��عود در عراق كه با
بهرهبرداري از كمبودهاي مختلف ناشي از تحريمهاي
اقتصاديتحميليبهمردمايرانودزديدنصدهاميليارد
دالر پول نفت صادراتي عراق است را با برگزاري با شكوهتر
راهپيمايي اربعين خنثي و امريكا را از عراق بيرون كنند.
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يك كارشناس حوزه كار در گفتوگو با «تعادل» اولويتهاي دولت در ايجاد اشتغال را بررسي كرد

بنگاههايخاموش را احيا كنيم

گروه اقتصاد كالن| ريحانه مهدوي|
يك كارش�ناس حوزه كار ميگوي�د هرگونه
طرح جدي�دي كه مس�تلزم ش�رايط آزمون
و خط�ا در بازار كار باش�د بايد از دس�تور كار
دولت خارج ش�ود ،چرا كه ايجاد اش�تغال از
طري�ق تخصي�ص وام و تزريق پول ب�ه بازار
تجربه شكستخوردهاي اس�ت كه ما طي دو
دهه اخير از آن نتيج�هاي نگرفتيم ،بنابراين
دولت بايد كامال هدفمند در بازار كار به دنبال
ايجاد اش�تغال و توس�عه بازار كار باشد چون
شرايط ما ش�رايطي خاص و حساس است.به
گزارش «تعادل» طرح اشتغال فراگير از سال
 96با تكيه بر ظرفيتهاي هر استان در جهت
اش�تغالزايي آغاز شد و آنگونه كه گفته شده
تاكن�ون  200هزار ميليارد تومان تس�هيالت
بانكي به اين طرح تخصيص داده شده است.
اخي�را عيس�ي منص�وري مع�اون توس�عه
كارآفرين�ي و اش�تغال وزارت كار ني�ز در
گفتوگويي بيان كرده اس�ت كه از زمان آغاز
به كار طرح اش�تغال فراگي�ر تاكنون  20هزار
ميليارد تومان تس�هيالت بانكي به اين طرح
پرداخت شده است و مطابق با آخرين آمار از
سوي مركز آمار ايران و وزارت كار نيز ،از سال
گذشته تاكنون 471هزار فرصت شغلي از محل
طرحهاي اشتغالزايي ايجاد شده است.
منص�وري همچني�ن اذعان كرده اس�ت كه
اولويت اي�ن وزارتخانه به ترتي�ب پرداخت
س�رمايه در گردش ب�ه طرحهاي توس�عه و
طرحهاي نيمهتمام است و وزارت كار با توجه
به منابع محدود براي ايجاد اشتغال سعي دارد
سياس�تهايي را دنبال كند كه وحدت رويه
در بين دس�تگاهها باش�د و در امر توليد نيز
بهرهوري بااليي داش�ته باشد كه يكي از اين
سياستها راهاندازي مركز كنترل و فرماندهي
سياستهاي اشتغال كشور است كه نظارت
در برنامهه�اي اش�تغال را مديريت ميكند.
ام�ا اي�ن در حال�ي اس�ت ك�ه بس�ياري از
كارشناس�ان بازار كار ب�اور دارند كه با توجه
به ش�رايط كش�ور طرحه�اي اش�تغالزايي
موجود راه به جايي نخواهند برد و تنها اتالف
وقت و منابع كشور اس�ت ،چرا كه اين قبيل
طرحها مانند طرح اش�تغال فراگير ،بايد در
زمان مناس�ب خود در اولوي�ت اجرايي قرار
ميگرفت نه در ش�رايطي كه كش�ور با فشار
تحريمها رو به رو است.از اين رو «تعادل» در
گفتوگو با حميد حاجي اسماعيلي كارشناس
ح�وزه كار به اين موضوع پرداخته اس�ت كه
آيا طرح اش�تغال فراگير توانس�ته در ايجاد
اش�تغال و توس�عه بازار كار موفق عمل كند
و همچني�ن ارايه تس�هيالت بانكي به برخي
طرحها در جهت ايجاد شغل ميتواند راهكار
درستي باشد؟ كه در ادامه به صورت مشروح
ميخوانيم.

ط�رح اش�تغال فراگي�ر را چگون�ه ارزيابي
ميكنيد؟ آيا اين طرح در ايجاد اش�تغال موثر
واقع شده است؟
اين طرح مربوط به چند س��ال گذش��ته است ،قبل از
زماني اس��ت كه تحريمها ش��دت پيدا كرد ،اين طرح
جزو يكي از طرحهاي اصلي اس��ت كه دولت فعلي در
دستور كار قرار داده است ،ستاد اقتصاد مقاومتي هم
در اين طرح كارهايي را انجام داده است و در عين حال
ش��ايد روي كاغذ يكي از طرحهاي خوبي بود كه طي
يك دهه اخير در كش��ور تهيه ش��ده بود ،علت آن بود
كه اين طرح مبتني بر شناسايي و رصد ظرفيتهاي
مختلف در نقاط مختلف جغرافيايي كشور تعبيه شده
و در اصل طرح اين ديگاه مط��رح بود كه ظرفيتها و
پتانسيلهاي بالقوه كشور بتواند بالفعل شود و به اجرا
در بيايد و سرمايهگذاريها و فعاليتها در آن بخشها
صورت بگيرد بنابراين يك بررسي و ارزيابي زيادي از
استعدادهاوتواناييهادركشورديدهشدهبود،متاسفانه
اين طرح خيلي دير اجرا شد با وجود اينكه رهبري هم
براي اجراي اين طرح ،اعتبار خوبي را از صندوق توسعه
ملي تخصيص داده بودند و حدود  1و نيم ميليارد دالر
با سود تقريبا نزديك به صفر ،اين طرح آن قدر دير اجرا
شد كه كشور وارد تحريمها شد و در عين حال شرايط
كش��ور تغيير كرد ،بنابراين اصل اين طرح اجرا نشده
است ،براي به اجرايي رساندن اين طرح وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتماعي مديريت و مكانيسمهاي اجرايي
خوبي را براي اين كار انتخاب نكرد ،قرار بود اين طرح
را به روستاها ببرند و در آن زمان روستاها ظرفيتهاي
الزم براي اجراي اين طرح را نداشتند چون مهاجرت
صورت گرفت��ه بود ،بيآبي و مش��كالت عديدهاي در
روستاها بود كه تقريبا آن مناطق را به روستايي محروم
تبديلكردهبود،بههرحالاينطرحبايددرجاهاييكه
امكان بهره وري بود اجرايي ميشد ،در مجموع اكنون
شرايطباگذشتهتغييركردهاست،انقدردراجرايطرح
اشتغال فراگير تعلل داشتيم كه اكنون به شرايط حاد
رسيديم و به نظر ميرسد كه اين قبيل طرحها اولويت
كشورنيست،چونماازتحريمهاتاثيرزياديگرفتهايم،
بنگاههاي بسياري آسيب ديدهاند ،اولويت حمايت از
بنگاههايياستكهدستوپاشكستهفعاليتميكنند،
از ديدگاه من طرح اش��تغال فراگير ميتواند مسكوت
باقي بماند و زماني كه اوضاع كشور كمي متعادل شد
و ثبات بيش��تري در حوزه بازار كار در اقتصاد ما ايجاد
شد ،اين طرح اجرا شود ،ما در شرايط فعلي اولويتهاي
ضروريتريدراقتصادداريم،بايدبرايحفظبنگاههاي
تبنگاههايي
موجودتالشكرد،حفظوحمايتازفعالي 
كه حال و روز خوشي را ندارند بايد در اولويت و دستور
كار دولت قرار بگيرد كه فكر ميكنم سازمان برنامه و
بودجه نيز تا حدودي بر اين مس��اله تاكيد دارد چون
امكاناينكهماتوسعهبازاركاررابهصورتطرحهايخام
داشته باشيم وجود ندارد ،در ابتدا بايد به شهركهاي
صنعتي پرداخت و سپس بنگاههاي متوسطي كه طي
چند س��ال گذشته در كش��ور دچار مشكل شدند در
اولويت باشند و در نهايت هم بنگاههاي كوچكتر مورد
توجه دولت قرار بگيرند.

با اقدامات�ي مانند ارايه تس�هيالت و وام چه
ميزان ميتوان اشتغال ايجاد كرد؟
ايجاد اش��تغال از طريق تخصيص وام و تزريق پول
به بازار تجربه شكس��تخوردهاي اس��ت كه ما طي
دو ده��ه اخي��ر از آن نتيجهاي نگرفتي��م ،بنابراين
دولت باي��د كامال هدفمن��د در ب��ازار كار به دنبال
ايجاد اشتغال و توس��عه بازار كار باشد چون شرايط
ما شرايطي حس��اس و خاص اس��ت ،من به عنوان
كارش��ناس حوزه كار به دولت توصيه ميكنم تمام
طرحهايي كه امكان موفقيت آنها در بازار كار كشور
وجود ندارد يا به عبارتي در گذشته يا در دولتهاي
مختلف تجربه ش��ده دس��ت بردارد و اجتناب كند
چون باعث ميشود تمركز دولت از روي موضوعات
و مسائل مهم كشور برداشته شود و به سمت مسائل
بيمبنا و بينتيجه كه آثار مثبتي براي كشور ندارد،
سوق پيدا كند كه اين براي كابينه جز درگيريهاي
فكري بيهوده حاصلي ندارد و در عين حال به علت
شرايط خاص بايد اولويتهاي ديگري را در بازار كار
در نظر بگيريم در نتيجه وظيفه دولت اين است كه
بنگاههاي نيمه جان را رصد و ارزيابي كند و درصدد
رفع مش��كالت اين بنگاهها برآيد .براي مثال برخي
از بنگاههاي س��نتي مانند هپكو و هف��ت تپه كه از
گذش��ته در كش��ور فعاليت ميكنند و ممكن است
حجم نيرو يا اثرگذاري آنها در بازار كار هم به اندازه
كافي برجسته نباش��د ،بايد حفظ شوند چرا كه اين
بنگاهه��اي قديمي به نوعي برند بازار كار كش��ور از
گذشته محسوب ميش��دند ،نبايد به مرز تعطيلي
برسند ،نبايد دچار انحالل شوند ،دولت بايد از بنگاها

حمايت كند تا ثبات به بازار كار كشور بازگردد .وي
ادامه داد :عالوه بر آن دولت بايد از بنگاههايي كه در
شهركهاي صنعتي ش��كل گرفتهاند حمايتهاي
الزم را انجام دهد ،شهركهاي صنعتي بنگاههايي
هس��تند كه دولت در آنها مداخله و نفوذ بيش��تري
دارد ،در اين ش��هركها زير ساخت فراهم كردهايم،
سرمايهگذاريهاي سنگيني در آنجا صورت گرفته
اس��ت ،نبايد اجازه دهي��م اين س��رمايهها در آنجا
مستهلك شوند و در نهايت از بين بروند ،بسياري از
اين ش��هركها خاموش شدهاند يا ظرفيتهاي آنها
كاهش پيدا كرده است ،با توجه به اولويتهايي كه
اكنون كشور با علت محدوديت در واردات و صادرات
براي بازار كار دارد بايد بنگاهها را كه ميتوانند دستي
در صادرات داشته باشند و نيازهاي داخل را تامين
كنند زنده كند ،طرحهايي ك��ه در زمان معمولي و
طبيعي خود در كشور ريخته شده بود بايد در همان
زمان هم به اجرا ميرسيد ،زمينه الزم را براي اجرا در
كشور ندارد و از نظر من دولت بايد براي رسيدگي به
امور مهمتر و حياتي ،از توجه به آنها صرفنظر كند.
اين كارش��ناس بازار كار تاكيد ك��رد :هرگونه طرح
جديدي كه مستلزم ش��رايط آزمون و خطا در بازار
كار باش��د باي��د از دس��تور كار دولت خارج ش��ود،
ش��رايط به گونهاي اس��ت كه بايد كامال هدفمند و
با اولويت و برنامهريزي در ب��ازار كار فعاليت كنيم،
تاكي��د من اين اس��ت كه به بنگاهه��اي نيمهجان،
جاني دوباره ببخشيم چون اين بنگاهها هم به لحاظ
فن��ي ،هم به لحاظ تامين س��رمايه در گردش و هم
به لحاظ ش��رايطي كه از محل تحريمها متوجه آنها

شده ،آسيب ديدهاند ،براي اينكه بتوان فعاليت اين
بنگاهه��ا را در بازار كار حفظ كنيم بايد به آنها توجه
ويژه داشته باشيم.
با توجه به ش�رايط تحري�م حفظ بنگاههاي
موجود تنها راه ايجاد اشتغال در كشور است؟
ما طي سالهاي پيش از انقالب فعاليتهاي زيادي
را براي توس��عه بازار كار انجام داديم كه اكنون يا به
صورت نيمه دولت��ي ،خصوصي يا به صورت تعاوني
در حال فعاليت هستند ،متاسفانه در سالهاي اخير
به علت نوس��انات بازار و به دليل اجراي ناقص طرح
هدفمندي و تحريمهاي نابرابر ،آسيب بسيار جدي
ديدهاند ،بنابراين اولويت ما بايد احياي بنگاهها باشد
چون سرمايهگذاري در آنها صورت گرفته است .اما
اين مهم بايد با رعايت اولويت قرار بگيرد ،به اين معنا
كه بايد ميزان اثرگذاري فعاليت بنگاهها را در كشور
مورد ارزيابي قرار دهيم ،برخي از بنگاهها ميتوانند
در برطرف كردن نيازهاي داخلي يد طواليي داشته
باش��ند ،بنابراين بايد رس��يدگي به اين بخشها در
دستور كار دولت قرار بگيرد.
وي ادامه داد :ما در حوزه كش��اورزي ،دامپروري و
گردشگري ظرفيتهاي خوبي براي ايجاد اشتغال
و توس��عه بازار كار داريم ك��ه در انتظار نگاه و توجه
از س��وي دولت اس��ت ،دولت بايد از اين فرصتها
به درستي اس��تفاده و از سرمايهگذاران نيز حمايت
كن��د چرا كه اين مهم در زمينه توس��عه ش��هري و
روستايي هم ميتواند كمك حال باشد و از مهاجرت
روستاييان به شهر به ميزان چشمگيري بكاهد .بايد
به دنبال اولويتها رفت.

در سفر رييس گمرك تركيه به ايران مطرح شد

عزم تجارت  ۳۰ميليارد دالري ايران و تركيه

گروه اقتصاد كالن|
مقامات گمركي ايران و تركيه در نشستي كه در محل
س��تاد مركزي گمرك ايران برگزار ش��د ،تمايل خود
را به هم��كاري كامل براي اج��راي مرحله نهايي تير
الكترونيكي ،امنيت و تسهيل تجارت ،مقابله با قاچاق
مواد مخدر و كاال ،نوس��ازي و مكانيزاسيون رويههاي
گمركي ،ايجاد دروازه مشترك مرزي مجازي ،تبادل
اطالعات الكترونيكي درباره فع��االن مجاز اقتصادي
( ،)AEOموافقتنام��ه تجارت ترجيح��ي و افزايش
ساعات كاري بين گمركات و بازارچههاي مرزي اعالم
كردند.
به گزارش تعادل ،در روزهاي گذشته رضا توناتوراگاي
معاون وزير تجارت و رييس كل گمرك تركيه به ايران
سفريداشتهودراينسفربارييسكلگمركايرانهم
ديداري داشته است.در اين نشست مهدي ميراشرفي
رييس كل گمرك ايران با اشاره به مشتركات دو كشور
گفت :مناسبات خوب دو كشور موجب تقويت صلح و
دوستي اس��ت و يكي از كمهزينهترين راههاي اشاعه
صلح ،ارتقاي سطح تجارت اس��ت .به همين دليل در
افق مناسبات تجاري دو كشور  ۳۰ميليارد دالر تبادل
كاال ديده شده اس��ت .رييس كل گمرك ايران تأكيد
كرد :تسهيل تجارت همچنين موجب كاهش قيمت
كاالها براي مصرفكنندگان در بازارهاي دو كش��ور و

منطقهخواهدشدوماباارتقايسطحهمكاريگمركي
ميتوانيمهزينههايتجارتراكاهشدهيم.ميراشرفي
با اشاره به لزوم همكاري و هماهنگي بيشتر بين ايران
و تركي��ه در زمينه مبارزه با قاچ��اق مواد مخدر گفت:
ناامن كردن مس��ير ترانزيت قاچاق مواد مخدر در گرو
همكاري نزديك دو كشور است و به يك برنامه جامع
نيازدارد.ويتسريعدرنوسازيومكانيزاسيونرويههاي

گمركي بين دو كشور را حايز اهميت خواند و گفت :بايد
در زمينه ايجاد دروازه مشترك مرزي تالش بيشتري
صورتگيرد.رييسكلگمركايرانشناساييومعرفي
فعاالن مجاز اقتصادي ( )AEOو تبادل اطالعات آنها
بينگمركاتدوكشورراازمواردموثردرتسهيلتجارت
خواندودرموردموافقتنامهتجارتترجيحيكهبهدليل
تحريمهاي امري��كا در حال حاضر براي طرف ايراني با

دشواريهايي مواجه ش��ده است ،گفت :خوشبختانه
با س��فر اخير رييس دفتر رييسجمهوري كه رياست
كميسيون مشترك اقتصادي ايران و تركيه را برعهده
دارد اين اميدواري به وجود آمده اس��ت كه محدوديت
ايجاد ش��ده در اين زمينه برطرف ش��ود.معاون وزير
اقتصاد در ادامه به موضوع صدور گواهي مبدأ به صورت
الكترونيكي بين ايران و تركيه اش��اره ك��رد و در مورد
هماهنگسازي ساعات كاري در مرزهاي مشترك دو
كشور مطالبي بيان كرد.ميراشرفي گفت :روزانه بيش از
 ۵هزار نفر از طريق مرز رازي -كاپي كوي تردد ميكنند
كه زمان فعلي براي انجام تش��ريفات گمركي آنان كم
است و ما خواهان افزايش س��اعت كاري و هماهنگي
بيشتر در اين زمينه هستيم .همچنين موضوع افزايش
تردد كاميونها در مرز بازرگان و گوربالغ داراي اهميت
اس��ت ،چراكه تعداد پذيرش فعلي كاميونها از سوي
گمرك گوربالغ تركيه كافي نيست و باعث ترافيك در
دو طرف مرز ميشود .درخواست ما اين است كه ارزيابي
كااله��اي ايراني به جاي گمرك گورب�لاغ در منطقه
دوبايزيد انجام شود تا از معطلي كاميونها جلوگيري
به عملايد.ميراش��رفي تبادل تصاوير اس��كن ش��ده
كاميونها به روش الكترونيك در مرزهاي ايران و تركيه
را از ديگ��ر موارد مهم در تجارت بين دو كش��ور عنوان
كرد و اظهارداشت :با توجه به تجارت  ۵ميليارد دالري

بين دو كش��ور در  ۶ماهه نخست س��ال جاري و وجود
توازن تجاري فيمابين ،ارتقاي سطح واردات و صادرات
ميتواند به تحقق اهداف تجاري دو كشور كمك كند.
بر پايه اين گ��زارش «رضا تونات��وراگاي» معاون وزير
تجارت و رييس كل گمرك تركيه نيز در اين نشس��ت
با اظهار خرس��ندي از حضور در ايران و تأكيد بر لزوم
افزايش حجم مبادالت تجاري دو كش��ور گفت :ما به
خوبي از مشكالت و مسائل ش��ما در ارتباط با تحريم
اقتصادي مطلع هستيم و اميدواريم در آينده نزديك
اين مش��كل برطرف ش��ود.رييس كل گمرك تركيه
كه به همراه جمعي از مس��ووالن و مديران بخشهاي
مختلف گمرك اين كشور در اين نشست حضور يافته
بود ،موافق��ت و آمادگي خود را براي همكاري در مورد
اكثر موضوعاتي كه از س��وي رييس كل گمرك ايران
مطرح شد ،ازجمله بحث تير الكترونيكي ،تبادل آنالين
اطالعات گمركي از طريق پنجره واحد تجاري ،مبارزه با
قاچاقكاال،موادمخدروانساناعالمكردوگفت:گمرك
تركيه طرحها و پروژههاي متعددي را براي مدرنسازي
گمركات هممرز خود با ايران به ويژه گمرك گوربالغ در
دس��ت اجرا يا مطالعه دارد و به همين خاطر از گمرك
ايران ميخواهيم در مورد مسائل و مشكالتي كه از اين
بابت براي تجار و مسافران ايراني به وجود ميآيد سعه
صدر نشان داده و همكاري كند.

«تعليق پروانه» براي پزشكاني كه به كارتخوان اعتقادي ندارند
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به
اينكه فقط  ۲۵درصد پزش��كان در مطب كارتخوان
نصب كردهاند ،گفت :سازمان امور مالياتي به راحتي
ميتواند پروان��ه  ۷۵درصدي كه از اي��ن كار امتناع
كردهاند را معلق كند.
يحيي كماليپور ،عضو كميسيون حقوقي و قضايي
مجلس شوراي اسالمي در گفتوگو با تسنيم با اشاره
به ضرورت ساماندهي نظام مالياتي كشور گفت :براي
جلوگيري از فرار مالياتي الزم است نظارت صحيحي
بر افرادي شود كه مستلزم پرداخت ماليات هستند.
در كش��ور صنوف مختلف��ي وج��ود دارد كه ميزان
درآمدشان مشخص نيست و نهايتا سازوكاري براي
ارزيابي ميزان درآمد آنها وجود ندارد.

وي در ادامه گفت :دولت بايد دنبال ساماندهي ماليات
از اين صنوف باشد .مثال همين قانون مربوط به الزام
پزشكان به اس��تفاده از كارتخوانها ميتواند به نحو
احسنت اجرا شود و جلو يكسري از فرارهاي مالياتي
را بگيرد .تنها پزشكان نيستند كه فرار مالياتي دارند
بلكه وكال هم هستند و ساير صنوف هم فرارمالياتي
دارند.كماليپور با اشاره به ضرورت راهاندازي سامانه
جامع اطالعات مالياتي گف��ت :اطالعات مربوط به
صاحبان همه مشاغل و صنوفي كه مستلزم پرداخت
ماليات هس��تند و افرادي كه ارزش افزودهاي دارند
بايد در س��امانهاي ثبت ش��ود و به آنه��ا اخطار داده
ش��ود كه مالياتهاي خود را پرداخ��ت كنند.عضو
كميس��يون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد :بايد

سامانه اطالعاتي طوري طراحي شود كه اگر مشاغل
پردرآمد مالياتش��ان را پرداخت نكردند اين امكان
وجود داش��ته باشد كه اس��امي آنها منتشر شود و با
چنين ش��رايطي ما ميتوانيم در حذف وابستگي به
نفت موفق باشيم و از طرفي شرايط را در كشور براي
شفافسازي هر چه بهتر فراهم كنيم.
وي اظهار داشت :امروز اگر كسي در كشور  4يا  5خانه
يا ماشين داشته باشد و از آنها استفاده نميكند ،در
چنين وضعيتي اين انباش��ت س��رمايه و اين ارزش
افزودهاي كه در سرمايه افراد هست بايد جايي خود
را نشان دهد و من فكر ميكنم دولت بايد قبل از هر
چيزي دنبال س��اماندهي اطالعات برود .كماليپور
گفت :متاسفانه س��ازمان امور مالياتي پايش آماري

مناس��بي نسبت به جامعه هدفش��ان ندارد .اعداد و
ارقام��ي كه حول ميزان ف��رار مالياتي ذكر ميكنند
هم دقيق نيس��ت و باال و پايين دارد .در حال حاضر
سازمان امور مالياتي هيچ برنامه منسجمي براي اين
موضوع ندارد .شرايطش��ان در ح��وزه پايش آماري
مناسب نيست.
عضو كميس��يون حقوقي و قضاي��ي مجلس گفت:
امكان س��اماندهي اطالعاتي موديان وجود دارد به
ش��رطي كه واقعا اقدامات الزم را انجام دهيم .ش��ما
نگاه كنيد مجلس قانون الزام پزشكان به استفاده از
كارتخوان را تصويب كرد اما در نهايت س��ازمان امور
مالياتي نتوانست پزش��كان را ملزم به استفاده كند
و تنها  25درصد آنها از كارتخوان اس��تفاده كردند.

وي همچنين اظهار داشت :سازمان امور مالياتي به
راحتي ميتواند پروانه اين  75درصد را معلق كنند.
يعني شما اهرمها در اختيار دولت هست كه بخواهد
برنامهريزي كند و با كساني كه خالف مقررات عمل
ميكنند ،برخورد كند.
كماليپور در پايان گفت :بن��ده كال با معافيتهاي
مالياتي مخالف نيستم اما نبايد اين معافيتها بدون
منطق داده ش��ود .نبايد اين معافيتها آنقدري زياد
باشد كه اصل موضوع را زير سوال ببرد و نهايتا وقتي
نگاه ميكنيم استنثاهاي قانون به مراتب از كساني
كه قانون اجر كنند بيشتر شود .در اين شرايط تبعيض
مالياتي ايجاد ميشود .بايد اس��تثنائات را در حوزه
پرداخت ماليات كاهش دهيم.

اخباركالن
برنامهاجراییاصالح نظامبانکی
بهريیسجمهوریتقدیمشد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :برنامه اجرایی
اصالح نظام بانکی در نیمه دوم ش��هریورماه به
ريیس جمهوری تقدیم ش��د و ای��ن وزارتخانه
راهکارهای ارائه ش��ده در این برنامه را تا حصول
نتیجه از مراجع ذیربط پیگیری می کند.
به گ��زارش روز جمعه وزارت ام��ور اقتصادی و
دارایی« ،فرهاد دژپس��ند» در جلسه با مدیران
عامل بانکهای دولتی افزود :افزایش شفافیت،
افزایش کارآمدی و مدیریت درست هزینههای
ک ها ،منوط به استقرار بانکداری دیجیتال و
بان 
همچنین اجرای کامل و موثر حاکمیت شرکتی
شامل تفکیک مدیرعامل از ريیس هیات مدیره،
تشکیل هیات عامل و تشکیل کمیتههای هیات
مدیره است.
وی اظهار داشت :مقرر شده معاونت امور بانکی،
بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد ،بانکها
را از منظر اجرای حاکمیت ش��رکتی و استقرار
بانکداری دیجیتال م��ورد ارزیابی و رتبه بندی
قرار دهد.
وزیر اقتص��اد در ادامه ،عزم و اراده جدی بانکها
در واگذاری ام��وال مازاد و ش��رکتهای تابعه،
اموال تملیکی و همچنین تعدیل شعب بانکها
را از اولوی��ت های نظام بانکی برش��مرد و گفت:
واگذاری ش��رکت های تابعه غیربانکی به بخش
خصوصی با اس��تفاده از س��از وکارهای شفاف
ارزیاب��ی ،ارزشگذاری و از طری��ق بورس انجام
می شود.
دژپسند خاطرنشان کرد :وزارت اقتصاد در این
زمینه که مورد تاکید رهبر معظم انقالب ،ريیس
جمهوری و قانونگذار است ،حمایت های الزم را
از بانکها انجام می دهد.وی یادآور شد :ساز وکار
پیش بینی شده برای آگاهی همه متقاضیان از
دارایی های مازاد بانکها توس��ط وزارت اقتصاد
تدوین و به اطالع عموم خواهد رسید.وزیر امور
اقتصادی و دارایی افزود :مقرر شده ارائه شیوههای
مولدسازیاموالمازاد،تملیکیوتسهیلواگذاری
این واحدها به منظور فعالسازی ،احیا و افزایش
اشتغال این بخشها در دستور کار قرار گیرد.
دژپس��ند از بانکها خواس��ت همچون گذشته
حمایته��ای الزم را از بخشه��ای مختل��ف
اقتصادی و بهویژه بخش تولید بهعمل آورند.

بي نيازي از درآمدهاي نفتي
با ماليات بر ارزش افزوده

عضو كميس��يون اقتصادي مجل��س ميگويد:
تصويباليحهمالياتبرارزشافزودهعالوهبراينكه
افزايشسطحرفاهاجتماعيرارقمميزند،كشوررا
از درآمدهاي نفتي بينياز ميكند.
معصوم��ه آقاپور عليش��اهي عضو كميس��يون
اقتصادي مجل��س در گفتوگو ب��ا خانه ملت با
اش��اره به بررس��ي اليحه ماليات بر ارزش افزوده
در صحن علني مجلس گفت :در جريان بررسي
اين اليحه در كميس��يون اقتصادي ،نمايندگان
مرك��ز پژوهشهاي مجلس ،س��ازمان مالياتي و
ق بازرگاني حضور داش��تند و حتي در برخي از
اتا 
جلسات كميسيون از اصناف نيز دعوت به عمل
آمد تا نظرات خود را بيان كنند.
نمايندهمردمشبستردرمجلسافزود:كميسيون
از اصالحات انجام گرفته بر اليحه ماليات بر ارزش
افزوده ،دو هدف داش��ت؛ نخس��ت آنكه نواقص
قانون آزمايشي سال  1387اصالح شود ،چراكه
اين قانون موقت بود و ساالنه تمديد ميشد و دوم
آنكه بتوان قانون دايمي در اين حوزه براي كشور
تصويب كرد.وي با بيان اينكه تالش كميس��يون
اقتصادي در جريان بررسي اليحه ماليات بر ارزش
افزوده اين بود كه نظرات تمامي كارشناس��ان و
اقش��ار تا جاي ممكن برآورده شود ،اظهار كرد :با
تصويب اين اليحه از فرارهاي مالياتي جلوگيري
ميشود.عضوكميسيوناقتصاديمجلسبااشاره
به زيرس��اختهاي موردنياز براي اجرايي شدن
ماليات ب��ر ارزش افزوده اضافه كرد :كميس��يون
اقتصادي پيش از تصويب اليحه ماليات بر ارزش
افزوده ،اليحه صندوق مكانيزه فروش را بررسي و
آن را در  27ماده تصويب كرد تا انصاف و عدالت در
پرداختمالياترعايتشدهووصولمالياتشفاف
شود.ايننمايندهمردمدرمجلسدهمبابياناينكه
اليحهمالياتبرارزشافزودهموجبافزايشسطح
رفاه اجتماعي ش��ده و نحوه هزينه كرد مالياتها
را ش��فاف ميكند ،ادامه داد :با تصويب و اجرايي
ش��دن اين اليحه كش��ور به تدريج از درآمدهاي
نفتي مستقل ميشود .عضو كميسيون اقتصادي
مجلس تصريح كرد :سه قوه درصدد هستند كه
درآمده��اي نفتي تنها در بخش عمراني كش��ور
هزينه ش��ده و هزينههاي جاري از ماليات تامين
شود كه با تصويب و اجرايي شدن اليحه ماليات بر
ارزش افزوده اين امر محقق ميشود.

پروژههاي عمراني
دغدغه مردم و نمايندگان

عض��و كميس��يون اقتص��ادي مجل��س گفت:
نمايندگان بر اساس مواد بودجه برنامههاي خود
و دولت را به مردم اراي��ه كردهاند بروز اخالل در
تزريق بودجه اعتماد مردم نسبت به نمايندگان و
دولت را كاهش ميدهد.
حمداهلل كريم��ي در خصوص اجراي پروژههاي
عمراني نيم��ه تمام گفت :يك��ي از دغدغههاي
نمايندگان و مردم اجراي پروژههاي عمراني به
ويژه پروژههاي نيمه تمام است ،بعد از ارايه اليحه
بودج��ه به مجلس و تبديل آن ب��ه قانون و ابالغ
قانونبودجهتوسطرييسجمهورمتاسفانهشاهد
هستيم كه تزريق بودجه و اتمام پروژهها با اخالل
جدي مواجه شده است.

اخبار
تملك  10تا  33درصد سهام
بانكها با تاييدبانك مركزي

گروه بان�ك و بيمه | ريي��س كل بانك مركزي
برنامههاياينبانكبراياجرايحاكميتشركتيو
حمايتجديازحقوقسپردهگذارانوسهامدارانو
همچنينثباتوسالمتبانكهارااعالمكرد.
به گزارش «تعادل» ،دكتر عبدالناصر همتي با اشاره
به برنامههاي بانك مرك��زي براي اجراي حاكميت
ش��ركتي و حمايت جدي از حقوق س��پردهگذاران
وسهامداران و ثبات و س�لامت بانكها تاكيد كرد:
بر اساس دس��تورالعمل نحوه تملك سهام بانكها
تملك بيش از ۳۳درصد سهام بانك ،براي هر مالك
واحد(اشخاصحقيقيياحقوقيدارايروابطمالي،
خويش��اوندي ،نيابتي ،وكالتي يا مديريتي) ممنوع
استوتملكسهامبين ۱۰تا ۳۳درصدصرفاًباتاييد
بانكمركزيمقدوراست.رييسشورايپولواعتبار
اظهارداشت:سهامدارانعمدهبايستي،تاپايانسال،
نسبتبهتعيينتكليفميزانمجازسهامدارياقدام
ونسبت به واگذاري س��هام مازاد خود اقدام نمايند.
رييس كل بانك مركزي افزود :از آن پس ،نسبت به
سود توزيع شده سهام مازاد و حق تقدم فروش رفته
آن ۱۰۰،درصد ماليات تعلق گرفته و حق رأي آن در
مجامعنيزدراختياروزارتاموراقتصاديوداراييقرار
ميگيرد.دكترهمتيتاكيدكردهاست:بانكمركزي
اختيارابطالسهامبيشاز۱۰درصدراباتصويبهيات
انتظامي ،دارا اس��ت و برنامهاش جلوگيري از تامين
ماليترجيحيمالكواحداست.بهگزارش«تعادل»،
حاكميتشركتيازجملهمحورهايعمدهسياست
اصالح س��اختار نظام بانكي است كه بانك مركزي
و مس��ووالن آن اعالم كردهاند كه بعد از ايجاد ثبات
نس��بي در بازار ارز ،به آن خواهند پرداخت و به نظر
ميرسد كه به دنبال تقديم و بررسي لوايح دوقلوي
بانكيباعنوانقانونپوليوبانكيكشوروقانونبانك
مركزي ،در آينده موضوعاتي مانند رعايت حداكثر و
سقفسهامداريبانكهادردستوركارقرارگيرد.
ازسويديگر،محمدرضاپورابراهيميعضوكميسيون
اقتصاديمجلسمعتقداستاصالحنظامبانكداري
ميتواند كارآمدي ش��بكه بانكي را دوچندان كند.
پورابراهيميدرگفتوگوباايبِنابابياناينكهمجلس
با اليح��ه اصالح نظام بانكداري ك��ه اكنون در صف
رس��يدگي در صحن قرار دارد در پي چابكس��ازي
ساختار بانكي اس��ت ،گفت :نظارت برخط و وجود
ساختارهاي به روز الزمه بانكداري در شرايط فعلي
است.عضوكميسيوناقتصاديمجلسبابياناينكهدر
كميسيوناقتصاديمجلسطرحاصالحساختاربانك
مركزيتصويبشدهاست،تصريحكرد:اصالحقانون
اكنونميتواندكارآمديشبكهبانكيرانيزدوچندان
كند.پورابراهيميباتاكيدبراينكهسمتوسويحوزه
نظارتي در قانون جديد در خصوص شبكه بانكي به
يك سازمان نظارتي بدل ميشود ،گفت :بسياري از
بانكهاي مركزي در اروپا و كشورهاي پيشرفته به
همينشيوهعملميكنند.عضوكميسيوناقتصادي
مجلس شوراي اسالمي يادآور شد :در حوزه تعيين
نرخ س��ود بانكي و اعمال آن باي��د همزمان با تغيير
ساختارهاي الگوگيري از كش��ورهاي پيشرفته در
جهت قدرتمندتر شدن بانك مركزي براي مقابله با
تخلفاتصورتبگيرد.

رفتار محتاطانه بانكهاي
مركزي دنيا در مقابل رمز ارزها

يكصاحبنظرحوزهبانكداريالكترونيكمعتقد
اس��ت بانكهاي مركزي دنيا با مقوله رمز ارزها
برخوردمحتاطانهايدارند.محمدگركانينژاددر
گفتوگو با ايبِنا ،درباره اختالفنظرهاي اخير در
خصوص رمز ارز ،اظهار داشت :اين موضوع كامال
شفاف و مشخص اس��ت زيرا قانون بطور اصولي
تمامي موارد و حد و مرزها را مش��خص و تعيين
كرده و اينكه كسي قصد اظهارنظر در موضوعي را
داشته باشد ،بالمانع است ليكن تا زماني كه اين
اظهارنظرمتناقضباقوانيننباشدمسموعخواهد
بود ولي اگر فراتر از قوانين مصوب و جاري باشد
نميتوان انتظار داشت كه پذيرفته شود.
وي افزود :هر دس��تگاه و وزارتخانهاي ميتواند
نظرات خود را اعالم كن��د اما اينكه قانون درباره
موض��وع چه ميگويد فصل الخطاب اس��ت .در
حوزهمديريتپوليوسامانههايپرداختيكشور
از نظر تاثيري كه بر تنظيم ارزش پول ملي كشور
دارند تمامي اختيارات از صفر تا صد طبق قانون
دراختيار بانك مركزي اس��ت و هيچ دستگاهي
تحتهيچشرايطيطبقاينقانونومفادمفصلي
كه دارد نميتواند فرات��ر از بانك مركزي در اين
حوزه عمل كند.اين صاحبنظر حوزه بانكداري
الكترونيك معتقد اس��ت :اما بايد ب��ه اين نكته
توجه داش��ت كه ممنوعيت خريد و فروش رمز
ارزها در داخل كشور تحت مصوبه شوراي عالي
مبارزه با پولشويي است و ارتباط مستقيم به بانك
مركزي ندارد و نهادي متفاوت از بانك مركزي در
اين خصوص تصميمگيري كرده و نظرات بانك
مركزي نيز در اين زمينه خاص عليالقاعده در آن
شورا مطرح و تصميمگيري طبق مقررات شوراي
مزبور صورت خواهد پذيرفت .گركانينژاد ادامه
داد :براي توليد و عرضه رم��ز ارزهاي مبتني بر
فل��زات گرانبها يا مبتني بر ري��ال و رمز ارزهاي
مبتن��ي بر ان��واع ارز ه��م كه بان��ك مركزي در
ابالغيهاي به درستي اعالم كرده است ،قانون اين
موضوع را صراحتا در حيطه تصميمگيري بانك
مركزي قرار داده و اگر كسي قصد سرمايهگذاري
در اين زمينه را دارد بايد مجوزهاي الزم را دريافت
كند؛ البته در حال حاضر چارچوبي از سوي بانك
مركزي تعريف نشده اس��ت.به گفته وي ،البته
با ن��گاه به آينده در افق مي��ان مدت متوجه اين
موضوع خواهيم شد كه همه بانكهاي مركزي
در دنيا مجبور هستند كه به تدريج موضع خود را
در اين خصوص مشخص كنند و چارچوبهايي
براي فعاالن داشته باشند.
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بانك و بيمه

آمارهاي ضعيف اشتغال امريكا قيمت طال را افزايش داد

افزايش قيمت جهاني طال به باالي  1500دالر در هر اونس

گروهبانكوبيمه|احسانشمشيري|
روز پنج شنبه  11مهر  ،98بازار طال و ارز همچنان به روند
با ثبات خود ادامه داد و با افزايش نرخ اونس جهاني طال به
قيمت 1502دالر كه نسبت به روز چهارشنبه افزايش30
دالري داشته است و همچنين با اعالم قيمت دالر در بازار
آزادومعامالتنقديبهنرخ 11540تومان،قيمتطالنيز
اندكي افزايش داشت .البته عصر روز جمعه  12مهر ،نرخ
اونس جهاني با اندكي كاهش به1499دالر رسيده است.
مظنه مثقال 17عيار يا طالي آبشده به 1ميليون و774
هزار ،هرگرم طالي  18عيار  409هزار ،سكه طرح جديد
 4ميليون و 23هزار ،سكه طرح قديم 4ميليون ،نيم سكه
 2ميليون و 50هزار ،ربع س��كه 1ميلي��ون و 250هزار و
سكه گرمي  850هزار تومان معامله ش��د .در بازار ارز نيز
صرافيهاي مجاز بانكي و ملي نرخ خريد دالر را 11350و
نرخفروشدالررا 11450توماناعالمكردند.اينصرافيها
همچنين نرخ خريد ي��ورو را 12550و نرخ فروش يورو را
 12650تومانمعاملهكردند .سامانهسناميانگيننرخهاي
معامله شده ارز در روز چهارش��نبه را براي دالر ،11372
يورو ،12590دره��م ،3109پوند ،14100يوان،1688
ليرتركيه 2082توماناعالمكرد.همچنيندرسامانهنيما
نيز نرخ حوالهاي ارز براي دالر ،1170يورو ،12093درهم
 2956و يوآن  1511تومان اعالم ش��ده است .همچنين
متوسط نرخ دالر در پنج ماه ابتداي سال  ۹۸براساس آمار
بانك مركزي به  ۱۳هزار و  ۱۹۳تومان رسيد و قيمت اين
ارز در مردادماه  6درصد نس��بت به تير ماه كاهش يافت.
براساس آمار بانك مركزي متوسط قيمـت فـروش يك
دالر امريكا در مرداد ماه ١٣٩٨در بازار آزاد شهر تهران۱۱
هزار و  ۸۹۶تومان بود كه در مقايس��ه با ماه قبل  6درصد
كاهشونسبتبهماهمشابهسالقبل ۱۶.۴درصدافزايش
داشته است .همچنين حداقل و حداكثر نرخ فروش يك
دالر امريكا در ماه مذكور به ترتيب  ۱۱هزار و  ۶۳۰تومان
و  ۱۲هزار و  ۲۹۲تومان بوده است.همچنين در مرداد ماه
 ١٣٩٨متوس��ط قيمت فروش يك يورو در بازار آزاد شهر
تهران ۱۳هزارو ۴۱۵تومانبودكهدرمقايسهباماهقبل۷.۳
درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲.۶درصد
افزايشداشتهاست.همچنينحداقلوحداكثرنرخفروش
يك يورو در ماه مذكور به ترتيب ۱۳هزار و ۴۷تومان و١۴
هزار و ۱۳۰تومان بوده اس��ت.در پنج ماه اول سال١٣٩٨
متوسط قيمت فروش يك دالر امريكا و يك يورو در بازار
آزاد شهر تهران به ترتيب ١٣هزار و ۱۹۳تومان و ۱۴هزار
و ۹۸۲تومان بوده است.
افزايش نرخ طالي جهاني
كارشناس��ان ميگويند آمارهاي ضعيف اشتغال امريكا
قيمتطالراافزايشداد.قيمتطالدربازارهايبينالمللي
در آغاز مبادالت روز پنجشنبه تحت تاثير آمارهاي ضعيف
اش��تغال امريكا بار ديگر با افزايش روبهرو ش��ده است.به
گزارشرويترز،تازهترينآمارهاياشتغالبخشخصوصي
امريكاموجبنگرانيهايتازهايدربارهوضعيتاقتصادي
اينكشوروجهانشدهوانتظاراتدربارهاتخاذسياستهاي
محرك پولي و كاهش نرخ بهره از سوي فدرال رزرو امريكا
را بيشتر كرده است.بر اساس اين گزارش قيمت هر اونس
طالامروزبا 0.1درصدافزايشبهبيشاز 1500دالررسيده
است .قيمت طال روز چهارشنبه نيز با رشد  1.4درصدي
روبهروشدهبودكهاينبيشترينرشدقيمتطالاز 23اوت
به شمار ميرود.نگرانيها درباره اوضاع اقتصادي امريكا و
تنشهاي تجاري در عرص��ه بينالمللي موجب كاهش
ارزشدالرشدهاست.پسازآنكهامريكااعالمكردهاستكه

تعرفههايجديديراعليهكاالهايوارداتيازاتحاديهاروپا
اعمالخواهدكرد،شاخصسهامدربازارهايجهانيباافت
محسوسيروبهروشدهاست.دولتترامپقصدداردتعرفه
 25درصديراعليهكاالهايمختلفاروپاييوضعكند.اين
اقدامامريكابهتالفييارانهپرداختياتحاديهاروپابهشركت
ايرباس خواهد بود.گزارش اشتغال ملي «ايديپي» كه
مربوطبهوضعيتاشتغالبخشخصوصيدرماهسپتامبر
است ،نشان ميدهد رشد اشتغال بخش خصوصي امريكا
مطابق با انتظارات نبوده و شركتها براي استخدام نيروي
كار جديد رويكرد كامال محتاطانهاي داشتهاند.موسسات
بزرگ اقتصادي آلمان نيز روز چهارشنبه پيشبيني خود
درباره رشد اقتصادي اين كشور را براي امسال و سال آينده
كاهش دادهاند .بوريس جانسون نخستوزير انگليس نيز
آخرين پيشنهاد خود براي خروج از اتحاديه اروپا را مطرح
كرده است.
عقبگرد دالر
اعالم جنگ تجاري امريكا به اتحاديه اروپا باعث عقبگرد
دالر در بازاره��اي ارزي ش��د .به گزارش رويت��رز ،پس از
آنكه اينبار اتحاديه اروپا قرباني جنگ تجاري كاخ سفيد
شد ،نگرانيها از تشديد اختالفات بين دو متحد دو سوي
اقيانوس و كشيده شدن اقتصاد امريكا به يك ركود ديگر
باعث ريزش دالر در بازارهاي جهاني شد.در آخرين روز از
معامالت بازارهاي ارزي جهان��ي ،هر دالر به  ۱۰۶.۷۶ين
رسيد تا به يكي از پايينترين سطوح خود در طول يك ماه
اخير در برابر ارز ژاپني برسد .در برابر همتاي استراليايي،
هر دالر امريكا با ۰.۰۲درصد كاهش به ازاي ۱.۴۸۰۹دالر
مبادلهشدتاارزشدالراسترالياازكمترينسطحسههفته
اخير فاصله گيرد.شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل
سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه ميگيرد ،با كاهش قابل
توجه  ۰.۹درص��دي به  ۹۸.۸۱۶واحد رس��يد و از ركورد
دو س��ال اخير خود فاصله گرفت.به نظر ميرسد با توجه
به تش��ديد جنگ تجاري امريكا با شركاي تجاري بزرگ

خود و كاهش رشد اقتصادي ،بانك مركزي امريكا چارهاي
جز كاهش مجدد نرخ بهره براي سومين بار در طول سال
جاري نداشته باشد.كازوشيگه كايدا -تحليلگر ارشد بازار
ارزدرموسسه«استيتاستريت»گفت:نظريكسانيراجع
به اينكه بانك مركزي امريكا چه واكنشي به تحوالت اخير
نش��ان خواهد داد ،در بازار وجود ندارد اما به نظر ميرسد
كاهشنرخبهرهيكيازمحتملترينگزينههاباشد.ازسوي
ديگرافزايشاميدواريهابهرسيدنبهتوافقيبرسرمساله
برگزيت بين انگلي��س و اتحاديه اروپا باعث تقويت ارزش
يورو و پوند در برابر دالر شد .بوريس جانسون ،نخست وزير
انگليسكهگفتهاستبرگزيتبايددرهرشرايطيتاپايان
ماهاكتبراتفاقبيفتد،پيشنهاددرنظرگرفتناستثناهايي
براي منطقه ايرلند شمالي را به اتحاديه اروپا داده است.در
حال حاضر ،ميزان بدهيهاي امريكا اكنون از ۲۲تريليون
دالر عبور كرده است .به گزارش سايت رسمي اعالم بدهي
امريكا ،ميزان بدهيهاي اين كشور تا پايان ماه سپتامبر به
 ۲۲تريليون و  ۶۳۲ميليارد و  ۶۴۴ميليون  ۳۹۴هزار دالر
رسيده است .ميزان بدهي هر شهروند امريكايي تا پايان
ماه سپتامبر بهطور متوسط  ۶۸هزار و  ۶۳۷دالر و ميزان
بدهي هر مالياتدهنده امريكايي بطور متوسط ۱۸۳هزار
و  ۶۲۵دالر بوده است.كسري بودجه دولت امريكا تا پايان
ماه سپتامبر به يك تريليون و  ۱۸ميليارد و  ۷۳۱ميليون
دالر رسيده است تا بدينترتيب نسبت كسري بودجه به
توليد ناخاص داخلي اين كش��ور به  ۴.۷۳۶درصد برسد.
بين بازه زماني  ۱۹۸۰تا  ۲۰۱۹بيشترين كسري بودجه
امريكا مربوط به سال  ۲۰۱۰با  ۸.۹۶۵درصد و بيشترين
مازاد بودجه مربوط به س��ال  ۲۰۰۰با  ۲.۳۷درصد توليد
ناخالص داخلي بوده است.در حال حاضر بزرگترين اقالم
بودجهاي امريكا شامل :مراقبتهاي درماني با  ۱تريليون
و  ۱۷۶ميليارد و  ۶۸۴ميلي��ون دالر ،امنيت عمومي با ۱
تريليونو ۳۸ميلياردو ۷۰۰ميليوندالر،هزينههايدفاعي
با  ۶۴۳ميليارد و  ۸۸۴ميليون دالر و پرداخت مستمري
بازنشس��تگان با  ۲۸۷ميليارد و  ۹۴۲ميليون دالر است.

دومين كنفرانس مديريت دانشي در دانشگاه خاتم برگزار شد

مديريتدانشبارويكردمنابع

دومينكنفرانسبينالمللي
و دومين جايزه مديريتدانش ،به همت «انجمن مديريت
اي��ران» و با همكاري «انجم��ن مديريتدانش اتريش» و
«دانشگاه خاتم» درتاريخ  8مهر  ،1398در محل دانشگاه
خاتم برگزار شد .به گزارش روابطعمومي بانكپاسارگاد،
اين كنفرانس با حضور دكتر انصاري معاون رييسجمهور
و رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور ،پروفسور
برندن��ر ( )Brandnerرييس انجم��ن مديريتدانش
اتريش،دكترقاسميرييسانجمنمديريتايرانوجمعي
از استادان ،فرهيختگان و دانشپژوهان در حوزه مديريت
برگزار شد .اين كنفرانس با هدف تأكيد بر جايگاه مديريت
دانشيدرافزايشبهرهوريسرمايهانساني،منابعسرمايهاي
(مالي) و انرژي برگزار ش��د .محورهاي مديريت دانشي و
سرمايهاجتماعي،مديريتدانشيواقتصادجامعه،مديريت
دانش��ي و توسعه صنعتي ،مديريت دانش��ي و توانمندي
سياستگذاريومديريتدانشيوتوانرقابتيبخشهاي
اقتصادي از موضوعات مورد بح��ث در اين كنفرانس بود.
شناسايي س��ازمانهاي دانش��ي ،ايجاد فضاي ارتباطي
ميان سازمانهاي دانشي ،تشويق سازمانهاي دانشي در
راستاي توس��عه ،ايجاد همافزايي در كشور در جهت رشد
و توسعه اقتصادي و توسعه پايدار و شناسايي مزيتهاي
برترسازمانهاوايجادپايگاهدانشيدركشورازديگراهداف
برگزارياينكنفرانسبود.

مدلمديريتدانشيبراساسيكدستورالعمل
درنظاماداري
در اين كنفرانس دكتر جمش��يد انصاري ،رييس سازمان
اداريواستخداميكشوردرسخنانيتأكيدكرد:اگرازطرح
مسائل نو در سازمان اداري و دولتي غافل شويم ،نوآوري و
خالقيتدربخشخصوصيهم،راهيپيدانخواهدكرد.
ويبابيانايننكتهكهدولتحضورقابلتوجهيدراقتصاد
كشور دارد ،ادامه داد :بخش زيادي از بنگاههايي كه واگذار
شدهودر ظاهرخصوصي شدهاند،همچنانبايكفرهنگ
دولتي در س��طح مديريت و نيروي انساني اداره ميشوند.
انصاري با اش��اره به اين نكته كه بيتوجهي به عوامل موثر
در رويكرد مديريت دانشي ،ما را در استقرار آن با شكست

روب��هرو خواهد كرد ،افزود :مدلهاي جديد كس��ب و كار
مبتنيبرداراييهايناملموسسازمانهاوبنگاههاودانش
وخبرگيآنهاطراحيومستقرشدهاندوتفاوتهايجدي
بامدلهايسنتيدارند.ضمناينكهافزايشسطحاطالعات
و امكان ذخيرهسازي الكترونيكي آنها در كنار تغيير هرم
سنيكاركنانسازمانها،همچنينجريانمستمرحركت
نيرويانسانيبهسمتانتقالتجربهوجمعبنديواستخراج
دانشازآنهامواردياستكهمارابهسوييكنظاممديريت
دانشيمطلوبسوقميدهند.
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اين نكته
كه در س��ازمانهاي اداري معموالً عملكردهاي خوب به
اشتراك گذاشته نميشود و فرسودگي كاركنان و محيط
يرابهآنهانميدهد،
تكراري،امكانتجربههايجديدونوآور 
افزود :س��ازمانهاي دولتي از ميزان دارايي دانش��ي خود
اطالعيندارندوبهآنبهعنوانيكسرمايهدانشيتوجهي
نميكنندبههميندليل،بارهاپروژههاراازنوشروعميكنيم
وهزينههايمتعدديازاينمحلبهدولتتحميلميشود.
ويبااشارهبهايننكتهكهدرهمينراستادانشبنيانكردن
نظام اداري از طريق بهكارگيري اصول مديريت دانشي در
دستوركارقرارگرفتهاست،اظهارداشت:درسازماناداري
واستخداميكشوربهسمتپروژهايپيشرفتهايمكهمدل
مديريتدانشيرابراساسيكدستورالعملدرنظاماداري
مستقركنيم.انصارياضافهكرد:اينمدلجامعطراحيشد
ولياستقرارآنرادرچندفازومرحلهبهمرحلهبرنامهريزي
كرديم.ويبااشارهبهاجرايآزمايشياينمدل،خاطرنشان
كرد:اكنوندرمرحلهرفعاشكاالتهستيمودرمرحلهبعد،
در پي فرهنگسازي در نظام اداري خواهيم بود تا به عنوان
يك خواس��ته در نظام اداري جا بيفتد و اميدوار به تحقق
اهداف پيشبيني شده باش��يم .به گفته انصاري ،ارزيابي
مديريتدانشيدرسازمانهاواستقرارنظاممديريتدانشي
درسازمانها،فازهايبعدياجراياينمدلخواهدبود.
سرمايهاصليسازمانها،سرمايهانسانياست
دراينكنفرانس،دكترمجيدقاسميرييسانجمنمديريت
ايرانبهبررسيموضوعاتمديريتدانشبارويكردمديريت
منابعوبحثسرمايهفكريدرمديريتدانشيپرداخت.

ويبابياناينمطلبكهمديريتدانشييكمرحلهفراتراز
شاست،گفت:دربحثمبانيكليديمديريت
مديريتدان 
دانش��ي ،خلق دانش براي فضاي رقابتي را در دستور كار
قرار ميدهيم و مهمتر از همه بهرهگيري از دانش و دانايي و
همينطورپيشبينيآيندهكهموضوعبسيارمهمياست.
وي در تعريف مديريت دانش��ي گفت :مجموعهاي از ارتقا
اقدامات يكپارچه جهت شناس��ايي اطالعات و مشاركت
را مديريت دانشي ميگويند .استقرار مديريت دانشي در
سازمان ظرفيتسازي ميكند .بايد كارآفريني سازماني و
شايستهساالريدرسازمانصورتگيرد.سرآمديسرمايه
انسانيموضوعبسيارمهمياست.دربانكپاسارگاد،سرمايه
اصليماسرمايهانسانياست.ويباتأكيدبرايننكتهكهابعاد
مديريتدانشيدرحوزهراهبرديشاملپيشبينيتحوالت
گسترده ،انعطافپذير بودن سازمان و آيندهنگر بودن آن
است ،تصريح كرد :عالوه بر آن ساختار بايد پويا و متحول
باشد.قاسميتصريحكرد:يكيازابعادساختاريودانشيدر
سازمانهابهرهگيريازفناوريهاينويناست؛ازجملهاين
فناوريها،فناوريهايهمگراست.مادرشرايطكنونيدر
دانشگاهخاتمدرمقطعكارشناسيارشد،رشتههايفناوري
همگراراداريمكهدردنياتنهاچهاردانشگاهاينرشتهراايجاد
كردهاند؛ حتي در دانشگاههاي داخل كشور ،اين فناوري را
نداريم .اين موارد را با همكاري و مشاركت دانشگاه فرانسه
دردانشگاهخاتمايجادكردهايم.دراينزمينهدانشجويانما
نيمي از واحدهاي خود را در ايران و نيمي ديگر را در فرانسه
ميگذرانند.ويبااشارهبهبحثكاركردهايمديريتدانشي
در سيستمهاي مختلف ،اضافه كرد :اين بحث از مديريت
دانشي فردي شروع ميشود كه در مورد افزايش اشتراك
و مش��اركت اجتماعي و در حوزه تيمي ،ايجاد روحيه كار
گروهياست.ويادامهداد:درحوزهسازماني،ايجادسازمان
يادگيرندهوسرآمديسازماني،درحوزهافزايشتوانملي،
بهرهوري ملي در حوزه توسعه سرمايه انساني و در بخش
بينالمللي،افزايشقدرتاقتصاديتوسعهملياست.
قاسمي به بحث زيرساختهاي مديريت دانشي نيز اشاره
كرد و گفت :بحث بعدي نيز س��رماي ه فكري است كه نياز
به تمركزبيشتر دارد .عم ً
ال سرمايه فكريكل دانشي است
كه يك س��ازمان در فرايند هدايت كسب و كار آن را به كار

همچنين تا پايان ماه سپتامبر ،ميزان مجموع بدهيهاي
دولتيوغيردولتيامريكامعادل ۷۳تريليونو ۹۰۶ميليارد
و  ۳۴۱ميليون دالر بوده است كه نشان ميدهد سهم هر
شهروند امريكايي از مجموع بدهيهاي اين كشور بطور
متوسط ۲۲۴هزار و ۱۵۳دالر و سهم هر خانواده امريكايي
ازبدهيهابطورمتوسطمعادل ۸۷۳هزارو ۶۲۳دالراست.
طي اين مدت ،اوراق قرضه امريكايي در اختيار كشورهاي
خارجي به  ۶تريليون و  ۶۹۱ميليارد و  ۳۸۴ميليون دالر
رس��يده اس��ت.از اليحه كاهش مالياتي دولت ترامپ كه
سال  ۲۰۱۷به تصويب رسيد به عنوان يكي از اصليترين
داليل افزايش بدهي دولت اين كش��ور ياد ميشود .طبق
پيشبينيها،اليحهكاهشمالياتيدرطول ۱۰سالباعث
افزايش ۱.۵تريليون دالري بدهي اين كشور خواهد شد.
استفاده امريكا از دالر به عنوان سالح
همچنين والديمير پوتين رييسجمهور روسيه تالش
امريكا براي استفاده از دالر به عنوان يك سالح سياسي را
اشتباهخواند.بهگزارشتاس،والديميرپوتيناينموضوع
را در يك نشس��ت عمومي درحاشيه مجمع هفته انرژي
روس��يه بيان كرد.رييسجمهور فدراس��يون روسيه در
نشستعموميمجمعهفتهانرژيدرمسكوگفت:ماشاهد
تالش براي اس��تفاده از دالر به عنوان يك سالح سياسي
هستيم كه فكر ميكنم اين يك اشتباه بسيار بزرگ ديگر
است.پيش از اين دالر در سراسر جهان از اعتماد و اعتبار
برخوردار بود و يك ارز جهاني محسوب ميشد.وي افزود:
به داليلي ،اياالت متحده شروع به استفاده از حسابهاي
دالري به عنوان ابزاري براي مبارزههاي سياسي و اعمال
محدوديت در استفاده از دالر ميكند ،شما با دستان خود
تيشه به ريشه درخت زديد .در ماه ژوئن ،والديمير پوتين،
رهبر روسيه در نشس��تي از رهبران  BRICSمتشكل از
برزيل ،هند ،چين ،آفريقاي جنوبي و روسيه خواست تا به
استفادهازارزهايمليرويبياورند.ازسويديگر،سيگنال
مندلكر ،معاون وزير خزان��ه داري امريكا كه طراح اصلي

ميگيرد .وي تأكيد كرد :س��رمايه فكري تنها محدود به
دانش در دسترس افراد نميشود بلكه شامل دانش دخيل
در درون پايگاه دادهها ،فرايندهاي كسب و كار و ارتباطات
است.درواقعاينسرمايهفكريراميتوانازتاريختشكيل
يكسازمانتاروزحاضروبلكهبرايآيندهايكههنوز اتفاق
نيفتادهاست،تعريفكنيم.
مديرعامل بانك پاسارگاد با اشاره به اين نكته كه در حوزه
سرمايه فكري ميتوان به ارتباطات نيز اشاره كرد كه خود
شامل همه فرايندها ميش��ود و معموالً در ترازنامه نشان
دادهنميشود،اظهارداشت:متاسفانههنوزنتوانستهايمدر
سرمايهفكريگزينهايراپيداكنيمكهبشوددرترازنامهيك
سازمان آن رابه صورتكمينشان داد.
دكترقاسميافزود:حوزهسرماي هانسانيحوزهبسيارمهمي
است .وقتي ما  14سال پيش گروه مالي پاسارگاد را ايجاد
كرديم،دوموضوعبسيارمهمموردتأكيدماقرارداشت:اول
بحثفرهنگسازمانيبودودومسرمايهانسانيكهامروزاز
جمعبنديايندوموردبهسرمايههايفكريرسيدهايم.
مديرعامل بانكپاس��ارگاد با اش��اره به بحث سرمايه
س��اختاري ،اين س��رمايه را ش��امل فرايند و ساختار
سازماني و اسناد راهبردي انواع دادهها و زيرساختها
خواندوخاطرنشانكرد:مديريكهمهمترينمسووليت
را در س��ازمانها دارد ،بايد بداند در كجاي س��ازمان
اين اجزا تجهيز ش��ده و در كجاي س��ازمان اين اجزا
وجود ندارد .اگر يك مدير بتواند به اين مس��ائل توجه
داشتهباشد،بينسازمانخودوسازمانهايديگرتمايز
ايجادميكند .دكترقاسميگفت:باتوجهبهاينكهبند2
سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي بر پيشتازي اصالح
ساختار دانشبنيان تأكيد دارد و پيادهسازي و اجراي
نقشه جامع علمي كشور و همينطور ساماندهي نظام
ملينوآوريراموردتأكيد قرار داده است،بايدبتوانيم در
منطقهتعريفشدهخود،نكتهاولمسال هدانشبنيانرا
پيدا كنيم .در اين باره ميتوان گفت كه امروزه ما به اين
سمت در حال حركت هستيم.
رييس انجمن مديريت ايران با تأكيد بر اين نكته كه براي
اينكه بتوانيد رقيب پايداري باشيد هميشه بايد ارزشها را
باال نگه داريد ،ادامه داد :كمياب بودن خدمات و كاالهايي

تحريمهاي دولت ترامپ عليه ايران است ،از سمت خود
كنارهگيريكرد.سيگنالمندلكر،معاونوزيرخزانهداري
در امور تروريسم و اطالعات مالي ،از مقام خود استعفا داد.
وزارت خزانهداري امريكا با انتش��ار بيانيهاي اين موضوع
را تاييد كرد.
كمترين ارزش يوان
كارشناسانانتظاردارندارزشيوانامسالبهكمترينسطح
خوددرطوليكدههاخيربرسد.بهگزارشرويترز،افزايش
تنشهاي بين امريكا و چين به ديگر مشكالت اقتصادي
اژدهاي زرد دامن زده و رش��د اقتص��ادي چين به يكي از
كمترين سطوح خود در طول سه دهه اخير رسيده است.
در شرايطي كه دولت اين كشور وعده داده است اقدامات
الزم را براي بازگش��ت رشد اقتصادي به سطوح نيرومند
س��الهاي قبل فراهم خواهد كرد ،چشمانداز اقتصادي
چينچندانروشننيست.اززمانيكهواشنگتن،چينرادر
فهرستكشورهايدستكاريكنندهنرخارزقرارداد،ارزش
يوان در برابر دالر دو درصد افت كرده است و بانك مركزي
چين نيز نرخ برابري ۷يوان به ازاي هر دالر را هدفگذاري
كرده است.ميشل اوري  -مدير مركز تحقيقات بازارهاي
مالي در بانك «روبو بانك» گفت :يوان اكنون توسط بانك
مركزي در سطح فعلي حفظ شده است اما جنگ تجاري
احتماالبدترخواهدشد.اينمسالهباعثافزايشفشارهابر
روي يوان خواهد شد و اگر اين اتفاق بيفتد ،خبر بدي براي
تمامي ارزهاي نوظهور خواهد بود.در نظرسنجي رويترز
از ۶۰كارش��ناس ارزي ۳۱،نفر معتقدن��د كه ارزش يوان
تا پايان س��ال بيش از ميزان فعلي كاهش خواهد يافت و
 ۲۹نفر نيز معتقد بودهاند كه ارزش يوان در محدوده۷.۱۵
حفظخواهدشد.
استخراج بيتكوين مجاز شد
از سوي ديگر ،مديرعامل برق استان تهران از قانوني شدن
فعاليتاستخراجرمزارزهاطبقتصميمهياتوزيرانخبر
داد و گفت :تعرفه برق مصرفي مراكز توليد ارز ديجيتال با
قيمت متوسط ريالي برق صادراتي با نرخ تسعير سامانه
نيما محاس��به و دريافت ميش��ود.حاجي رضا تيموري
مديرعاملشركتبرقاستانتهرانازقانونيشدنفعاليت
استخراجبيتكوينخبردادواظهاركرد:براساستصميم
هيات وزيران فعاليت اس��تخراج رمز ارزها مجاز شناخته
شد.سرمايهگذاران در صورت دريافت مجوز از اداره صنعت
معدنوتجارتميتوانندبهاداراتبرقشهرستانهايتابعه
در هر استان مراجعه و با خريد برق دايم صنعتي به صورت
مجازازشبكههايبرقاستفادهكنند.تيموريدربارهتعيين
تكليف دستگاههاي ماينر ضبط شده عنوان كرد :با توجه
بهاينكهسرمايهگذارانازبرقصنعتيوكشاورزياستفاده
ميكردندمابهالتفاوتبهايبرقمصرفيآنهاباتعرفهساير
مصارف محاسبه و ازصاحبان اين دستگاهها  ۹۰ميليارد
ريال دريافت شده است.مديرعامل برق استان تهران برق
مصرفيبرايتوليدهربيتكوينرا ۷۲هزاركيلوواتساعت
دانستوگفت:تعرفهبرقمصرفيمراكزتوليدارزديجيتال
با قيمت متوسط ريالي برق صادراتي با نرخ تسعير سامانه
نيمامحاسبهودريافتميشود.
وي فعاليت در زمان اوج بار را ممنوع اعالم و خاطرنش��ان
كرد :ساعات و زمان اوج مصرف برق طي سال تعيين ،ابالغ
ومصرفبرقتوسطواحدهايعملياتيازطريقكنتورهاي
هوشمند كنترل ميشود.در شهرهاي تابعه استان تهران
تاكنون  ۱۲۶مزرعه توليد بيتكوين به صورت غيرمجاز
كشف شده است.

را كه عرضه ميكنيد مورد هدف قرار دهيد؛ خدمات بايد
به سختي تقليدپذير باشد .براي مثال در بانكپاسارگاد در
سال  1389بانكداريمجازي را شروع كرديم در حالي كه
هنوزرقبانتوانستهاندبهاجزايبانكداريماتسلطپيداكنند
وخدماتماتابهحاالغيرقابلجايگزينيبودهاند.
دكترقاسميتصريحكرد:دربحثمديريتدانشي،مامنابع
و داراييهاي مش��هود و منابع و داراييهاي نامشهود را در
اختيارداريم.داراييهايمشهودراميتواندرمنابعفيزيكي،
منابع مالي ،منابع فناورانه و ...تعريف كرد و در داراييهاي
نامشهود نيز منابع ارزشي ،منابع دانشي ،منابع معنوي و
منابعساختاريراميتواننامبرد.
بهگفتهوي،دربحثمنابعمعنوي،وجدانكاري،صداقت،
سالمت س��ازماني و اخالق حرفهاي مدنظر قرار دارد و در
حوزهمنابعدانشي،انجمنهايخبرگي،سرمايههايفكري،
حافظهسازمانيوفرهنگسازمانيمطرحميشود.
در ادامه اين كنفرانس دكتر غالمرضا خاكي مشاور و
مدرس مديريت ،در خصوص موضوع «از دانش��وري
تا ديدهوري» به س��خنراني پرداخ��ت .وي به تفاوت
ميان دانش و علم اش��اره كرد و ارتباط آن را با منظومه
فك��ري موالنا ش��رح داد .دكتر خاك��ي تصريح كرد:
مباحث مديريت دانش را ميتوان در س��ه سطح متا،
ماك��رو و ميكرو مطرح كرد .در س��طح متا ميتوان به
زيرساختهايفلسفيموضوعپرداخت.درسطحماكرو
به بحث استراتژيها ميتوان اشاره داشت و در سطح
ميكرو به ابزارها و تكنيكها ميپردازيم .وي ادامه داد:
مديريتدانشيكمفروضدارد،مبنيبراينكههركس
در سازمان است ،صاحب ثروتي به نام دانش است كه
بهوسيله مديريت دانش بايد اين ثروت را بازيابي كند.
در ادام��ه دكتر آذر صائميان ،دبي��ر علمي كنفرانس
بينالمللي مديريت دانش��ي ،گزارشي از دومين دوره
جايزه مديريت دانش��ي ارايه كرد و با اشاره به حمايت
دانشگاهها،انجمنها،وزارتخانههاودستگاههاياجرايي
از اين كنفرانس ،اظهار داش��ت 20 :شركت ،متقاضي
ارزيابيدردوميندورهجايزهمديريتدانشيبودند.وي
همچنين بياني ه دومين كنفرانس بينالمللي مديريت
دانشي با رويكرد مديريت منابع را قرائت كرد.
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بررسي «تعادل» از ضعف تقاضا در بازارهاي جهاني

ترس از ركود ،بازارها را به كدام سو ميبرد؟

گروهبورس|محمدامينخدابخش|
بازارهاي جهاني يك هفته پر تنش ديگر را نيز پش��ت
سرگذاشتند.معامالتهفتهاخيركهباعقبهتنشهاي
سياس��ي در اياالت متح��ده و ترس از تزل��زل جايگاه
رياستجمهوري در اين كشور ناشي از ادامه تحقيقات
در مورد طرح استيضاح ترامپ ،بازارها را با تنش رواني
مواجه كرده بود .با اين حال در چن��د روز اخير بازارها
تنها تحت تاثير اخبار اقتصادي نبودند و انتشار آمارها و
تحليلهايمنفيازافقپيشروبيشازپيشبرتيرگي
جو معامالت افزود.
همانطور كه در گزارشهاي قبلي نيز به آن اشاره شده از
ابتداي سال جاري ميالدي بازارهاي جهاني كم و بيش
اينانتظارراداشتهاندكهبرخالفوعدهسياستمدارانو
آمار كوتاهمدتي اشتغال در اياالت متحده ،بازارها شاهد
موج دادههاي پيشنگري باش��ند كه بر نزديك بودن
ركود داللت دارند .در حالي كه در س��الهاي گذشته
به خصوص از ابت��داي دوره زمامداري دونالد ترامپ در
كاخ سفيد ،آمار رو به رشد اشتغال ،تورم ،توليد ناخالص
داخلياياالتمتحدهازسويبازاربهعنواندليليمحكم
برايتداومپرقدرترشدقيمتهادرنظرگرفتهميشد،
در حال حاضر شاهد آن هستيم كه تنشهاي سياسي
به خصوص در حوزه جنگ تجاري ميان چين و امريكا
سببشدهتاسرمايهگذاراندراياالتمتحدهوبهتبعآن
درسراسرجهانبابدبينيبيشترينسبتبهچشمانداز
رشد اقتصاد جهاني در ماههاي پيش رو بنگرند.
به دنبال همين رويكرد نيز حاال چند ماهي اس��ت كه
كاهش قيمتها با شتاب تندتري در مقايسه با گامهاي
صعودي بازار رخ ميدهد .دقيقا به همين دليل بوده كه
رشد قيمت در بازار فلزات گرانبها و كاهش بازده اسناد
خزانه دولتي در سراسر جهان را شاهد بوديم .در حالي
كه در هفتههاي اخير كاهش بازده اوراق اس��ناد خزانه
دولت امريكا نسبت به اسناد خزانه 10ساله زنگ خطر
را براي وقوع ركود در ماههاي اخير به صدا در آورده بود،
در روزهاي گذشته اعالم شاخصهايي نظير شاخص
خريدمديرانوآمارهايمربوطبهاشتغالدربخشهاي
غيركشاورزي،زخميديگربرخوشبينيبازارهانسبت
به كيفيت رش��د اقتصادي جهان زد و بر شدت كاهش
قيمت در بازارهاي مختلف افزود.
آنچه ك��ه در اين ميان حائز اهميت اس��ت ،همنوايي
بازارهاي س��هام با بازار كاالهاي اساسي است كه هزر
دو از يك عامل اصلي نش��ات ميگيرن��د .در حالي كه
در هفتههاي اخير ،كاهش بهاي س��هام ناش��ي از بيم
سرمايهگذاران نسبت به سودهاي انتظاري شركتها
در ماههاي پيشرو به خصوص سال مالي  2020بوده
است ،در بازار كاالهاي اساسي نيز بدبيني در خصوص
تضعيف توليد كاال و خدمات سبب شده تا قيمتها در
واكنش به احتمال كم شدن مصرف مواد اوليه از همين
حاالمسيرركود تقاضاراپيبگيرند.
آنطور كه از آمار و شواهد منتشر شده در روزهاي اخير
بر ميآيد ،اقتصادي جهاني بيش از پيش به وقوع يك
ركود ديگر و سر خوردن در سراشيبي نزول چرخههاي

تجاريگرفتارشدهاست.دراينميانآنچهبسياريبرآن
اذعان دارند ،تيرگي مناسبات تجاري ميان قدرتهاي
اقتصادي جهان در تداوم مس��ير فعلي خواهد بود كه
ميتواند به بدتر ش��دن اوضاع كمك كند .در حالي كه
تاكنون شاهد افزايش تنشها و جنگ تعرفهاي ميان
امري��كا و چين بوديم ،حاال اعمال تعرفه در دو س��وي
اقيانوس اطلس وارد مرحله تازهاي ش��ده و در صورت
فقدان پختگي الزم در ميان سياست مداران ميتواند،
وارد مرحله جديدي شود.
در ش��رايطي كه چين و امريكا مذاكراتي ش��كننده را
بر س��ر كاهش تعرفهها ادامه ميدهند ،طي يك هفته
اخير س��ازمان تجارت جهاني اي��االت متحده را مجاز
كرد تا روي  7.5ميليارد دالر كاالي اروپايي تعرفه وزن
كند .در حالي تقابل تجاري ميان امريكا و اروپا تشديد
ميشود كه برخالف مناقش��ات تعرفهاي اين كشور با
چين ،محدوديتهاي تعرفهاي اين كش��ور عليه اروپا
مبناي حقوقي دارد .اين راي پس ْاز آن صادر شده است
كه بر اساس تشخيص اين سازمان بينالمللي ،امريكا
ميتواند در پاسخ به اعمال سوبسيد غيرقانوني اتحاديه
اروپابرشركتهواپيماسازيايرباس،تعرفهاعمالكند.
رشدعدم اطميناندرمعامالتسهام
در يك هفته اخير بازارهاي سهام در اقصي نقاط جهان
س��ير نزولي را در پيش گرفتن��د و در اين ميان اگرچه
بعضي روزها را نيز با افزايش شاخصها به پايان بردند،
امانتوانستندعملكردهفتگيمثبتيراازخودبهنمايش

بگذارن��د .در اين ميان حرك��ت نماگرهايي همچون
شاخص بورس شانگهاي نسبت به هفتههاي گذشته
متفاوت بود و بازارهاي چين در حالي معامالت خود را
به اتمام رس��اندند كه نماگر ياد شده در سطح  2هزار و
 905واحدمتوقفشدهبود.البتهبايدبهخاطرداشتكه
نماگر بازارهاي چين به دليل  70سالگي انقالب كشور
درتعطيالتبهسربردندودرهفتهگذشتهتنهايكروز
معاملهداشتند.
دراياالتمتحدهنيزدورروزمعامالتآخرهفتهبهخوبي
سپري ش��د اما از آنجا كه افت ش��اخصها در روزهاي
سهشنبهوچهارشنبهسنگينبود،رونقنسبيمعامالت
در روزهاي اخير نتوانست ريز داوجونز از سطح 27هزار
واحدي اين ش��اخص را جبران كند .وضعيت در مورد
دو شاخص ديگر بازار امريكا نيز چنيني بود بهطوريكه
«اساند پ��ي  »500و «نزدك» نيز ه��ر دو پايينتر از
سطوح به ثبت رسيده در هفته قبل به كار خود خاتمه
دادند وكارنامه هفتگي «اساند پي  »500در س��طح
 2هزار و  925و «نزدك» در سطح  7هزار و  917واحد
را ثبت كردند.
طالي2هزار دالري ،از خيال خام تا واقعيت؟
در ميان تمامي بازارها ،ب��ازار فلزات گرانبها اين روزها
ش��رايط جالب توجهي دارد .در حالي كه بس��ياري از
معام�لات در بازارهاي س��هام و كاالهاي اساس��ي به
دليل ترس از ركود و ت��داوم ضعف آمارهاي اقتصادي
در كش��ورهايي نظير امريكا و چين در مسير افت قدم

بر ميدارند ،بازار فلزات ارزشمند به دليل ماهيت اصلي
خوديعنيحفظارزش،بهچشماندازتيرهاقتصادجهاني
لبخندميزند.همينروزگذشتهبودكهمصاحبهرويترز
با كارشناس��ان بازار ياد ش��ده بر احتمال رشد بيش از
 30درصديقيمتطالدرماههايپيشروتاكيدداشت.
بنابرگفته اين كارشناسان روند صعودي قيمت طالكه
در ماههاي اخير آغاز شده بود و مهمترين دليل تداوم آن
افزايش ريسك سياسي ناشي از جنگ تعرفهاي چين و
امريكا بود ،حتي در صورت مرتفع شدن مشكل تجاري
اين دو كشور و به فرض شروع ركود ميتواند ادامه يابد.
از اين رو دور از انتظار نخواهد بود كه بهاي طال حتي از
دو هزار دالر نيز فراتر برود و قيمتهايي را بر فراز سطح
رواني 2هزاردالرثبتكند.گفتنياست،اينفلزگرانبها
كه در حال حاضر در محدوده هزار و  500دالر معامله
ميشود ،محدوده هزار و 460دالر را به عنوان مهمترين
سطح حمايتي دارد و در صورت فراتر رفتن از مقاومت
هزار و 560دالري ميتواند ،به پيشروي خود ادامه دهد.
بازار كاالهاي اساسي و يك نكته
همانط��ور كه ميداني��م ،كاالهاي م��ورد معامله در
بورسهايكاالييجهانبهغيرازمحصوالتكشاورزي
همگي به عنوان مواد اوليه توليدات صنعتي خريداري
ميش��ود .از اين رو كاالهاي مورد معامله شده در اين
بازارهاهرچهكهباشند،درروندعرضهوتقاضاوابستگي
بسياريبهتفسيركارشناسانواقتصاددانانازآيندهرشد
اقتصادي و مصرف در جهان دارند .بنا بر اين نميتواند

حاال كه چشمانداز رشد اقتصاد جهاني در مسير ضعف
قرارگرفتهوآمارهايمنتشرشدهدرچينوامريكارنگ
و بويي مثبت ندارند ،براي داشتن ديدي شفاف نسبت
بهوقايعبازاروپيداكردننشانههايرشدقيمتبهطرف
تقاضا دل خوش كرد.
ازاينرودرماههايپيشروهراتفاقيكهدرطرفعرضه
محصوالت معدني و س��اير توليدات اساسي رخ دهد
ميتواند براي ذي نفعان بازار ،بيش از پيش مهم باشند،
مخصوصا آنكه اخبار احتمالي به كاهش موجودي در
بنادرياافتپايدارتوليدمنتهيشود.
مطابق با آنچه كه گفته شد در بازار فلزات اساسي ،از آن
روكهآمارهاييهمچون( PMIشاخصخريدمديران)
و تغيير در اشتغال غير كش��اورزي با افت مواجه شده
است،نميتوانشاهدافزايشتقاضابود.ازاينروكاهش
قيمت كاالهاي فلزي معدني هر چند كند اما در روندي
نزولي تداوم خواهد داش��ت و افزايش قيمتهاي چند
دهم درصدي نيز بيش از آنكه در روند اين كاالها نقشي
حركتيداشتهباشدماهيتياستراحتيدارد.
آنچه ك��ه در اين ميان حائز اهميت اس��ت ،س��قوط
ش��اخص خريد مديران به زير  47.8درصد اس��ت.به
گفته كارشناسان اقتصادي ،افت نماگر ياد شده به زير
 50درصد نش��ان از افت كيفيت رشد اقتصادي كشور
مربوطه دارد و در همراهي با ساير شاخصها در صورت
تداوم كاهش ميتوان زنگ خطر ركود را به صدا درآورد.
همينامرسببشدهتابهآيندهقيمتكاالهاياساسي
با ترديد بيشتري نگريسته شود.اما در مقايسه با سيار
كشورها ،حداقل وضعيت ايران در بازار فلزات اساسي بد
نبوده است .خبرها حكايت از آن دارد كه ايران توانسته
محصوالت فوالدي خ��ود را به چين پيش فروش كند
و دنبال اين امر ديگر فروش��ندگان ايراني پيش��نهاد
خري��دي كمتر از 350دالر را ب��راي خريد فوالدCIS
توليدي خود قبول نميكنند .اين امر نه تنها به بهبود
درآمد در شركتهاي فوالدي منتهي ميشود بلكه بر
ك عملياتي توليدكنندگان فوالد در ايران
كاهش ريس 
نيزميانجامد.گفتنياستهرمتريكتنمسدرپايان
معام�لات روز جمعه  5ه��زار و  632دالر ،هر تن روي
 2هزار و  316دالر و هز تن س��رب  2ه��زار و  157دالر
قيمتخوردند.گفتنياستبهايآلومينيومنيزدرپايان
اين هفته هزار و 717دالر بود.
كوتاه از بازار نفت
در ب��ازار جهاني نفت ،كاهش عرضه ش��كل گرفته در
هفتههاياخيركهبهواسطهافتتوليدنفتعربستانو
حمله به پااليشگاههاي آرامكو رخ داده بود ،حاال با افت
تقاضايناشيازكاهشمصرفاحتماليسربهسرشده
وبهجزنوساناتمقطعيدرقيمتنفتشاهد،تغييرات
چنداني در بهاي جهاني طالي س��ياه نيستيم .بر اين
اساس هفته گذشته در حالي خاتمه يافت كه هر بشكه
نفت وس��تتگزاس اينترمديت بهايي معادل  53دالر
امريكا داش��ت و نفت برنت درياي شمال نيز در قيمت
 58دالر و 73سنت معامله ميشد.

يك كارشناس حوزه انرژي مطرح كرد

فروش كاغذي ،مقدمه توسعه تجارت طالي سياه

بنا بر آنچه كه يك كارش��ناس ح��وزه بورس نفت
مطرح كرده اس��ت ،اگر بخواهيم در حوزه تجارت
نفت فعال شويم ،بايد كانوني با هدف پيوست بخش
صنعت و بازارهاي مالي فعال ش��ود؛ همچنين بايد
فروش كاغذي نفت را در نظر داشته باشيم.
به گزارش مهر ،اين كارشناس حوزه بورس نفت با
اشاره به اينكه به نظر ميرسد وزارت نفت ،استراتژي
منس��جمي در تجارت نفت ن��دارد ،گفت :با وجود
اينكه قدمت تجارت نفت در ايران ،حدود  ۵۰سال
اس��ت ،اما همواره در ادوار مختل��ف در پايينترين
س��طح تجارت نفت فعاليت كرده است ،به عبارتي
ديگر همواره به خامفروشي نفت كشور پرداختيم و
توسعه چنداني مطابق با شرايط بينالمللي در اين
بخش نداشتهايم.
وي افزود :ما بر اساس نيازهاي بينالمللي در بخش
تجارت نفت عمل نكرديم و هميشه توان داخلي ما
مستقل از دنيا نبوده است؛ به اين معنا كه در مسير

ايجاد زنجيره ارزش گام جدي برداشته نشده و اين
موضوع ،مرب��وط به دوران كنوني نيس��ت و دامنه
آن متوجه كل دوران ش��كلگيري تجارت نفت در
ايران است.
اين كارش��ناس بورس نفت با بي��ان اينكه در بحث
بازاريابي براي فروش كاالهاي خود نيز دچار مشكل
هستيم ،ادامه داد :در شناسايي بازارهاي آينده خود
بهش��دت ضعف داريم؛ به خص��وص اينكه با توجه
به محدوديته��اي وزارت نف��ت در حوزه تجارت
طالي س��ياه ،به نظر ميرسد اين وزارتخانه بيشتر
مايل به خام فروش��ي نفت به مش��تريان خارجي
است تا اينكه نسبت به فراوري آن در داخل كشور
تمركز يابد.
به گفته مرداني ،در حوزه تجارت نفت آنچه موجب
انس��جام اس��تراتژيك ميش��ود ،حركت در مسير
زنجيره ارزش است .امروز در كشور محور مطالعات
بر اساس اس��تراتژيك بودن نفت است در حالي كه

به جرات ميتوان گفت نفت ،يك كاالي ژئوپولتيك
است؛ به همين دليل است كه بيشتر تاثيرپذير است
تا اينكه تاثيرگذار باشد.
وي اظهار داش��ت :اگر بخواهي��م در حوزه تجارت
نفت فعال شويم ،بايد كانوني با هدف پيوست بخش
صنعت و بازارهاي مالي فعال ش��ود كه مقدمه آن
بورس نفت است.
بايد عالوه بر فروش فيزيكي نفت در بورس ،فروش
كاغذي نيز داش��ته باش��يم؛ به عبارت��ي ديگر بايد
بتوانيم عوامل موثر بر قيمت نفت را در درون كشور
تعريف كنيم.
اين كارشناس حوزه بورس نفت ،خريد و فروش نفت
كش��ورهاي ديگر در بورس نفت را يكي از گامهاي
موثر در راستاي كارآمدتر شدن بورس نفت و تجارت
نفت عن��وان كرد و گفت :درجه ب��از بودن تجارت،
گشايش ش��رايط واردات و صادرات آن است .البته
توان داخلي در اين حوزه بس��يار مهم است ،اينكه

طي يك هفته گذشته رخ داد

بازده قابل توجه بورس تهران در مقايسه با همتايان خارجي

گروه بورس|
ط��ي  12ماه گذش��ته بورس ته��ران بهترين عملك��رد را در ميان
بورسهاي جهان داشته است .بررسيهاي فايننشالتايمز حاكي از
ي امريكا تا حدودي
آن است در حالي كه طي سال گذشته تحريمها 
بر روند معامالت بورس تهران اثرگذار بود ،اما اين بازار مالي توانسته
است طي  12ماه گذش��ته به يكي از بورسهاي با بهترين عملكرد
در جهان تبديل ش��ود .يكي از اصليترين داليل اين مس��اله ورود
سرمايهگذاران بيشتر به اين بازار بوده است.
اين گزارش همچنين ميافزايد ،بورس تهران نشان داد كه ميتواند
با هرگونه نوسان بازار ارز مقابله كرده و بهترين جايي است كه افراد
ميتوانند از ارزش پول خود در آن محافظت كنند.
با وجود آنكه طي  12ماه گذشته ارزش دالري بورس تهران دو برابر
شده است ،اما هنوز نتوانسته به بيشينه خود در سال  2014دست
يابد .كارشناس��ان انتظار دارند كه شاهد اصالح قيمت شركتهاي
كوچك و بزرگ در بورس تهران در آينده باش��يم .س��رمايهگذاري
خارجي قابل توجهي به بورس تهران نس��بت به قبل اضافه نش��ود
و در محدوده  50ميليون دالر كه از س��ال  2018شاهد آن بودهايم
باقي مانده باشد.
از طرف��ي آمارها نش��ان ميدهد در هفت ه گذش��ته تعداد 35053
ميليون انواع اوراق بهادار به ارزش  140759ميليارد ريال در بيش

از  2ميليون و  937هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت كه به ترتيب
ب��ا  31.69 ،38.3و  27.7درصد افزايش را نس��بت به هفته قبلتر
تجربه كردند.
اين درحالي اس��ت كه تع��داد  975ميليون واح��د از صندوقهاي
سرمايهگذاري قابل معامله هم در هفته گذشته در بورس تهران به
ارزش كل بيش از  10026ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت كه
به ترتيب با  7و  3درصد كاهش همراه شدند.
در بازار بدهي نيز كه اوراق مشاركت ،گواهي سپرده و صكوك معامله
ميشود در اين مدت تعداد  2ميليون و  2هزار برگه اوراق مشاركت
به ارزش كل بيش از  2156ميليارد ريال معامله شد.
شاخص بورس نيز در پايان معامالت هفته منتهي به  12مهرماه با
 20243واحد افزايش ،مع��ادل  3.72واحد افزايش يافت و به رقم
 326117واحد رسيد .شاخص كل هموزن نيز در اين مدت با 4857
واحد افزايش معادل  5.31درصد رشد داشت و رقم  96408واحد
را به نمايش گذاشت.
شاخص بازار اول هم در هفته گذشته با  8194واحد افزايش به رقم
 236859واحد و شاخص بازار دوم با  25223واحد افزايش به عدد
 663874واحد رس��يدند كه به اين ترتيب شاخص بازار اول 3.58
درصد افزايش و شاخص بازار دوم با  3.95درصد افزايش نسبت به
هفته قبل همراه شدند.

رويخطخبر
ورود منابع جديد
به بازار سرمايه

رييس سازمان بورس با اشاره به جذب منابع مالي
جديد در بازار س��رمايه اظهار داش��ت :اخيرا منابع
خوبي در بازار س��رمايه وارد شده كه نگهداشت اين
پولوظيفهمهمياست.
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در نشس��ت
همانديشي كارگزاريها اظهار داشت :شركتهاي
كارگزاري اولين مجراي ورود سرمايهگذاران براي
تجربهفعاليتدربازارسرمايههستندوهمينويژگي،
وظيفه اين نهاد را در تعامل مثبت با س��هامداران و
حمايت از حقوق آنها دوچندان كرده است.
ش��اپور محمدي ،كانون كارگزاران را محور اصلي
ارتباط س��ازمان بورس با تمام اركان بازار س��رمايه
برشمردوبرحمايتاينسازمانازصنعتكارگزاري
و حمايت از حقوق سهامداران تاكيد كرد.
بهگزارشايلنا،ويبااشارهبهجذبمنابعماليجديد
دربازارسرمايهاظهارداشت:اخيرامنابعخوبيدربازار
سرمايهواردشدهكهنگهداشتاينپولوظيفهمهمي
است؛ بايد تمهيدي كنيم تا اين پول از بازار سرمايه
خارجنشود.بهويژهصندوقهايماالزماستفعالتر
عملكنندوحتياالمكانسازوكارهايتشويقينيز
طراحي شود.محمدي در ادامه در خصوص وضعيت
فعلي بازار سرمايه و نهادهاي مالي فعال در اين حوزه
توضيحاتي ارايه كرد كه از مهمترين آنها ميتوان به
ضرورت پيشرفت و تنوع بخشي در حوزه ابزارهاي
مالي معامالتي و تنوع تع��داد نهادهاي مالي فعال،
توسعه برگزاري مجامع الكترونيكي ،رفع مشكالت
سهامداري شركتهاي كارگزاري بانكي ،پيشنهاد
رفع مش��كالت ماليات بر ارزش افزوده شركتهاي
كارگزاري با هم��كاري كانون كارگزاران و پيگيري
كاهش ضريب عوارض كسب و پيشه شركتهاي
كارگزاري تا حصول نتيجه اشاره كرد.

درج يك صندوق
سرمايهگذاري قابل معامله

صندوق سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت
قابل معامل��ه ارمغان ايرانيان با نم��اد «ارمغان» در
فهرستنرخصندوقهايسرمايهگذاريقابلمعامله
در بورس تهران درج شد.
به گزارش سنا ،براساس مصوب ه بورس اوراق بهادار
تهران ،از اين تاري��خ (دهم مهرماه  )۱۳۹۸صندوق
س��رمايهگذاري قابل معامله ارمغان ايرانيان جهت
سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت با نماد
«ارمغان(»)ARMAGHANدرفهرستنرخهاي
بازار صندوقهاي س��رمايهگذاري قابل معامله در
بورس اوراق بهادار تهران درجشد.
مجوزتاسيسصندوقدرتاريخ ۲۷مهر ۱۳۹۰صادر
شدوصندوقبهروشصدوروابطالفعاليتميكرد.
ليكنبراساسمجوزشماره ۱۲۲/ ۵۴۲۶۷مورخ۳۰
 ۱۳۹۸/ ۰۶/سازمانسازمانبورسواوراقبهادارنوع
صندوق از صندوق سرمايهگذاري مبتني بر صدور و
ابطال به صندوق سرمايهگذاري قابل معامله ()ETF
تغييريافت.مديراينصندوق،شركتتامينسرمايه
نوين،موسسانآنبانكاقتصادنوينوشركتتامين
سرمايه نويناند .همچنين متولي صندوق موسسه
حسابرسي بهراد مشار و بازارگردان آن نيز شركت
تامين س��رمايه نوين اس��ت.اين صندوق حداكثر
 ۱۰۰۰۰۰۰۰۰واحد سرمايهگذاري خواهد داشت
كه تعداد ۹۰۰۰۰۰۰۰واحد آن به عنوان واحدهاي
عادي در نظر گرفته ش��ده است .بر اساس اميدنامه
صندوق ،در پايان هر مقط��ع زماني كه ماهانه و در
پايان روز پانزدهم هر ماه است ،در صورتي كه ارزش
خالص روز واحدهاي سرمايهگذاري بيش از قيمت
مبناي واحدهاي سرمايهگذاري باشد ،تفاوت بين
ارزش خالص روز واحدهاي سرمايهگذاري صندوق
وقيمتمبنايآنهامحاسبهشدهومتناسبباتعداد
واحدهاي سرمايهگذاري به حساب دارندگان واريز
ميشود .پس از اين پرداخت ،ارزش خالص روز هر
واحدسرمايهگذاريمعادلقيمتمبنايآنميشود.

محدوديت در معامالت «تسه»

بتوانيم جذابيت ايجاد كنيم در صنعت نفت به انجام
فعاليت دقيق ما باز ميگردد.وي معتقد اس��ت كه
ايران هنوز در نقاط استرتژيك صنعت نفت خود يا
وابسته بوده يا توانايي ندارد؛ ضمن اينكه عالقهاي
به اس��تفاده از توان داخلي وجود نداشته است؛ به

اين معنا كه ميتوان گفت يكي از مهمترين داليل
راهاندازي پااليش��گاه ميعانات گازي ستاره خليج
فارس ،را ميت��وان راهكاري براي مديريت مصرف
ميعانات گازي توليدي كشور دانست كه صادرات در
دوران تحريم با چالش مواجه شده بود.

يك كارشناس سرمايهگذاري عنوان كرد

تداوم روند رو به رشد بازار تا پايان سال

به گفته يك كارشناس بازار سرمايه ،بازار سهام به قدر كافي هم رشد
ميكند و هم بازار مناس��بي براي جذب نقدينگي سرگردان و مازاد
است ،از اين رو روند صعودي بازار ادامه خواهد داشت.
به گزارش سنا ،مدير سرمايهگذاري صندوق سرمايهگذاري مشترك
نوين پايدار ضمن بيان مطلب باال با اشاره به اينكه روند صعودي بازار،
يك نس��خه كلي يا يك دليل اصلي ندارد گفت :در واقع رش��د بازار
بيش��تر داليل فني دارد و بايد از چند جنبه به بررسي آن پرداخت؛
البته بخش مهمي از روند صعودي بازار مربوط به همسانس��ازي با
نرخ ارز است .سال گذشته با توجه به جهش نرخ ارز ،بازارهاي موازي
تعديل نرخ كردند ،اما بازار سرمايه با توجه به تاخير در تاثيرپذيري،
در حال تعديل نرخ و قيمتهاست.
وي اظهار كرد :بازارهاي موازي به قدر كافي اشباع شده و ديگر قدرت
جذب نقدينگي را ندارد ،در اين شرايط بازار سهام هم به قدر كافي
رش��د ميكند و هم بازار مناسبي براي جذب نقدينگي سرگردان و
مازاد است و پيش بيني ميشود روند صعودي بازار ادامه داشته باشد.
اين كارش��ناس بازارس��رمايه در خصوص داليل ديگر تداوم روند
صعودي ب��ازار تصريح كرد :عامل ديگر رون��د صعودي بازار مربوط
به ش��ركتهاي  P/Eمحور اس��ت .شركتهايي كه ش��فاف بوده و
ن قابل محاسبه بوده
اطالعرساني دقيق و كافي دارند .سود و زيانشا 
و ميزان توليدشان مشخص است .بيشتر اين شركتها ،شركتهاي

بزرگي مانند گروه فوالديها ،مس ،پتروشيميها و پااليشگاهيها
و ...هستند.وي اضافه كرد :اين ش��ركتها از مهمترين سهمهايي
هستند كه ميتوانند نقدينگي جديد جذب كنند .بيشتر اين سهام،
به عنوان س��هام ارزنده در بازار شناخته شده و در اغلب مواقع مورد
اقبال بازار هم هس��تند ،همچنين اين شركتها توانستند تا حدود
زيادي ريسك بازار را كم كنند.
به گفته پرواني در حال حاضر بازارهاي موازي به قدر كافي اش��باع
شده و تا افزايش متناسب قدرت خريد و تعديل قيمت قدرت جذب
نقدينگي ندارند؛ اما بازار سهام به قدر كافي هم رشد ميكند و هم بازار
مناسبي براي جذب نقدينگي سرگردان و مازاد است.
مدير سرمايهگذاري صندوق سرمايهگذاري مشترك نوين پايدار،
دليل ديگر رش��د بازار را به قان��ون جديد تجدي��د ارزيابي دارايي
ش��ركتها مرتبط دانست و افزود :ش��ركتهايي مانند نيروگاهها،
بانكها ،بيمهها و بهطور كلي ش��ركتهايي كه شايد توليد چندان
زيادي نداشته ولي «دارايي محور» هستند ،بيشترين سهم را در روند
صعودي بازار و جذب نقدينگي جديد دارند.
وي در پايان تصريح كرد :به نظر ميرسد با توجه به ميزان نقدينگي
سرگردان و اشباع بازارهاي ديگر نه تنها تا پايان سال ،بلكه تا پايان
دولت دوازدهم روند صعودي بازار ادامه دارد و ريزش قابل مالحظه
مشابه آنچه كه در سال  ۹۲رخ داد ،اتفاق نميافتد.

مدير عمليات بازار فرابورس ب��ا صدور اطالعيهاي
ت معامالتي گواهي حق تقدم تسهيالت
محدودي 
مسكن دو بانك مسكن و ملي را اعالم كرد .ناظر بازار
فراب��ورس در آخرين روز معامالتي هفته گذش��ته
«چهارشنبه  ۱۰مهر ماه  »۹۸با صدور يك اطالعيه
رسمي اعالم كرد :با توجه به مصوبه  ۲۸مهر ماه ۹۴
ش��وراي پول و اعتبار ،موارد ذيل در خصوص اوراق
گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن بانك
مسكن اعمال ميشود.به گزارش ايبنا ،محدوديت
زمان��ي عدم فروش توس��ط خري��داران در تمامي
نمادهاي معامالتي اوراق تس��هيالت مسكن بانك
مسكن به مدت ۴ماه است و محدوديت عدم فروش
توسط خريداران اوراق براي نمادهاي اوراق گواهي
كه فق��ط چهار ماه تا پاي��ان معام�لات آن در بازار
فرابورسباقيمانده،اعمالنميشود.بههميندليل
دراينمقطعزماني،نمادهايمعامالتي«تسه،۹۶۰۷
تسه  ،۹۶۰۸تسه  ۹۶۰۹و تس��ه  »۹۶۱۰مشمول
محدوديتمذكورنيست.همچنيندرخصوصاوراق
گواهيصادرهبانكمسكنمحدوديتورودسفارش
خريد و انجام معامله به مي��زان حداكثر ۱۶۰ورقه
براي هر كد معامالتي در هر جلسه معامالتي است
و متقاضيان خريد بايد محدوديتهاي مذكور را در
خصوصورودسفارشاتخريدومعامالتانجامشده
رعايتكنندوتخطيازپيامناظربازاروورودسفارش
يا خريد بيش از سقف مجاز ميتواند منجر به ابطال
تمامي معامالت و حذف س��فارشهاي ثبتشده و
ارجاع موضوع به مرجع رسيدگي به تخلفات شود.
افزون بر اي��ن ،اعتبار تمام��ي اوراق گواهي صادره
جهت اخذ تس��هيالت تا يك ماه پس از توقف نماد
معامالتي آن در بازار فرابورس است .متقاضيان براي
اطالعازسايرجزييات ميتوانندبهاطالعيههاياين
شركت مندرج در سايت رسمي فرابورس به نشاني
 www.ifb.irمراجعه كنند.

اخبار
 ۳۰تا  ۴۰درصد پول پوشاك
سود واسطهها است

دبي��ركل انجمن صنايع نس��اجي ايران گفت:
اكنون در وضعيت ركود تورمي همانند س��ال
 91روبرو هس��تيم ،تنها راه خروج از اين ركود
اين اس��ت كه دول��ت فكري به ح��ال قدرت
خريد مردم كند .اين يك واقعيت است كه در
مقابل افزايش قيمتها ،درآمد مردم و حقوق
كارمندان حتي به اندازه نصف آن افزايش پيدا
نكرده و باعث شده كه توليدكنندگان داخلي
نتوانند كاالهاي خود را به فروش برسانند.
حس��ن نيلفروشزاده دبيركل انجمن صنايع
نس��اجي ايران در گفتوگو با ايلنا در خصوص
واردات پوش��اك و پارچ��ه گفت :ب��ا توجه به
منع قانوني و س��ختگيريهايي كه در ماههاي
اخير در اين حوزه اعمال ش��ده اما هنوز شاهد
هستيم كه پوشاك خارجي وارد بازار ميشود
هرچند در بخش پارچه و اقالم منسوجات هيچ
محدوديتي وجود ندارد و به صورت رسمي از
چين ،تركيه و امارات پارچههاي مختلف وارد
كش��ور ميش��ود .وي ادامه داد :از طرف ديگر
ركود سنگيني كه به دليل باال بودن قيمتها
و عدم تناس��ب قدرت خريد م��ردم با افزايش
قيمته��اي اخير به وجود آم��ده ،فعاالن اين
حوزه را در تنگنا قرار داده است.
نيلفروشزاده در خصوص وضعيت مواد اوليه
گفت :پس از ماهها تالطم اكنون آرامش خوبي
در بخش مواد اوليه وج��ود دارد كه مهمترين
دليل آن ثبات نرخ ارز اس��ت .البته بايد به اين
نكته توجه داش��ت كه  80درصد پارچه كشور
در داخل توليد ميشود.
ت پوش��اك
وي در خصوص علت افزايش قيم 
گفت :افزايش قيمت پوشاك به عوامل مختلفي
بس��تگي دارد اما مهمترين علت شبكه توزيع
طوالني و قديمي ما است كه باعث شد داللها
و واس��طهها قيمتها راافزاي��ش دهند .نقش
اين گروه آنقدر پررنگ اس��ت كه اگر از چرخه
تبديل پارچه به پوشاك حذف شوند ،قيمتها
به ميزان قابل توجه��ي كاهش پيدا ميكنند.
قيمت شلوار تركيهاي كه از مرغوبترين مواد
اوليه تهيه ميش��ود و س��پس به ايران صادر
ميش��ود از يك ش��لوار ايراني ارزانتر اس��ت
كه به دلي��ل ارتباط مس��تقيم توليدكننده با
فروش��گاههاي بزرگ است .اما در ايران شبكه
توزيع آنقدر طوالني است كه يك پيراهن چند
دست جابهجا ميشود تا به مصرفكننده نهايي
برس��د .درواقع مصرفكننده نزديك به  30تا
 40درصد پولي كه بابت خريد پوشاك هزينه
ميكند براي سود دالل و واسطه است.
وي ادامه داد :بازار ايران آنق��در براي تاجران
تركي��ه و چيني جذاب اس��ت كه ب��ا وضعيت
فعلي ارز حاضر شدند سوبسيد و تخفيفهاي
ويژهاي بدهند در حالي كه كيفيت پارچههاي
ما در س��الهاي اخير به نحو قابل مالحظهاي
باال رفته اس��ت و ميتوانيم نياز عمده كشور را
تامين كنيم .فقط در برخي پارچههاي فانتزي
كه بيشتر در لباس خانمها كاربرد دارد نياز به
واردات وجود دارد.
نيلفروشزاده تصريح كرد :اكنون در وضعيت
ركود تورمي همانند سال  91روبرو هستيم و
تنها راه خروج از اين ركود اين است كه دولت
فكري به حال قدرت خريد مردم كند .اين يك
واقعيت اس��ت كه در مقابل افزايش قيمتها،
درآمد مردم و حقوق كارمندان حتي به اندازه
نصف آن افزايش پيدا نكرده و باعث ش��ده كه
توليدكنندگان داخل��ي نتوانند كاالهاي خود
را به فروش برس��انند از طرف ديگر تحريمها
و مش��كل نقل و انتقال بانكي باعث ش��ده كه
صادرات با مشكالت زيادي صورت بگيرد پس
بايد بر بازار داخل��ي تكيه كرد تا بتوانيم از اين
ركود خارج شويم.

كاهش ۲۷درصدي قطعهسازي
نسبتبهسالگذشته

محمدرضا نجفي من��ش رييس انجمن صنايع
همگنقطعهسازيدربارهشرايطحالحاضر بازار
قطعهسازي در بازار اظهار كرد :در  ۵ماه امسال،
قطعهسازي نسبت به مدت مشابه سال گذشته،
 ۲۷درصد كاهش پيدا كرده است.
رييس انجمن صنايع همگن قطعهسازي با بيان
اينكههماكنونمشكلقطعهساز،فقطنقدينگي
است،تصريحكرد:متاسفانههنوزاينمشكلرفع
نشده است .اگر بانك مركزي سال گذشته۸۴۴ ،
ميليون يورو را در اين امر تامين ميكرد هماكنون
با كمبود نقدينگي مواجه نبوديم.
نجفي منش از پيش بيني وضعيت قطعسازي تا
پايان سال خبر داد و افزود :وضعيت قطعهسازان
و عملكرد آنها بيش��تر به وجود نقدينگي در اين
صنعتمربوطاستاگرايننقدينگيتامينشود،
قطعهس��ازان هم آماده جهش در توليد داخلي
خواهند بود.
رييس انجمن صنايع همگن قطعهسازي با اشاره
به اينكه قيمتگذاري يكي از چالشهاي اصلي
در اين صنعت به حساب ميآيد ،اظهار كرد :بعد
از گذشت چند س��ال ،دولت بايد راهكاري براي
خ��روج از قيمتگذاري پيدا كند ت��ا بتواند اين
صنعت را سرپا نگه دارد چرا كه معتقديم خودرو
نبايد گران شود.
نجفيمنشبااشارهبهاينكههماكنونتامينمواد
اوليهتبديليبهشدتدشوارشدهاست،اظهاركرد:
توليدكنندگانبرايتاميناينمواداوليهخارجي
و ارز مورد نياز با مشكل روبه رو شدند.
رييس انجمن صنايع همگن قطعهس��ازي ابراز
اميدواريكردكهمشكالتمربوطبهقطعهسازي
خودروهمهمانندسايرصنايعبتواندمرتفعشود.
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تشكلها

در هفتمين نشست كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مطرح شد

هزينه زياد انتقال پول از عراق و افغانستان مانع اصلي صادرات است

هفتمين نشس��ت كميسيون تس��هيل تجارت و توسعه
صادرات اتاق تهران با حضور علي صالحآبادي ،مديرعامل
بانك توسعه صادرات برگزار شد .اين كميسيون به منظور
فراهم كردن امكان گفتوگوهاي رودررو ميان بازرگانان و
مديران نهادهاي متولي حوزه تجارت ،اخيرا نشستهاي
خودراباحضوراينمقاماتبرگزارميكندكهپسازحضور
رييسسازمانتوسعهتجارت،مديرعاملصندوقضمانت
صادراتورييسكلگمرك،اينبارنوبتبهمديرعاملبانك
توس��عه صادرات رسيد .در اين نشست ،فعاالن اقتصادي
ضمن بي��ان انتظارات خود از اي��ن بانك تخصصي حوزه
صادرات در جريان امكانات و خدمات آن به صادركنندگان
قرار گرفتند .محمد الهوتي ،رييس كميس��يون تسهيل
تجارت و توس��عه صادرات اتاق بازرگاني تهران در ابتداي
اين نشس��ت ،با اشاره به اينكه تجار در مسير نقل و انتقال
پول در شرايط تحريم با مشكالت زيادي مواجه هستند و
هزينههايباالييبرحوالهجاتمورداستفادهدرصادراتو
وارداتمترتبميشود،گفت:انتظارايناستكهدرچنين
شرايطي ،تسهيالت بهتري از سوي بانكها به ويژه بانك
توسعه صادرات در اختيار فعاالن اقتصادي قرار گيرد و اين
نشست براي بررسي خدمات اين بانك به بازرگانان و بيان
مشكالت ميان مشتريان و مديران بانك توسعه صادرات
ترتيب داده شده است.
پسازارايهاينتوضيحاتمقدماتي،مديرعاملبانكتوسعه
صادراتبااشارهبهاينكهازطريقصرافياينبانك،امكاناتي
براي كمك به نقل و انتقاالت ارزي فراهم ش��ده اس��ت،
توضيح داد :در عراق ب��راي صادرات غيرنفتي ،اين امكان
فراهم شده است كه وجوه دريافتي صادركنندگان چه به
صورت اسكناس و چه به صورت حوالهجات منتقل شود و
صادركننده بالفاصله پس از واريز وجه يا تحويل اسكناس
به كارگزار صرافي در عراق ،معادل ريالي آن را در س��امانه
نيما دريافتميكند .علي صالحآبادي افزود :همچنين با
توجه به اينكه صادركنندگانميتوانند 20درصد ارز خود
را به صورت اسكناس وارد كشور كنند ،طبق توافقي كه با
بانك مركزي صورت گرفته اس��ت ،بانك توسعه صادرات
ميتواند هر ميزان اسكناس صادركنندگان را به نرخ سنا از
آنهاخريداريكند.حالچنانچهايناسكناسقبلازساعت
 12ظهر به بانك ارايه شود ،مابهازاي ريالي آن در همان روز
و چنانچه پس از اين ساعت ارايه ش��ود ،ريال آن روز بعد
پرداخت خواهد شد .بانك توسعه صادرات ،محدوديتي از
نظر خريد اسكناس ارز و پرداخت ريال ندارد.
امكان نقل و انتقال ارز براي صادركنندگان
در ادامه اينجلسه ،محسنبوالحسني ،مديرعامل صرافي
وابسته به بانك توسعه صادرات با اشاره به اينكه در زمينه
نقل و انتقال وجوه از ديرباز مش��كالتي وجود داشته كه با
تشديد تحريمها ،اين مشكالت بيشتر شده است ،توضيح
داد :بانك توسعه صادرات در برخي كشورها ،پايگاههايي
ايجاد ك��رده كهميتوان��د ارز صادركنن��دگان را در اين
كش��ورها دريافت كند و با كمترين هزين��ه آن را منتقل
كرده يا مابهازاي آن را بپردازد .او افزود :صادركنندگان به
هر كشوري كه صادرات دارند،ميتوانند وجه را به حسابي
كه بانك معرفيميكند ،واريز كنند و با تدابير انديشيده
شده توسط بانك ،اين وجوه انتقال مييابد ،حتي ممكن
اس��ت صادركننده بخواهد در قبال اين پول واردات انجام
دهد كه اين امكان نيز فراهم است .بوالحسني درباره نقل و
انتقال پول در گروهي از كشورها كه در آنها موانعي وجود
دارد توضيح داد :در كشورهايي نظير امارات و سنگاپور يا
برخي كشورهاي حوزه CISكه ممكن است نقل و انتقال
پول در آنها تا حدودي دشوار باشد ،مقررات در مناطق آزاد
اين كشورها سهولت بيش��تري ايجاد كرده است .ضمن
اينكهتمهيداتيانديشيدهشدهكهبامجموعهشركتهايي
كه در اين كشورها ايجاد ش��ده ،امكان دريافت اسكناس
از صادركنندگان وجود داش��ته باشد .او هزينه اين نقل و
انتقالرا 5درهزارعنوانكردوافزود:بانكتوسعهصادرات،
متضمن شركتهايي است كه ارز صادركنندگان را از آنها
دريافتميكنند.

رضا خادمالرضا از جامعه تورگردانان ايران نيز با اش��اره به
ارزآوري صنعت گردشگري به كشور ،و عدم توجه به اين
بخش مهم كه ميتواند با صادرات معكوس ارز اوري زيادي
براي كشور داشته باشد خواهان توجه بيشتر دستگاههاي
دولتي و خصوصا حمايت بانك توسعه صادرات از فعاالن
حوزه گردشگري شد.

ضرورتتوانمندسازيشركتهايصادراتي
در ادامه اين جلس��ه ،افروز بهرام��ي ،مديرعامل صندوق
ضمانت صادرات و نايبرييس كميسيون تسهيل تجارت
و توسعه صادرات اتاق تهران نيز طي سخناني اعالم كرد
كه حجم تجارت خارجي كش��ور در  5ماهه نخست سال
 35ميليارد دالر برآورد ش��ده ك��ه 18ميليارد دالر آن به
ص��ادرات اختصاص دارد .به گفت��ه او 90درصد صادرات
كشور توسط  500ش��ركت انجامميگيرد .در اين ميان
تنها يك شركت ،بيش از يك ميليارد دالر صادرات داشته
و تعداد شركتهايي كه بيش از 100ميليون دالر صادرات
داشتهاند،از 80شركتفراترنميرود.همچنينفقط400
شركت بيش از 10ميليون دالر صادرات داشتهاند.
او با اشاره به رشد  174درصدي عملكرد صندوق ضمانت
صادرات عنوان كرد كه براي رويارويي با تحريمها ،شش
محصول جديد به خدمات صندوق افزوده ش��ده اس��ت.
بهرامي در عين حال به كس��ب رتبه نخست در اتحاديه
امان توس��ط صندوق ضمانت صادرات اشاره كرد و گفت:
س��رمايه صندوق ضمانت صادرات با س��ه درصد حجم
صادرات كشور برابريميكند و ضرورت افزايش سرمايه
صندوق وجود دارد.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ادامه داد :نرخ كارمزد
صندوقدرعراقباآنكهريسككشوريآن 7است،كاهش
يافتهاستوحدود 200ميليوندالراعتباربرايخريداران
عراقيباتضميندولتاينكشوراختصاصپيداكردهاست.
بهاينترتيبصادركنندگانايرانيميتواننددربازهدوالي
سه ماه كاالي خود را به خريداران عراقي بفروشند.
افروز بهرامي در بخش ديگري از س��خنان خود با اش��اره
به اينكه بس��ته صادرت غيرنفتي از سال  1395هر سال
تمديد شده اس��ت ،ادامه داد :در اين بسته  2ميليارد دالر
اعتبار خريدار در نظر گرفته ش��ده كه هنوز اجرايي نشده
اس��ت .مشكل صادركنندگان پوش��ش ريسك است كه
البتهصندوقتاحدوديريسكهايسياسيواقتصاديرا
پوششميدهد .در عين حال ،خريد دين اسناد صادراتي
نيز در دستور كار قرار گرفته است.
افزايش هزينه نقل و انتقال پول
در ادامه اين جلس��ه ،رييس كميسيون تسهيل تجارت و
توسعهصادراتاتاقتهرانگفت:گزارشهاييكهبهكميته
ارزي اتاق ايران ،كميسيون تسهيل تجارت اتاق تهران و
كنفدراسيون صادرات انعكاس يافته ،حاكي از آن است كه
هزينه نقل و انتقال پول به ويژه در عراق و افغانستان بسيار

باالتر از مبالغ اعالم شده است و عمال هزينههاي مترتب
برآن توجيه اقتصاديندارد.
محمدالهوتيدرادامهنسبتبههماهنگيبيشترصندوق
ضمانتصادراتوبانكتوسعهصادراتتاكيدكردوگفت:
صادركنندگان��ي كهميخواهند از خدم��ات اين نهادها
استفاده كنند ،بايد ضمانتنامه را از صندوق دريافت كرده و
تامينماليراازبانكانجامدهند.اينپروسهبوروكراتيكدر
دومرحلهانجامميشودودرخواستماايناستكهباتوافق
صندوقوبانك،درخواستصادركنندگاندريكمجموعه،
بانك يا صندوق مورد رسيدگي قرارگيرد .او افزود :صندوق
توس��عه ملي اعالمميكند بانكها آمادگي ندارند منابع
صندوق را جذب كنند در حالي كه بانك توسعه صادرات
بيش��ترين جذب منابع را از صندوق داشته و در سررسيد
مقرر بازپرداخت كرده ولي بهدليل عدم هماهنگي الزم و
تصميمگيريهايبهموقع،منابعبهبانكبازنميگرددودر
نتيجهبانكنيزنميتواندبهميزانگذشته تسهيالتاعطا
كند .ما اين موضوع را بطور حتم در كميته ارزي اتاق ايران
مطرح خواهيم كرد .چرا كه اين منابع بايد بازگردانده شود
تا تسهيالت بيشتري در اختيار صادركنندگان قرار گيرد.
الهوتي همچنين درخواس��ت كرد با توجه به نرخ پايين
بهره جهاني نس��بت به نرخ مصوب صندوق توسعه ملي
برايخريداركااليايرانيصرفهنداشتهدرنتيجهپيشنهاد
ميشود اعتبار خريدار در مشوقهاي صادراتي به اعتبار
فروشنده داخلي تبديل شود .رييس كميسيون تسهيل
تجارت و توس��عه صادرات اتاق تهران در ادامه ،از ضرورت
افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات و بانك توسعه
صادرات با توجه به كاهش ارزش پول ملي سخن گفت او
ادامهداد:بنابردستورالعملبانكمركزيبانكهاموظفند
براي واردات از محل ارز نيمايي 35،درصد سپرده و واردات
از محل ارز حاصل از صادرات تا ۱۵درصد مطالبهكند؛ اين
درحالياستكهامروزفاصلهارزنيماوآزادكمتراز ۴درصد
بوده و حتما ميزان ۳۵درصد بايد مورد بازنگري قرار گيرد
ضمن اينكه واردات از محل ارز حاصل از صادرات هم هيچ
توجيهمنطقيبرايسپردهگذاريندارد.
الهوتي ،عدم به رسميت شناختن شركتهاي مديريت
صادرات را نيز به عنوان يكي ديگر از چالشها برش��مرد و
گفت :اين شركتهاميتوانند در خدمت توليد و صادرات
باشندوانتظارايناستكهبانكتوسعهصادراتوصندوق
ضمانت صادرات در س��بد حمايتي خود به اين گروه نيز
توجه داشته باش��د .رييس كميسيون تسهيل تجارت و
توس��عه صادرات اتاق تهران در ادامه با بيان اينكه با يك

قانوننانوشتهبهنامرسوبماندهحساببراياخذتسهيالت
مواجه هس��تيم كه عمال نرخهاي مص��وب را تا دو درصد
افزايشميدهد ,گفت :شايسته نيست كه با اين روش نرخ
سودتسهيالتبانكافزايشپيداكند.
بانك توس�عه صادرات ،سوابق مشتريان خود
رادرنظربگيرد
در ادامه اين جلس��ه ،اعضاي كميس��يون و حاضران اين
نشس��ت به بيان انتظارات و مش��كالت خود در ارتباط با
خدمات بانك توسعه صادرات پرداختند .بهروز محمدي،
فعال اقتصادي از آنچه حساس��يت ش��عب استاني بانك
توسعه صادرات در مورد رسوب و معدل حساب مشتريان
ميخواند ،گاليه كرد و خواس��تار رسيدگي به اين مساله
شد .حسامالدين حالج ،سرپرست معاونت امور بينالملل
اتاق تهران نيز سرنوش��ت خط اعتباري ايران به س��وريه
براي بازس��ازي اين كش��ور را جويا ش��د كه به گفته او در
مالقات مقامات دو كش��ور مورد توافق قرار گرفته است.
محمدمه��دي طباطبايي كه از كنفدراس��يون صادرات
در اين نشست حضور يافته بود ،با اشاره به موافقت بانك
مركزي براي خريد ارز صادركنندگان خش��كبار به نرخ
س��نا عنوان كرد كه صرافي بانك توسعه صادرات نسبت
به اين امر اقدام نميكند .او افزود :بانك توس��عه صادرات
حتي نسبت به مشتريان خوشحساب خود در خصوص
اخذ وثيقه س��ختگيريميكند كه انتظارميرود ،اين
ضوابط براي صادركنندگان خوشنام مورد بازنگري قرار
گيرد .در عين اين انتقاد به عملكرد اين بانك وارد است كه
چنانچه يك مشتري مرتكب خطا شود ،خطاي او به كل
مشتريان تعميم دادهميشود .هادي نيلي ،يكي ديگر از
فعاالن اقتصادي از شركتهاي مديريت صادرات حاضر
در اين نشست ،از تعلل بانك توسعه صادرات در خريد ارز
صادركنندگاندرسال 1397انتقادكردوهمچنينگفت
كه اكنون پرداخت ريال در ازاي ارز صادركنندگان ،تا 48
س��اعت به طولميانجامد .او همچنين خواستار تنزيل
اسناد صادراتي حس��اب باز ()OPEN ACCOUNT
توسط بانك توسعه صادرات شد .مهدي پورقاضي ،عضو
س��ابق هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اينكه
يكي از شروط دريافت تسهيالت ريالي از بانك توسعه
صادرات ،گردشحساب يا ماندهحساب مشتري در اين
بانكاست،ادامهداد:اساساواحد توليدي يا صادركننده
نبايد پول خود را در بانك سپرده كند و اين ساز وكار،
منطقي نبوده و بوروكراتيك است.

چالشگردشحسابمشتريان
پس از طرح اين موضوعات از س��وي فع��االن اقتصادي،
مديرعامل بانك توس��عه صادرات درباره رس��وب منابع
مشتريان در بانك توضيح داد :هدف بانك توسعه صادرات
از تعيين اين ش��رط ،به هيچوجه س��ودآوري نيست .اما
ما به دنبال آن هستيم كه مش��ترياني كه از بانك توسعه
صادرات تسهيالت دريافتميكنند ،گردشحساب خود
را نيز در همين بانك انجام دهند .البته از مش��ترياني كه
براي نخس��تينبار از بانك ،تسهيالت دريافتميكنند،
گردشحساب مطالبه نميشود اما به مرور زمان بايد اين
اقدام انجام گيرد .در ادامه سيدرضي حاجيآقاميري ،عضو
كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران،
گفت :اگر بانك توسعه صادرات ،خواهان گردشحساب
مشتريان در اين بانك است بايد خدماتي همسنگ ديگر
بانكها به مش��تريان خود ارايه دهد كه امروز با توجه به
محدودبودنشعباتاينبانكعمالامكانپذيرنيست.
احمدرضا فرشچيان ديگر عضو اين كميسيون نيز بر اين
عقيده بود كه بانك توسعه صادرات ،يك بانك تخصصي
است و به جاي پيگيري گردشحساب مشتريان بايد روي
فعاليتهايتخصصيخودمتمركزشود.
علي صالحآبادي نيز با تاييد سخنان ميري اعالم كرد كه
از اوايل سال آينده ،امكان انجام امور بانكي تحت سيستم
 OBHاز مح��ل بنگاههاي اقتصادي نيز ميس��ر خواهد
شد .ضمن آنكه بانك توس��عه صادرات از طريق پيگيري
گردشحساب مشتريان ،نسبت به فعاليت يا عدم فعاليت
شركتهاي طرف قرارداد خود اطالع كسبميكند .او در
مورد خط اعتباري براي بازسازي سوريه نيز توضيح داد:
مقامات دو كش��ور براي ايجاد اين خط اعتباري در حال
رايزنيهستندوچنانچهآنهابهنتيجهبرسند،بانك،آمادگي
ايجاد اين خط اعتباري را خواهد داشت.
او همچنين گفت :سابقه خوشحسابي مشتريان براي ما
حائز اهميت است و اگر رتبه مشتري باال باشد ،نياز به ارايه
وثايق با نقدشوندگي باال نخواهد بود .همچنين مشتريان
در صورت ارايه ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ،از دو
درصد تخفيف در نرخ سود برخوردار خواهند شد .در عين
حال اگر صندوق ضمانت صادرات ريس��ك تنزيل اسناد
صادراتي را بپذيرد ،اين آمادگي وجود دارد كه در نشستي
دو جانبه سازوكارهاي آن را طراحي كنيم.
صالحآب��ادي در پاس��خ ب��ه انتقاده��ا در م��ورد اخذ
س��پردههاي  15تا  35درصد از فع��االن اقتصادي در
زمان توديع وثيقه گفت كه به شعب ابالغ شده كه در
ازاي اين  35درص��د ،چك همميتوانند بپذيرند .او با
اشاره به اينكه بانك متبوع او در گذشته حمايتهايي
از توسعه زيرس��اختها در حوزه گردشگري به عمل
آورده اس��ت ،ادامه داد :اين حمايتها اكنون كمرنگ
شده و فعاليتهاي ما بيشتر روي حوزه توليد معطوف
است .اما براي تعميم اين حمايتها به بخش بازرگاني
حوزه گردشگري و آژانسها ،دو طرفميتوانند طي
نشستهايي ،سازوكار حمايتها از اين نوع فعاليتها
را مورد بررس��ي قرار دهن��د .در ادامه ،عليرضا توكلي
كاش��ي ،نماينده كانونهاي س��رمايهگذاري ايران از
امكان تامين اعتبار فروشنده از طريق بازار سرمايه خبر
داد و گفت :در اين بازار ،سرمايهگذاراني وجود دارند كه
حاضرند سرمايههاي خود را با بهره  4الي  5درصدي و
به دالر در اختيار صادركنندگان قرار دهند .مشروط بر
اين بانك توسعه صادرات يا صندوق ضمانت صادرات
آن را تضمين كند .در واقع صندوقي ايجاد ش��ود كه
صادركنندگانبتوانندتسهيالتيرابهارزدريافتكنند
و به صورت ارزي بازپس دهند.

تسري خامفروشي در صنعت آهن

صادرات سنگ آهن دچار خود تحريمي شده است

خامفروش��ي يا اقتصاد تك محصول��ي را ميتوان يكي از
بزرگترين معايب و آفتهاي اقتصاد قلمداد كرد .در سايه
سنگيناينرويهغلط،چهبسيارفرصتهايناباقتصادي
كهسوختميشوندوثمرهحداقلياينتجارتنهتنهابراي
اقتصاد كشوري چون ايران درمانگر نيست بلكه بستر ساز
بيماريهاوچالشهاياقتصاديمتعددينيزخواهدبود.
متاسفانه شيوع خامفروشي در اقتصاد كشور زرخيز ايران،
آنچنانباالوگستردهاستكهپرداختنبهتماميابعاداين
پديده ش��وم در قالب يك گزارش و اين مجال امكان پذير
نيست .يكي از عرصههاي خامفروشي معطوف به صنعت
آهن و فوالد اس��ت كه از آن تحت عن��وان صنايع مادر ياد
ميشود،صنعتيكهكشوهايپيشرفتهوتوسعهيافتهجهان
بهشدتوابستهآنهستند.بنابرمطالعاتانجامشده،كشور
ايرانازحيثبرخورداريازذخايرسنگآهن(بهعنوانماده
اوليهتوليدآهن)دررتبهدهمجهانقراردارد،آنچنانكهاز
حيثخامفروشيدراينبخشنيزسرآمدجهانهستيم.
كم نيستند كارشناساني كه معتقدند در صورت تكميل
زنجيرهتوليدآهندركشور،فرصتهايمتعدديدربخش
اشتغالزاييبهوجودميآيدوبهواسطهآنقادرخواهيمبود
آرام آرام از اقتصاد نفتي فاصله بيش��تري بگيريم .واقعيت
اين است كه با افزايش استخراج سنگ آهن از معادن غني
موجود در كشور ،نائل شدن به توسعه اقتصادي به معناي
واقعي كلمه محقق نخواهد شد بلكه زماني قادر به حصول
چنينتوفيقيخواهيمبودكهدرزمينهتبديلسنگآهن
به آهن و محصوالت فوالدي به پيشرفت فزايندهتري نائل
شويمودرچنينشرايطي،بارسنگينبيكاريدركشورنيز
بهميزانملموسيكاهشخواهديافت.

دخالته�اي دولتي و قيمتهاي دس�توري
باليجانصنعتآهنكشوراست
تقريبا در اكثريت قريب به اتفاق حوزهها ،دخالت دولت و
اعمالقيمتهايدستوريبهنقطهايبرايآسيبوپاشنه
آشيلصنعتكشورمانمبدلشدهاست.
بهرام ش��كوري ،رييس كميس��يون معدن اتاق ايران در
اي��ن باره عنوان ك��رد :در حال حاضر يك��ي از عمدهترين
چالشهاي صنعت آهن را بايد در قيمتگذاري در زنجيره
ارزش جستوجو كرد .وي معتقد است ،دخالت دولت در
زنجيرهارزشفوالدباعثاختاللدرفرآيندطبيعيفعاليت
اين عرصه ميش��ود و در تشريح بيش��تر اين عارضه بيان
كرد :به عن��وان نمونه قيمت فوالد خوب بندرعباس۳۹۰
دالر است ولي فوالديها را مجاب ميكنند تا محصوالت
خود را در بورس و با كف عرضه به فروش رسانند به نسبت
قيمت جهاني ،قيمت مقرر بسيار پايينتر است .شكوري
ميگويد :در زنجيره ارزش توليد فوالد شاهد اختالف ۲۰
تا ۴۰درصدي به نسبت به قيمتهاي جهاني هستيم كه
بهتبعدرچنينشرايطيفعاالناقتصاديفاقدمشوقالزم
برايفروشمحصوالتخودبهكارخانجاتداخليخواهند
بودزيرابرايآنهاازحيثاقتصاديمقرونبهصرفهنيست.
رييسكميسيونمعدناتاقايرانمعتقداستالبتهدولت
نيز ب��ا هدف كنترل قيمت مصالح س��اختماني به چنين
دخالتي مبادرت ميورزد ،زيرا افزايش قيمت محصوالت
ساختماني تبعات خاص را به همراه دارد ،اما در حال حاضر
نرخمحصوالتومصالحساختمانيباالرفتهاستوهمين
موضوعبهايجادنوعيرانتبرايواسطههاوبرخيازافرادي
كه در زنجيره ارزش صنع��ت فوالد ايفاي نقش ميكنند

منتهي ميشود.ويافزود:درصورتعدمدخالتدولتدر
امر قيمتگذاري ،ارزش اين محصوالت متعادل ميشود
و هيچ يك از فعاالن زنجي��ره ارزش فوالد ،انگيزهاي براي
صادراتبيرويهنخواهندداشت.فعاالناينصنعتطبيعتا
با امتناع دول��ت از دخالت در قيمتگذاري عرضه و توزيع
س��نگ آهن در بازار ،شرايط و وضعيت موجود را به تعادل
خواهندرساند.
توليدمازادبرمصرفسنگآهنكارخانههاي
فعالدراينحوزه
مه��رداد اكبري��ان ،ريي��س هياتمدي��ره انجم��ن
توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن كشور نيز
ميگويد :توليد سنگ آهن در داخل كشور عموما مازاد
بر ميزان مصرف نياز كارخانجات فوالدي در كشور است.
وي ميافزايد :توليد مازاد قاعدتا به خارج از كشور صادر
ميشود ،اما بعضا سنگ آهنهاي توليد شده داخلي نيز
براي صنعت فوالد كشور مناسب نيست ،زيرا عيار آنها
پاييناستكهسنگآهنهايهماتيكازنمونههاياين
مثال به شمار ميروند .يكي ديگر از معضالت موجود در
اين عرصه به فقدان آمايش سرزميني فراگير در كشور
معطوفميشودبهصورتيكهدرحالحاضردرخصوص
اينكه كارخانجات داخلي ماده خامشان را از كجا تامين
ميكنند و محصوالت نهايي خود را به كجا ميفروشند،
مشخص نيست .البته آنچنان كه اكبريان عنوان كرده،
جدي��دا در خصوص اينكه تنظيم بازار و جدول صحيح
عرضه و تقاضا براي همه واحدهاي توليدي تدوين شود
اقداماتي در دستور كار قرار گرفته است.

نبايد در خصوص صادرات س�نگ آهن دچار
خودتحريميشويم
ريي��س هياتمدي��ره انجم��ن توليدكنن��دگان و
صادركنندگان سنگ آهن ايران افزود :ما نيز با صادرات
بيرويه سنگ آهن مخالف هستيم ،اما با توجه به نياز
كشور به ارز نميتوانيم خود تحريمي كنيم (و خود را از
اينظرفيتمحرومكنيم)زيرادرحالحاضركشورهاي
معدودي خريدار سنگ آهن ايران هستند و نبايد اين
فرصت سوخت شود.
وي با اش��اره به وجود برخي محدوديتها و موانع در
صادرات س��نگ آه��ن بيان ميكن��د :در حال حاضر
بسياري از شركتهاي فوالد در عرصه تامين مواد اوليه
مورد نياز فعاليت عادي و طبيعي خود دچار مش��كل
هستند كه علت آن به دخالت دستگاههاي ذي ربط در
بخش نحوه فروش كنستانتره و گندله باز ميگردد و
قيمتهاي دستوري در اين حوزه مشكالت را مضاعف

س��اخته اس��ت .اين مقام مس��وول در حوزه فروش و
صادرات س��نگ آهن ميگويد :قيمتهاي دستوري
زماني اعمال شد كه قيمتهاي سنگ آهن در بازارهاي
جهاني با افزايش همراه و قيمتهاي دستوري لحاظ
شده  ۲۵درصد از نرخ جهاني كمتر بود .وي ميافزايد:
در حال حاضر تحوالت اقتصادي و شرايط حاكم بر بازار
جهاني سنگ آهن بگونهاي است كه بازار داخلي براي
توليدكنندگان سنگ آهن جذابتر است .به هر ترتيب
اميد آن ميرود با تعري��ف و طراحي برنامهريزيهاي
اصولي ،ش��رايط حاكم بر س��نگ آهن و كارخانجات
ذوب آهن با بهبودي و تحوالت سازنده همراه شود كه
قطعا تحقق چنين امري در بهبود وضعيت اقتصادي،
افزايش سازنده صادرات (به عنوان يكي از محصوالت
صادراتي خاص و منحصر به فرد بعد از نفت) و افزايش
ضريب اشتغالزايي حاوي دستاوردهاي مثبت و هر چه
مطلوبتري شود.

انرژي
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چرا تحريمهاي اياالت متحده عليه خريداران چيني نفت ايران براي خود اين كشور هم دردسر ميآفريند

 2عامل دردسرساز مجازات خريداران چيني نفت ايران براي واشنگتن

گروه انرژي| نادي صبوري|
اوايل مرداد ماه ،درس��ت چند روز بعد از اينكه مايك
پمپئو وزير امور خارجه اياالت متحده از تحريم يك
شركت چيني براي خريد نفت خام از ايران خبر داده
بود ،آمارهاي رسمي گمرك چين منتشر شد تا نشان
بدهد اين كشور در ماه قبل متوسط روزانه  209هزار
بشكه نفت خام از ايران وارد كرده است .اين رقم افتي
قابل توجه نسبت به ميزان خريد نفت سابق چين از
ايران را نشان ميداد اما بسيار پررنگ شد چرا كه هر
چند رقمي كوچك از تجارت محس��وب ميشد ولي
نقض مكانيزم پيچيده تحريم نفت امريكا به حساب
ميآمد .همان موقع براي خيليها اين پرسش ايجاد
شد كه اگر چين ميتواند به صورت «رسمي» اعالم
كند دارد از ايران نفت ميخرد چرا بقيه كشورها چنين
كاري را نميكنن��د؟ آنها نميخواهند يا نميتوانند؟
پرسش��ي كه هنوز هم نميتوان پاسخي دقيق به آن
داد اما شايد بخشي از اتفاقهايي كه اخيرا رقم خوردند
تا حدودي به شفافتر شدن اين چرايي كمك كنند.
وزارت خزانهداري امريكا هفته پيش دور جديدي از
تحريمها عليه چند فرد ،شركت و تانكرهاي چيني را
به خاطر خريد نفت از ايران اعالم كرد ،خبر جزييات
خاصينداردامارسانههايبينالملليآنراشديدترين
تحريمي كه تا حاال واشنگتن عليه شركتهاي چيني
وضع ك��رده توصيف كردهاند ،ولي نكت��ه ماجرا اين
است كه كمي تعمق در زواياي تبعات اين اقدام نشان
ميدهد از يك طرف به خاطر بزرگي و وسعت فعاليت
بعضي از كمپانيهاي چيني ،تحريم آنها به دردسري
براي شركاي غربيشان تبديل ميشود و از طرف ديگر
به خاطر جنگ تجارياي كه ميان واش��نگتن و پكن
در جريان است ،اقدامهاي راديكال عليه كمپانيهاي
چيني ميتوان��د آتش تنش را بي��ش از آنچه امريكا
ميخواهد ش��علهور كند .اين مس��ائل كنار هم اين
فرضيه را تقويت ميكند كه دولت ترامپ شايد خودش
هم ميل چنداني به اينكه تا اين اندازه پيگيرانه مجبور
به مجازات نقضكنندگان تحريم بشود نداشته اما سر
و صداهاي فراواني كه تحت عنوان فشار حداكثري بر
ايران به پا كرده و فشاري كه از سوي مخالفانش براي
گرفتن مچ او وارد ميشود چارهاي جز حركت كردن
در قالبهاي از پيش تعيينشده باقي نگذاشته است.
قالبهايي كه هر چند براي ايران و چين مشكل ايجاد
ميكند ولي براي خود واشنگتن هم بيدردسر نيست.

فايننشال تايمز نوش��ت كه تحريمي كه امريكا عليه
شركتهاي تابعه ش��ركت كاس��كو اعمال كرده به
تنهايي ميتواند روي فعالي��ت  40الي  50تانكر كه
تانكرهاي بس��يار بزرگي هس��تند اثر بگذارد .وزارت
خزانهداري امريكا هفته پيش اعالم كرد  2ش��ركت
تابعه كاسكو و يك بانك و چند فرد را به خاطر اينكه در
خريد نفت از ايران دست داشتند تحريم ميكند و اگر
هر شركت يا فرد ديگري هم با اين شركتها همكاري
كند او هم نقرهداغ ميشود .خب اين ماجرا از يك طرف
به اين معناست كه شركت چيني با تداوم خريد نفت
از ايران چه ريسكي را به جان خريده و از يك طرف به
اين معناست كه تحريمهاي امريكا عليه ايران ،بيش از
پيش موجب دردسر كشورها و شركتهايي كه ممكن
است نه سر پياز باشند نه ته پياز بشود ،كشورهايي كه
تانكرهاي غولآس��اي كاسكو بخشي از تجارتشان با
چين را شكل ميداده.
تحريمهاي اخير امريكا بر خريداران نفت ايران به اين
معنا است كه نه فقط بانكها و شركتهاي امريكايي
از اين پس ،اجازه همكاري با اين شركتهاي چيني و
شهروندان چيني را نخواهند داشت ،بلكه اموالشان در
امريكا بلوكه شده و همچنين ،افراد تحريم شده اجازه
ورود به خاك اين كشور را نخواهند داشت.
اين ماجرا يعني كس��اني كه تا همين ديروز داشتند
با خيالي آس��وده كاسبي ش��ان را ميكردند بايد به
فكر جايگزين كردن ش��ركاي تجاري يا تانكرهايي
باشند كه كارشان را راه ميانداخت .اريك بروكهوزين
رييس بخش تحقيقات تانكر شركت پوتن و شركا به
فايننشال تايمز ميگويد« :شركتهاي نفتي غربي
براي اينكه جايگزي��ن اين تانكره��ا را پيدا كنند به
دردسر خواهند افتاد»
تجارت غيردالري آزاد؟
از طرف ديگر كند و كاوي بيشتر در خبري كه در مورد
تحريم خريداران چيني نفت ايران منتشر شده نشان
ميدهد كه انگار فقط ش��ركتهايي ميتوانند هدف
اي��ن بخش از تحريمهاي امري��كا در خصوص خريد
نفت ايران باش��ند كه خريد نف��ت را به «دالر» انجام
داده باش��ند .اين را از اينجا ميشود فهميد كه بانك
 Kunlunكه در اين ليس��ت موس��وم به سياه اخير
واشنگتن بوده ،در مقابل اين اقدام استدالل كرده كه
نفت ايران را به دالر نخريده است.

در رابط��ه ب��ا تحريمه��اي اعمال��ي علي��ه اي��ران،
وزارت خزان��ه داري امري��كا علي��ه ش��ركتهاي
 KunlunShippingو ،KunlunHolding
شركتهاي خواهر ،COSCOGroupتحريمهايي
را اعم��ال ميكند .احتم��ال دارد ،تحريمهايي عليه
س��ازمانهاي مرتبط با ( CNPCشركت ملي نفت
چي��ن) اعمال ش��ود .در چنين ش��رايطي ،احتمال
افزايش فشارهاي اقتصادي بر چين وجود دارد و اين
وضعيت خوشايند نيس��ت ،زيرا بازارها امكان اعمال
تحريمها عليه اين كش��ور در رابطه با ديگر مسائل را
مدنظر قرار ميدهند.از  2مهامسال تا حاال كه دونالد
ترامپ رييسجمهوري امريكا اعالم كرد استثنا قائل
شدن براي خريد نفت از ايران را تمديد نميكند ،تنها
كشوري كه به صورت «رسمي» خريد نفت از ايران را
اعالم كرده چين بوده است.
محس��ن قمصري مدير سابق امور بينالملل شركت

مل��ي نفت پيشتر ب��ه «تعادل» گفته ب��ود چين به
خاط��ر اقتداري ك��ه دارد ميتواند چني��ن كاري را
انجام بدهد.
از طرف ديگر رس��انهها مينويسند كه تصميم اخير
واشنگتن ميتواند باعث تشديد تنشهاي ميان چين
و امريكا شود .ماههاست كه دو ابرقدرت شرقي و غربي
بر س��ر و كله هم ميزنند و اين وسط اقتصاد جهاني
را نيز با چش��ماندازي مبهم روب��رو كردهاند .پيشتر
عنوان شده بود كه چين از اوراق قرضه  1.2تريليون
دالرياش در امريكا به عنوان اهرمي براي پيش��برد
خواستهاش در تداوم خريد نفت خام از ايران استفاده
ميكند .گفته ميشود كه فروش اين اوراق قرضه يكي
از مهمترين اهرمهاي چين در مقابل امريكاست ،البته
برخي اين مساله را نيز مطرح ميكنند كه فروش اين
اوراق براي خود چين هم دردسر دارد و ترازنامه اين
كشور را هم به هم ميريزد.

واكنش چين چه بوده؟
در اين بين ش��ركتهاي چيني كه هدف تحريم قرار
گرفتند فعال س��كوت كردند اما پكن از طريق وزارت
خارجه اين كش��ور اع�لام كرده كه اي��ن تحريمها را
غيرقانون��ي ميداند و تج��ارت پكن و ته��ران تحت
چارچوبهايبينالملليبودهاست.ماهمهامسالوقتي
ترامپ اعالم كرد ك��ه معافيتها ديگر ادامه نخواهند
داشت ،چين اولين واكنش را نشان داده و گفت كه هيچ
چيزيجزمنافعخودچيننيستكهبتواندتعيينكند
اين كشور بايد با تهران چه رابطهاي داشته باشد .امريكا
در ماه جوالي هم يك شركت نفتي در چين را به خاطر
تجارتباايرانتحريمكرد.فايننشالتايمزمينويسدكه
تحليلگرها باور ندارند اقدامات امريكا بتواند باعث شود
پكن دست از خريد نفت از ايران بردارد ،يك دليلش اين
استكهواشنگتنهمينحاالهمازبسياريازاهرمهاي
فشارش در جريان جنگ تجاري استفاده كرده است.

پوتين در نشست انرژي روسيه عنوان كرد كه هيچ مدركي براي دست داشتن ايران در حمله به آرامكو نيست

مخالفت مسكو با متهمكردن بدون مدرك ايران

گروه انرژي|
والديمير پوتين رييسجمهوري روسيه در سخنراني
خود در نشس��ت عمومي هفته انرژي روسيه عنوان
كرد« :مس��كو مخالف متهم كردن ايران در حمله به
عربستان سعودي است چرا كه هيچ گونه مدركي در
اين مورد وجود ندارد .ما اين حمله را محكوم ميكنيم
اما مخالف آن هس��تيم كه ايران در اين مساله هدف
اتهام قرار گي��رد ».پيش از اين بيژن زنگنه وزير نفت
ايران كه در اقدامي كمسابقه در اين نشست شركت
كرده بود از فرصت حضور استفاده كرده و از كشورهاي
مختلف خواسته بود مقابل تروريسم اقتصادي امريكا
عليه ايران بايستند.
ش��امگاه چهارش��نبه والديمي��ر پوتي��ن ك��ه در
نشس��ت انرژي مسكو س��خنراني ميكرد بخشي از
صحبتهايش را به ماجراي حمله به تاسيسات نفتي
آرامكو اختصاص داده و عنوان كرد كه مسكو مخالف
متهم كردن ايران در حمله به عربستان سعودي است
چرا كه هيچ گونه مدركي در اين مورد وجود ندارد .ما
اين حمله را محكوم ميكنيم اما مخالف آن هستيم كه
ايران در اين مساله هدف اتهام قرار گيرد.
پوتين گفت :واقعا نوس��اناتي در بازار انرژي به وجود
آمده و خساراتي كه عربستان سعودي متحمل شده
بزرگ است اما در طول يك هفته اخير وضعيت در بازار
جهاني بهبود يافته و هم اينك بهاي نفت برنت در بازار
به كمتر از بشكهاي  ۶۰دالر رسيده است.
وي ادامه داد كه روز سهش��نبه در اين مورد با حسن
روحاني رييسجمهوري ايران گفتوگو كرديم موضع
وي به اينگونه اس��ت كه ايران مسووليت رويدادهاي
اخير در عربستان سعودي را نميپذيرد و براي وي و

ايران موضع برخي كش��ورها كه بدون دليل و بدون
كسب نتايج تحقيقات بينالمللي اين كشور را متهم
ميكنند ،تعجبآور است.
رييسجمهوري روس��يه تصريح كرد :در تحقيقات
پيرام��ون حمالت اخير ب��ه مراكز نفتي عربس��تان
سعودي بايد به ش��واهد و واقعيتها و نه احساسات
توجه كرد.
وي ادامه داد :سازمانهاي تجسسي امريكا در خدمت
سياس��تهاي دولت اين كشور هستند اما آنها هنوز
هيچ مدركي ارايه نكردهاند.
پوتين گفت :ما با مقامهاي عاليرتبه عربستان سعودي
گفتوگو كرديم و من ش��خصا با وليعهد اين كشور
تماس داشتم و از سخنان وي چنين برداشت كردم

كه عربستان سعودي تالش ميكند شواهد انكارناپذير
درباره شركت يك كش��ور ديگر در اين حوادث را به
دست آورد.
تقويت جيايسياف
بيژن نامداز زنگنه هم كه براي ش��ركت در بيس��ت و
يكمين نشست وزيران مجمع كشورهاي صادركننده
گاز به مسكو سفر كرده است روز پنجشنبه در حاشيه
اين نشس��ت گف��ت :به تدري��ج مجمع كش��ورهاي
صادركنن��ده گاز «ج��ي.اي.س.اف» ب��ه عنوان يك
س��ازمان نقش خود را در حوزه گاز در عرصه جهاني با
توجه به تفاوت ماهيتي بازار گاز بازي ميكند .وي در
موردنشستوزيرانكشورهايعضومجمعكشورهاي

قيمت نفت روز جمعه كمي رشد كرد

بشكههاي نفتي زير فشار سياست و اقتصاد جهاني

گروه انرژي|قيمت نفت ،روز جمعه افزايش يافت ولي به دليل آنكه
انتشار گزارشهايي درباره ضعف در رشد اشتغال و بخش خدمات در
امريكانگرانيهادربارهكندشدنرشداقتصادجهانوكاهشتقاضابراي
انرژيراتشديدكرد،قيمتطاليسياهبهرشدكمتراز 50سنتيبسنده
كرد و بدينترتيب براي دومين هفته پياپي كاهش هفتگي نشان داد.
شاخص نفت برنت ديروز 45سنت ،معادل 0.78درصد افزايش يافت و
به 58دالر و 16سنت در هر بشكه رسيد ،در حالي كه نفت وستتگزاس
اينترمدييت امريكا با  14سنت معادل  0.27درصد افزايش 52 ،دالر و
 50سنت در هر بشكه فروخته شد.قيمت نفت برنت  6.2درصد و نفت
خام امريكا  5.6درصد به صورت هفتگي كاهش داشتند كه بيشترين
كاهش هفتگي قيمت از ماه ژوئيه را نشان ميدهد.قيمت سبد نفتي
اوپك نيز روز پنجشنبه با  76سنت كاهش به  ۵۷دالر و  ۹۶سنت در هر
بشكه رسيد.به گزارش شانا ،سبد نفتي اوپك شامل  ١٤نوع نفت خام
اعضاي اين سازمان از جمله مخلوط الجزاير ،گيراسول آنگوال ،اورينته
اكوادور ،سبك رابي گابون ،ميناس اندونزي ،سنگين ايران ،سبك بصره،
صادراتيكويت،السدرليبي،سبكبونينيجريه،سبكعربيعربستان،
موربان امارات ،مري ونزوئال و جنو كنگو اس��ت.به گزارش خبرگزاري
رويترز ،ضعف بخش خدمات امريكا و اطالعات مربوط به رشد اشتغال

در روز پنجشنبه بر نگراني در مورد تقاضاي جهاني نفت افزود و ترس از
وارد شدن اقتصاد جهان به يك ركود را به خاطر جنگ تجاري طوالني
مدت امريكا و چين باال برد.س��رمايهگذاران منتظرند فهرست حقوق
بگيران بخش غير كشاورزي امريكا حركت بعدي آنها را مشخص كند.
هريچلينگوريان،رييسبخشتحقيقاتكاالدربانكفرانسوي«بيان
پيپاريباس»گفت«:باتوجهبهاينكهرشدامريكاتاحدزياديوابستهبه
مصرفكنندگانياستكهاطمينانآنهابراساسبازارقوياشتغالايجاد
ميشود ،اين اطالعات براي شكلدهي سياست آينده فدرال رزرو بسيار
حياتي است .اين سياست بر بازارهاي نفت تاثير ميگذارد».
به گزارش تس��نيم ،عبدالعزيز بن س��لمان ،وزير نفت عربستان گفت
بزرگترين صادركننده نفت جهان به ظرفيت كامل توليد خود پس از
حمالتماهگذشتهبهتاسيساتنفتيآرامكوبازگشتهاست.اينحمالت
 5درصد عرضه جهاني نفت را مختل كرده بود.
جيوواني اس��تانووو ،تحليلگر «يو بياس اويل» گفت« :ظرفيت مازاد
پايين ،خطر حمالت دوباره به تاسيسات نفتي در خاورميانه و همچنين
احتمال كاهش بيش��تر ذخاير نفتي تا پاي��ان  2020به دنبال كاهش
شديد توليد نفت عربستان ،نشان ميدهد كه قيمت نفت در كوتاهمدت
بايد باالتر باشد».

پاكسازي آلودگي نفتي
سواحل بوشهر

شانا|آلودگي نفتي محدودههاي عمومي سواحل
خليجفارس با تالش گروه��ي  ۷۰نفره از كاركنان
منطقه نفتي بهرگان ،ش��ماري از نيروهاي بسيج
سيدالشهدا شهر امام حسن و همچنين نيروهايي از
اداره محيط زيست گناوه بطور كامل پاكسازي شده
و بقيه نيز در حال انجام است.
مسعود بيرانوند ،جانشين منطقه نفتي بهرگان در
جمع خبرنگاراني كه براي بررس��ي وضع موضوع
پاكسازي لكههاي نفتي به منطقه اعزام شده بودند،
گفت :به محض دريافت خبر آلودگي ناشي از نشت
نفت در حدفاصل بندر گناوه تا بندر ريگ نشستي با
فرماندار و معاون شهرستان گناوه برگزار شد و از ۲
روز گذشته تيمي  ۷۰نفره از كاركنان منطقه نفتي
بهرگان ،شماري از نيروهاي بسيج سيد الشهدا شهر
امامحسنوهمچنيننيروهاييازادارهمحيطزيست
گناوهدرحالپاكسازيمناطقآلودههستند.
بيرانوند افزود :ش��ركت نفت فالت قاره ايران حفظ
محيط زيست را از برنامههاي مهم خود ميداند به
همينمنظورهموارهآموزشهاييدراينزمينهاجرا
ميكند .وي گفت :در اي��ن ارتباط با وجود رطوبت
 ۱۰۰درصدي روز گذش��ته در گناوه تاكنون بالغ بر
يك س��وم آلودگيها تا بندر ريگ پاكسازي شده
است.جانشينمنطقهنفتيبهرگانتصريحكرد:تنها
عامل تاخير در انجام عمليات پاكسازي شرايط مد
درياست كه در اثر آن بعضي از آاليندگيها زير دريا
ميماندكهاينشرايطسببميشودعملياتتازمان

جزردريامتوقفباشد.

عرضه سهام آرامكو پس از
خالصي از كاهش توليد

ايسنا| وزير انرژي عربستان سعودي با بيان اينكه
توليد نفت اين كشور پس از حمالت ماه گذشته به
تاسيساتش بطور كامل احيا شده است ،اعالم كرد
اكنونبهعرضهاوليهسهامآرامكومتمركزشدهايم.
ش��اهزاده عبدالعزيز بن س��لمان در يك كنفرانس
مطبوعاتي در مسكو اظهار كرد :ظرفيت توليد نفت
عربستان س��عودي ،اكنون  ۱۱.۳ميليون بشكه در
روز است و ما ظرفيت توليد را در اين سطح تثبيت
كرديموازابزارهايالزمبرايغلبهبرهرگونهچالشي
در آينده برخورداريم.عرضه س��هام آرامكو ،يكي از
بخشهاياصليبرنامهعربستانسعوديبرايمتنوع
كردن اقتصاد خود و فاصله گرفتن از نفت است.
بر اس��اس گزارش رويترز ،بانك��داران از حدود ۲۰
موسسه مالي بينالمللي و داخلي سرگرم كار روي
طرح اين ش��ركت براي فروش يك درصد از سهام
آرامكو در رياض پيش از عرضه بينالمللي سهام اين
غول نفتي در سال ۲۰۲۰يا ۲۰۲۱هستند.

احتمال استعفاي
وزير انرژي امريكا

صادركننده گاز در مس��كو خاطرنش��ان كرد :در اين
نشست مسائل مربوط به روال عادي مجمع كشورهاي
صادركنندهگاز«جي.اي.س.اف»بررسيشد.وزيرنفت
افزود :در اين نشست گزارشهايي هم از وضعيت بازار
و عرضه و تقاضا ارايه شد.
زنگنه همچنين به موض��وع تمديد دبيركلي مجمع
كشورهاي صادركننده گاز و عضويت ناظر جمهوري
آذربايجان اشاره كرد .مجمع كشورهاي صادركننده
گازيااوپكگازيسازمانياستكهبهمنظورهماهنگي
در توليد ،صادرات و كنترل قيمت گاز طبيعي در سطح
جهان ،توسط ايران ،روس��يه و قطر و تعداد ديگري از
كش��ورهاي صادركننده گاز ،در  ۲۳دس��امبر ۲۰۰۸
تاس��يس ش��د .گاهي اوقات به دليل شباهت با اوپك
(سازمان كشورهاي صادركننده نفت) اين مجمع به
نام اوپك گازي نيز خوانده ميشود.
ايران به عنوان بزرگترين دارنده ذخاير گازي جهان
از پيشنهاددهندگان اصلي تش��كيل مجمعي ميان
كش��ورهاي صادركنن��ده گاز بوده اس��ت .ايران طي
س��الهاي طوالني از طريق رايزني ب��ا دو غول گازي
ديگر يعني روسيه و قطر توانست سنگ بناي مجمع
كشورهاي صادركننده گاز را پايهگذاري كند.
باوجوداينكهايدهاوليهتاسيسچنينسازمانيازجانب
ايران بود ،دولت س��ابق ايران نتوانست از سمتهاي
عاليرتبه اي��ن س��ازمان ،س��همي را از آن خود كند؛
بدينترتيب كه دبيركل مجمع از كشور روسيه انتخاب
شده و دبيرخانه آن نيز در دوحه قطر مستقر ميشود.
مجمعكشورهايصادركنندهگازداراي ۱۷عضواصلي
و ناظر است .ايران ،روسيه ،قطر ،الجزاير ،بوليوي ،مصر،
گينهاستوايي،ليبي،نيجريه،ترينيدادوتوباگو،ونزوئال،

امارات متحده عربي و عمان از اعضاي اصلي اين مجمع
هستند .كشورهاي هلند ،قزاقستان ،عراق و نروژ نيز به
عنوان عضو ناظر در مجمع كشورهاي صادركننده گاز
در اين مجمع حضور دارند.
كشورهاي عضو مجمع صادركنندگان گاز ۴۲ ،درصد
از توليد گاز جهان ۷۰،درصد از ذخاير گازي جهان۳۸،
درصد از انتقال گاز با خ��ط لوله و  ۸۵درصد از تجارت
گاز طبيعي مايع شده (الانجي) را در اختيار دارند.
زنگنه همچنين در پايان س��فر دو روزه خود به مسكو
براي شركت در مجمع هفته انرژي روسيه با بيان اينكه
ايران دوست كش��ورهاي منطقه است ،اظهار داشت:
كشورهاي منطقه جمهوري اسالمي ايران را دوست
خود بدانند.بيژن نامدار زنگنه پنجشنبه شب در جمع
خبرنگارانايرانياظهارداشت:ماآمادههستيمبههمراه
ديگر كش��ورهاي منطقه با هم امنيت خليج فارس و
تنگه هرمز را حفظ كنيم و اين كار بايد توسط خودمان
(كشورهاي حوزه خليج فارس) صورت بگيرد.
وي تصريح كرد :كشورهاي منطقه ايران را دوست خود
بدانند چرا كه ايران دوس��ت همه است و اصال در اين
منطقه به نظر من دش��مني نداريم و دشمن در خارج
از منطقه ق��رار دارد و هر اختالفي بوده نيز ايران در آن
پيشقدم يا ايجادكننده آن نبوده است.
زنگنه كه در حال تش��ريح س��فر خود بود ،ادامه داد:
درنخستين روز حضور خود در مسكو (چهارشنبه) در
نشست هفته انرژي روسيه شركت كردم و در پنلي كه
در آن سخنراني داشتم درباره نقش جهاني صنعت گاز
سخن گفتم و با توجه به اينكه بحثهايي در خصوص
تحري��م ايران و امني��ت منطقه مطرح ش��د ،مواضع
جمهوري اسالمي را تشريح كردم.

دبيركل اوپك و همتاي گازي وي در مسكو ديدار كردند

تفاهمنامه همكاري ميان اوپك و اوپك گازي

ايسنا|اوپك و مجمع كشورهاي صادركننده گاز ( )GECFموافقت
كردند همكاري ميان اين دو گروه به خصوص در زمينه اشتراك آمار و
اطالعات بازار را گسترش دهند.
بسياري از اعضاي اوپك در GECFحضور دارند ،با اين حال در مقايسه
با اوپك كه اقداماتي براي مديريت بازار انجام ميدهد GECF ،بيشتر
يك مجمع مشورتي است.مجمع  GECFكه اعضايش شامل روسيه،
قطر و ايران هستند ،حدود  ۷۰درصد از ذخاير گاز قطعي جهان را در
اختيار دارند و تحوالت بازار جهاني گاز را دنبال ميكنند.
محمد باركيندو ،دبيركل اوپك و يوري س��نتيورين ،همتاي وي در
 GECFباهدفتحكيمهمكاريدرزمينهتحقيقاتواشتراكبهترين
شيوهها ،روز پنج شنبه تفاهم نامهاي را در مسكو امضا كردند.
بر اساس بيانيه اين دو گروه ،اوپك و GECFراههاي مناسب ديگر براي
همكاري بيشتر دو طرف را شناسايي خواهند كرد.
در يك دهه گذشته اين گمانهزني وجود داشته كه  GECFميتواند
به يك اوپك گازي تبديل ش��ود و از طريق مديريت عرضه ،به كنترل
بازارها بپردازد اما اين گروه اصرار دارد كه نقشش ،ترويج گاز و تشويق
به همكاري است.بخشهاي همكاري كه در تفاهمنامه با اوپك مورد
اشاره قرار گرفته است ،شامل مونيتور بازار انرژي ،تحليل ،مدلسازي و

كوتاهازدنيايانرژي

پيش بيني؛ مطالعات پژوهش بازار انرژي در كوتاهمدت ،ميان مدت و
بلندمدت و شيوههاي تحقيقات ،آمار و اطالعات بازار انرژي و بخشها و
موضوعات ديگر مربوط به منافع و نگرانيهاي مشترك است.
اين دو گروه اع�لام كردند اوپك و  GECFب��راي همكاري در جايي
كه ممكن و مناسب اس��ت به منظور تبادل اطالعات و آمار ،برگزاري
ديدارهاي كارشناس��ي و كارگاههاي دوجانبه داخلي براي گسترش
شناخت و تجربه و همكاري در س��مينارها ،كارگاهها ،كنفرانسها و
انتشارات توافق كردهاند.الجزاير ،گينه استوايي ،ايران ،ليبي ،نيجريه،
امارات متحده عربي و ونزوئال عضو هر دو گروه اوپك و GECFهستند،
در حالي كه آنگوال و عراق عضو اوپك و كشورهاي ناظر GECFهستند.
قطر كه بزرگترين صادركننده  LNGجهان است ،پيش از اين عضو
اوپك بود اما در ابتداي سال  ۲۰۱۹از اين گروه خارج شد.
جزكشورهاييكهدراوپكحضوردارند،بوليوي،مصر،روسيه،ترينيداد
و توباگو ساير كشورهاي عضو  GECFهستند .جمهوري آذربايجان،
قزاقستان،هلند،نروژ،عمانوپرونيزازكشورهايعضو GECFهستند.
بر اس��اس گزارش پالتس ،اعضاي اوپك همچنين ش��امل عربستان
سعودي ،جمهوري كنگو ،گابن ،كويت و اكوادور هستند ،با اين حال
اخيرا اكوادور اعالم كرده كه اين گروه را در ژانويه ترك خواهد كرد.

ايسنا| پايگاه خبري پوليتيكو به نقل از سه منبع
آگاهخبردادانتظارميرودوزيرانرژيامريكادرنوامبر
استعفا از سمت خود را اعالم كند.
شايلين هاينس ،سخنگوي وزارت انرژي امريكا در
بيانيهاي اعالم كرد با وجود شايعات رسانهاي درباره
كنارهگيري ريك پري ،وي همچن��ان وزير انرژي
امريكا اس��ت.طبق گزارش پوليتيكو ،در حالي كه
تماسهاي پري با اوكراين ،پاي وي را به تحقيقات
استيضاحدونالدترامپ،رييسجمهورامريكا،ازسوي
كنگره باز كرده است اما سه منبع آگاه اظهار كردهاند
كهكنارهگيريويارتباطيباجنجالاوكراينندارد.
ريك پري كه پيش از اين فرماندار ايالت توليدكننده
نفتتگزاسبود،برايپيشبردسياست«نفوذانرژي»
ترامپ از طريق حداكثر كردن توليد س��وختهاي
فسيلي تالش كرده اس��ت .وي در سفرهايي كه به
اروپا داشته است از «گاز آزادي» يا به عبارت ديگر از
صادراتگازطبيعيامريكابهلهستان،ليتوانيوساير
كشورهابهعنوانجايگزينيبرايگازروسيهصحبت
كردهاست.ويتاكنونموفقنشدهاستنيروگاههاي
هستهايوزغالسوزامريكاراكهبارقابتازسويگاز
طبيعي و نيروي خورشيدي و بادي روبرو هستند ،از
موج تعطيلي نجات دهد.بر اساس گزارش رويترز،
انتظارميروددنبرويت،معاونوزيرانرژيامريكاكه
در ماههاي اخير در چندين ديدار انرژي بينالمللي
شركت كرده است ،جانشين پري شود.

عربستان از هند بنزين خريد

تسنيم| آرامكوي عربستان  30هزار تن بنزين از
شركت ريالينس اينداستريز هند پس از حملهها به
تاسيسات نفتي عربستان خريد .اين اقدام بخشي از
طرح عربستان براي مقابله با كمبود احتمالي نفت
براي عمل به تعهداتش در عرضه نفت به مشتريان
خود بود.به گزارش ايكاناميك تايمز ،دو تاسيسات
نفتيآرامكوكهنفتخامسبكپااليشميكردند،در
چهاردهمسپتامبرموردحملهپهپادهاقرارگرفتند.
به نظر ميرسد بخش تجارت آرامكو محمولههاي
بنزين ،ديزل ،س��وخت هواپيما و حت��ي مواد خام
پتروش��يمي خريداري كرده باش��د.يكي از منابع
صنعتي گفت« :ريالينس اينداستريز دو روز پس از
حملهها از آرامكو سفارش داشت .آرامكو درخواست
كرده بود اين محمولهها س��ريعا تحويل داده شود
چون نميخواست در عرضه به مشتريانش اختاللي
ايجاد شود».اين حملهها  5.7ميليون بشكه در روز
يعني حدود نيمي از توليد نفت عربستان را متوقف
كرد.ريالينساينداستريز سهم قابل توجهيازنفت
خام مورد نياز خود را از آرامكو ميخرد و محصوالت
پااليشي مثل بنزين به اين شركت ميفروشد .روز
دوشنبه ،ريالينس اينداستريز اعالم كرد آرامكو با
جايگزين كردن درجههاي سوخت به تعهدات خود
در عرضه نفت عمل كرده اس��ت در حالي كه به اين
شركت اطمينان داده بود همان اندازه و درجه نفتي
راكهميخواهنددراكتبرتحويلشانميدهد.

گزارش
تكاپوي رياض براي بازنگري
در مناسبات با تهران
تحليلگران رس��انههاي عربي با اشاره به تمايل
مقامهاي عربس��تان براي به كار بس��تن راهحل
سياس��ي در روابط با اي��ران و داليل اين موضوع
معتقدند ك��ه گفتوگوي ميان ته��ران و رياض
بارقههاي اميد براي حل اختالفات تهران و رياض
و تنشهاي منطقه را افزايش ميدهد.
بهنوشتهتارنماي«النشره»لبنان،همهشاخصها
نش��ان ميدهد كه عربس��تان و ايران به س��وي
گفتوگو پيش ميروند .همه گزينههاي سياسي
و نظامي در تنش غير مستقيم ميان اين دو كشور
به ويژه در يمن فرس��وده شده است و ديگر زمان
فرار و غرور نيس��ت .اكنون زمان گفتوگو ميان
رياض و تهران فرارسيده است .منافع سعوديها و
ايرانيها در به كار بستن راهحلهاي عادالنه است.
بن سلمان پس از سخن گفتن درباره نتايج ناگوار
جنگه��ا از ضرورت گفتوگوهاي سياس��ي در
منطقهسخنبهميانآوردهاست.اينپياميآشكار
از يك مقام بلند پايه عربس��تان است .اظهارات
مقامهاي اي��ران مبني بر اينكه س��عوديها در
پيامي آمادگي خود را براي گفتوگو با ايران اعالم
كردهاندنشان ميدهدكه ايرانيها از محتوايپيام
س��عوديها اطالع دارند .طرح ابتكار عمل صلح
ايران در تريبون س��ازمان ملل هم اين واقعيت را
نشاندادهاستكهسعوديهاوامريكاييهااكنون
بيش از هر زمان ديگر آماده مذاكره هستند .زيرا
عربستاندرجنگخوددريمنبهبنبسترسيده
استوپسازحملهيمنيهابهتاسيساتوابستهبه
شركتآرامكونتيجهجنگبرايسعوديهابسيار
گران تمام شده است.
به نوش��ته ش��بكه الجزيره قطر« ،صباح زنگنه»
تحليلگرمسائلسياسيگفتمنطقهطيروزهاي
اخير شاهد تحركات ديپلماتيك از سوي عراق و
پاكستانباهدفكاهشتنشميانتهرانورياض
بود و سعوديها خواستار واسطه شدهاند .رياض و
ابوظبي زمام امور را در جنگ يمن از دست دادهاند.
رياض گمان ميكرد پس از حمله به تاسيس��ات
وابسته به ش��ركت آرامكو ميتواند با بزرگنمايي
موضوع ايران هراسي از اين موضوع سوءاستفاده
«نصر مِ��ناهلل» انصاراهلل يمن
كن��د .اما عمليات ٌ
همه محاسبات سعوديها را بر هم زد .عربستان
در ش��رايطي كه همپيمانان آن در سودان ،مصر،
رژيم صهيونيستي و امريكا در وضعيت ناگواري
به سرمي بردند به شكس��ت كامل خود پي برده
است .پس از حمله به تاسيسات آرامكو و عمليات
اخير انصاراهلل در عمق سعودي ديگري توجيهي
براي ادامه جنگ وج��ود ندارد و رياض و ابوظبي
اكنون از طريق ورود به مذاكره با ايران براي پايان
دادن به جنگ تالش ميكنند .ايران از روز نخست
حمله به يمن هم بر اين موضوع تاكيد كرده بود
كه هيچ راهي غي��ر از گفتوگو براي حل بحران
يمن وجود ندارد.
بهگزارشالجزيره«،عمرعياصره»تحليلگرمسائل
سياسي گفت دليل چشم پوش��ي بن سلمان از
تهديدهاي گذشته خود كه در آن از انتقال دامنه
نبرد به داخل ايران سخن به ميان آورده بود اين
اس��ت كه او به واقعيت موازنه ق��درت در عرصه
بينالمللي پي برده است و در نتيجه اين موضوع
وي اكنون از تمايل خود براي گفت و به كار بستن
راهحل سياس��ي با ايران سخن به ميان ميآورد.
همچنين اين تغيير موضع بن س��لمان به آماده
نبودن ترامپ براي ورود به درگيري با ايران ارتباط
دارد .زيرا ترامپ به دليل تحرك دموكراتها براي
كنار گذاشتن وي از قدرت در شرايط نابساماني
به سر ميبرد.
«عبداهلل الشايجي» استاد علوم سياسي دانشگاه
كويت هم گفت اظهارات اخير بن سلمان درباره
صلح با ايران نش��ان ميدهد كه او به دنبال حل
تنشاست.همچنينهمهكشورهايمنطقهايو
فرامنطقهايبرايحلپروندههايمنطقهوكاهش
تنشها تالش ميكنند و اين موضوع درباره ايران،
عربستان ،امارات و عراق هم صدق ميكند.
خبرگزاري رس��مي اردن «عمون» در گزارشي
به قلم «عدنان سعد الزعبي» نوشت سعوديها
محتواي پيام امريكاييها را ك��ه در آن گفتهاند
امريكا به نيابت از هيچ كسي وارد جنگ نخواهد
شد و امريكا در زمينه انرژي به خودكفايي رسيده
است و هر كشوري بايد از خود دفاع كند را دريافت
كردهاند .همچنين پس از تضعيف جايگاه ترامپ
در داخل امريكا س��عوديها ب��ه اين موضوع پي
بردهاندامريكاديگردرآيندههمپيمانقدرتمندي
براي آنان نخواهد بود و نبايد روي ترامپ حساب
باز كرد .س��عوديها به اين موض��وع پي بردهاند
كه ادامه جنگ يمن ب��ر اوضاع داخلي و خارجي
عربستان تاثير خواهد داشت .از اين رو ،اين كشور
ب��ه گفتوگو تمايل پيدا كرده اس��ت تا از طريق
گفتوگو درباره مش��كالت در چارچوب امنيت
منطقهوترميمروابطبرپايهمنافعمشترك،نقشه
راه جديدي براي منطقه ترسيم شود.
روزنامه «القدس العربي» نوش��ت سعوديها به
سرعتهمپيمانانخوددرمنطقهراازدستدادند.
ب��ه جاي اينكه آنها با تركيه و اي��ران به عنوان دو
بازيگر مهم منطقه وارد ائتالف شوند و به محاصره
قطر پايان آنها با امارات وارد ائتالف شدهاند .اكنون
ازاينائتالفشكنندههمچيزيباقينماندهاست.
از اين رو ،براي ثبات منطقه ،رياض بايد از تهديدها
و ائتالفهاي سنتي خود دست بردارد و سياست
همگرايي امت اسالمي و ائتالفسازيهاي جديد
را در پيش گيرد.
اين روزنامه در گزارشي به قلم «محمد كريشان»
نوشت اظهارات علي الريجاني نشان ميدهد كه
تهران آماده است كه با درخواست سعوديها به
بهترين شيوه پاسخ دهد .همه كشورهاي منطقه
اكنون زمان براي تعقل و آشتي دارند و همه بايد
در اين مسير گام بردارند.
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پرونده

چشمانداز تيره و تار صنعت نفت سعودي

بقيق پاشنهآشيلآرامكو بود
مترجم :طال تسليمي|
در چند دهه گذش��ته بازارهاي جهاني نفت همواره
به اين دليل كه پااليشگاه بقيق عربستان سعودي به
صورت يك قيف در چرخه تامين آرامكو عمل ميكرد،
نگران بودند چرا كه در ص��ورت وارد آمدن هر گونه
آسيبي به اين تاسيسات ،صنعت جهاني نفت با عواقب
ش��ديدي مواجه ميش��د .اكنون همه اين نگرانيها
تحقق يافته است .اتفاق خرسند كننده براي مصرف
كنندگان نفت اين است كه ذخاير سالم جهاني ذخاير
توليد سبب ميشود كه بازار اختالل ناشي از آسيب
ديدن پااليشگاه بقيق را احساس نكند ،اما اين روند
براي مدتي طوالني ادامه نخواهد داشت.
به گزارش ديپلماس��ي ايراني ،حمله  14سپتامبر به
خاك عربستان سعودي كه شركت ملي نفت سعودي،
آرامك��و ،را وادار س��اخت مهمترين تاسيس��ات در
زيرساختهاينفتيوگازطبيعيخوديعنيمجموعه
پااليش گاز بقيق را تعليق كند ،كابوسي ديرينه بود
كه نهايتا به حقيقت پيوس��ت و به قيمت حذف 5.7
ميليون بشكه نفت خام از توليد روزانه عربستان تمام
شد .مقامات سعودي سعي دارند به بازارهاي نفت و گاز
طبيعي جهاني اطمينان دهند كه توانايي از سرگيري
ميزاني از اين توليدات را دارند ،اما بر خالف اظهارات
اوليه مبني بر ازس��رگيري همه تولي��دات در فاصله
زماني اندك ،رياض  16سپتامبر اعالم كرد كه جبران
آسيبهاي حمله به تاسيسات بقيق و اتمام تعميرات
ميتواند هفتهها يا حتي ماهها طول بكشد.
تاثير اين اتفاق بر بازارهاي جهاني نفت ش��ديد ،اما
دس��ت كم براي مدت زماني در آين��ده نزديك قابل
كنترل خواه��د بود .قيمت نفت خ��ام برنت كه يك
شاخص جهاني به شمار ميرود ،در تاريخ  16سپتامبر
و تقريب��ا بالفاصله پس از حمل��ه  20درصد افزايش
يافت ،اما نهايت��ا روي حدود  69دالر در هر بش��كه
( 14درصد افزايش) تثبيت شد كه هنوز هم از نفت
بشكهاي  80دالر سال گذشته ارزانتر است .اما حمله
به تاسيسات بقيق جداي از تاثيرگذاري بر قيمت نفت،
يك سري سواالت اساسي درباره آينده توليدات نفتي
در خاورميانه و همچنين سياس��تگذاريهاي نفتي
عربستان س��عودي ايجاد كرده اس��ت .تحوالت 14
سپتامبر نشان دادند كه اياالت متحده هر اندازه هم
كه توليدات داخلي را افزايش دهد ،باز هم نميتواند
تاثيرات خاورميانه بر تامين انرژي را ناديده بگيرد.
پاشنه آشيل آرامكو
اهميت بقيق براي عربستان سعودي را به هيچوجه
نميتوان دست كم گرفت .اولين قدم در بخش اعظم
توليدات نفت و گاز طبيعي ساحلي عربستان سعودي
در تاسيس��ات تفكيك گاز و نفت آغاز ميش��ود كه
همانطور كه از نامش پيداست ،گاز طبيعي را از نفت
پااليش نشده جدا ميكند و پس از آن است كه پروسه
تثبيت از طريق حذف س��ولفيد هيدروژن ،آخرين
مرحله پااليش پي��ش از انتقال نفت ب��ه پايانههاي
صادراتي ،آغاز ميشود.
عربس��تان س��عودي مجموعههاي پااليشي زيادي
دارد ،اما بقيق محل اس��تقرار بزرگترين تاسيسات
تثبيت نفت خام جهان به ش��مار ميرود .تا پيش از
حمله  14سپتامبر ،عمده نفت خام توليدي در برخي
از بزرگتري��ن ميدانهاي نفتي عربس��تان از جمله
ميدانهاي بهشدت بزرگ اغوار و شيبه كه به ترتيب
اولين و چهارمين ميدان نفتي عربستان از نظر ظرفيت

استقرار به ش��مار ميروند ،در برجهاي تثبيت بقيق
پااليش ميشدند .شرايط به گونه اياست كه انگار در
جريان حمله ،برجهاي تثبيت نفت خام و تانكرهاي
ذخاير گاز طبيعي در بقيق بطور مشخص هدف گرفته
شدهاند .تصاوير ماهوارهاي حاكي از آسيب شديد به
چندين برج تثبيت هستند و براي از سرگيري فعاليت
در آنها به تعميرات طوالني مدت يا بازسازي نياز است
و اين روند ميتواند چندين ماه طول بكشد .آسيبها
در خوريس كه دومين ميدان نفتي بزرگ عربستان
به شمار ميرود و يكي ديگر از سايتهايي است كه در
جريان حمالت  14سپتامبر هدف گرفته شده ،ظاهرا
ب��ه  2تا از  5جداكننده نف��ت و گاز مجموعه محدود
ميشود .عربستان س��عودي ادعا كرده كه ميتواند
توليد  2ميليون بشكه نفت خام در روز (ظرفيت توليد
مجموعه پيش از حمله) را نسبتا سريع از سر بگيرد.
هنوز مشخص نيست كه چه مقدار از اين رقم توليد به
احياي تجهيزات مازاد در تاسياست مربوط ميشود
و دقيقا چقدر تعميرات در اين تاسيسات بايد صورت
بگيرد و اينكه كل اين روند دقيقا چقدر طول ميكشد.
مس��اله ديگري كه هنوز بطور دقيق به آن پرداخته
نش��ده اين است كه عربستان س��عودي تا چه اندازه
ميتواند از ظرفيت توليد مازاد در ديگر پااليشگاهها
براي جبران كس��ري ناش��ي از آس��يبها به بقيق و
خوريس استفاده كند .ظرفيت توليد مازاد عربستان
سعودي براي جبران هر گونه كسري در بازار جهاني
رقمي بين  2.2تا  2.7ميليون بشكه در روز است ،اما
رقم دقيقي در دست نيس��ت .برخي از گزارشهاي
منتشر شده در اوايل س��ال جاري ميالدي حاكي از
آن بودند كه بي��ش از نيمي از ظرفي��ت توليد مازاد
عربستان سعودي به تاسيسات ساحلي و اساسا اغوار و
خوريس مربوط ميشود .اين بدين معناست كه بخش
قابل توجهي از ظرفيت توليد مازاد عربستان به دليل
آسيبها به زيرساختهاي نفتي در حمالت اخير از
بين رفته است؛ به عبارت ديگر ،امكان جبران شكاف
ايجاد شده در توليدات وجود ندارد.
اثر خاموش كوتاهمدت
مقامات سعودي اعالم كردهاند كه با خارج كردن نفت
از قبل فرآوري از ذخاير خود ،س��طح صادرات قبل از
حمالت را حفظ خواهند كرد .عربستان از اواخر ماه
ژوئن به بعد حدود  187.9ميليون بشكه نفت خام در
انبارها ذخيره كرده كه يعني حتي در صورت كاهش
 5.7ميليون بش��كه در روز از فرآيند توليد ميتواند
براي حدود  71روز سطح صادرات قبلي را حفظ كند.
اما همه نفت خام موجود در ذخاير عربستان يكدست
و يك نوع نيستند .تاسيسات نفتي در بقيق و خوريس
اساسا نفت فوق سبك عربي و نفت سبك عربي توليد
ميكنند كه استفاده از آنها براي پااليشگاهها سادهتر
است ،اما عمدتا قيمت تمام شده آنها از نفت متوسط
عربي و نفت سنگين عربي كه توليد متداولتري در
عربستان به ش��مار ميروند ،گرانتر تمام ميشوند.
عربستان س��عودي از خريداران آس��يايي خواسته
اس��ت كه با توجه به كمبود نفت خام سبكتر ،نفت
خام در كيفيته��اي پايينتر را با تخفيف در قيمت
قبول كنند .اما نهايتا ميتوان گفت كه تاثيرات اوليه
كمبود توليد نفت س��عودي در بازار جهاني كمتر از
حدانتظار بوده است .سياهه نفت خام تجاري 2.931
ميليارد بش��كه نفت خام ،نزديك به ميانگين  5ساله
در شرايط عادي ،است .در اياالت متحده سياهه نفت

برش

طبق گزارشهاي منتش�ر شده ،آسيبهاي وارد آمده پادشاهي سعودي را به تعويق عرضه عمومي وا داشته است .احتمال اينكه عربستان
پيش از تعميرات كل تاسيسات نفتي خود عرضه عمومي سهام آرامكو را آغاز كند ،بسيار اندك است .اما حتي پس از تعميرات ساختمانهاي
آس�يب ديده ،آسيب به حسن شهرت شركت آرامكو همچنان باقي خواهد ماند .سرمايهگذاران بطور قابل دركي نگران احتمال حمالت ديگر
خواهند بود .اما مساله ديگري كه ميتواند به كاهش اشتياق در خريد سهام آرامكو منجر شود ،عدم شفافيت درباره وقايع اخير است .عربستان
سعودي پس از حمله در انتشار اطالعات آهسته عمل كرد .به عالوه ،عربستان تقريبا همه رسانههاي داخلي را درباره اتفاقات اخير به خاموشي
فراخواند و اطالعات دقيقي درباره ميزان خس�ارات وارده آمده به تاسيسات منتشر نكرد .نهايتا اينكه اين حمالت ميزان تاثيرگذاري واردات
نفت خام از خاورميانه بر بازار اياالت متحده با وجود افزايش توليد داخلي نفت و كاهش سطح واردات از اين منطقه را آشكار ساخت
خام تجاري به  416.1ميليون بشكه ميرسد كه آن
هم متداول ميانگين  5س��اله محس��وب ميشد .اما
دليل باال بودن رقم س��ياهه نفت خام اياالت متحده
افزايش سطح توليد در سالهاي  2014تا  2016بوده
كه عربستان س��عودي و متحدانش از توليدات خود
كاسته بودند .جداي از ذخاير نفت خام تجاري ،بيشتر
مصرف كنندگان بزرگ نفت همچنين ميتوانند به
استفاده از ذخاير استراتژيك نفتي خود روي آورند.
براي نمونه ،ذخاير استراتژيك اياالت متحده به 645
ميليون بشكه ميرس��د و آژانس بين المللي انرژي
ميتواند در صورت نياز خارج ك��ردن نفت از ذخاير
اس��تراتژيك را مديريت كند .اما نگرانيهايي درباره
كيفيت و مكان ذخاي��ر جهاني نفت خام وجود دارد.
براي نمونه ،دريافت نفت شيرين سبك كه از ذخاير
استراتژيك اياالت متحده خارج شده باشد ،ميتواند
چندين هفته طول بكشد.
مشكالت آتي
بطور خالصه ،دست كم براي چندين ماه نفت كافي در
بازار جهاني وجود خواهد داشت كه بتواند افت توليد
عربس��تان را جبران كند .با اين حال ،اگر تعميرات و
جبران آسيبها در تاسيس��ات بقيق طول بكشد يا
اينكه ديگر پااليش��گاههاي س��عودي مورد حمالت
مشابهي قرار بگيرند و بر صادرات نفت خام عربستان

تاثير بگذارند و س��طح صادرات را براي مدت زماني
طوالنيتري پايين بياورند ،رياض ديگر توانايي جبران
كاهش كنوني توليدات را نخواهد داشت.
شايد مهمترين مس��اله براي عربستان سعودي اين
باش��د كه اگر قيمتها افزايش يابد ،ميتواند اتحاد
كنوني اوپك پالس را از بين ببرد .اگر قيمت نفت در
نتيجه ضرر عربستان باال برود ،روسيه ،عراق ،الجزاير،
آنگوال و چندين توليد كننده ديگر نفت به مراتب كمتر
به ادامه كاهش صادرات زير سطح توليد كنوني تمايل
خواهند داشت .و وقتي كه اين اتحاد در هم بشكند،
احتمال اينكه عربستان بتواند پس از توليد مجدد در
ظرفيت كامل اين اتحاد را از نو برقرار سازد بسيار اندك
است .بالعكس ،ممكن است كه عربستان و متحدانش
در شوراي همكاري خليج فارس مجبور شوند هزينه
حفظ سطح قيمت را بپردازند.
اين حمالت برنامههاي عربستان سعودي را براي آغاز
عرضه عمومي س��هام آرامكو كه پيش بيني ميشد
از اوايل ماه نوامبر آغاز ش��ود ،نق��ش بر آب كردهاند.
طبق گزارشهاي منتش��ر شده ،آس��يبهاي وارد
آمده پادشاهي س��عودي را به تعويق عرضه عمومي
وا داش��ته اس��ت .احتمال اينكه عربس��تان پيش از
تعميرات كل تاسيس��ات نفتي خود عرضه عمومي
سهام آرامكو را آغاز كند ،بسيار اندك است .اما حتي
پس از تعميرات ساختمانهاي آسيب ديده ،آسيب

به حسن شهرت شركت آرامكو همچنان باقي خواهد
ماند .سرمايهگذاران بطور قابل دركي نگران احتمال
حمالت ديگر خواهن��د بود .اما مس��اله ديگري كه
ميتواند به كاهش اش��تياق در خريد س��هام آرامكو
منجر شود ،عدم ش��فافيت درباره وقايع اخير است.
عربستان س��عودي پس از حمله در انتشار اطالعات
آهس��ته عمل كرد .به عالوه ،عربس��تان تقريبا همه
رسانههاي داخلي را درباره اتفاقات اخير به خاموشي
فراخواند و اطالعات دقيقي درباره ميزان خس��ارات
وارده آمده به تاسيسات منتشر نكرد.
نهايتا اينكه اين حمالت ميزان تاثيرگذاري واردات
نفت خام از خاورميانه بر بازار اياالت متحده با وجود
افزاي��ش توليد داخلي نفت و كاهش س��طح واردات
از اين منطقه را آش��كار ساخت .بس��ياري در اياالت
متحده اميدوار بودند كه توليد فزاينده اين كشور را
از اختالالت شديد در خاورميانه مصون كند و امكان
اتخاذ رويكردي آزادانهتر را براي واشنگتن فراهم آورد.
اما پس از اين حمله ،قيمت نفت خام وس��ت تگزاس
اينترمديت كه شاخص نفت اياالت متحده به شمار
ميرود ،ب��ه دنبال نفت خام برنت بهش��دت افزايش
يافت .اين اتفاق واقعيت آس��يب پذي��ري بازارهاي
نفتي و اقتص��اد اياالت متحده در برابر بي ثباتيهاي
خاورميانه با وجود عدم استفاده از انرژي منطقه را به
منبع :استرتفور
نمايش گذاشت.

تحليلگر جهان عرب:

خاورميانهاي جديد به رهبري ايران تشكيل شده است

نويسنده :عبدالباري عطوان|
عصر ديپلماس�ي| س��يلي محكمي كه «حسن
روحان��ي» رييسجمه��وري اي��ران ب��ه همت��اي
امريكاي��ياش «دونالد ترام��پ» زد بدين معنا كه از
پاسخ دادن به تماس تلفني ترامپ كه طرح «امانوئل
ماكرون» رييسجمهوري فرانسه بود امتناع كرد ،اين
موضوع را مورد تأكيد قرار ميدهد كه ايران در ايجاد
«خاورميانه جديد» ولي به رهب��ري خودش و نه به
رهبري امريكا -همانطور كه «كاندوليزا رايس» وزير
خارجه اس��بق امريكا برنامهريزي كرده بود -موفق
شده است.
قرار ب��ود اين تماس تلفن��ي در حاش��يه حضور دو
رييسجمهور ايران و امريكا در مجمع عمومي سازمان
ملل متحد در نيويورك و بعد از موافقت دولت امريكا
با اكثر ش��رطهاي ايران كه مهمترين آنها لغو فوري
تحريمها اس��ت ،انجام ش��ود؛ امريكا اين مس��اله را
پذيرفت ولي دس��توراتي كه از تهران صادر شد ،مانع
از انج��ام هرگونه ديدار يا تماس تلفني ميان روحاني
و ترامپ ش��د كه دليل اين امر ،بررسي اهانت طرف
امريكايي در عقبنش��يني از توافق هستهاي و وضع
تحريمهاي سختگيرانه عليه ايران بوده است.
ايران خ��ود را در موضعي قدرتمند ميبيند كه به آن
اين امكان را ميدهد كه شرايط و خواستههاي خود را
بر ديگران و در رأس آنها امريكا و «دنبالهروهايش» در
منطقه به چندين دليل تحميل كند:
نخست :شكست تحريمهاي اقتصادي امريكا در «به
زانو در آوردن» ايران و ادام��ه صادرات نفت ايران به
چين ،تركيه ،هند و ديگر كشورها است.
دوم :ايران يقين دارد كه امريكا «ترسوتر» از آن است
كه حملهاي نظامي عليه ايران آغاز كند ،چه اين جنگ
براي انتقامگيري به دليل ساقط كردن پهپادش و چه
براي دفاع از همپيمانانش بهويژه سعوديها باشد.
س�وم :تمامي دش��منان ايران با بحرانهاي بسيار

وخيمي دس��ت به گريبان هس��تند ،شكستهايي
كه به عربس��تان س��عودي بط��ور متوال��ي از طريق
حمالت يمنيه��ا ،تحميل ميش��ود و صنعت نفت
آن را فلج كردهاند كه آخرين مورد اين شكس��تها،
عمليات بزرگ ارتش و كميتههاي مردمي (وابس��ته
به انصاراهلل) در مح��ور نجران بود كه طي آن ،هزاران
نفر از نيروهاي سعودي اسير و صدها تن ديگر كشته
ش��دهاند و خودروهاي زرهي اين كش��ور به غنيمت
گرفته شدهاند.
چه�ارم :ط��رف اس��راييلي ،ك��ه از اصليتري��ن
تحريككنن��دگان امريكا براي حمله ب��ه ايران بود،
فعال با هرج و مرج سياسي دست و پنجه نرم ميكند
و «بنيامين نتانياهو» نخس��توزير اي��ن رژيم براي
بار دوم در تش��كيل كابينه شكس��ت خ��ورده و روز
چهارشنبه تحقيقات رس��مي از طرف دادستان كل
در زمينه اتهام��ات وارده به وي از جمله فس��اد آغاز
ش��د و ناپديد ش��دن وي در عرصه سياسي و اقامت

در س��لول به مدت چند س��ال قطعي ش��ده است.
پنجم :ترامپ خود را با تحقيقاتي مواجه ميبيند كه
ممكن است به انزواي وي منجر شود و حتي اگر اين
احتمال وجود نداشته باشد ولي شانس پيروزي وي
در انتخابات رياس��تجمهوري امريكا براي دور دوم
به داليل متعددي كاهش يافته است كه از جمله آن
ميتوان به وخامت اوضاع اقتصادي و سوءاستفاده وي
از قدرت و متوسل شدن به راههاي همپيمانان عرب
«عقبمان��ده» و «غيردموكراتيك» با هدف تخريب
وجهه دش��منانش و كثرت دي��دار وي با همپيمانان
عرب اشاره كرد.
شش�م :محور مقاومت ،ك��ه تحت رهب��ري ايران
است ،با بازگش��ايي گذرگاه «البوكمال» در مرزهاي
مش��ترك س��وريه و عراق طي دو روز گذشته به يك
دستاورد استراتژيك بس��يار مهم دست يافته است،
اين بدان معنا اس��ت كه اين محور بدون هيچ مانعي
تا سواحل مديترانه ميرسد و محاصره تحميلي عليه

س��وريه را ميش��كند و به انزواي آن پايان ميدهد.
از اين تغيير و تحوالت در اوضاع خاورميانه كه در آن
ايران درحال پيش��رفت است و در مقابل ،دشمنانش
در حال عقبنشيني هستند و ترامپ در برابر ايران به
خفت و خواري افتاده است و توهينها را در تالش براي
مذاكره با ايران به اميد خارج ش��دن از بحرانهايش
تحمل ميكند ،تعجب نميكنيم.
مسووالن سعودي ،كه به انتقال جنگ به داخل خاك
ايران از طريق گروههاي مسلح و به شيوه ليبي و سوريه
تهديد كردهاند ،اكنون ميانجيگرهايي را براي انتقال
پيامهايي به تهران جهت مطرح كردن درخواس��ت
گفتوگ��و و آتشبس ميفرس��تند و اين مس��اله به
منزله عقبنش��يني و كوتاه آمدن آنها از مواضعشان
است كه با توجه به تحوالت اخير در جنگ يمن قابل
درك است.
سخنگوي دولت ايران ،س��ه روز پيش نمك به زخم
سعوديها پاش��يد ،زمانيكه تأكيد كرد كه روحاني
پيامي از سوي رياض ،كه توسط يكي از ميانجيگران
(بدون ذكر نامش) جهت درخواس��ت براي مذاكره و
آتشبس ،دريافت كرده است .عجيب است كه «عادل
الجبير» وزير مشاور دولت سعودي در امور خارجه اين
اطالعات را رد نك��رد و به گفتن اين موضوع كه «اين
اظهارات دقيق نيس��ت» ،بسنده كرد .الجبير مدعي
شد كه يكي از كش��ورهاي برادر براي اين آتشبس
تالش ميكند .ولي توجيهات اين وزير سعودي كامال
با اظهارات موثق «عمران خان» نخستوزير پاكستان
در تناقض است كه تأكيد كرده عربستان سعودي از
وي خواسته است براي آتشبس با ايران ميانجيگري
كند .بعيد نيس��ت كه عمران خان همان فردي باشد
كه اين پيام را ارسال كرده است.
گفتهاي��م و بار ديگر ميگوييم ك��ه جهانيان فقط به
طرفي احترام ميگذارند كه اقتدار داش��ته باش��د و
كرامت انس��اني ملت و عزت كش��ورش را حفظ و از

تسليم ش��دن در برابر باجخواهيها امتناع كند و به
خويش��تن و قدرت ذاتي خود در دفاع از حاكميتش
تكيه كن��د؛ ايران به اين اص��ول و ارزشهاي بديهي
پايبند است و همراه با آن طرحهاي سازندگي و توسعه
صنايع جنگي را با صبر و تحمل دنبال و اجرا ميكند.
امري��كا ،عربها و بهوي��ژه كش��ورهاي عربي حوزه
خليجفارس را فريب داد و آنها را خوار و ذليل كرد و از
آنها باجخواهي كرد و اموال و پول آنها را به غارت برد
و به آنها سالحهاي «قراضه» فروخت و اين مساله به
وضوح در شكست موشكهاي «پاتريوت» و رادارهاي
«مدرن» -كه دهه��ا ميليارد دالر هزين��ه دارد -در
ردياب��ي يا جلوگيري از حمالت جنب��ش انصاراهلل و
حفاظت از تاسيسات نفتي و فرودگاههاي عربستان،
ثابت كرده است.
ما از گفتوگوي كشورهاي عربي با ايران و آتشبس
ميان طرفين حمايت ميكنيم؛ چرا كه دولت ترامپ
در حال گداي��ي (بهرهبرداري از تنشها به نفع خود)
است ،لذا دور از انتظار نيست اگر دولت ترامپ تسليم
تمامي ش��روط ايران ش��ود و تحريمها عليه ايران را
بطور كامل لغو و به رهبري ايران در منطقه خاورميانه
اذعان كند.
در ش��رايطي ك��ه چي��ن تصمي��م خ��ود را ب��راي
س��رمايهگذاري  ۴۵۰ميليارد دالري در ايران اعالم
ميكند و تركيه نيز اعالم ميكند كه به واردات نفت
ايران ادامه ميده��د و تحريمهاي امري��كا را هرگز
به رس��ميت نميشناس��د و در كنار آنها ،روسيه نيز
سياس��تهاي خود در س��وريه و منطقه را با تهران
هماهن��گ ميكن��د ،اين ام��ور بدان معناس��ت كه
خاورميانهاي جديدي تشكيل شده است كه عربها
در آن نقش و جايگاهي ندارند و اگر هم جايگاه و نقشي
در اين منطقه داشته باشند ،نقشي وابسته و همراه با
خفت است .زمان همهچيز را نشان ميدهد.
منبع :راي اليوم (انگلستان)
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«تعادل» از مصايب زمينهاي رها شده در پايتخت گزارش ميدهد

افزايش 100درصدي زمينهاي ذخيره تهران

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
زمينها و امالك رها شده در داخل يا محدوده شهرها
يكي از معضالت جديدي اس��ت كه زمينهساز ايجاد
مشكالت بسياري در شهرها شده است .برخي از اين
امالك و اراضي در اختيار دس��تگاههاي دولتي است
اما اين دستگاهها اجازه نميدهند كه امالك آنها آزاد
شود .بسياري از كارشناسان مسكن معتقدند؛ امالك
يا اراضي در اختيار دستگاههاي دولتي ،در صورتي كه
رهاسازي شود نقش بس��يار موثري در افزايش توليد
مس��كن خواهد داشت ،اما متاس��فانه بسياري از اين
دستگاههاي دولتي به دليل آنكه امالك يا اراضي آنها
داراي قيمتهاي نجومي بس��يار بااليي است ،حاضر
به واگذاري آنها نيستند و تعداد اين واحدها و امالك
ه��ر روز افزايش مييابد .تعداد اراضي و امالكي كه در
محدوده يا داخل شهرتهران قرار دارد ،كم نيست و در
برخي از نقاط و مناطق مختلف به مكان مناسبي براي
تخليه نخالههاي س��اختماني ،ريختن زباله ،تجمع و
ازياد حيوانات موذي ،ميكروب و همچنين منشأ گرد و
خاك تبديل شده است و از همه مهمتر باعث شده كه
اين امالك و اراضي چهره شهر را نازيبا كند.
بر اساس ماده  ۱۱۰قانون شهرداريها زمين يا بناهاي
مخروبه و غيرمناسب با وضع محل يا نيمه تمام واقع در
محدودهشهركهدرخيابان،كوچهياميدانيقرارگرفته
و زمينهساز آلودگي و نازيبا ش��دن شهرها ميشود،
شهرداري بايد با تصويب شوراي شهر به مالك اخطار
دهد كه ظرف  ۲ماه اقدام ب��ه مرمت يا تخريب واحد
خود كند و اگر در مدت تعيين شده مالك اين اقدام را
انجام ندهد ،شهرداري ميتواند به منظور تأمين نظر و
اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبايي ،پاكيزگي
و شهرسازي هرگونه اقدامي كه الزم است را انجام دهد.
به گزارش «تع��ادل» جدا از بحث سرمايهس��وزي و
خدشه وارد ش��دن به چهره محلهها ،اين زمينها به
منبعي از انواع آسيبها و آلودگيها تبديل شدهاست؛
تخليه نخاله و زباله ،حضور كارتنخوابها و معتادان،
تجمع س��گهاي بدون صاحب و ايجاد حس ناامني
بهويژه براي زنان و كودكان از جمله مش��كالتي است
كه زمينهاي باير در محلهها ايجاد كرده است .در واقع
در پي رشد سريع و گسترش افقي شهرها ،بسياري از
اراضي ،كاربريها و بافتهاي فرسوده به صورت داير و
باير در شهرها درپي اين توسعه غيراصولي و شتابزده،
از جريان عمران و توسعه بازماندهاند.
بر اساس تحقيقات انجام ش��ده ،زمينهاي رها شده
بخ��ش قابل مالحظ��هاي (بين  19ت��ا  59درصد) از
بافت ش��هرها را به خود اختص��اص دادهاند كه ارزش
زيادي دارند .درشهر تهران سه منطقه  22 ،21و 19
جزو مناطقي هستند كه بيش��ترين آمار زمينهاي
رها ش��ده را دارند .در منطقه 21ش��هرك استقالل
يكي از محلههايي است كه بهصورت جدي با مشكل
زمينهاي باير روبرو است .پيشتر «يوسف غياثوند»
از ساكنان قديمي شهرك و دبير شوراياري اين محله
در اين باره گفته بود« :آلودگي زيستمحيطي با تخليه
و تجمع زبالهها و پخش ش��دن گرد و خاك در هوا ،و
همچنين تجمع افراد معتاد و كارتنخواب از مهمترين
مشكالتياستكهزمينهايبايرايجادكردهاست.اين
زمينها مالك خصوصي دارند اما آنها نه ساختوساز
ميكنند و نه زمينهايشان را ميفروشند».
طبق اعالم شهرداري منطقه  ۲۱مساحت زمينهاي
باير در اين مح��دوده در حدود  ۹۳هكتار اس��ت كه
بيشترين فراواني را در ناحيههاي ۲و ۳دارد .بسياري از
قطعاتدارايمالكخصوصياستوباتوجهبهتشكيل
نشدن پرونده و درخواست سيس��تمي ،اطالعاتي از
مالكان اين زمينها در دسترس نيست.
همچنين از سوي ديگر ،منطقه  19شهرداري تهران
بابت اراضي غيرفعال و رهاشده فرصتهاي بسياري را
از دست ميدهد كه بر توسعه آتي آن اثرگذار خواهد
بود .ع��دم بهرهگي��ري از اين اراضي ،ام��كان تأمين
خدمات و عملكردهاي محلي ،منطقهاي و شهري را از
مديريت منطقه سلب كرده و مانع از توسعه مطلوب آن
شده است .بر اين اساس با توجه به موانعي كه اراضي
متروكه بر سر راه توسعه پايدار منطقه پديد آوردهاند،
ضروري اس��ت تا برنامههاي ويژهاي براي ساماندهي
و توس��عه اينگونه زمينها تدبير ش��ود تا آسيبها و
معضالت اجتماعي ،اقتص��ادي ،محيطي و كالبدي
در منطقه كاهش يابد .منطقه  22نس��بت به اين دو
منطقه از شرايط بهتري برخوردار است  .به خصوص
در سالهاي اخير ميزان باالي ساخت و ساز باعث شده
تا آمار زمينهاي رها شده در اين منطقه روندكاهشي
داشته باشد.

پهنهبندي تهران در طرح جامع
محم��د س��االري ،رييس كميس��يون معم��اري و
شهرسازي ش��وراي ش��هر در گفتوگو با «تعادل»
توضيحاتي درباره زمينهاي رها شده تهران و رويكرد
ش��هرداري در قبال اين زمينها ارايه كرد .به گفته او
در جغرافياي حدود  700كيلومتر مربع شهر تهران
حدود 940هزار پارس��ل وجود دارد كه بخش عمده
اين پارسلها طي سالهاي گذشته زير ساخت و ساز
رفته اس��ت و بخش كمي از آنها به عنوان زمينها و
فضاهاي باز باقي مانده است .او در اين باره توضيح داد:
رويكرد شهرداري تهران در خصوص نحوه برخورد با
اين اراضي باز شهري بايد معطوف به مواد طرح جامع
و طرح تفصيلي باش��د .زيرا در فرايند تصويب طرح
جامع و طرح تفصيلي شهر تهران مجموعه 940هزار
پارس��ل را به  4پهنه مسكوني ،فضاي سبز ،حفاظت
شده و مختلط دستهبندي شده است.
س��االري در اين باره تصري��ح كرد :ب��ه موجب اين
پهنهبندي و زير مجموعههاي��ي كه براي آن در نظر
گرفته ش��ده اس��ت؛ نحوه برخورد با اين زمينها نيز
مشخص شده است .برخي از زمينها پهنه  Gاست.
يعني پهن��ه« حفاظت» كه كس��ي حق س��اخت و
س��از و بارگذاري در آنها را ن��دارد و عمدتا پهنههاي
 Gعموما ب��راي ايجاد فضاهاي س��بز در نظر گرفته
شدهاند و بخشي هم كه سابقه تاريخي دارند به عنوان
فضاي تاريخي در نظر گرفته ش��دهاند .پهنه  Rپهنه
«س��كونتگاه» در نظر گرفته شده اس��ت و بر اساس
زيرپهنههاي اين پهنه در اين نوع زمينها س��اخت و
ساز صورت ميگيرد .پهنه  Mپهنه مختلط تجاري،
اداري،مسكوني اس��ت و پهنه  Sهم تجاري،اداري و
خدماتي است.در پهنه  Sيكسري زير پهنههاي ويژه
وجود دارد .نحوه ساخت و ساز در اين Sهاي ويژه در
طرح تفصيلي و طرح جامع به شكل واضح مشخص
نشده و تنها تاكيد شده است كه ساخت و ساز در اين
پهنهها نياز به مطالعات و بررسي دارد.
پهنههاي ويژه
س��االري با بيان اينكه زير پهنههاي  Sيا ويژه ،عموما
پهنههايي هستند كه قرار است براي تامين سرانههاي
هفتگانهوسرانههايخدماتيشهرتهرانمورداستفاده
قرار گيرند؛ گفت:بر اس��اس طرح تفصيلي اينكه چه
نوع س��رانهها و چه نوع خدماتي دراين پهنهها مجاز
هستند را بايد مشاوران ذي صالح مطالعه كرده و بعد
از انجام ارزيابيها در فرايند كميس��يون ماده  5آن را
تصويب كنند.البته در طرح تفصيل��ي درباره برخي
گاراژها و انبارها كه از گذش��ته به شكل گاراژ ،انبار و
محل جمعآوري اوراق چيها وحتي سنگ فروشها
هستند ،مقرر شده كه به عنوان اراضي ذخيره توسعه
شهري در نظر گرفته شوند .
او ادامه داد :براين اس��اس حدود  5تا  6هزار هكتار از
اين زمينها به عنوان اراضي ذخيره توس��عه شهري
در نظر گرفته شدهاند تا بتوان از اين فضاها در فرايند
احيا ،بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري به
عنوان فضاهاي جايگزين و نيز فضاهاي سرانه خدماتي

ثبت  ۳زلزله در شرق تهران

به گفت��ه علي بيتالله��ي ،مدير بخ��ش زلزله مركز
تحقيقات راه ،مسكن و شهرس��ازي امتداد  ۵گسل و
وجود دو سد از جمله مواردي است كه لزوم توجه جدي
به گسلهاي ش��رق تهران را افزايش ميدهد و يادآور
ميشود كه سيالب ناشي از تخريب احتمالي سد الر
ميتواند در حركت به سوي شرق در مسير درههاي الر
و هراز ،مراكز جمعيتي واقع در امتداد اين درهها را دچار
آسيبديدگي جدي كند.
به گزارش ايس��نا ،دكتر علي بيتاللهي اظهار كرد :در
روز پنجش��نبه  ۱۱مهر ماه دو زمين لرزه پياپي در ۲۲
كيلومتري شمال شرقي فيروزكوه با بزرگي  ۲.۸و ۳.۸
رخ داد و در ادامه در س��اعت  ۱۶و  ۴۱دقيقه همان روز
زلزله كوچك ديگري با بزرگ��ي  ۲.۹در حوالي همان
منطقه به ثبت رسيد.
او با بيان اينكه خرد لرزهه��اي كوچكتر ديگري نيز
در ش��رق اس��تان تهران از رودهن تا فيروزكوه امكان

رخداد دارند ،اظهار ك��رد :اين زمينلرزههاي هرچند
كوچك بهانهاي بر تاكيد بيش��تر به اهميت ش��رق و
اتخاذ تصميمات پيش��گيرانه با هدف كاهش ريسك
لرزهاي شرق تهران است .بيتاللهي با اشاره به اهميت
زون شرقي تهران ،تصريح كرد :دو ساختار تكتونيكي
شناخته شده «شمال تهران» و «مشاء» در شرق تهران
بهيكديگرميرسندوتشكيليكگرهفعالتكتونيكي
را ميدهند كه موجب لرزهخيزي باالي گستره شرقي
تهران ش��ده اس��ت .نود يا گره تكتونيكي در كل دنيا،
نقاط بسيار مستعد رخداد زمين لرزههاي بزرگ تلقي
ميشوند و گره تكتونيكي شرق تهران نيز نميتواند از
اين قاعده مس��تثني باشد .او با بيان اينكه اهميت اين
عارضه تكتونيكي به دليل نزديكي آن به كالنش��هر
ته��ران ،مهم و ش��ايان توجه جدي اس��ت ،ادامه داد:
گره تكتونيكي مشاء-شمال تهران ،از حاشيه شرقي
تهران ،حدود ۱۵كيلومتر به صورت مستقيم و از مركز

استفاده كنند.البته سالهاست كه اين فضاها به شكل
بالتكليف باقي ماندهاند.
امالك نيمهكاره
او ادامه داد :بخشي از فضاهاي باز هم مربوط به امالك
نيمه كارهاي ميشود كه پروانه ساخت و ساز گرفته و
كار ساخت و ساز را شروع كردهاند اما در ادامه ،مالك به
داليل مختلف نتوانسته كار ساخت را تمام كند و يك
فضاي نيمهكاره در ش��هر باقي گذاشته است.در اين
زمينه متاسفانه خيلي قوانين الزامآور وجود ندارد  .به
موجب ماده 55قانون شهرداريها ،شهرداريها اجازه
دارند زماني كه امالك رها شده آسيب و صدمهاي به
شهر و شهروندان وارد ميكند ،از محل بودجهاي كه
دارند و با دستور قوه قضايه نسبت به ايمنسازي آنها
اقدام كنند و آنها را از فضاي بيدفاع شهري خارج كنند.
البته شهرداري بودجه آنچناني ندارد كه بتواند نسبت
به ايمنس��ازي همه امالك نيمه كاره و رها ش��ده در
سطح شهر اقدام كند.
او با بيان اينكه بيشتر فضاهاي باز در مناطق  21و 22
قرار دارند ،عنوان كرد :متاسفانه درمنطقه  22بيشتر
زمينها و فضاهاي باز زير ساخت و ساز رفتهاند .اما در
منطقه  21به دليل اينكه آنجا قبال محلهاي صنعتي
بوده اس��ت ،فضاهاي باز ش��هري زيادي دارد كه بايد
مورد رسيدگي قرارگيرد .عموما اين زمينها پهنههاي
 Sهستند.
افزايش اراضي ذخيره توسعه شهري
رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر
تهراندرادامهعنوان كرد:درجلسه گذشته كميسيون
ماده ،5مشاور طرح تفصيلي كه مطالعات قابل توجهي
رويپارسلهايذخيرهتوسعهشهريانجامدادهاست،
عنوان كرد كه در فرايند تصويب طرح تفصيلي و طرح
جامع  5هزار هكتار از راضي شهري به عنوان ذخيره
توسعهشهريدرنظرگرفتهشدهاندامامطالعاتجديد
نشان از اين دارد كه اين ميزان با بيش از  100درصد به
 11هزار هكتار افزايش يافته است و اكنون كميسيون
ماده  5در حال تصميمگيري در مورد اين اراضي است.
اراضي بازارهاي تجارت جهاني
به گفته ساالري ،بخشي از اين اراضي در منتهي اليه
جنوب غربي تهران تا جنوب ش��رقي كش��يده شده
است .او در اين باره توضيح داد :بخشي از اين زمينها
از بوس��تان آزادگان و از منطقه 15و  16تا بوس��تان
واليت امتداد دارد .همچنين حدود هزار و  70هكتار
يكسري اراضي بزرگ مقياس داريم كه بخشي از آنها
فضاي باز است و بخشي از آنها فضاهاي ساخته شده
مانند گاراژ و انبار كه اين اراضي نيز در طرحهاي جامع
و تفصيلي به عنوان اراض��ي بازارهاي تجارت جهاني
ديده شدهاند .تصويبكنندگان طرح جامع پيشبيني
كرده بودند كه اين هزارو  70هكتار در راستاي تحقق
يكي از راهبردهاي طرح جامع كه ارتقا جايگاه تهران
در مقياس ملي ،منطق��هاي و جهاني كه همان ايجاد
بازارهاي تجارت جهاني است ،ساخته شوند.متاسفانه

شهر حدود  ۴۰كيلومتر فاصله دارد .اين فاصله از نظر
كاهش شتاب و شدت زلزله ،فاصله كمي است و رخداد
زلزلهاي بزرگ در حوالي اين نقطه و اين گره تكتونيكي،
تاثير محسوس بر تهران خواهد گذاشت .ضمن آنكه
آباديهاي اطراف و بهويژه دو سد الر و لتيان و پايداري
آنها در مقابل نيروي برشي زلزله هم امر بسيار مهمي
است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
به گفته او در شرق تهران عالوه بر امتداد دو گسله كاري
و فعال و لرزهزاي ش��مال تهران و مشاء و تالقي اين دو
گسل،گسلهايديگريمانندتلو،سرخهحصاروقصر
فيروزه گستردگي دارند كه معرف تكتونيزه بودن پهنه
وسيعي در شرق تهران است .عضو هيات علمي مركز
تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي به مراكز جمعيتي
مجاور گره تكتونيكي شرق تهران اشاره كرد و گفت :در
فاصله حدود ۲۰كيلومتري شرقي و غربي اطراف محل
تالقي گسلهاي مش��اء و شمال تهران  ۳۷آبادي قرار

ش��هرداري تهران از اين ظرفيت بس��يار قابل توجه
استفاده خوبي نكرد .
ساالري افزود :البته شهرداري به شكل موردي يكسري
مجوزهايي را در مناطق جنوبي تهران صادر كرده است
اما اينكه اين مجوزها مبتني بر يك س��ند باالدستي
كه پيوس��تهاي مطالعاتي قابل اعتنا براي بازارهاي
تجارت جهاني داشته باش��د ،اينگونه نبوده است.بر
اساس قانون ،شهرداريها در ايجاد كسب وكار براي
شهروندانشان مس��وول هستند ،اما شهرداري تهران
تاكنون در اين زمينه يك كار اساسي و زير بنايي انجام
نداده است .من درباره بازارهاي تجارت جهاني هم در
اين دوره و هم در دوره گذشته بارها و بارها تذكر دادم.
اكنون در خصوص بخشي از اين اراضي كه در محدوده
فداييان اسالم قرار دارد ،مطالعاتي در حال انجام است
اما كل اين موضوع هنوز به شكل يكپارچه مورد توجه
قرار نگرفته است.
درآمدزايي از بازار تجارت جهاني
او ادامه داد :بيش از  50درصد امالك و اراضي منطقه
16تهران باالي يك هكتار اس��ت و اين يك ظرفيت
بسيار ارزش��مندي است و ش��هرداري تهران با يك
راهبري و هدايت درست ميتواند هم در راستاي تحقق
بازارهاي تجارت جهاني اقدامهاي خوبي را انجام دهد و
همدرآمدهايقابلتوجهيرابهدستآوردبدوناينكه
منجربهجمعيتپذيريشود.اينهاظرفيتهايمغفول
شهري هستند و مجموعه مديريتهاي شهري تهران
دچار روزمرگي در اداره شهر و مشكالت و چالشهاي
مقطعي شدهاند و اين ظرفيتهاي راهبردي شهر را
فراموش كردهاند.
دست خالي شهرداري
زهرا نژادبهرام ،عضو كميسيون معماري و شهرسازي
شوراي ش��هر تهران نيز معتقد اس��ت وجود چنين
زمينهايي مسائل و مش��كالت زيادي ازجمله ركود
اقتص��ادي و كاهش ارزش زمي��ن ،آلودگي محيطي
(تجمع زبال��ه و نخاله س��اختماني) آلودگي بصري،
اختالل در عملكردهاي شهري چون خدماترساني
و دسترس��ي ،كاهش نفوذپذي��ري در بخشهايي از
منطقه،تأثيرمنفيبرامنيتمحيط،كاهشسرزندگي
و شادابي محيط شهري براي رشد اجتماعي را ايجاد
كرده است.
نژاد بهرام در گفتوگو با «تعادل» در اين باره توضيح
داد :زمينهاي رها شده تهران اكثرا داراي مالك بوده
و شهرداري نميتواند توسعه آنها را در دستور كار قرار
دهد .او در اين باره گفت :زمينهاي رها شده تهران يا
مالك خصوصي دارند يا اينكه متعلق به دستگاههاي
دولتي،سازمانها و نهادها هستند .درباره زمينهايي
كه مال��ك خصوصي دارن��د ش��هرداري هيچ كاري
نميتواند انجام دهد حتي اگر سالها بالاستفاده مانده
باش��ند زيرا هيچ ماده واحده قانوني در اين خصوص
وجود ندارد .البته چنانچه اين زمينها خطراتي براي
شهروندان ايجاد كند شهرداري ميتواند دور آن ديوار
بكشد اما اين كار هم نياز به اجازه قضايي دارد.

گرفته است كه از آن ميان روستاهاي نيكنامده ،لواسان
بزرگ ،برگ جهان ،رسدان ،كالن ،عاليين ،چهارباغ و
ايرا نزديك به نقطه تالقي دو گسل مذكور هستند .وي
با بيان اينكه طبق آمار سال  ۱۳۹۵در  ۳۷روستاي اين
منطقه حدود  ۱۶۶۰۰نفر در  ۵۳۰۰واحد مس��كوني
زندگيميكنند،افزود:ازواحدهايمسكونياينآبادي
 ۳۰درصد آنها فاقد اسكلت است و ضرورت دارد كه در
ارتقايكيفيبهويژهروستاهايواقعدراينناحيهتوجه
جدي و كار جدي صورت پذيرد .بيتاللهي با تاكيد بر
اينكه دو سد الر و لتيان در فاصله  ۱۰تا  ۱۵كيلومتري
گره تكتونيكي مشاء – شمال تهران قرار دارند ،گفت:
وقوعزلزلهموردانتظاردرايننقطهمسلماميتواندسازه
سدراتحتتاثيرقراردهد.هرچندكهمناطالعدقيقي
ازكيفيتطراحي،ساختونظارتايندوسددراختيار
ندارم ،اما با سطح طراحي محتاطانهتر هم ،زلزله بزرگ
محتمل در محدوده «نود» تكتونيكي ش��رق تهران،

او در اين باره ادامه داد :خود شهرداري زمين رها شده
ندارد .البته ممكن است وارد ساخت و ساز مشاركتي
شده باش��د و به داليلي كار متوقف ش��ده باشد.براي
مثال يك پروژه نيمهكاره درمنطقه  15وجود داشت
كه مجددا آغاز به كاركرده است.
بهگزارش«تعادل»،چنديپيشاحمدمسجدجامعي
دريكيازجلساتشورايشهرتهرانتذكردادتانهضت
س��اخت پاركينگ در شهر ش��كل بگيرد و عبدالرضا
گلپايگاني ،معاون معماري و شهرس��ازي شهرداري
تهران در اين خصوص گفت« :با سازمان اوقاف رايزني
كرديم كه نهضت س��اخت پاركينگ ايجاد شود و از
زمينهاي رها ش��ده براي احداث پاركينگ استفاده
شود.بخشنامهاي به دو منطقه  ۱۱و  ۱۲ابالغ كرديم
كه براساس اين ابالغيه از آنجايي كه ايجاد پاركينگ
در محلههاي تاريخي توصيه نميش��ود ،نس��بت به
شناس��ايي زمينهاي مناسب و س��اخت پاركينگ
محلهاي اقدام كنند».
نژادبهرام در خصوص ساخت پاركينگ در زمينهاي
رها ش��ده ته��ران نظر مثبت��ي ن��دارد .او در اين باره
گفت :اين اص�لا ايده خوبي نيس��ت .زمينهاي رها
شده جزو اموال شهر محس��وب ميشوند و ميتوان
از آنها اس��تفادههاي بهتري كرد .هر چند شهر نياز به
پاركينگ هم دارد اما اگر بخواهيم زمينهاي رها شده
را تبديل به پاركينگ كنيم قطعا نتيجه مثبتي براي
شهر نخواهد شد.
او درباره س��اختمانهاي نيمهكاره ش��هر و رويكرد
ش��هرداري در قبال آنها نيز توضيحات��ي ارايه كرد و
گفت :چنانچه اين س��اختمانها نيمهكاره مشكلي
براي ش��هروندان ايجاد نكنند طبعا ش��هرداري هم
نميتواند تصميم خاصي درباره آنها اتخاذ كند .در اين
باره طرحي به نام «تطويل» در شهرداري وجود داشت
و مربوط به ساختمانهايي بود كه مراحل ساخت آنها
از زمان اخذ پروانه س��اخت طوالني شده بود .دراين
خصوص از مال��كان چنين مجوزهايي جريمه گرفته
ميشد تا مجبور به ساخت شوند اما در ادامه اين طرح
مشكالتي را به وجود آورد و اين مصوبه از سوي ديوان
عدالت اداري مورد اعت��راض قرارگرفت .بنابراين اين
مصوبه باطل شد .اكنون ش��هرداري در اين خصوص
هم نميتواند اقدام خاصي انجام دهد و به هيچ طريق
نميتوان مالكان را مجبور به ساخت و ساز كرد.
زمينهاي رها شده؛فرصت يا تهديد؟
همانطور كه عنوان شد،منطقه  21از مناطقي است
كه بيشترين آمار زمينهاي رهاشده و باير را به خود
اختصاص داده است .منطقه  19شهر تهران به عنوان
دروازه غربي ورود به تهران ،از موقعيت اس��تراتژيكي
برخوردار اس��ت .در حال حاضر ميزان قابل تأملي از
اراضي اختصاص يافته به صنايع و انبارها ،غيرفعال يا
متروكههستند.عضوكميسيونمعماريوشهرسازي
شوراي شهر درباره منطقه  19تهران نيز توضيحاتي
ارايه كرد و گفت :منطقه  19شهرداري تهران بخشي
از ش��هر اس��ت كه با اس��تقرار در جوار حريم تهران و
قرارگيري ح��وزه ورودي جنوب غ��رب تهران در آن
جايگاه ويژهاي داشته و برخي از عناصر ساختار شهري
را در خود جاي داده و خواهد داد.
او ادامه داد :در بررسي كاربري اراضي منطقه مشخص
ش��د كه كاربري مسكوني در ميان س��اير كاربريها،
بيش��ترين س��طح را به خود اختصاص داده اس��ت.
همچنين نكته قابل توجه اين اس��ت كه در بررس��ي
نحوه استفاده از زمين،مساحت باالي زمينهاي باير
و مخروبه دراين منطقه است.اين زمينها ميتوانند به
صورت تهديد يا فرصت عمل كنند .تهديد در راستاي
افزايش ناامني و كاه��ش نظارت اجتماعي و فرصتي
براي توسعه ش��هري حوزه و منطقه .اما واقعيت اين
است كه فضاهاي رها شده و اراضي متروكه بيشتر از
اينكه تهديد باشند از جمله فرصتهاي مستعدياند
كه ميتواند اين منطقه را نسبت به ساير مناطق تهران
متمايز سازد و در جهت توسعه اقتصادي واجتماعي
پايدار منطقه از آن بهره جست.
او ادامه داد :با توجه به وضعيت منطقه  ،19مس��ائل و
فرصتهاي موجود در آن و از سويي شرايط حاكم بر
اراضي متروكه و وجود پهنههاي وسيعي از اين اراضي
درمنطقه هدف شهرداري بايد شناسايي و ساماندهي
عملكردي اراضي متروكه و فضاهاي رها شده در جهت
بازآفرينياقتصاديايناراضيباشد.شهركفرهنگيان
و آزادي ،ش��هرك استقالل ،وردآورد ،غزالي و چيتگر
جنوبي از جمله محلههايي هستند كه با اين معضل
دست و پنجه نرم ميكنند.

ميتواند آسيبرسان باشد .از اين رو سناريوي تخريب
اين دو س��ازه هيدروليكي ،بايد به دقت مورد ارزيابي
قرار گيرد .وي تاكيد كرد :بررسي مورفولوژيكي منطقه
نشان ميدهد كه سيالب ناشي از تخريب احتمالي سد
الر ميتواند در حركت به سوي شرق در مسير درههاي
الر (به س��مت شرق و پلور) و «هراز» ،مراكز جمعيتي
واقع در امتداد اين درهها را دچار آسيب ديدگي جدي
كندكهالزماستعالوهبرتمهيداتپيشگيرانه،بهمردم
ساكن اين نواحي آموزشهاي الزم داده شد.
بيتاللهي با تاكيد بر اينكه امتداد مسير سد لتيان نيز
جاجرود را تهديد ميكند ،اضافه كرد :از اين رو ضرورت
دارد اي��ن منطقه از منظر مخاطرات ثانويه بعد رخداد
زلزله ،مورد ارزيابيهاي دقيقتر قرار گرفته و اقدامات
عملي جدي صورت پذيرد .ب��ه نظر من آموزشهاي
عمومي ،از كم هزينهترين و اجراييترين اقدامات مورد
نظر در اين رابطه هستند.

نگاه
 8دليل اصلي
باير ماندن زمينهاي شهري

محمدرضا پورمحمدي|
زمين باير در مفهم عام را ميتوان زميني تعريف
كرد كه هيچ نوع اس��تفادهاي از آن نميشود و
به صورت رها ش��ده در يك م��كان وجود دارد.
آژانس حفاظت محيط ( )EPAدر سال 1994
زمينه��اي باير را اينگونه تعريف كرده اس��ت؛
زمينهاي باير زمينهاي رها شده بدون كاربري
خاص يا زمينهاي تحت اس��تفاده تسهيالت
صنعتي و تجاري است كه توسعه يا توسعه دوباره
آنها به خاطر آلودگيهاي طبيعي و مصنوعي كه
دارند ،پيچيده است.
اگ��ر بخواهيم به س��ير تاريخ��ي زمين نگاهي
بيندازيم بايد گفت تا قبل از تهيه و تدوين قانون
ثبت در ايران ،زمين به صورت «احياي موات»
در مالكيت افراد قرار ميگرفت و حق اس��تفاده
از آن در اختي��ار احياكننده بود .بعد از تصويب
قانون ثبت كش��ور،در تاريخ  28مرداد 1331
قانوني تحت عنوان «تثبيت اراضي موات اطراف
شهرتهران» به تصويب رسيد  .در ماده يك اين
قانون آمده است كه از تاريخ تصويب اين قانون،
تقاضاي ثبت نس��بت به اراضي باير بالمالك و
موات اطراف ش��هر تهران واقع در محدودهاي
كه مش��خص ك��رده بودند از اح��دي پذيرفته
نخواهد شد.
براي اولينبار در انقالب س��فيد شاه اراضي باير
تعريف ش��د .در تاريخ  26ارديبهشت  1339و
در يك ماده قانوني اصالحات ارضي كه تعريف
اصالحاتي است كه در اجراي اين قانون اراضي
باير را اينگون��ه تعريف كرد اس��ت :اراضي باير
زميني اس��ت كه در آن عملي��ات زراعي انجام
نگرفته اس��ت .درقانون زمين ش��هري مصوب
 22شهريور س��ال  1366در تعريف اراضي باير
شهري آمده است؛اراضي باير شهر زمينهايي
است كه سابقه عمران واحيا داشته و به تدريج به
حالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخص
داشته باشد يا نداشته باشد.
از آخرين مصوبات مربوط به اراضي باير،مصوبه
شوراي ش��هر تهران در تاريخ  12بهمن 1385
براي اخذ عوارض از اراضي و امالك بالاستفاده
يا استفاده نا به جا از امكانات و زير ساختهاي
شهري و همچنين افزايش ضريب بهره وري از
سطوح قابل استفاده در شهر است.براساس اين
مصوبه به شهرداري تهران اجازه داده ميشود
با توجه ب��ه مقررات نس��بت به اخ��ذ عوارض
س��االنه از اراضي و امالك بالاس��تفاده خالي يا
متروكه به ماخذ  20درص��د قيمت منطقهاي
موضوع دفترچه بهاي امالك ماده ( )64قانون
مالياتهاي مس��تقيم ب��ه ازاي ه��ر متر مربع
اقدام كند.
باير ماندن زمينهاي شهري داليل گوناگوني
دارد كه خالصه آن به اين شرح است:
تغيير در سبك زندگي ،تفكرات ،ارزشها ،ظهور
مكات��ب جدي��د و ورود تكنولوژيهاي جديد
به عرص��ه زندگي از عوامل موث��ر بر باير ماندن
زمينهاي ش��هري به شمار ميرود .براي مثال
رواج تئوري اقتصاد و رقابت آزاد از داليل به وجود
آمدن حومههاي شهري و جدايي گزيني بيشتر
گروههاي درآمدي است كه در نهايت درافزايش
زمينهاي باير موثر است.
احتكار و بورس بازي زمين :نگرش به زمين به
عنوان كاال و سرمايه شخصي و نه كااليي عمومي
و اجتماع��ي و همچنين بيمار بودن سيس��تم
اقتص��ادي به خصوص درامر تولي��د به احتكار
و ب��ورس بازي زمين منجر ش��ده كه درنهايت
زمينهاي باير را به دنبال دارد.
فقدان منابع وتجهيرات كافي :اجراي مصوبات
طرح جام��ع نيازمند مناب��ع وتجهيرات كافي
از جمل��ه اعتبارات مالي و نيروي انس��اني الزم
در شهرداريها و دس��تگاههاي اجرايي است.
فقداناين مساله باعث ميشود زمان بهرهبرداري
از زمينها سالها به تعويق افتد در نتيجه زمين
به صورت رها شده و بياستفاده درآيد.
وج��ود كاربريهاي نامناس��ب در ش��هر كه
مق��دار زيادي از زمينها را ني��ز در تملك خود
دارند ،مانند فرودگاهه��ا ،پادگانهاي نظامي،
صناي��ع گوناگون در مكانهاي مختلف ش��هر
و همچنين تحت مالكيت قرار داش��تن مقدار
زيادي از زمينها توسط دس��تگاههاي دولتي
ونيمهدولتي .
مش��اع بودن مالكيت زمينه��ا و عدم توافق
در تفكي��ك م��ورد رضايت ش��ركا و همچنين
فقدان سند رس��مي براي زمينها به علت انجام
نش��دن طرح كاداس��تر يكي از عوامل براي رها
ماندن زمينهاي ش��هري است( .طرح كاداستر
فهرست نقشهبرداري ثبتي است ،يعني آن نوع
نقشهبرداريكهارزشحقوقيداشتهباشدوبتوان
بر اساس مرزهاي آن سند مالكيت صادر كرد).
عوام��ل طبيع��ي همچون زلزل��ه خيز بودن
منطقه ،باالبودن س��طح آبه��اي زير زميني،
قرار گرفتن در حريم مس��يلها و رودخانهها و
نامناس��ب بودن جنس خاك از عوامل طبيعي
هس��تند كه باعث بالاس��تفاده مان��دن زمين
ميشوند.
عدم انعطاف در طرحهاي شهري به خصوص
در طرحه��اي جامع و طرحه��اي برنامهريزي
كاربري اراضي .
قوانين شهري سدي بر توسعه درداخل شهر
اس��ت و به اين علت توسعه به خارج از محدوده
قانوني كه خود وس��عت قابل توجه��ي را در بر
ميگيرد كش��يده ميش��ود و در اط��راف خود
س��كونتگاههاي جديدي را به وج��ود ميآورد.
همچنين اخ��ذ عوارض زي��اد از عمران اراضي
شهري در قبال صدور پروانه ساختماني از علل
باير ماندن اراضي به شمار ميرود.

دنيايفناوري
تفكيك زباله
با يادگيري ماشيني

يكاستارتآپانگليسي،يكمدلرايانهايمبتنيبر
يادگيري ماشيني ( )Machine learningابداع
كرده تا روشهاي مديريت پسماند و تفكيك زباله را
بهبود ببخشد .به گزارش ايسنا و به نقل از تككرانچ،
يك استارتآپ انگليسي موس��وم به «گريپاروت
( » )Greyparrotقصد دارد مديريت پس��ماند را
بهبودببخشد.اينشركت،ازبينشرايانهاياستفاده
كرده تا مديريت پسماند را به صورت كارآمدتر و در
مراحل متفاوتي انجام دهد .گريپ��اروت ،فناوري
يادگيري ماشينيرابا تصاويريازانواع متفاوتزباله
به كار گرفته تا يك مدل رايانهاي را براي تش��خيص
شيشه،كاغذ،مقوا،روزنامه،قوطيهاوپالستيكهاي
گوناگون آموزش دهد .اين ش��ركت ،از يك دوربين
سادهاستفادهميكندكهبارايانهادغامشدهوميتواند
نوع زباله را در كسري از ثانيه شناسايي كند .اين نوع
از فناوري ميتواند در موارد گوناگوني به كار برود ،اما
به نظر ميرس��د نقش آن در كارخانههاي مديريت
پسماند ،بس��يار اميدواركننده است .كارخانههاي
مديريت پسماند معموال براي طبقهبندي زبالهها،
ماشينهاي بسياري را به كار ميبرند كه زبالههاي
كوچك و ب��زرگ ،فلزات و زبالهه��ا را از هم تفكيك
ميكنند؛امابسياريازاينماشينهادرمراحلپاياني
فرآيندتفكيك،بهنيرويانسانينيازدارند.ازآنجاكهبا
چنينروشهايينميتوانزبالههارابادقتصددرصد
جدا كرد ،انسانها مجبور هستند كه تا حد امكان به
زبالهها نزديك شوند .كارخانههاي مديريت پسماند
معموال براي انتقال زبالهها ،لولههاي بزرگي را به كار
ميبرند؛ اما اين لولهها در بسياري از موارد ،از ايمني
كافيبرخوردارنيستند.گريپاروتتالشميكندبا
فناوريجديدخود،گاميدربهبوداينفرآيندبردارد.
اينمدلمبتنيبريادگيريماشينيميتواندزبالهها
راارزيابيكندواجساميراكهميتوانندبهبروزمشكل
منجر شوند ،تشخيص دهد .در كنار اين مدل ،از يك
ربات نيز استفاده ميشود تا زبالههاي غيرايمن را به
صورتخودكارتفكيككند.استارتآپگريپاروت
در حال حاضر ،فناوري جديد خود را در انگلستان و
كره جنوبي آزمايش ميكند و قص��د دارد در آينده
استفادهازآنراگسترشدهد.

محتواي غيرقانوني از
فيسبوك حذف ميشود

طب��ق راي دادگاه عالي اروپ��ا از اين پس فيسبوك
و اپليكيشنهاي مشابه بايد محتواي غيرقانوني را
حذفكنند.همچنيندرصورتوجوديكتوافقنامه
بينالمللي اين پستها بايد در سراسر جهان حذف
ش��وند .به گزارش مهر به نقل از بيبيس��ي ،دادگاه
عالي اروپا راي داده است فيسيوك و اپليكيشنها و
وبسايتهايمشابهبايدپستهايغيرقانونيرادر
سراسرجهانحذفكنند.پلتفرمهاياجتماعيبايد
بهجايمنتظرماندنبرايگزارشمحتوايغيرقانوني،
خوداقدامبهجستوجودربارهايننوعمحتواوحذف
آنكنند.بهگفتهيكيازكارشناسانامنيتياينراي
گاميمهمبهشمارميآيد.اينرايمربوطبهپروندهاي
درباره اظهارنظر اهانتآميزي درباره سياس��تمدار
اتريش��ي (اوا گالويشنيگ-پيزسك) در فيسبوك
است.طبقرايدادگاهاينكشوراظهارنظرمذكوربه
شهرت اين سياستمدار لطمه زده است .طبق قانون
اتحاديهاروپا،فيسبوكوپلتفرمهايديگرتازمانيكه
متوجهانتشارآننشدهاند،مسوولمحتوايغيرقانوني
كه افراد پست ميكنند ،نيستند اما پس از اطالع از
محتوابايدبهسرعتآنراحذفكنند.هنوزمشخص
نيستآياقانوناتحاديهاروپا(مبنيبرآنكهنميتوان
پلتفرمهاي اجتماعي را مجبور كرد تمام پستها را
نظارتكننديافعاليتهايغيرقانونيرانظارتكرد)
ميتوانداينرايرالغوكندياخير.دادگاهعالياتريش
ازدادگاهعالياروپاخواستهتادراينبارهشفافسازي
كن��د .طب��ق راي دادگاه عالي اروپا ،اگ��ر در يكي از
كشورهاي اتحاديه اروپا پستي غيرقانوني شناخته
ش��ود ،ميتوان به وبس��ايت يا اپليكيشن دستور
حذف آن و پستهاي مش��ابه را داد .در صورتي كه
دادگاهتشخيصدهدماهيتپياميكپستتغييري
نكرده،ميتواندبهپلتفرمهاياجتماعيدستوردهد
نسخهمعادليامشابهپستغيرقانونيراحذفكنند.
همچنين در صورت وجود ي��ك قانون يا توافقنامه
نالملليميتوانبهپلتفرمهاياجتماعيدستورداد
بي 
پستهايغيرقانونيرادرسراسرجهانحذفكنند.
اين در حالي است كه فيسبوك نميتواند نسبت به
رايدادگاهاعتراضكند.
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دانش و فن

دستور كتبي دادستاني به ارايهدهندگان خدمات ميزباني وب

فيلمهايخارجي درسرورهاي داخلي حبسشدند

گروه دانش و فن|
وبسايتهاي ارايهكننده فيلم و س��ريال ،اين روزها
با مش��كل مواجهند ،برخي «به روز» نميش��وند و در
برخي ديگر هم لينكهاي دانلود فيلم غيرفعال است.
اگر علت را جويا شويد ،با اين عبارت برخورد ميكنيد
كه سرورهاي داخلي اين وبسايتها قطع شده است،
موضوعي كه وزير ارتباطات و فناوري اطالعات هم آن
را تاييد كرده است.
اين اولينبار نيست كه وبسايتهاي ارايهدهنده فيلم
و سريال خارجي تعطيل ميشوند .يكي از بزرگترين
وبسايتهاي ايراني كه س��ابقهاي چند ساله در ارايه
دانلود فيلم و سريال خارجي داشت و حتي در مواردي
دوبله اختصاصي ب��راي اين فيلمه��ا عرضه ميكرد،
دقيقا دو س��ال پيش و درحالي كه رتبه بااليي در بين
وبس��ايتهاي داخلي در الكسا داش��ت ،بسته شد.
تعطيلي چندروزه اين س��ايت ،با اظهارات دادستاني
مبني بر «دستگيري بزرگترين مرجع دانلود فيلمها
و سريالهاي هاليوودي » مقارن شد و اگرچه اشارهاي
به اسم اين سايت نشده بود ،اين تصور را ايجاد كرد كه
صحبتهاي انجامشده درباره ادمينهاي آن است .آن
زمان ،يكي از مهمترين شايعاتي كه مطرح شد ،شكايت
شبكهها و سايتهاي پخش آنالين فيل م و VODها از
اين سايت بود ،با اين هدف كه با بسته شدن اين مرجع
دانلود فيلم ،بزرگترين رقيب را از گردونه رقابت حذف
ميكنند؛البتهتبليغاتگستردهايكهبرايتلويزيونها
و شبكههاي آنالين پخش فيلم در سطح كشور برقرار
شده بود ،اين شك را در اذهان تقويت كرد .حتي همان
زمانهمكاربرانبسياريبهوزيرارتباطاتدرشبكههاي
اجتماعي حمل ه كردند و علت را جويا شدند اما جهرمي
در واكنش به اين اعتراضها اظهار كرد « :اعتراضاتي در
خصوص تعطيلي يك سايت در جريان است .اين سايت
فيلتر نشده و وزارت ارتباطات در تعطيلي آن نيز نقشي
نداشته است».
اينب��ار هم ذهنها حول محور فيلترينگ و ش��كايت
VODها و سايتهاي پخش آنالين ميگشت تا جايي
كه اعالم شد دستور دادس��تاني شده است .در نامهاي
منتسب به دادستاني كل كش��ور و خطاب به مديران
شركتهايارايهدهندهخدماتميزباني،بهامضايجواد
جاويدنيا –معاونت دادستان در امور فضاي مجازي -به
تاريخ 9شهريورماهسالجاري،آمدهاست«:باعنايتبه
ماده 751بخش تعزيرات قانون مجازات اسالمي (قانون
جرايم رايان��هاي) ،ش��ركتهاي ارايهدهنده خدمات
ميزباني مكلفند از ارايه هرگونه سرويس به دامنههايي

كهدرحالحاضردرسامانهپااليشكشورفيلترهستند،
خودداري كنند .لذا مقتضي است ضمن جلوگيري از
هرگونه ارايه سرويس/خدمت به دامنههاي فيلترشده،
از ادامه فعاليت اي��ن دامنهها در صورتي كه قبال با آنها
قراردادي منعقد شده است ،خودداري شود .ضمنا در
صورت مش��اهده هرگونه اقدام خالف دستور فوق ،با
شركتهايمتخلفبرخوردقانونيبهعملخواهدآمد.
همچنين جهت درياف��ت  WebServiceمربوط به
استعالم ،با واحد فني معاونت فضاي مجازي دادستاني
كل كش��ور تماس حاص��ل كنيد» به نظر ميرس��د
دادستانيكشوربهشركتهايارايهدهندهميزبانيوب،
يك وب سرويس ارايه داده تا هر يك از آنها اگر خواست
هاستي به س��ايتي بدهد از اين وب سرويس استعالم
بگيرد و در صورت تاييد به س��ايت مذكور،هاست داده
شود.درهميننامههمچنينتاكيدشدهكهسايتهايي
كهازقبلفيلترهستندوهاستميگيرندنيزبايدبسته
شوند .اين نامه همچنين به سيدابوالحسن فيروزآبادي
-رييسمركزمليفضايمجازي-جهتاطالعوحسين

رشد سهم محتواي فارسي در اينترنت

فالح جوش��قاني –رييس س��ازمان تنظيم مقررات و
ارتباطات راديويي -جهت اقدام الزم در خصوص تعيين
تكليفنحوهاخذمجوزشركتهايارايهدهندهخدمات
ميزباني ،رونوشت شده است.
اينها در حالي اس��ت كه ادمين يكي از اين سايتهاي
مش��هور ،ادعا كرده س��رورهاي دانلود به دستور ستاد
فيلترينگ توقيف شده است و پروندهسازي و شكايت
مديران VODه��اي ايراني را سرمنش��ا اين موضوع
دانس��ت و اعالم كرد و سايتهاي فيلمي كه به صورت
آزاد فعاليت ميكنند ،از اين قاعده مستثني نخواهند
بود ،مگر اينكه سرورهايش��ان خارج از كش��ور باشد.
هرچند ،در پاسخ به ادعاهايي كه به VODها وارد شد،
يكي از سايتهاي پخش آنالين ،با رد اين ادعا ،توضيح
داد كه شكايتي از اين سايتها نكرده است و «خاموش
شدن سرورهاي تعدادي از سايتها ،طبق دستور كتبي
مقامات قضايي كشور روي داده است و توسط شركتي
صورتگرفتهكهميزبانياينخدماترابرعهدهداشته»
و ديگر اينكه «اين س��ايت هيچگونه نقشي در فرايند

دستور قضايي صادرشده از سوي دادستان براي عدم
ارايهخدماتبهدامنههايفيلترشده(فارغازنوعفعاليت
دامنه) نداشته و ندارد».
همچني��ن در حالي كه بس��ياري از كاربران توييتر به
اختالل در سرورهاي دانلود فيلم در سايتها واكنش
نشان داده و وزير ارتباطات و فناوري اطالعات را مسوول
اين موضوع دانس��تند ،محمدجواد آذري جهرمي در
پاسخ به اين انتقادات تند و تيز كه نوشت« :بسته شدن
سايتهاي دانلود فيلم به من مربوط نيست .دادستاني
ب��ه ارايهدهندگان خدمات ميزباني وب دس��تور داده،
اين وس��ط من هي��چ كارهام ».او در پاس��خ به كاربري
كه پرس��يده بود ،آيا او يك مقام تش��ريفاتي است ،نيز
گفته« :مس��ووليت ما وصل است ،در قطع همان مقام
تشريفاتي هم نيستيم ».برخي ديگر به اختيارات وزير
اشاره كردند كه از آن براي جلوگيري از فيلتر سايتها
اس��تفاده كند كه جهرمي در پاسخ به كاربري نوشت:
«وزي��ر ارتباطات در فيلترينگ اختي��اري ندارد كه از
آن اس��تفاده كنه .باور كنيد اگر داش��تم ،از اين اختيار

مدتها پيش استفاده ميكردم ».او همچنين با اشاره
به روند فيلتر اين سايتهاي ايراني دانلود فيلم ،گفت:
«فردا همه اين سايتها سرورهايشان را از ايران بيرون
ميبرند و راه مياندازند و دوباره بازار مافياي فيلترشكن
رونق ميگيرد .خيلي از كشورها با مشكل عدم رعايت
كپيرايت مواجه هس��تند و ش��يوههاي بهتري براي
مديريت اين مش��كل دارند ».وزير ارتباطات و فناوري
اطالعات همچنين خاطرنش��ان كرد« :البته ما براي
اصالح امور ،درخواس��ت يك استفس��اريه دادهايم ،در
مورد اليحه ،چ��ون اصالح قانون جراي��م رايانهاي كه
اكنونبخشيازقانونمجازاتاسالمياست،بدونتاييد
دستگاه قضايي حتي در صورت تصويب در مجلس ،از
سوي شوراي نگهبان رد خواهد شد».
همانطور ك��ه وزير ارتباط��ات و ادمين يك��ي از اين
ي تعطيلشده اشاره ميكنند،بستن راه دانلود
سايتها 
از طريق قطع س��رور و توقف خدمات ميزباني داخلي
براي اين وبسايتهاي پرمخاطب ،ميتواند منجر به
هدايت سرورهايشان به خارج از ايران شود؛ موضوعي
كه چندان همراس��تا با تالش ب��راي هدايت ترافيك
اينترنتي كشور به سرورهاي داخلي نيست و با ميزباني
س��رورهاي خارجي ،عالوه بر افزايش قيمت اينترنت
براي مصرفكنندگان كه از تف��اوت تعرفه ميزباني بر
سرورهاي داخلي و خارجي منتج ميشود و همچنين
كاهش س��رعت و كيفيت ،بازار فيلترشكنهاست كه
گرم ميشود و كساني كه از اين بازار منتفع خواهند شد.
همچنين اگرچه نامه دادستاني كشور نشان ميدهد
علتيكهموجبدستوربرايقطعسرورهايسايتهاي
دانلود فيلم ش��ده ،دامنههاي فيلترشده است ،اما اين
احتمال از طرف بسياري از كاربران مطرح ميشود كه
ايننامهنيزباشكايتيكنهادابالغشدهاست،مسالهاي
كه البته هنوز صحت و سقم آن بهطور دقيق مشخص
نيست .از طرفي در اين نامه اشارهاي به سايتهاي داراي
محتواي فيلم نش��ده است و اگرچه تاكنون ،بيشترين
واكنشها متوجه به سايتهاي آزاد ارايهدهنده فيلم
و سريال بوده و همين موضوع موجب شده ،اعتراضات
كاربران به سوي سايتهاي پخش آنالين داخلي فيلم
و سريال جهتدار ش��ود ،اما دامنه اين دستور ،شامل
تمامي دامنههاي فيلترشده ميشود و تنها محدود به
فيلم و سريال نيست .هرچند هنوز خبر خاصي از ساير
وبسايتهاييكهمحتواهايديگريازجملهموسيقي
و متن دارند يا ساير سايتهايي كه دامنههايشان فيلتر
است ،نشده كه معلوم شود ميزباني و ارايه سرويس به
آنها دچار چه محدوديتهايي شده است.

هفته جهاني فضا آغازشد

سهم محتواي زبان فارسي در اينترنت با  ۰.۲درصد رشد
نسبتبهسالگذشته،به ۲.۱درصدرسيد،اماهنوزتاهدف
چهار برابر شدني كه سازمان فناوري اطالعات در يك بازه
چهارسالهدرنظرگرفتهبود،فاصلهدارد.
به گزارش ايس��نا ،در حالي كه س��هم محتواي فارس��ي
در اينترنت تا س��ال گذش��ته ۱.۹درصد ب��ود ،اخيرا رضا
باقرياصل -دبير ش��وراي اجرايي فن��اوري اطالعات -در
توييتر اعالم كرده كه بر اساس گزارش  W۳Techتا ۳۰
ماه سپتامبر ۸( ۲۰۱۹مهر ،)۱۳۹۸سهم محتواي فارسي
اينترنت به  ٢.١درصد رسيد و در در جايگاه هشتم جهان
قرار گرفت .اين درحالي اس��ت كه طبق اين گزارش ،زبان
انگليسي توسط ۵۴.۵درصد از وبسايتها مورد استفاده
قرار ميگيردوپساز آن،زبانروسيبا ۶.۷درصد قراردارد.
همچنين در رتبههاي باالتر از زبان فارسي ،آلماني با ۵.۳
درصد ،اس��پانيايي با ۴.۸درصد ،فرانس��وي با ۳.۷درصد،
ژاپني با ۳.۴درصد و پرتغالي با ۲.۷درصد قرار دارد .اما يكي
ازشاخصهايموردنيازبرايتوسعهشبكهملياطالعات،
همواره توليد محتواي بومي بوده اس��ت؛ همانطور كه در
بسياري از موارد ادعا ميشود ،زيرساختهاي فني شبكه
ملي اطالعات آماده است و اكنون نوبت بخش محتواست

كه با تكميل و توس��عه ،اين فرآيند را تكميل كند .در اين
راستا سال گذشته ،تفاهمنامهاي توسط وزارت ارتباطات
و فناوري اطالعات و سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با
هدفگسترشزبانومحتوايفارسيدروبمنعقدشد.
محمدج��واد آذريجهرم��ي -وزير ارتباط��ات و فناوري
اطالعات -درباره اين تفاهمنامه گفته بود :قرار است تمام
اسنادكتابخانهمليكهقابلنشراست،دريكبازهزمانيبه
صورتنسخهديجيتاليبااستانداردهايمناسبدربيايدو
همهايناطالعاتبهصورتاوپنديتادراختياركسبوكارها
براي توسعه اشتغال قرار ميگيرد .در حوزه نشر آثار ما نياز
داشتيمگاميبهسمتديجيتالكردناطالعاترابرداريم
ومحتوايغنيموجوددركتابخانهمليكهبهعنوانحافظه

تاريخي ايرانيان است را منتشر كنيم و اميدواريم با اين كار
به سمت چهار درصدي خط و زبان فارسي در وب برسيم.
همچنين رسول سراييان -رييس سابق سازمان فناوري
اطالعات-دربارهافزايشمحتوايبوميگفتهبود:شاخصي
در فض��اي وب در بينالملل داريم كه صفح��ات وب را در
زبانهاي مختلف و در محيط بيرون اندازهگيري ميكند.
اين شاخص صفحات وب را در بازههاي زماني مختلف به
زبانهاي مختلف ميشمارد و سپس زبانهاي مختلف را
رتبهبندي ميكند .وي اظهار كرده بود :كل فارسيزبانان
دنيا ،عالوه بر ايران ،تمامي فارسيزبانان اطراف ما كه بالغ
بر ۲۰۰ميليون جمعيت هس��تند به اضافه فارسي زبانان
كشورهاي ديگر را شامل ميشوند .تفاهمنامهاي با مركز
ملياسنادمطرحشد،كاريكهدرحوزهتوليدمحتواتوسط
استارتآپها شكل ميگيرد ،توسعه زيرساختهاي خط
زبان فارسي ،همه اين موارد به توليد محتوا كمك ميكند.
سهم محتواي فارسيدر سال،۹۶حدود ۰.۷درصدبودكه
سالگذشتهبهحدود ۱.۹درصدافزايشپيداكردهوباالتراز
سهمزبانچيني،عربيوتركيقرارگرفتوسازمانفناوري
اطالعات براي دو برابر كردن اين س��هم و رسيدن به چهار
درصددرطيچهارسالتالشميكند.

هفتهجهانيفضابابرنامههايسازمانفضاييايراندرجهت
فرهنگس��ازي كاربردهاي فناوري فضايي در ميان افراد
جامعهآغازشد.بهگزارشمهر،برنامههايهفتهجهانيفضا
همهسالهدرروزهاي ۱۲تا ۱۸مهرماه( ۴تا ۱۰اكتبر)برگزار
ميشودوايرانجزومعدودكشورهايياستكه اينرويداد
را اجرا ميكند .اين هفته كه با هدف ترويج و توسعه دانش
فضاييوآشناكردنمردموجوانانازنقشفناوريفضاييدر
زندگيانسانهارويزمين،ازسويمجمععموميسازمان
مللمتحدبهعنوانهفتهجهانيفضادرنظرگرفتهشده،حد
فاصل دو رويداد تاريخي يعني پرتاب اسپوتنيك به عنوان
نخستينماهوارهجهانتوسطاتحادجماهيرشورويبهفضا
( ۴اكتبر)ونيزامضاينخستينمعاهدهاستفادهصلحآميز
از فضاي ماوراء جو در سازمان ملل ( ۱۰اكتبر) است .شعار
هفته جهاني فضا امسال از سوي كميته جهاني فضا «ماه؛
دروازهاي به سوي س��تارگان» در نظر گرفته شده و از اين
رو سازمان فضايي ايران نيز با محوريت ارتقا سطح آگاهي
عموميازفوايدخدماتفضاپايه،رونقاقتصاديبهواسطه
خدمات فضاپايه ،جلب نظر و تشويق كودكان به فراگيري
علومفضاونيزهمكاريبينالملليدربرنامهفضاييكشورها،
برنامههاييراويژهروزهاياينهفتهمدنظرقراردادهاست.

بر اين اساس اسامي ۷دانشمند برجسته ايراني كه اسامي
آنها روي عوارض سطحي كره ماه نامگذاري و ثبت جهاني
شدهاستنيز،عناوينروزهاياينهفتهراتشكيلميدهند
كهايناساميشاملابنكثيرفرغاني،عبدالرحمانصوفي،
ابوالوفاي بوزجاني ،ابوريحان بيروني ،ابوعلي سينا ،حكيم
عمرخيامنيشابوريوخواجهنصيرالدينطوسيميشود.
شعار روزهاي اين هفته نيز ،شامل «ماه؛ دروازهاي به سوي
ستارگان»« ،فناوري فضايي ،تحول زندگي بشر»« ،نجوم
در آينه تمدن اسالمي»« ،ماه و سفرهاي بين سيارهاي»،
«كودكوفضا،ازتخيلتاواقعيت»«،اتحاددرفضا،درپرتو
حقوق و ديپلماسي» و « انسان و فضا ،از تمدن بابل تا عصر
حاضر»ميشود.

كاهش تعرفهمكالمات
براي زائران اربعين

ميتوانيمپولمليديجيتال
توليدكنيم

توسعهماهوار ه
براي رونق اقتصاد فضاپايه

ارايهتسهيالت
بهنامهرسانها

قطعياينترنت
در عراق

رويداد

توقفتوليدسامسونگ درچين

توليد گوشيهاي سامسونگ س��رانجام در چين
متوقف شد .هرچند خود سازنده هيچ اظهارنظري
در اين باره نكرده است ،اما به نظر ميرسد به خاطر
رقابت شديد با ش��ركتهاي سازنده چيني باشد.
سامسونگسالهاستكهدرچينبهساختگوشي
ميپردازد،امابهنظرميرسدكهواقعيتهايرقابتي
باعث شده تا دست به توقف اين كار بزند .به گزارش
گجتنيوز،سامسونگباهدفبهبودراندمانكاري
خود ،آخرين كارخانه توليد گوشي خود در هويژو
چينرابست.هرچندتوليدگوشيهايسامسونگ
درچينمتوقفشده،اماعرض هآنهاهمچناندراين
كشورانجامميشود.سامسونگهنوزرسمادرمورد
اتخاذچنينتصميميتوضيحيارايهنكردهاست،اما
بر كسي پوشيده نيست كه گوشيسازهاي چيني
طي يكي دو س��ال گذشته بهشدت سامسونگ را
با چالش مواج��ه كردهاند و محصوالتي با قيمتي
رقابتي را روانه بازار ميكنند .سامس��ونگ يكي از
مهرههاي سنگين وزن بازار جهاني موبايل است،
اما سالهاس��ت كه در چين با اين مشكل مواجه
استوسهمسامسونگازبازارچينفقط 1درصد
است .گوشيهاي اين ش��ركت بين گوشيهاي
مقرونبهصرفه خوشقيمت س��ازندگان چيني
و محصوالت ب��االرده دو برند ه��واوي و اپل گير
افتادهاست.

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از كاهش ۶۰۰توماني
تعرفه مكالمات براي زائ��ران اربعين خبر داد .به گزارش
ايسنا،بانزديكشدنبهاياماربعينحسيني،اعالمشدهكه
برنامهريزيهايوزارتارتباطاتبرايتسهيلارتباطات
در كربال به زائران انجام ش��ده است .يكي از اين اقدامات،
توافق براي كاهش تعرفه مكالمات اس��ت .بدين منظور
محمدج��واد آذريجهرمي -وزير ارتباط��ات و فناوري
اطالعات -چندي پيش از پيشنهاد ايران به عراق براي به
صفررساندنحقوروديتعرفهمكالماتبينالملليبراي
مراسم اربعين خبر داده بود .در اين راستا جهرمي با اشاره
به كاهش تعرفه با عراق در صفحه اينستاگرامش نوشت:
«براي رفاه حال مردم در راهپيمايي اربعين ،مذاكراتي را
از قبل با طرف عراقي براي كاهش هزينه مكالمات شروع
كرديم و توانستيم به توافق برسيم كه حدود ۶۰۰تومان
تعرفه مكالمات را در هر دقيقه كاهش دهيم .اميدوارم در
ادامه موفق شويم تعرفه را بيشتر هم كاهش دهيم ».وي
همچنين خاطرنشان كرد« :چندين مركز ارايه اينترنت
پرسرعت در مسير اربعين هم گذاشته شد كه در صورت
همكاريها،افزايشمييابد».

رييس دانشكده پس��ت و مخابرات گفت« :اگر ما پول
مليديجيتالداشتهباشيم،ميتوانيمبهراحتياقتصاد
كشور را توسعه دهيم و اين كار همانند ديگر پروژهها
امكانپذير اس��ت ».به گزارش فارس ،صادق عباسي
شاهكوه با اشاره به فرصتهاي موجود در استفاده از ارز
ديجيتال گفت« :بدون شك اقتصاد ديجيتال ميتواند
بهكشوركمكزياديكندچراكهايناقتصاد،اقتصادي
است كه توسط هيچ كشوري قابل تحريم نيست ».وي
افزود«:اگرماپولمليديجيتالداشتهباشيمميتوانيم
بهراحتياقتصادكشورراتوسعهدهيمواينكارهمانند
ديگر پروژهها امكانپذير اس��ت ».عباسي شاهكوه در
ادامه بيان كرد« :پست بانك بايد درباره ايجاد پول ملي
ديجيتال بررسيهاي الزم را انجام دهد و براي تحقق و
آنبرنامهريزيكند.اگربتوانيماينموضوعراباباالترين
كيفيت به انجام برسانيم ميتوانيم به بينالمللي شدن
آن نيز فكر كنيم ».عباس��ي شاهكوه خاطرنشانكرد:
«فراموشنكنيمارزهايديجيتاليكههماكنوندردنيا
مورداستفادهقرارميگيرندتوسطيكشركتطراحي
وتهيهشدندوحتيحمايتيككشورراهمنداشتند».

رييس پژوهشگاه فضايي ايران گفت« :حوزه سنجش
از دور پتانس��يل بااليي دارد كه ميتوان با استفاده از
آزادس��ازي دادهها و ايجاد مراكز داده و سنجش آن در
حوزهنرمافزاريفضارابراياستفادهازفناوريفضاييدر
كشور توسعه داد ».به گزارش فارس ،حسين صميمي
با اشاره به نقش موثر اقتصاد فضاپايه در جهان گفت:
«امروز فضا از يك حوزه اقتداري به يك حوزه اقتصادي
تبديل ش��ده اس��ت كه ميتواند براي توسعه اقتصاد
نوظهور ،مطلوب باش��د ».وي افزود :اين پژوهش��گاه
عالوه بر تمركز بر توس��عه خدمات فضاپايه در كشور
سعي كرده تا كارايي بيشتري از خدمات بر مبناي فضا
را در كشور ارايه دهد تا ابزاري كارآمد و مستمر و البته
معتبر براي انجام فعاليتهاي دس��تگاههاي اجرايي
باشد ».رييس پژوهشگاه فضايي ايران خاطرنشان كرد:
«حوزه سنجش از دور پتانسيل بااليي دارد و ميتوان با
استفادهازآزادسازي دادهها كه سازمانفضايي عهدهدار
آن است و البته ايجاد مراكز داده و سنجش آن در حوزه
نرمافزاري ،فضا را براي اس��تفاده از فناوري فضايي در
كشور توسعه داد».

مديرعاملشركتمليپستگفت«:يكيازموضوعاتي
كه در شركت پست دنبال ميشود موضوع نوسازي و
بهسازيناوگانحملونقلاست،بههميندليلباارايه
تسهيالت به توزيعكنندگان ،اين امكان را ايجاد كرديم
تا به صورت اقساط از موتورهاي نو بهرهمند شوند ».به
گزارش فارس ،حسين نعمتي با اشاره به طرحهاي اين
شركت براي تحول در نظام اداري گفت« :براي موضوع
نوسازيوبهسازيناوگانحملونقل،باارايهتسهيالت
براي موزعين ،اي��ن امكان را ايجاد كرديم تا به صورت
اقس��اط از موتورهاي نو بهرهمند ش��وند ».وي افزود:
«براي آنكه مشكالت قانوني و ضوابط اجرايي دست و
پا گير نشود موتورها توسط نامهرسانهاي پست ثبت
شده است .معاون وزير و مديرعامل شركت ملي پست
درادامهتاكيدكرد«:طبيعتابهدنبالاينهستيمكهدر
بلندمدت از محل حق انكسار مبالغي را به نامهرسانها
پرداخت كنيم تا اين افراد براي پرداخت اقساط دچار
مشكل نشوند ».نعمتي خاطرنشان كرد« :برنامههاي
شركتمليپستبرايتحولجدياستوميخواهيم
هر چه سريعتر اين طرحها را دنبال كنيم».

همزمانباافزايشاعتراضاتسراسريدرعراق،دسترسي
مردم در بخشهاي گس��تردهاي از اين كشور به اينترنت
قطع شد .به گزارش ديجياتو ،موسسه  Netblocksكه
بر دسترسي مردم سراس��ر دنيا به اينترنت نظارت دارد و
گزارشدادكهقطعياينترنتدرعراقنخستباپلتفرمهاي
اجتماعيدرروزچهارشنبهگذشتهآغازشدهوحاالحدودا
 ۷۵درصدازاينترنتعراقازجملهپايتختاينكشوريعني
بغدادازدسترسخارجشدهاست.البته قطعياينترنتدر
منطقهخودمختاركردستانعراقرخندادهاستچراكهدر
اين مناطق از سيستم ديگري براي دسترسي به اينترنت
استفاده ميش��ود .روز چهارش��نبه بعدازظهر ،در برخي
ش��بكههاي تحت تاثير ،واتساپ و مسنجر فيسبوك تا
حدوديازطريقتلفنهايهمراهقابلاستفادهبودندكهاين
نيزمرهونپرتكلهايپيامرسانيجديدوتدابيرجايگزيني
است كه در نسخههاي اخير پيام رسانهاي مذكور اتخاذ
شده است .در جريان اعتراضات مشابهي كه سال قبل در
جنوب عراق رخ داد باز هم دسترسي مردم به اينترنت در
اين كش��ور قطع شد و درس��ت مانند امسال نخست اين
پلتفرمهاياجتماعيبودندكهدچارمسدوديشدند.

بنگاهها
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فرمانده مرزباني كردستان:

بستن مرزها اقتصاد را درمان نميكند

گروهبنگاهها|
در شرايطي كه برخي افراد و جريانات تالش ميكنند
با اس��تفاده از تصميمات س��لبي فرآين��د تجاري و
بازرگاني در استانهاي مرزي را برنامهريزي كنند؛
اما فرمانده مرزباني كردستان ميگويد :دو سال پيش
به بهانه ضربه خوردن اقتصاد مملكت ،بازارچههاي
مرزي كردستان بسته ش��د اما نهتنها اقتصاد كشور
درست نشد بلكه معيشت مرزنشينان نيز با مشكل
مواجه شد.
به گزارش مهر ،س��ردار كيومرث شيخي در روزهاي
پاياني هفته در ديدار فرماندهان انتظامي و مرزباني
استان با نماينده ولي فقيه در كردستان ،اظهار داشت:
جنگ تحميلي رس��ما در كش��ور ما با ع��راق از اول
شهريور ماه سال  ۵۹آغاز شد اما در استان كردستان
و ديگر اس��تانهاي همجوار از اول فروردين ماه ۵۸
آغاز شده بود و از آن زمان تاكنون با وجود پايان جنگ
متاسفانه ش��اهد ادامه آن به صورت محدود هستيم
و همچنان در اين اس��تانها شهادت و زخمي شدن
همكاران انتظام��ي و نظامي را كه در نوار مرزي قرار
دارند را ميشنويم و ميبينيم.
وي افزود :امروز ش��رايط اس��تان به نحوي است كه
شايد زمينه بسياري از موضوعات و بزههاي مختلف
را فراهم كرده ،مانند نبود كارخانجات صنعتي ،عدم
وجود كشاورزي و باغداري كه همه اينها باعث شده
تمام فش��ار حوزه بيكاري مردم اين منطقه به سمت
مرزها حركت كند ،هر چند كه سابقه ديرينهاي نيز
در اين ارتباط وجود دارد.
فرمانده مرزباني استان كردس��تان ادامه داد :اولين
كس��ان و افرادي كه در اين شرايط مورد آسيب قرار
ميگيرند مردم مرزنش��ين و هم��كاران انتظامي و
نظامي هستند كه در نوار مرزي مستقر هستند چرا
كه در حاش��يه مرز روستاهاي متعددي وجود دارند
كه ساكنان آن عمدتا فاقد هرگونه شغلي هستند و از

اينرو مجبور ميشوند رو به قاچاق بياورند.
سردار ش��يخي يادآور شد :در س��الهاي گذشته با
تدابي��ري كه ص��ورت گرفته بود چندي��ن معبر در
مرزه��ا براي ت��ردد كولبران هر چند ك��ه اين كلمه
نيز كلمه مناس��بي براي افرادي كه از اين راه ارتزاق
ميكردند ،نيست ،وجود داشت و بطور رسمي در اين
بازارچههاي مرزي رسما  ۲۰تا  ۲۵هزار نفر مشغول
به كار بودند و در كنار آن نيز هيچگونه مشكل امنيتي

وجود نداشت .وي بيان كرد :با توجه به اينكه ترددها
تنها از اي��ن معابر به صورت رس��مي اتفاق ميافتاد
وقتي با كس��ي در مرزها برخورد ميشد ديگر همه
ميدانس��تند كه طرف مقابل يك قاچاقچي است و
دوست ندارد از معبر قانوني تردد كند و برخورد با آنها
نيز براي مردم منطقه قابل هضم بود.
فرمانده مرزباني كردس��تان گفت :اما طي دو س��ال
پيش بازارچههاي مرزي به بهانه ضربه زدن به اقتصاد

كشور بسته شد و در اين مدت بايد از مسووالني كه
اين كار را كردند ،س��وال كرد كه آي��ا بحث اقتصاد
مملكت درست شده است يا خير؟
سردار شيخي اظهار داشت :مش��كالت ما نيز از آن
روز بس��يار شديد شده و ش��بي نيست كه همكاران
مرزباني كشفياتي در زمينه قاچاق نداشته باشند و
بدون استثنا هر شب اين مشكل را داريم.
وي افزود :در اين دو سال اخير افرادي را ما دستگير

كردهايم كه تنها به خاطر امرار معاش مجبور شدهاند
اين كار را انجام دهند ،درست است كه مسير ،مسير
اشتباهي است اما براي به دست آوردن يك لقمه نان
مجبور شدهاند اين مسير را انتخاب كنند.
فرمانده مرزباني كردس��تان ادامه داد :كساني كه در
مرزها زندگي ميكنند تنه��ا عملكرد مرزباني را در
برخورد با اين كولبرها ميبينن��د و كاري به تبصره
و قانوني كه از باال ابالغ ميش��ود ندارند و در اين راه
تنه��ا ما را مقصر ميدانند در حال��ي كه ماموريت ما
با توجه به اينك��ه يك ماموريت عش��ايري بوده و با
افراد روستايي س��ر و كار داريم ،هر قدر هم بگوييم
كه بخشنامه و دس��تورالعمل داريم مردم مرزنشين
چيزي را قبول ندارند.
وي بيان كرد :ما هم دلسوز اين نظام و مملكت هستيم
و مردمي نيز كه در حاش��يه مرزها زندگي ميكنند
مردم بيآاليشي هستند كه تنها ميخواهند لقمهاي
نان در آورند.
فرمان��ده مرزباني كردس��تان گفت :در اين راس��تا
ما به مس��ووالن پيش��نهاد داديم با توج��ه به اينكه
بازارچههاي مرزي را بسته و تردد كولبران را ممنوع
كردهاند و در تحريم نفتي قرار داريم و با توجه به اينكه
نرخ فرآوردههاي نفتي مانند بنزين در كشور همسايه
ما عراق در حال حاضر ليتري هفت هزار تومان است
و در داخل كشور هزار تومان است ،شما اين فرآورده
را به صورت سهميه  ۱۰۰ليتر يا  ۲۰۰ليتر با قيمت
س��ه تا چهار هزار تومان به مرزنشينان بفروشيد تا با
همان وضعيت قبلي بازارچههاي مرزي كه داشت به
صورت قانوني اين فرآوردهها از كش��ور خارج شده و
درآمدزايي براي مردم اين منطقه داشته باشد.
سردار ش��يخي افزود :متاسفانه در اين چند سال هر
مس��وولي كه به كردستان آمده در مسير برگشت به
تهران وعدههاي خود را فرام��وش كرده و باز هم ما
مانديم و مشكالتي كه با مردم در نوار مرزي داريم.

رييس كميته امداد كشور مطرح كرد

پيشبيني ايجاد  ۱۷۰هزار فرصت شغلي در كميته امداد

با توجه ب��ه اهميت مقول��ه اش��تغالزايي در بهبود
وضعيت معيشتي كش��ور رييس كميته امداد امام
خميني(ره) از پيش بيني  ۱۷۰هزار فرصت شغلي
توسط كميته امداد تا پايان سال خبر ميدهد.
س��يدمرتضي بختياري رييس كميته امداد كشور
در مراس��م افتتاح مركز كارآفريني ساوه در استان
مركزي با اشاره به رويكرد كميته امداد كشور اظهار
داشت :اش��تغالزايي و توانمندس��ازي مددجويان
ب��ا حف��ظ كرام��ت خان��واده مددجوي��ان يكي از
ماموريتهاي اصلي كميته امداد اس��ت كه باتوجه

ب��ه تاكيدات مقام معظم رهب��ري اين مهم در صدر
برنامههاي كمتيه امداد قرار گرفته كه خوشبختانه
طي چندسال اخير ش��اهد اتفاقات خوبي در بحث
توانمندسازي خانوادهها و مددجويان كميته امداد
هستيم.
او افزود :به اس��تناد ماده  ۸۳برنامه پنج ساله ششم
توس��عه ،كميته امداد و بهزيس��تي موظف هستند
س��االنه  ۱۰۰هزار فرصت ش��غلي (كميت��ه امداد
 ۷۰هزار و بهزيس��تي  ۳۰هزار فرصت شغلي) براي
مددجويان خود فراهم كنند.

رييس كميته امداد كشور تصريح كرد :كميته امداد
در سال  ۹۶كه اولين سال برنامه پنج ساله ششم بود
 ۱۷۰هزار فرصت شغلي براي مددجويان خود فراهم
كرد و سال دوم برنامه پنج ساله ششم نيز  ۱۴۸هزار
فرصت شغلي در اين مجموعه ايجاد شد.
بختياري بيان كرد :امسال نيز پيشبيني ميكنيم
 ۱۷۰ه��زار فرصت ش��غلي فراهم كنيم كه س��هم
اس��تان مركزي  ۵هزار فرصت ش��غلي است كه در
همين راستا يكي از روشهاي توانمندسازي ،ايجاد
مراكز كارآفريني اس��ت كه نمونه اين مراكز ،مركز

كارآفريني كوثر در ش��هر ش��هيدپرور ساوه است.
او اف��زود :با بررس��يهايي كه انج��ام داديم خوش
حسابترين مش��تريان بانكها مددجويان كميته
امدادهستند و براي ما سبب افتخار است و ازخانواده
مددجويان تشكر ميكنيم.
بختياري عن��وان كرد :همچنين كار س��اخت هزار
مسكن مددجويي با همكاري بسيج سازندگي استان
مركزي درحال انجام است كه اميدواريم تا پايان سال
به بهرهبرداري برسد ،سال گذشته نيز براساس تفاهم
نامهاي كه با استانداري استان مركزي انجام شد قرار

بر اين شد  ۱۰۰۰مسكن مددجويي ديگر نيز براي
مددجويان در اس��تان مركزي به بهرهبرداري برسد
براساس اين تفاهم نامه زمين توسط استانداري اهدا
و ساخت آن توسط كميته امداد انجام شود.
بختي��اري بيان كرد :با اين ح��ال ،مهمتر از موضوع
مسكن ،اشتغال و توانمندس��ازي بحث برنامههاي
فرهنگي است كه متاس��فانه يك حلقه مفقود شده
اس��ت و ايمان داريم اگر برنامههاي كميته امداد با
پيوست فرهنگي انجام شود نتيجه مطلوبي به همراه
خواهد داشت.

مديركل ترويج ،آموزش و تحقيقات تعاون وزارت كار خبر داد

تاسيس  ۳۴۰۰تعاوني در قالب طرح «روستا تعاون»

مديركل دفتر ترويج ،آموزش و تحقيقات تعاون وزارت
كار از ايج��اد  ۳۴۰۰تعاوني روس��تايي در قالب طرح
روستا تعاون خبر داد و تثبيت و حفظ اشتغال و صيانت
از فرصتهاي شغلي ،تعاونيهاي موجود را مهمترين
هدف طرح تاب عنوان كرد.
مس��لم خاني با تاكيد بر اس��تمرار طرح روستا تعاون
اظهار كرد :طرح روس��تا تعاون مربوط به دوره زماني
خاص نيس��ت و هدف از اجراي طرح اين اس��ت كه
بتوانيم نيازهايي كه در يك روستا وجود دارد را از طريق
سازماندهي مردم همان روستا و با تشكيل شركتهاي

تعاوني پاسخ بدهيم؛ از اين رو يك برنامه ادامهدار است
كه بايد استمرار يابد.
وي افزود :طرح روستا تعاون در ابتدا با رويكرد ايجاد
هزار روس��تا ـ هزار تعاوني آغاز ش��د ولي امروز بيش
از  ۳۴۰۰روستا در كش��ور ايجاد شده و تالش بر اين
اس��ت كه به بحث زنجيره و ايجاد ارتب��اط بين آنها و
تعاونيهاي ش��هري و فروش محصوالتش��ان بيشتر
پرداخته شود چراكه تعاوني در روستا تشكيل ميشود
و اگر نتواند محصوالتش را بفروشد ،قطعا دردسرهاي
زيادي ايجاد ميشود و ممكن است به انحالل تعاوني

منجر شود؛ بنابراين ايجاد پيوندهاي عمودي و افقي
بين تعاونيها از جمله تعاونيهاي روستايي از اهميت
بااليي برخوردار است.
مديركل ترويج ،آموزش و تحقيقات تعاون وزارت كار از
روستاي مافي كندي به عنوان يكي از روستاهاي بدون
بيكار و موفق در طرح اشتغال روستايي و روستا تعاون
نام برد و گفت :ادامه داد :مافي كندي عمال يك خوشه
بزرگ كسب و كار است كه توانسته با اشتغالزايي براي
خانوارهاي روستايي در صنعت مجسمهسازي عنوان
روستاي بدون بيكار را به خود اختصاص بدهد .مشابه

همين پروژه در منطقه اشترمل همدان است كه كل
مردم روستا حتي روس��تاها اطراف گردهم آمده و در
حوزه صنايع چوبي و مبلمان فعاليت دارند.
به گفته وي طرح روستا تعاون يك برنامه كوتاهمدت
نيست بلكه پروژهاي است كه كماكان ادامه دارد چون
كار اصلي بعد از تشكيل تعاوني است و سرپا نگه داشتن
بنگاه و اتصال آن به بازار در مرحله بعدي كار اهميت
دارد.خاني در ادامه به طرح تاب اشاره كرد و گفت :اين
طرح مخفف “تعاون ،اشتغال و بازار “ است كه صيانت
از فرصتهاي شغلي تعاونيهاي موجود را در دستور

كار دارد .در حال حاضر بي��ش از يك ميليون و ۷۰۰
هزار شغل در بخش تعاون كشور ايجاد شده و طرح تاب
درصدد تثبيت مشاغل موجود تعاوني و كمك به ايجاد
شغلهاي جديد از طريق زنجيره ارزش و تامين است.
به گفته خاني ،تعاونيها به عنوان كس��ب و كارهاي
مادر و باالدستي ،ميتوانند كسب و كارهاي كوچك و
متوسط و خرد و خانگي را در زنجيره خود قرار بدهند
و پيوند معناداري ميان يك محصول از مرحله تامين
م��واد اوليه تا مرحله محصول نهاي��ي و صادرات را به
وجود آورند.

زنگ خطر پليس در حوزه
فضاي مجازي به صدا درآمد

اقدامات امداديبراي
سيلزدگانسيستانوبلوچستان

گاليه از پرداخت ماليات
صاحبان صنايع در تهران

رشد  154درصدي ارزش
صادرات كاالهاي غير نفتي

تالش براي دستيابي به سهم
 ۳۰درصدي زنان از مديريت

همدان|فرماندهانتظامي
اس��تان همدان از افزايش
بيش از ۵۰درصدي جرايم
فضاي مجازي در  ۶ماهه
نخست امسال در مقايسه
بامدتمشابهسالگذشته
خبر داد .به گزارش ايسنا،
سردار بخش��علي كامرانيصالح ديروز در سخنراني
پيش از خطبههاي نمازجمعه شهر همدان ،عنوان
كرد :پليس در حوزه كااله��اي قاچاق ،موادمخدر،
امنيت اخالقي و  ...توطئههاي دش��منان را خنثي
ميكند .وي ادامه داد :با توجه به شعار پليس تحت
عنوان «پليس هوشمند و امين مردم» در حوزههاي
تخصصي گامهاي زيادي برداش��ته شده و رويكرد
حرفهگرايي ،استفاده از نخبگان ،همكاري با مراكز
فني و اس��تفاده از اختراعات و اكتش��فافات دانش
بنيان ميتواند در كش��ف علمي جرم كمك زيادي
داشته باشد .فرمانده انتظامي استان همدان افزود :در
راستايمبارزهباكااليقاچاقودستوراتمقاممعظم
رهبري بر اين مساله در  ۶ماهه نخست سال جاري
 ۱۲۴هزار ميليارد كشف كاالي قاچاق داشتيم و در
حوزهباندهايمتالشيشدهنسبتبهمدتمشابه۱۳
درصدافزايشكشفياتداشتيم.كامرانيصالحاظهار
كرد :در راستاي مبارزه با تخلفات فضاي مجازي در
 ۶ماهه نخست امسال نس��بت به مدت مشابه سال
قبل بيش از  ۵۰درصد افزايش جرايم فضاي مجازي
داشتيم و اين افزايش زنگ خطري براي جامعه است
اما با اين وج��ود  ۸۵درصد كالهبرداري اينترنتي را
توانستيم كشف و ضبط كنيم.

سيستانوبلوچستان|

مديرعام��ل جمعي��ت
ه�لال احمر سيس��تان و
بلوچستانآخريناقدامات
امداد رس��اني ب��ه مناطق
س��يل زده جنوب استان
بر اثر بارشهاي س��نگين
و طغيان رودخانههاي محلي را تش��ريح كرد .رسول
راش��كي مديرعامل جمعيت هالل احمر سيستان
و بلوچس��تان در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران در
خصوص دايره فعاليتهاي امدادي اين س��ازمان در
جريان س��يل جنوب سيس��تان و بلوچستان گفت:
 ۲۰تيم عملياتي جمعيت هالل احمر استان شامل
 ۲۶۶نفر از تاريخ ۴لغايت ۱۱مهر ماه خدمات امدادي
ارايه كردهاند .رسول راشكي اظهار كرد :در اين مدت
 ۲۲روس��تا در شهرستانهاي س��راوان  ،مهرستان،
سيب و سوران  ،فنوج  ،هيرمند ،خاش و سرباز ،دچار
سيالب و آبگرفتگي ش��دند .او ادامه داد ۲۶۶ :نفر بر
اثر سيالبها دچار آسيب شدند كه  ۲۱۷نفر از آنان
در چادرهاي هالل احمر اس��كان اضطراري يافتند.
مديرعاملجمعيتهاللاحمرسيستانوبلوچستان
ادامه داد :امدادرس��اني به آسيب ديدگان توسط ۹۴
نفر روز نجاتگر در قال��ب  ۲۰تيم عملياتي به همراه
 ۱۶خودروي امدادونجات صورت گرفت .مديرعامل
جمعيتهاللاحمرسيستانوبلوچستاندرخصوص
اقالمتوزيعشدهبيانكرد ۳۵:دستگاهچادر ۴۹،تخته
پتو  ۱۰۹،تخته موكت  ۴۷،بسته غذايي ۳۸۲،قوطي
كنسرو ۱۶،شعله فانوس و ۵۸قوطي پودر رختشويي
بين سيلزدگان استان توزيع شد.

قزوين|استاندار قزوين
خطاب به فعاالن اقتصادي
و توليدي اس��تان قزوين
ميگويد :با ارايه خدمات از
سوي دستگاههاي اجرايي
استان قزوين به واحدهاي
صنعت��ي انتظ��ار ميرود
مالياتآناندرقزوينپرداختشودوليدفاترمركزي
بسياريازواحدهايتوليديوصنعتيدرتهرانمستقر
استومالياتخودرادرپايتختپرداختميكنند.به
گزارشايسنا،هدايتاهللجماليپور،دركارگروهستاد
تسهيل و رفع موانع توليد استان قزوين كه با حضور
رحماني وزير صمت برگزار شد ،اظهار كرد :قزوين از
جملهاستانهايصنعتيكشوراستكهظرفيتهاي
بينظيريدارد،اگراينصنايعموردحمايتقرارگيرند
شاهد رشد و شكوفايي آنان خواهيم بود .وي تشريح
ك��رد :دفاتر مركزي بس��ياري از واحدهاي توليدي و
صنعتي در تهران مس��تقر هستند كه ماليات خود را
در پايتخت پرداخت ميكنند؛ با ارايه خدمات از سوي
دستگاههاياجرايياستانبهاينواحدهاانتظارميرود
ماليات آنان در قزوين پرداخت ش��ود چراكه در سال
گذشتهباوجودبيشاز ۳۰۰۰واحدصنعتيتنها۶۰۰
ميليارد تومان درآمد ارزش افزوده داشتهايم .استاندار
قزوين عنوان كرد :در اس��تان بايد آمايش جديدي از
صنعت صورت گيرد تا توس��ط آن جهتگيريهاي
صنعتيمشخصوآيندهصنعتيترسيمشود.ويادامه
داد:آبمهمترينمسالهبرايصنعتاستكهدراينامر
نيزبايدظرفيتهاشناساييشوند،حتيبرخيازصنايع
ميتوانندبهعنوانقطبمطرحشوند.

آذربايجان غربي|ناظر
گمركات آذربايجان غربي
گف��ت :در  ۶ماه نخس��ت
امس��ال ميزان ص��ادرات
كاالهاي غي��ر نفتي ۸۹۹
ميليون دالر بوده كه نسبت
به بازه زماني مشابه در سال
گذشتهباافزايش ۱۵۴درصديمواجهبودهاست.احمد
بركابيان ديروز در گفتوگو با فارس با اشاره به ميزان
صادرات قطعي كاالهاي غي��ر نفتي آذربايجانغربي
اظهار كرد :در  ۶ماهه نخست سال  ۹۸ميزان صادرات
كاالهاي غير نفت��ي بالغ بر  ۶۹۷هزار ت��ن و به ارزش
 ۸۹۹ميليون دالر بوده كه در مقايس��ه با زمان مشابه
سال گذش��تهكاهش  ۱۰درصدي در وزن و افزايش
 ۱۵۴درص��دي در ارزش دالري داش��ته اس��ت .وي
تصريح كرد :ميزان واردات به اس��تان در اين مدت با
افزايش  ۵۷درص��دي در وزن و افزايش  ۸ ۱درصد در
ارزش دالري در مقايس��ه با  ۶ماهه س��ال گذشته ،به
ارقام  ۲۸۶هزار تن و  ۴۱۱ميليون دالر رس��يده است.
ناظر گمركات آذربايجان غربي تصريح كرد :بيشترين
اقالم صادر شده غير نفتي در  ۶ماهه نخست سال ۹۸
روغنهاي س��بك به ارزش  ۹۳ميليون دالر و س��هم
ارزش  ۱۰درصد ،هندوانه به ارزش  ۴۷ميليون دالر و
سهم ارزش  ۵درصد و ساير نانها به ارزش  ۲۴ميليون
دالر و سهم ارزش��ي  ۶/۲درصد ،بوده است .وي اضافه
كرد :بيشترين محصوالت صادر شده نفتي از گمركات
آذربايجان غربي قير نفت به ارزش  ۷/۱۸ميليون دالر
و سهم ارزشي  ۲درصد و س��اير پلياتيلنها به ارزش
 ۵/۱۸ميليون دالر و سهم ارزشي  ۲درص د بوده است.

فارس|دبيركل جمعيت
زنان مس��لمان نوانديش و
نماينده پيش��ين مجلس
ش��وراي اس�لامي اذعان
داشت :زنان بايد بدانند كه
كسي براي دادن ۳۰درصد
سهمشان در مناصب اصلي
كشور فرش قرمز پهن نكرده ،بلكه خودشان بايد براي
انتخابشدنتالشكنندوبهاينموضوعاهميتدهند.
فاطمه راكعي ديروز در جم��ع اعضاي اين جمعيت و
نيز اصالحطلبان فارس عنوان كرد :احترام به زنان و به
رسميت شناختن جايگاه آنان از منظر معنوي و مادي
نشاندهنده ارزشبخش��ي به حضور بانوان و خوشامد
به فعاليت آنان در عرصههاي گوناگون است .وي افزود:
جوامع امروزي توسعه پايدار را بدون حضور فعال زنان
ميس��ر نميدانند؛ افزون بر اين بهدرس��تي ميتوان از
آموزههاي پيامبر اسالم(ص) درك كرد كه چرا ايشان
كرامت زن��ان را كرامت جامعه خواندهان��د .وي با بيان
اينكه ميتوان از خصلتهاي اخالقي و متعهدانه زنان
در مديريت بحران بهره جست ،گفت :بانوان جامعهاي
فعال و پويا را تش��كيل ميدهند كه بدون آنها توسعه
امكانناپذيراست.راكعيتاكيدكرد:زناندرسراسرايران
بايد در عرصه تصميمگيري وارد شوند و سهم خود را از
 ۳۰درصدپستهايمديريتيكسبكنندواينحضور
بايد از حوزههاي سياس��ي آغاز شود .او ادامه داد :در اين
زمينه،هدفاصليحفظانسجامووحدتمليورسيدن
بهجايياستكههمه،فراترازاحزابوجبهههايمخالف
سياسي براي ماندگاري ايران و امنيت ملي و تماميت
ارضيتالشكنند.

چهرههاياستاني

اخبارشهرستانها
تصادف اتوبوس
در شلمچه عراق به خرمشهر
اهواز|فرماندار ويژه خرمش��هر از تصادف اتوبوس
در محور شلمچه عراق با  ۲كشته خبر داد .كوروش
مودتفرماندارويژهخرمشهرگفت:صبحروز(جمعه)
در ۱۵كيلومتريشلمچهعراقاتوبوسحاملزائران
ايراني دچار حادثه شد .او تصريحكرد :اتوبوس حامل
زائران ايراني با ي��ك اتوبوس ديگر رخ به رخ تصادف
ميكند كه در پي اين حادثه يك مرد ميانسال و يك
نوجوان جان خود را از دست ميدهند .فرماندار ويژه
خرمشهرگفت:حدود ۳۰نفرازمصدوماناينحادثه
بهبيمارستانوليعصر(عج)خرمشهرمنتقلشدندتا
عملياتمداوا رويآنهاانجامشود.

تداوم تالشها براي
بازگشايي سريع مرز خسروي
كرمانشاه|دبيرستاداربعيناستانكرمانشاهگفت:
پيگيريهابرايتامينامنيتكاملزواردرمسيرمرز
خسروي به سمت عتبات ادامه دارد و خوشبينيم
اين مرز به زودي براي تردد زائرين باز شود .مسعود
بهرام نژاد با بيان اينكه تامين امنيت زوار اولويت اول
مسووالناستاندربحثميربانياززواراربعيناست،
افزود :با توجه به مس��ائلي كه طي روزهاي اخير در
عراق ايجاد شده ،از روز گذشته وقفهاي در عبور زوار
از مرز خسروي به وجود آمده كه با بهكارگيري تمام
ظرفيتها بدنبال رفع مشكالت و برقراري مجدد
عبورزوارازاينمرزهستيم.ويبابياناينكهرفعاين
مشكالتمنوطبهتالشطرفعراقياست،گفت:با
رايزني و پيگيري مجدانه استاندار و ديگر مسووالن
مربوطه و امنيت حاكم بر بغداد ،بسيار خوشبينيم
كه اين مرز به زودي بازگشايي شود.

امكان اسكان موقت بيش از
 ۴هزار زائر در شهر ايالم
ايالم|شهردار ايالم ميگويد :امكان اسكان موقت
 ۴هزار و  ۵۰۰زائر در شهر ايالم فراهم شده است.
صادقيان ش��هردار ايالم گفت :با توجه به افزايش
چش��مگير ترددها در روزهاي اخي��ر ،تمهيدات
ويژهاي در رابطه با اس��كان زائران در ش��هر ايالم
اتخاذ گرديده است.او ادامه داد :از آنجا كه ترددها
در مرز مهران افزايش يافته ،امكان اسكان موقت و
اضطراري  ۴هزار و  ۵۰۰زائر در ش��هر ايالم فراهم
شده است .يكي از اين مراكز پارك چغاسبز شهر
ايالم با ظرفيت اس��كان و استراحت حدود  ۴هزار
زائر است  .او اظهار كرد :عالوه بر آن دو نمازخانه در
ورودي و خروجي شهر كه ميدان ارغوان و ميدان
قرآن است براي اسكان موقت زائران در مواقع نياز
درنظرگرفتهشدهاستكهدرايننمازخانههاعالوه
بر اعزام روحاني و برگ��زاري نماز جماعت ،حدود
 ۵۰۰زائر نيز ميتوانند اسكان پيدا كنند.

رونمايي از شعار و نشان پروژه
گردشگري اصفهان 2020
اصفهان|آيين رونمايي از نشان و شعار برگزيده
پروژه جهاني گردش��گري «اصفه��ان  »۲۰۲۰در
هنرسراي خورشيد برگزار شد و «اصفهان ،۲۰۲۰
تعبير روياها» به عنوان شعار اين پروژه انتخاب شد.
اين طرح در سه محور گردش��گري ،هنر و ميراث
فرهنگي هدفگذاري و بر توس��عه پايدار ش��هري
و توس��عه فراصنعتي اصفهان تاكيد دارد .نوروزي
شهرداراصفهاندرپياميويديوييكهدراينمراسم
نمايش داده ش��د ،درباره پروژه «اصفهان »۲۰۲۰
اظهار كرد :اصفهان به عنوان يك كانون گردشگري
طرحي را تحت عنوان «طرح  »۲۰۲۰تعيين كرده
است.اگرخواستارتغييرهستيم،همهبايداينطرح
را حمايت كنند .تمام مسووالن در تمام سطوح بايد
نقش خود را به خوبي ايفا كنند.

عملكردمناسبگيالن
درخصوصپرداختوامازدواج
رش�ت|مديركل ورزش و جوان��ان گيالن اظهار
داشت:گيالندرخصوصپرداختتسهيالتازدواج
از ميانگين كش��وري در س��ال جاري جلوتر است.
مريم بخشي در جلسه شوراي هماهنگي بانكها
در خصوص آخرين وضعيت پرداخت وام ازدواج به
زوجين گفت :در خصوص تسهيالت ازدواج استان
گيالن در سال گذشته  95درصد زوجين ،موفق به
دريافت تسهيالت شدند و در اين خصوص استان
گيالن در سطح بااليي در كشور قرار داشت و طبق
آمار ميانگين سطح كشوري نيز در همين تراز قرار
داشت  .وي افزود :در سال جاري تا تاريخ  31مرداد
 98ميانگين پرداخت تس��هيالت ازدواج در استان
گيالن 64.4درصد بوده كه ميزان آن نسبت به سال
گذشتهكمتربودهوكاهشداشتهاستاماهمچنان
از رقم ميانگين كشوري كه  57درصد است در رتبه
باالتري قرار داشته و شرايط خوبي داريم.

مرگ جوان افغان در قشم
تكذيب شد
قش�م|هيچ گزارش��ي مبني بر مرگ تبعه افغان
به پزشكي قانوني شهرس��تان قشم اعالم و دريافت
نشدهاست.محمدرضااسالميرييسپزشكقانوني
شهرستانقشم،ديروزگفت:همچنينهيچمراجع هو
مورديمبنيبرشكنجهبدنيجوانافغانكهدرفضاي
مجازي بازتاب داشته تاكنون در اين اداره ثبت نشده
است .دادس��تان قشم نيز در هيمن خصوص گفت:
كشتهشدنتبعهافغاندرستنيست،اماضربوجرح
ويصحتدارد.رضاصفاييافزود:متهمانشناسايي
شدهاند و پرونده قضايي آنان در حال تكميل است.
مدتي اس��ت فيلمي در فضاي مجازي منتشر شده
كه در آن يك جوان افغانستاني به دليل آنچه ايجاد
مزاحمت براي يك زن عنوان شده از سوي چند نفر
موردضربوجرحقرارگرفتهاست.

اخبار
ثبتنام روزانه  ۱۰۰هزار نفر
در سامانه سماح

مديركلعتباتسازمانحجوزيارتگفت:اظهارات
منفيبرخيافرادورسانههادرخصوصسامانهسماح
تلخ اما بيتاثير اس��ت .حجتاالس�لام صحبتاهلل
رحمانيبااشارهبهسامانهسماحواينكهاينسامانهاز
ملزوماتبرگزاريمراسماربعيناست،گفت:سامانه
سماحتنهامخصوصبيمهزائريننيست.سماحالزمه
ثبتاطالعاتزائريناست.چهارمرزبرايورودزائرين
به خاك عراق وجود دارد و بايد بدانيم زائرين از كدام
مرزميخواهندعبوركنند.اطالعاتسامانهسماحبه
ماكمكميكندتامرزهاراآمادهكنيم.اوافزود:ثبتنام
در سامانه سماح به ما كمك ميكند امور را مديريت
كنيم .و مديريت نياز به ابزار اطالعاتي دارد .س��امانه
سماح هم به اين منظور فعال شده است .رحماني در
ارتباط با نياز سازمان حج و زيارت به اطالعات براي
برگزاريمراسمبهايلناگفت:وقتيمااطالعاتنداشته
باشيمچطورميتوانيمبگوئيمكهكداميكازموكبها
فضاياسكاندارد.پذيرشزائرين،حملونقلآنهاو
تغذيهزائريننيازمندثبتاطالعاتدرسامانهسماح
استتامديريتراممكنكند.ازدحامجمعيتبااليي
خواهيم داشت ،بايد ترافيكها و محل پارك يا عبور
و مرور پيشبيني شود .او در اين خصوص ادامه داد:
براي تهيه اين ملزومات و كسب اطالعات الزم ،ما از
زائرين درخواست ميكنيم حتما در سامانه سماح
ثبتنام كنند .اين ثبتنام در سامانه رايگان است و
هيچوجهيبابتثبتنامازكسياخذنخواهدشد.اما
با توجهبه تجربياتيكهدر سالهايگذشتهدرعبور
و مرور زائرين مشاهده كرديم ،مبلغ  ۱۵هزار تومان
هزينهبيمهبرايزائرينمقررشدهاست.زائريكهبه
كشوري غريب ميرود و با توجه به تمام اتفاقاتي كه
ممكناستبيفتد،بيمهواجباست .ويافزود:سطح
خدماتبيمهايدرعراقبرايفوتعادي۴۰ميليون
تومان است .حمل جسد متوفي توسط بيمه صورت
ميگيرد.اينخدماتبهنفعمردماستومردمدرباره
آنآگاهيالزمرادارند.رحمانيدرارتباطبااستقبال
مردم از مراس��م اربعين گفت :االن ۱۷روز به مراسم
اربعين مانده ،روزانه بي��ش از ۱۰۰هزار نفر ثبت نام
ميكنند.اينبهخاطرآگاهيمردماست.

جمعيت سالمندان تا ۱۴۳۰

به  ۲۶درصد ميرسد

رييس سازمان بهزيستي كش��ور گفت . :اگر امروز
جمعيت سالمندان  ۱۰درصد جامعه است در سال
 ۱۴۳۰اينجمعيتبهبيشاز ۲۶درصدخواهدرسيد.
وحيد قبادي دانا در ارتباط با س��ند ملي سالمندي
گفت:اينسندمليبهمنظورارتقايخدماترساني
به سالمندان كشور و تحقق شعار «فرصتهاي برابر
براي تمام س��نين» ،رونمايي ميشود .تشكيل اين
سند با همكاري سازمان بهزيستي به عنوان متولي
شورايمليسالمندان،سازمانبرنامهوبودجهووزارت
بهداش��ت به عنوان متوليان ديگر اين حوزه نوشته
شده اس��ت .برنامهريزي و سياستگذاري در حوزه
سالمندان ،با مشاركت فعال مردم و خيرين ،شرايط
خوبيرابرايماايجادكردتابتوانيمازاينبحرانهاي
مشكل عبور كنيم .رييس سازمان بهزيستي كشور
دربارهرشدجمعيتسالمنددركشوراذعانكرد:بايد
اين پيشبيني را مدنظر داشته باشيم كه نرخ رشد
جمعيت كشور به سمت سالمندي ميرود .درصد
جمعيت سالمندي در سالهاي آينده افزايش پيدا
خواهد كرد .اگر امروز جمعيت سالمندان ۱۰درصد
جامعه است در سال  ۱۴۳۰اين جمعيت به بيش از
 ۲۶درصد خواهد رس��يد .قبادي دانا در ادامه به ايلنا
گفت :براي سازمان بهزيستي آمادگي الزم درمورد
زندگي فردي و اجتماعي سالمندان هدف محسوب
ميشود.براياينكهسالمندانبتوانندزندگيمستقل
داشتهباشند،اهدافيكهمشخصشدهاندبايدبهثمر
بنشينندوسندمليسالمنداندرحصولايناهداف
ماراياريخواهدداد .اودرارتباطباپيشبينيبودجه
براياجرايسندمليسالمندانگفت:اينسندفعال
سند سياستگذاري است و بايد تصويب شود و پس
از آن در سازمانهاي مديريتي به كار گرفته ميشود
كهدرآنموقعبودجهاشنيزمشخصخواهدشد.

منتقدان نحوه اعمال سهميه
كنكور پزشكي به مجلس بروند

نمايندهمردمدرمجلسدهم،ازمنتقداننحوهاعمال
سهميهها در كنكور پزش��كي كه معتقدند اين امر
موجب تضييع حقوق س��اير شركتكنندگان شده
خواست تا ش��كايت خود را در ديوان عدالت اداري يا
كميسيوناصل ۹۰مطرحكنند.محمدجوادجمالي
نوبندگانيدرواكنشبهانتقاداتبرخيپيراموننحوه
اعمالسهميههادركنكورپزشكيكهمعتقدنداينامر
موجبتضييعحقوقسايرشركتكنندگانيشدهكه
امتيازيبرابربااينافرادداشتهاند،گفت:آنچهكهقانون
تعيينكرده،برايهمهالزامآورميشود،كمااينكهدر
اين مورد در قانون درصدي براي هر كدام از واجدين
شرايطبهرهمنديازسهميههااعمازايثارگران،خانواده
شهدا و مناطق محروم مشخص شده است.او به خانه
ملتگفت :آنچه مسلم است در خصوص تحصيل در
رشته پزش��كي كه با جان مردم ارتباط دارد بايد در
اعمالاينسهميههادقتبيشتريشود،كمااينكهدر
قانونآمدهبرايبهرهمنديازسهميههايكنكوربايد
امتيازكسب شده توسط فرد يك درصدي پايينتر از
آخرينپذيرفتهشدهدررشتهموردنظرباشد.جمالي
نوبندگاني تصريح كرد :اگر قانون در اين مورد بهطور
صحيحاجراشودهمحقوحقوقسايرافراددرجامعه
تضييع نميشود و هم افراد واجد شرايط استفاده از
س��هميهها از حقوق قانوني خود بهرهمند ميشوند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم ،يادآور ش��د :اگر
فرديتصورميكنداقداميخارجازرواليكهدرقانون
پيشبيني شده در تحقق سهميهها صورت گرفته
است،ميتواندشكايتخودرايادرديوانعدالتاداري
ياكميسيوناصل 90مجلسشوراياسالميمطرح
كندتابهموضوعرسيدگيشدهوتظلمخواهيكنند.
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اقتصاداجتماعي

بنابر اعالم سازمان جهاني گردشگري ،جايگاه دوم سريعترين رشد جذب گردشگر به ايران رسيد

رشد جذب گردشگر در غياب زيرساخت و آموزش

آمارهاي سازمان جهاني گردشگري كه روز گذشته
منتشر شد نشان ميدهد ،ايران با  ۴۹درصد رشد پس
از اكوادور در رتبه دوم س��ريعترين كشورها از حيث
رشد جذب گردشگر خارجي قرار گرفت .جايگاه تازه
ايران در صنعت گردش��گري در حالي است كه بنا به
دادههاي آماري اين س��ازمان ،ايران در سال ۲۰۱۷
با جذب  ۴ميليون و  ۸۶۷هزار گردش��گر خارجي از
ديگر كشورهاي جهان ،نسبت به سال  ۲۰۱۶با افتي
معادل  1.5درصد مواجه شد؛ ادامه روندي نزولي كه
از سال  ۲۰۱۶كليد خورد و در آن تعداد گردشگران
ورودي به كشور در مقايسه با سال  ۲۰۱۵بهميزان 5.6
رسيد اما حاال آمارهاي جهاني از يكسو نشاندهنده
سرعت رشد گردشگري در ايران بوده و از سوي ديگر
ارقام اعالم شده از سوي معاون گردشگري ،وزارتخانه
ميراثفرهنگي ،صنايعدستي و گردشگري هم اگرچه
با قطعيت همراه نيست اما حكايت از آن دارد كه هفت
ميليون و  ٨٠٠هزار گردشگر خارجي در سال ۱۳۹۷
به ايران وارد شدهاند كه نسبت به سال  ،١٣٩۶حدود
 ۵٠درصد رشد داشته و همچنين در پنج ماه نخست
امسال اين آمار به چهار ميليون و  ١٠٠هزار گردشگر
رسيده كه در مقايس��ه با مدت زمان مشابه ،بيش از
٣٠درصد رشد را نشان ميدهد اما رشد گردشگري در
ايران در حالي است كه  ۱۷سال ميشود گردشگري
ايران نقشه توس��عه ندارد .نخس��تينبار يك برنامه
سال  ۱۳۵۱نوشته شد و بعد از آن هم برنام ه ديگري
در اوايل دهه  ۸۰تدوين ش��د ولي از آن زمان تاكنون
اگرچه ش��عارهاي جدب گردش��گر رونق گرفت اما
برنامهريزي ركود خود را حفظ كرد تا جايي كه امروز
در شرايط به اصطالح رونق گردشگري ،كارشناسان
اين صنعت معتقدند نه به اش��تغال ايجاد شده ازآن
ميتوان اميد داش��ت و نه ب��ه كيفيت آن .زنگ خطر
بومگرديها كه يكي از ابزارهاي رونق گردش��گري
در ايران هس��تند ،به سبب نبود ساز و كار مشخص و
نظارت مدتهاست به صدا درآمده و حتي مشخص
نيست ارز وارد ش��ده از سوي گردشگران خارجي به
كشور ،كجا خرج ميشود.
  آمارهاي س�ازمان جهاني گردش�گري چه
ميگويد؟
گردشگري ايران كه در سال ۲۰۱۷ميالدي در مجموع
از  ۴.۸۶۷ميليون توريست خارجي ميزباني كرده بود،
در سال  ۲۰۱۸توانست با  ۴۹.۹درصد رشد اين رقم را
به ۷.۲۹۵ميليوننفربرساندتاپسازاكوادوربا رشد۵۱
درصد ،سريعترين رشد را در ميان كشورهاي جهان در
جذب گردشگر به نام خود ثبت كند.
كش��ور اك��وادور در امري��كاي جنوب��ي در فاصل��ه
زماني  ۲۰۱۷-۲۰۱۸توانس��ته ش��مار گردش��گران

خ��ود را از  ۱.۶ب��ه  ۲.۶ميلي��ون نف��ر افزاي��ش دهد.
رشد ۴۹.۹درصديجذبگردشگربينالملليدرايران
در بازه زماني  ۲۰۱۷-۲۰۱۸در حالي به ثبت رسيده
كه پيش از آن و در فاصله زماني  ۲۰۱۶-۲۰۱۷رش��د
گردشگري ايران منفي  ۱.۵درصد گزارش شده بود.
س��ازمان جهاني گردش��گري از مي��زان درآمدهاي
گردشگري ايران در س��ال  ۲۰۱۸اطالعاتي نداده اما
براي سال  ۲۰۱۷رقم  ۴.۴۰۲ميليارد دالر را به عنوان
درآمد حاصل از جذب گردش��گران خارجي در ايران
اعالم كرده است .درآمد گرشگري ايران در سال۲۰۱۰
ميالدي بر اس��اس اطالعات موج��ود در اين گزارش
 ۲.۴۳۸ميليارد دالر اعالم ش��ده اس��ت .بعد از ايران،
كش��ورهاي مصر ( ۳۶درصد) ،اوگاندا ( ۳۱.۹درصد)،
نپال ( ۲۴درصد) ،اس��لووني ( ۲۳درصد) ،فلس��طين
( ۲۰.۵درصد) ،ويتنام ( ۱۹.۹درصد) ،گرجستان (۱۶.۹
درصد) ،كره جنوبي ( ۱۵.۱درصد) و قطر ( ۱۹.۴درصد)
به ترتيب در رتبههاي بعدي سريعترين رشد در جذب
گردشگر بينالمللي قرار دارند.

  گردش�گري جايگاه خود را در ايران پيدا
نكرده است
آماره��ا و جايگاه تازه ايران در حالي اس��ت كه فعاالن
صنعت گردشگري نس��بت به وضعيت موجود ايران
از حيث زيرس��اختها انتقادهايي داش��ته و چندان
خوشبي��ن نيس��تند .حرم��تاهلل رفيع��ي ،رييس
هياتمديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مس��افرت
هواي��ي و جهانگردي درباره اين موض��وع بيان كرد:
متأس��فانه هنوز صنعت مظلوم گردش��گري پس از
40سال ،جايگاه خود را پيدا نكرده است.رشد اقتصاد
در گروه گردشگري است .تا سال گذشته فقط سه پرواز
از عمان اير به ايران داشتيم اما هماكنون بالغ بر 40پرواز
فقط از كشور عمان به ايران وجود دارد ،پس ميشود
روي آن برنامهريزي كرد.
او افزود :بخش عمدهاي از اقتص��اد و محصوالت ما از
كشور چين تأمين ميشود ،همين كشور بالغ بر ۱۵۰
ميليون نفر توريست خروجي دارد ولي متأسفانه ما از
اين بازار بزرگ استفاده نميكنيم .مقامات گردشگري
كش��ور درباره ايجاد 400ه��زار ش��غل در ازاي ورود
۱۰ميليونگردشگر،صحبتميكننددرحاليكهبايد
گفتبلهشغلايجادميشود،اماايندرشرايطيمحقق
خواهد شد كه دولت سياس��تگذاري آن را به بخش
خصوصي واگذار كند ،همانگونه كه همه كشورهاي
توسعهيافتهدربخشگردشگريدراينمسيرگامنهاده
و توفيق يافتهاند.
رفيع��ي بيان ك��رد :دولتم��ردان در ح��وزه تبليغات
گردشگري بسيار ضعيف عمل كردهاند .كدام استاندار
تاكنون درم��ورد جاذبههاي گردش��گري درآمدزاي

اس��تانش تبليغات گس��ترده هوش��مند ،مناسب و
همهجانبه كرده و برنامهريزي براي جذب توريس��ت
داشته است؟ تبليغ وظيفه انجمنهاي صنفي نيست،
هر چند انجمن صنفي در اي��ن زمينه كارهايي كرده
است.
محمدرضا اكبري ،اس��تاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه
گردش��گري هم به ضعف آموزش گردش��گري اشاره
كرده و معتقد است هنوز باور علم بودن اين صنعت در
ميان مسووالن و مردم شكل نگرفته است .او بيان كرد:
متأسفانه هنوز در بحث آموزش در حوزه گردشگري
نقصداريمونتوانستهايممزيتهايگردشگريرابراي
اجتماع و اقتصاد تبيين كنيم .متأسفانه دانشجويان
و اس��تادان بحثه��اي تاملبرانگي��زي در اين حوزه
نداشتهاند.متأسفانهبهاينرشتهدردانشگاههاپژوهشي
و عملي پرداخته نميش��ود ،براي مثال بومگردي كه
درحالحاضردرحالگسترشاستوبسياربهآنتوجه
و تأكيد ميشود ،كمكم فرهنگ و ساختار روستاها را
نابود ميكند ،چ��ون بدون مطالعه و برنامهريزي براي
توسعه بومگردي اقدام ميكنيم.
اوافزود:نهادهامتأسفانهبعداز 40سالهنوزنتوانستهاند
چالشهاي خود را با صنعت گردشگري برطرف كنند
و بيش از  ۶۰درصد مش��كالت گردش��گري از سوي

ضرورت مديريت يكپارچه اطالعات در حوزه خدمات اجتماعي
رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران بر لزوم مديريت
يكپارچه اطالعات در حوزه خدمات اجتماعي تاكيد كرد.
حسنموسويچلككهبههمراههياتيازايراندرنشست
مشورتي تدوين تقويت نيروي كار خدمات اجتماعي در
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در كشور تونس حضور
دارد با بيان اينكه نيازمن��د مديريت يكپارچه اطالعات
در حوزه خدمات اجتماعي هس��تيم ،گفت :گزارش��ي
از وضعيت كاركنان خدم��ات اجتماعي در اين منطقه
تهيه شده اس��ت كه در ايران اين بررسي توسط انجمن
مددكاران اجتماعي ايران با محوريت وزارت تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي در راستاي تعامل اين وزارتخانه با دفتر
يونيسف در ايران انجام و در گزارش نهايي اين منطقه هم
منتشر شده است .او افزود :در جلسهاي كه با هدف تدوين
چارچوب نهايي تقويت كاركن��ان خدمات اجتماعي با
مشاركت  ۹كش��ور منطقه برگزار ميشود ،مقرر شده تا
از تجارب كش��ورها در اين حوزه اس��تفاده شود .رييس
انجمن مددكاران اجتماعي ايران به ايس��نا گفت :براي

تقويت وضعي��ت كاركنان خدم��ات اجتماعي نيازمند
برخ��ورداري از بانك اطالعات اين كاركنان در س��طوح
ملي ،استاني و شهرس��تاني هستيم تا بتوانيم متناسب
با هر حوزه برنامهريزي بهتري انجام دهيم .در اين راستا
توجه به بينبخشي و بين رش��تهاي بودن بسيار مهم و
اساسي است .موسوي چلك ادامه داد :نيازمند مديريت
يكپارچه اطالعات در حوزه خدمات اجتماعي هستيم تا
با بهرهگيري از تجارب موجود و نيازسنجي مناسب و با
نگاه به آينده برنامهريزي بهتري داش��ته باشيم .درواقع
بايد بتوانيم مبتني بر شواهد برنامهريزي كنيم .او بر لزوم
همكاري همه سازمانها و تشكلها در بخشهاي دولتي
و غيردولتي تاكيد كرد و گفت :بدون ش��ك براي ارتقاي
وضعيت كاركنان خدمات اجتماعي مستلزم تغيير نگاه
سياس��تگذاران اجتماعي و همكاري آنان هستيم .در
اين راستا حمايت مديران ارشد بسيار مهم است و ارتقاي
جايگاه و منزلت اجتماعي كاركنان اين حوزه را تسهيل
خواهد كرد .موس��وي چلك در ادامه اظهاركرد :تدوين

نظاميكپارچهخدماتاجتماعيوارايهكنندگانخدمات
به حوزههاي مختلف از قييل سياس��تگذاري ،آموزش
رسمي در دانشگاهها ،آموزش ضمن خدمت ،هماهنگي
بين بخشي ،اس��تفاده بهينه از منابع موجود ،فراگيري
خدمات اجتماعي در كشور ،حمايت از كاركنان خدمات
اجتماعي و ....كمك خواهد كرد تا در كشور بهتر از قبل
عمل شود البته در اين راستا نيازمند بهرهگيري از تجارب
جهاني هستيم كه فكر ميكنم تشكلهاي بينالمللي
فعال در هر كشوري از جمله يونيسف در حوزه كودكان
ميتواند در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد.
رييس انجمن م��ددكاران اجتماعي اي��ران در پايان
اظهاركرد :نيازمند اين هستيم اطالع داشته باشيم كه
چه تعداد از كاركنان خدمات اجتماعي در حوزههاي
مختلف از جمله كودكان ،زنان ،سالمندان ،افراد داراي
معلوليت ،آسيبديدگان اجتماعي و ....فعاليت دارند
و چ��ه اقداماتي انجام ميدهند ،چ��ه خالءهايي و چه
نيازهايي دارند؟

برخي قوانين باعث سالمندآزاري ميشود
س��المندآزاري از يك سو به مش��كالت و ناتوانيهاي
سالمندان و از سوي ديگر به مشكالت سالمندآزاران و
عدمحمايتهاوسياستگذاريهايدولتبازميگردد،
اين درحالي است كه اين پديده موجب كاهش اعتماد
به نفس ،ان��زوا و بيميل��ي به زندگي در س��المندان
ميش��ود .مهرداد فالطوني ،روانش��ناس اجتماعي با
تاكيد ب��ر لزوم تغيير قوانين مربوط به س��المندان در
ي در دنيا
گفتوگو با ايس��نا ،درباره علت سالمندآزار 
اظهاركرد :س��المندآزاري از يك س��و به مشكالت و
ناتوانيهاي س��المندان و از س��وي ديگر به مشكالت
سالمندآزاران و عدم حمايتها و سياستگذاريهاي
دولت بازميگردد.
او با بيان اينكه بيماريهاي جسماني ،حركتي و روحي
و رواني از جمله مس��ائلي است كه باعث شده افراد در
نگهداريسالمندانتاحدزياديبامشكلمواجهشوند،
درباره علت س��المندآزاري گفت :جوانان و توانمندان
دچار مش��كالت اقتصادي ،سياسي ،مالي و اجتماعي
متفاوتي هستند .از س��وي ديگر ممكن است آنان در
دوران نوجواني از سوي والدينشان مورد نكوهش قرار
گرفته باشند ،در اين حالتها طبيعتا افراد و اقشاري كه
قصد نگهداري از سالمندان را دارند يا اقدام به مراقبت
بيش از ح��د و اندازه (از طري��ق مكانيزم واكنشهاي
دفاعي وارونه) از والدين سالمندشان ميكنند يا آنان
را آزار ميدهند .اين روانشناس فقدان اعتماد بهنفس
و نگرشهاي منفي نسبت به زندگي را از جمله عوامل
بروز سالمندآزاري دانست و اظهاركرد :زماني كه برخي
بزرگس��االن در محاورههاي خ��ود از واژههايي مانند

فرزانگان براي س��المندان استفاده ميكنند ،طبيعتا
بعضي كودكان و نوجوانان نيز بهطور ناخواسته اقدام به
تحقيرسالمندانميكنند.حالآنكهبراساستحقيقات
انجام شده ،س��المندان در بسياري از مواقع تحقيرها
و آسيبهاي جس��ماني كه از سوي ديگران متحمل
ميشوند را مطرح نميكنند ،چراكه احساس ميكنند
شايد حمايتهاي كوچك را نيز از دست بدهند.
وي در ادام��ه ضمن انتقاد نس��بت به عدم حمايتها
و سياس��تگذاريهاي دولت تاكيد ك��رد :دولت بايد
هرچه زودتر چارهاي براي س��المندان بينديش��د .در
مملكت ما دوران س��المندي به عن��وان مرحله آخر

زندگي تعريف ش��ده اس��ت ،يعن��ي جايگاهي كه در
آن س��المندان بايد مرحله آخر زندگي خود را سپري
كنند ،اين درحالي است كه در كشورهاي ديگر تعريف
صحيحي از س��المندي وجود دارد و حتي از اين قشر
براي تربيت فرزندان استفاده ميشود ،بهطوري كه هم
تجربه سالمندان در اختيار ديگران قرار ميگيرد و هم
سالمندان از شادي كودكان شاد و بهرهمند ميشوند.
بنابر اظهارات اين روانشناس ،در حال حاضر در سراي
سالمندان قوانين نانوشته زيادي داريم و قوانيني نيز
وجود دارد كه باعث س��المندآزاري ميش��ود .بهطور
مثال در قوانين ما هنوز بحث مالي بهدرس��تي تعريف

اين نهادهاي دولتي اس��ت.پس از  ۴۰سال هنوز سند
راهبردي توسعه گردشگري نداريم ،چطور ميتوانيم
مسير افق  ۱۴۰۴را طي كنيم؟
اكبري تاكيد كرد :براي بهبود وضعيت گردشگري بايد
بسياري از هزينههاي سنگين همچون هزينه عوارض
ورودي يا عوارض هتلها حذف شود .براي نمونه استان
همدان عوارض تمامي هتلهايش را حذف كرده است
كهغيرمستقيمباعثافزايشجذبگردشگرميشودو
به تناوب آن ماليات استان افزايش مييابد .ساير صنايع
نشت اقتصادي زيادي دارند ،اما گردشگري كمترين
نشت را دارد چرا كه گردش��گري محرك اقتصادي و
اجتماعي محسوب ميش��ود و شتابدهنده است در
نتيجهوقتيدركنارسايرخدماتقرارميگيردتأثيرات
بسيار مثبت اقتصادي در پي دارد.
  نه برنامه هست نه نظارت
اظه��ارات كارشناس��ان در حالي اس��ت كه چندي
پيش در نشس��ت خبري روز جهاني گردش��گري،
عليرضا رحيمي ،مديركل دفتر برنامهريزي توسعه
گردش��گري وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و
صنايع دستي درباره وضعيت موجود زيرساختهاي
گردشگري گفت ۱۷ :سال است كه گردشگري ايران

نقشه توس��عه ندارد؛ يك برنامه سال  ۱۳۵۱نوشته
شد و برنامه ديگر به اوايل دهه  ۸۰مربوط ميشود،
براي همين درح��ال بازنگري برنامه ملي توس��عه
گردشگري هس��تيم 8 .ماه است به كميسيونهاي
دولت ميرويم تا نقش ساير دستگاهها در گردشگري
مشخص شود .سوال اين است اختيار چه بخشي از
گردش��گري با اين وزارتخانه اس��ت؛ بليت هواپيما،
قط��ار ،اتوبوس ،هت��ل ،ويزا!...؟ گردش��گري نقش
هماهنگكنن��ده را دارد .ب��راي همي��ن در س��ند
راهبردي به اين موضوع توجه ش��ده تا تكليف ساير
دستگاهها مشخص شود و احكام هر يك نيز تصويب
خواهد شد.
او افزود :طرح جامع گردش��گي اس��تانها چارچوبي
نداشت .دو هفته قبل طرح جامع گردشگري استانها
تصويبشد.ميگويندگردشگريصنعتمهمياست.
چقدر مهم اس��ت!؟ ميخواهند جاي نف��ت را بگيرد.
چگونه؟  ۲۰سال اس��ت درباره حساب اقماري حرف
زده ميشود اما تا به حال تحقق نيافته .حساب اقماري
اصال ماجراي سادهاي نيست و هر كشوري به آن مجهز
نيست .ما موفق شديم  ۵جدول آن را آماده كنيم .كار
پيچيدهاي بود .اكنون الزم است بانك مركزي و مركز
ملي آمار نيز وارد عمل شوند.

برايخشكاندنريشهجرايمبايدفقرراريشهكنكرد
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس با تاكيد بر اينكه
زيرساختها براي كاهش جمعيت كيفري بايد فراهم
ش��ود ،گفت :براي خشكاندن ريشه جرايم و جمعيت
كيفري زندانها بايد فقر را ريشهكن كرد.
سلمان خدادادي با تاكيد بر اينكه نگاه به زندانيان بايد
تربيتي و اصالحي باشد ،گفت :نوع نگاه و نگرش جامعه
به زندانيان بايد اصالح ش��ود البته در حال حاضر نوع
نگاه حجتاالسالم رييسي به زندانيان ،مطابق با نياز
فعلي جامعه است.
او بر ضرورت اس��تفاده از تمامي ظرفيتهاي كشور
ب��راي كاهش جمعيت كيف��ري زندانها تاكيد كرد
و افزود :زيرس��اختها براي كاه��ش جرايم كيفري
بايد فراهم ش��ود و بهطور قطع يكي از زيرساختها
حل مش��كالت اقتصادي مردم است .وي با تاكيد بر
اينكه بيكاري و فقر و نداري ريشه بسياري از جرايم و
آسيبهاي اجتماعي است ،به خانه ملت گفت :براي
خشكاندن ريش��ه جرايم و جمعيت كيفري زندانها

نشدهاست،يعنياغلببزرگساالنبهدنبالتقسيمارث
هستند .فالطوني در ادامه يكي از ابعاد سالمندآزاري
را ابعاد مالي و تاكيد فرزندان بر تقس��يم ارث و ميراث
دانس��ت و بر لزوم تغيير قوانين مربوط به س��المندان
تاكيدكرد.اوبهايسناگفت:عمومابسياريازسالمندان
مرفه مورد آزار مالي قرار ميگيرند و به محض غفلت از
خود و اموالش��ان فرزندان آنها اقدام به مصادره اموال
آنها ميكنند .بهطور مثال ميبينيم كه بسياري از آنان
در ابعاد مالي مورد سوءاستفاده قرار ميگيرند ،ممكن
است كارت پولشان توسط فرزندانشان برداشته شود
ي��ا فرزندان بهطور پنهاني و حتي از س��ر اجبار از آنان
امضا بگيرند و متوجه نباش��ند كه والدينشان متوجه
كالهبرداري آنها ميشوند.
اين روانشناس در ادامه س��رزنش كردن ،كتك زدن،
تهديد و تحقير كردن را از جمله ابعاد س��المندآزاري
ذكر و اظهاركرد :سالمندآزاري موجب كاهش اعتماد
بهنفس،انزواوبيميلينسبتبهزندگيدرآنانميشود.
گاهي اوقات بيان كلماتي همچون «تو چرا من را به دنيا
آوردي»« ،اين همه بچه ميخواستي چه كار؟»« ،تو
باعثشديمنبهاينوضعبيفتم»و...ازسويفرزندان،
سالمندان را در وضعيت روحي نامناسبي قرار ميدهد
اين درحالي است كه آنان در اين دوران نيازمند توجه
ومحبتهستند.
فالطوني در ادامه به س��المندآزاري اجتماعي اشاره
كرد و گفت :در صورتي كه س��المندان از دوس��تان و
آش��نايان خود فاصله بگيرند و از ديدار با دوستانشان
محروم شوند ،احساس بيارزشي ،حقارت ،در خود فرو

بايد فقر را ريش��هكن كرد؛ متاس��فانه در حال حاضر
برخي جوان��ان تحصيلكرده به دليل نبود اش��تغال
مناس��ب براي تامين معيش��ت خود به قاچاق روي
آوردند بنابراي��ن چنين جرايم��ي افزايش ظرفيت
زندانه��ا را ب��ه دنب��ال دارد و اگر ب��ه دنبال كاهش
جمعيت كيفري زندانها هستيم بايد بهبود وضعيت
توليد و اشتغال را در دستور كار قرار داد .اين نماينده
مردم در مجلس دهم ،يادآور شد :البته قضات بايد در
صدور حكم نهايت دقت را داشته باشند زيرا بخشي از
افرادي كه برايشان حكم صادر ميشود پس از مدتي
بيگناهي آنها به اثبات ميرسد.
خدادادي بر ضرورت اصالح و تربي��ت زندانيان براي
بازگشتبهزندگيفرديواجتماعيتاكيدكردوگفت:
توجه به اشتغال ،آموزش و معيشت زندانيان ميتواند از
بازگشت دوباره آنها به زندان جلوگيري كند؛ نياز است
سازمان زندانها ،خيرين و دولت به حمايت از زندانيان
توجه جدي داشته باشند.

رفتگي ،ناراحتي و اضطراب در آنان پديدار ميشود و
از آن جايي كه اضطراب ،استرس و افسردگي موجب
پايين آمدن سيستم ايمني بدن ميشود ،در اين حالت
در حركات بدني ،تنفس و ...نيز دچار مشكل ميشوند و
زماني كه از نظر جسماني افت كنند دچار بياختياري
در دفع مدفوع و ادرار خود ميشوند ،درنتيجه عفونت
در آنان افزايش مييابد و ممكن است دچار مشكالت
بيشتري شوند .لذا افرادي كه تصور ميكنند با اذيت و
آزار سالمندان عقدههاي دروني خود را خالي ميكنند
بايدبدانندكهبابرخوردنامناسبباسالمندانمشكالت
خود و س��المند را افزايش ميدهند .وي درباره نحوه
برخورد با سالمندان توضيحاتي ارايه و اظهاركرد :در
علم روانشناس��ي گفته شده كه هنگام تصميمگيري
حتي اگر قرار است به نظر سالمندان اهميت داده نشود
باز هم از آنان نظرشان را بخواهيم زيرا ممكن است در
ديدگاههاي آنان تجارب پنهاني وجود داشته باشد .از
سوي ديگر با نظر خواستن از آنان به سالمندان شوق
زندگي هديه ميدهيم.
اين روانشناس در پايان گفت :در جامعه امروز كه همه
دچارمشكالتمختلفيهستندنميتوانانتظارداشت
همه اف��راد با يكديگر مهربان باش��ند اما همه موظف
هستند به سالمندان احترام بگذارند البته اگر در قانون
براي سالمندان جايگاهي در نظر گرفته ميشد و از نظر
سراي سالمندان با مشكل مواجه نبوديم احترام و عزت
سالمندان نيز حفظ ميشد .يادمان باشد كه سالمندان
به دوران جواني بازنميگردند اما ما به دوران سالمندي
خواهيم رسيد.

راهوشهرسازي
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مديرعامل شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران تشريح كرد

مشوق مالي براي سرمايهگذاري در ايرتاكسي

گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه وزير راه و شهرسازي خبر داده است ،در ايام
اربعين سال جاري دو پرواز از كرمانشاه و ايالم به سمت
عراق انجام خواهد شد .مديرعامل شركت فرودگاهها و
ناوبريهواييايراننيزبااشارهبهتالشاينشركتبراي
افزايشجذبسرمايهدرحوزهايرتاكسيازتخفيف30
درصدي خدمات فرودگاهي به هواپيماهاي سبك به
عنوان يكي از مشوقها براي تسهيل سرمايهگذاري در
اينحوزهخبرداد.سياوشاميرمكريهمچنينبااشاره
به روند تكميل زيرساختهاي ايرتاكسي با هماهنگي
وزارت راه و س��ازمان هواپيمايي ،گف��ت :فعال امكان
پرواز ايرتاكس��ي به فرودگاههاي پرتردد وجود ندارد.
اميرمكري در گفتوگو با فارس درباره آخرين وضعيت
راهاندازي ايرتاكسي در فرودگاههاي كوچك و موضوع
هوانورديعمومي،اظهاركرد:متقاضيايرتاكسيبخش
خصوصي است .اگر بخش خصوصي با محاسبات خود
تشخيص دهد كه اين ظرفيت ميتواند برايش درآمدزا
و اقتصادي باشد ،اين كار را شروع ميكند .مديرعامل
شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران اظهار كرد :در
اين حوزه ،قطعاً هر كسي كه زودتر وارد شود ،بيشترين
سود را از اين شرايط خواهد داشت.
تكميل زيرساختهاي ايرتاكسي
وي با اشاره به روند تكميلي زيرساختهاي ايرتاكسي
در كش��ور ،گفت :در مرحله اول با هماهنگي سازمان
هواپيمايي كش��وريو موافقت وزير راه و شهرسازي
و ح��وزه معاون��ت حمل و نق��ل وزارتخان��ه ،در حال
فراهمسازي زيرساختها و ايجاد مشوقهايي براي اين
حوزه هستيم ،اما بحث اصلي صدور مجوز براي ايجاد
شركتهاي ايرتاكسي از سوي س��ازمان هواپيمايي
كشوري است كه آنها اين موضوع را پيگيري ميكنند.
اميرمكري اظهار كرد :البته محدوديتهايي در حوزه
امنيتي اين پروازها وجود دارد ك��ه در حال مذاكره و
تبادل نظر با دستگاههاي مربوطه در اين حوزه هستيم
تا به نتيجه برسد.
ايرتاكسي براي فرودگاههاي كوچك
مديرعامل ش��ركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
درباره احتمال راهاندازي ايرتاكس��ي در فرودگاههاي
پرتردد نظير مهرآباد و شهيد هاشمينژاد مشهد ،اظهار
كرد :در فرودگاههاي مهرآباد و مشهد ظرفيتتكميل
است و اين فرودگاهها ظرفيت ايرتاكسي ندارد و نياز هم
نيست ،ايرتاكسي بيشتر براي جاهايي است كه پرواز
برنامهاي وجود ندارد اما فرودگاهها و شهرهاييكه پرواز
برنامهاي روتين زيادي دارند ،و در هر ساعت كه مسافر
نياز داشت ،پرواز وجود دارد ،نيازي به ايرتاكسي ندارد
و اصال براي مسافر هم ارزش اقتصادي ندارد چون هر
لحظه پرواز وجود دارد.

امكان پرواز از شهرهاي كوچك
ويدرپاسخبهاينكهاگرمتقاضيايرتاكسيقصدپروازاز
شهرهاي كوچك به پايتخت يا مشهد داشت ،بايد چكار
كند؟ گفت :اگر مس��افري قصد استفاده از ايرتاكسي از
مناطق كم تقاضا يا فرودگاههاي كوچك را داش��ت ،به
برخي از مراكز استان منتقل ميشود و از آنجا به تهران
س��فر ميكند .اميرمكري ادامه داد :فع ً
ال ايرتاكسي از
فرودگاههاي كوچك به ته��ران به دليل ترافيك باالي
فرودگاهتهرانومحدويتهاييكهداريم،نداريم؛ترجيح
ميدهيم فرودگاههايي ك��ه ترافيك كمتري دارند ،در
گام اول وارد بحث ايرتاكسي شوند .مديرعامل شركت
فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران اضافه كرد :همچنين
ما در اين صورت دس��تمان بازتر است تا ساير خدمات
هوانوردي عموميرا در فرودگاههاي كوچك ارايه دهيم
و اين خدمات در اين فرودگاهها مناسبتر خواهد بود.

تخفيف 30درصدي به ايرتاكسي
وي درباره اعمال تخفي��ف  30درصدي بابت خدمات
تعرفه فرودگاهي و ايرتاكسي و تناقض آن با قانون ماده
 ،161توضيح داد:در قانون م��اده  63اختياري به وزير
راه و شهرسازي داده اس��ت كه به تشخيص خود براي
افزايش تعداد پروازها تا 30درصد تخفيف در تعرفههاي
فرودگاهي قائل ش��ود .اميرمكري ادامه داد :البته اين

تخفي��ف  30درصدي عمدتا به پروازه��اي زير 2000
كيلوگرم (هواپيماهاي كه وزن تيكآف آنها زير 2000
كيلوگرم است) اختصاص مييابدكه اغلب هواپيماهاي
 2الي 3نفره هستند.
مديرعاملشركتفرودگاههاوناوبريهواييايراناضافه
كرد :همچنين بايد به اين موضوع هم توجه داشت اين
تخفيف در تناقض با قانون ذكر شده نيستچون ما براي
افزايش پروازها بازاريابي ميكنيم.
بر اس��اس اين گزارش ،هفتم خردادماه امسال شهرام
آدمنژاد ،معاون حمل و نقل وزير راه و شهرس��ازي ،در
مراس��م امضاي تفاهمنامه هوانوردي عموميبا حضور
رييس سازمان هواپيمايي كشوري ،مديرعامل شركت
فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و دبير س��تاد توس��عه
فناوريهاي فضايي و حمل و نقل پيشرفته از راهاندازي
«تاكسي هوايي» در دو مسير تا پايان سال خبر داد.
به گزارش فارس ،روز 10مهرماه امسال ،محمد اسالمي،
وزير راه و شهرسازي نيز اعالم كرد:شركت هواپيمايي
ايراناي ر براي ايام اربعين امس��ال تعداد  ۲پرواز در قالب
ايرتاكسي از كرمانشاه و ايالم راهاندازي كرده است.
مزاياي فعاليت ايرتاكسيها در كشور
تاكسيهاي هوايي اصطالحي كلي است كه براي همه
نوع هواپيماهاي دربستي مورد استفاده قرار ميگيرد و

عبارت است از اس��تفاده از هواپيما در مسيرهاي بدون
برنامه پروازي كه موجب صرفهجويي در هزينه و زمان
شما ميشود .از آنجايي كه هواپيماهاي مورد استفاده
در تاكسي هوايي ،كوچك هس��تند؛ در نتيجه قيمت
آنها نسبت به هواپيماهاي بزرگ و متوسط بهطور قابل
مالحظهيي كمتر است.
به گزارش «تعادل» ،هزينه تعمير و نگهداري هواپيما و
قطعات آن ،بيمه ،عوارض فرودگاهي ،مصرف سوخت
و ...نيز نسبت به هواپيماهاي بزرگ و متوسط ،پايينتر
اس��ت .در كل ميتوان ش��ركت ارايهدهن��ده خدمات
تاكسي هوايي را با سرمايه به مراتب كمتري نسبت به
شركتهاي هواپيمايي بزرگ تاسيس كرد .هواپيماي
بزرگ و متوس��ط موجود در ناوگان هوايي كش��ور در
بسياري از فرودگاهها ،به علت مشكالت فني و عملياتي
(طول باند كوتاه؛ عدم وجود دستورالعملهاي تقرب و
خروجي؛ عدم وجود تجهيزات اطفاي حريق مورد نياز
هواپيماهاي بزرگ) امكان انجام نشس��ت و برخاست
را ندارند .درحالي كه هواپيماهاي س��بكوزن (مانند
تاكسي هوايي) با ابعاد و وزن كم ،قابليت كنترل باال و...
ميتوانند در بسياري از فرودگاههاي كوچك نشست و
برخاست كرده و در نتيجه مسيرهاي متنوعتري را در
اختيار كاربران قرار دهند.
درحال حاضر ،فرودگاههاي زيادي در كشور وجود دارند

كه به علت كمبود تعداد مسافر ،پرواز برنامهيي در آنها
وجود ندارد .اين درحالي است كه اينگونه فرودگاهها در
تمامي طول سال فعال هستند و ساالنه بودجه فراواني
صرف نگهداري از آنها ميش��ود .همچنين منابع مالي
زيادي نيز صرف ساخت و احداث اوليه اين فرودگاهها
شده است .ادامه اين روند تنها زيان مالي براي كشور به
همراهخواهدداشت.اينجاستكهسيستمتاكسيهوايي
ميتوان��د به مدد آيد؛ زيرا اين مش��كالت در آن مطرح
نيست .پرواز با تاكس��ي هوايي ميتواند طبق تقاضاي
كاربر و با وجود شش و چهار يا حتي يك نفر مسافر انجام
گيرد .از اين رو ،فعاليت هواپيماهاي سبكوزن در قالب
تاكس��ي هوايي ،ميتواند خأل موجود در ناوگان هوايي
كشورراتاحدودزياديبرطرفكردهوبهرونقفرودگاهها
به خصوص فرودگاههاي كوچك و نزديك كردن آنها به
مرز سوددهي مثمرثمر باشد .هواپيماهاي كوچك و با
ظرفيتپايين،پرسنلكمترينيازدارند(عموماًيكودر
موارديدونفربرايهرپروازبهصورتمستقيم)،سوخت
به مراتب كمت��ري مصرف ميكنند و ...كه اين نكات به
ارتقايبهرهوريوكاهشهزينههايپرواز،كمكشاياني
ميكند.اينويژگيها،دقيقاًمنطبقبرنيازهاواقتضائات
صنعت تاكسيهاي هوايي است.
بهرهگيري از موتورهاي جت و وزن كم سبب ميشود كه
اين هواپيماها از سرعت مناسبي برخوردار بوده و بتوانند
در مسيرهاي طوالني ،صرفهجويي در زمان را به عنوان
يكي از مزاياي برجست ه تاكسي هوايي ،به وجود آورند.
پروازبراساستقاضا،اصليترينوبرجستهترينويژگي
اين سيستم اس��ت .به عبارت سادهتر در اين سيستم،
پروازها طب��ق تقاضاي كاربران انجام ميش��وند .اين
ويژگي ،سيس��تم را براي جابهجايي مسافرين بسيار
طي كمترين
ايدهآل ميكند؛ زيرا متقاضي ميتواند با ّ
تشريفات اداري به شركت ارايهدهنده خدمات تاكسي
هوايي رجوع و با پرداخت بهاي مورد نياز ،پروازي را در
زمان دلخواه و از مبدأ به مقصد مطلوب درخواست كند.
پرواز مورد نظر در س��اعت مقرر ،بدون اينكه به انتظار
طوالني در س��الن ترمينال فرودگاه براي چك كردن
بليتصدوركارتپروازوتحويلبارنيازباشد،بهسرعت
انجامشدهومسافرراازكوتاهترينمسيربهمقصدنهايي
خواهد رساند.
از طرف ديگر ،براين اس��اس ،شركتهاي فعال در اين
صنعت،پروازهايخاليوبدونصرفهاقتصادينخواهند
داشت .ش��ايد س��ادهترين مثال ،همين تاكسيهاي
دربست در برابر اتوبوسهاي ساعتي است .شركتهاي
هواييبزرگدرحكماتوبوسهايبزرگيهستندكهبايد
سر ساعت در ايستگاه حاضر شوند تا مسافر در صورت
تمايلسوارآنشود.ايناتوبوسهاحتيبدونمسافرنيز
موظف به خدماترسانياند .اين نكته (تقاضامحوري)،
مهمترين وجه تمايز بين صنعت تاكسيهاي هوايي از
ديگر زيرشاخههاي صنعت هوايي است.

با وجود ابالغيه ستاد بازآفريني شهري مطرح شد

نبود زمين براي ساخت انبوه مسكن در كالنشهرها
گروه راه و شهرسازي|
درحالي كه براس��اس ابالغيه س��تاد بازآفريني شهري
همچنين دس��تور مس��تقيم رييسجمهوري در سال
گذش��ته ،دس��تگاههاي دولت��ي موظفند ك��ه اراضي
بالاستفاده خود را براي ساخت مسكن در اختيار وزارت
راه و شهرس��ازي قراردهند ،سرپرست معاونت مسكن و
ساختمان وزارت راه و شهرسازي در تازهترين اظهاراتش
ميگويد :اختصاص زمين دولتي دركالنش��هرها براي
احداث پروژههاي مسكن ،امكان پذير نيست.
فروردينسال،97ستادبازآفرينيشهريدرسيونهمين
جلس��ه خود ابالغيهاي را به دستگاههاي دولتي تسليم
كرد كه براس��اس آن تمامي دستگاههاي دولتي موظف
ميشدند كه براساس ماده  ۶قانون ساماندهي ،اراضي در
اختيارخودرابهصورترايگانبراياجرايطرحبازآفريني
ش��هري در اختي��ار وزارت راه و شهرس��ازي قراردهند؛
پس از اي��ن ابالغيه هم رييسجمهوري بارها به ضرورت
همكاري دستگاههاي دولتي با وزارت راه و شهرسازي و
ارايه زمين رايگان براي ساخت مسكن اشاره كرد و اجراي
اين دستور و ابالغيه از س��وي شركت بازآفريني شهري
مورد پيگيري قرار گرفت .مديرعامل شركت بازآفريني
ش��هري طي سال گذشته و ابتداي امس��ال بارها بر عدم
همكاري دستگاههاي دولتي در واگذاري زمين به وزارت
راه و شهرس��ازي صحه گذاشت و چندي پيش هم اعالم
كرد كه تنها وزارت دفاع با توجه به تفاهمنامهاي كه با اين
وزارتخانه براي ساخت مسكن براي نيروهاي مسلح امضا

كرده ،اقدام به واگذاري زمين كرده است .حال با گذشت
يكسا لونيم از دس��تور رييسجمهوري و ابالغيه ستاد
بازآفرينيشهريوهمچنيناعالمطرحهاييمانندتامكاد
كه برواگذاري زمين دولتي تكيه دارند ،سرپرست معاونت
مسكن و ساختمان از نبود زمين براي ساخت مسكن در
كالنشهرهاميگويد.
بهگزارشمهر،محمودمحمودزادهباتاكيدبراينكهاحداث
واحدهاي مسكوني در س��طح كالن به دليل عدم وجود
زمين مقدور و ميسر نيست ،ميافزايد :اينگونه نيست كه
وزارتراهوشهرسازيبگويدميخواهدمسكندرمقياس
كالن بس��ازد ،زيرا اصال زميني وجود ندارد .محمودزاده
ادامهميدهد:زمينجزئيدرسطحشهرهاودرشهرهايي
كه غالبا مشكل مسكن وجود ندارد ،موجود است؛ بنابراين
راهب��رد زمين دادن ج��واب نميدهد و بايد به س��مت
راهبردهاي جديد برويم تا موضوع مس��كن و ساختمان
را در كش��ور مديريت كنيم .او اظهارمي كند :هماكنون
سنگيني سبد خانوار متعلق به بخش مسكن است و واقعا
كساني كه حتي سالهاست مسووليت زندگي را عهدهدار
هستند تامين مسكن برايشان دشوار است .از اين رو ،بايد
تالش كنيم تا متقاضيان واقعي مس��كن را صاحب خانه
كنيم .سرپرس��ت معاونت مسكن و ساختمان ميگويد:
تمركز بر برنامهريزي مس��كن از اولويتهاي ماست و با
بازتعريف طرح جامع مديريت صنعت ساختمان كشور
تالش ميكنيم تا بازيگ��ران و متغيرهاي فراوان صنعت
ساختمانوحدودفعاليتآنهاراتعيينكنيم.محمودزاده

ادامهميدهد:دربخشبرنامهريزيمسكندوطرحمطرح
شده و در حال پيگيري است .يكي بحث تكميل مسكن
مهرومديريتتكميلوتحققآناستكهفلوچارتيبراي
آن ترسيم شده و ديگري اجراي طرح اقدام ملي است .به
گفته او ،پيشنويسي تهيه شده كه با مقياس شهر و استان
و همچنين تامين سهميه طرح اقدام ملي مسكن ،انجام
شدهاست،دراينرابطهدوسطحتعيينشدهكهسطحاول
شاملدستگاههاوسازمانهايستاديشاملسازمانملي
زمين و مسكن ،شركت عمران شهرهاي جديد ،شركت
بازآفريني شهري ،بنياد مسكن ،بانك مسكن و ...است.
سرپرست معاونت مسكن و ساختمان ميافزايد :سطح
دوم استانها هستند كه سبد متنوعي براي هركدام تهيه
و تنظيم ش��ده است ،بر اساس ابالغ وزير راه و شهرسازي
سهميه هر استان تعيين شده و بر اساس سهميه تعيين
شده ،استانها اقدام به فعاليت ميكنند؛ پيشنويس اين
موضوع در طرح اقدام ملي به اتمام رسيده و در مسكن مهر
در حال انجام هستيم.
راهاندازي اجارهداري حرفهاي
يكي از طرحهاي وزارت راه و شهرس��ازي براي بهبود
وضعيت بازار اجاره ،راهاندازي اجاره داري حرفهاي است.
موضوعي كه سرپرس��ت معاونت مسكن و ساختمان
هم به آن اش��اره ميكند و ميگويد :برخي دهكهاي
درآمدي ،امكان خريد مسكن را در ميان مدت و حتي
بلندمدت هم ندارند كه براي حل مشكل اين افراد كه

 5درصد حاشيه كالنشهرها مقصد  95درصد سرمايهگذاريها
پيروزحناچي،شهردارتهرانگفت:يكيازعارضههاياصلي
كالنشهرهايماايناستكه ۹۵درصدسرمايهگذاريدر
۵درصدمساحتاطرافكالنشهرهاانجامميشودوهمين
موضوعمسائلزياديرابهوجودآوردهاست.
به گزارش ايس��نا ،حناچي در س��ي و پنجمين نشس��ت
كميس��يون شهرس��ازي و معماري مجمع ش��هرداران
كالنشهرهاي ايران كه با حضور مس��ووالن شهر تهران
برگزار شد،گفت :اجراي ايدهآلكار دركالنشهرها سخت
و پرعارضه است .از س��وي ديگر بيتوجهي به مسائل هم
عوارض جبرانناپذيري دارد .ايده آل شهرداري اين است
كه با عوارض و درآمدهاي پايدار شهر را اداره كند اما با اين
نقطه فاصله داريم و گرچه وابستگي به ساخت و ساز مانع
تحقق اين هدف در كوتاهمدت اس��ت ولي حتي اگر سالي
چنددرصدبههدفنزديكشويمبايدبهسمتآنحركت
كنيمتابتوانيمكيفيتزندگيدرشهرراافزايشبدهيم.ما

در تهران از اين بحران عبور كردهايم ،كليد حل اين مساله
در دست شهرهايي است كه در آستانه اين مشكل هستند
يابهتازگيازاينمرزعبوركردهاند.اوبابياناينكهتجربيات
جهانيدربارهاعمالمحدوديتدرحريمكالنشهرهايدنيا
به منظور مديريت فعاليت و جمعيت در شهرهاي اقماري
گفت :ما نيز در تهران يك محدوده  ۲۵ساله داشتهايم كه
در آن هيچ نوع بارگذاري صورت نميگرفته است ،اما اين
محدودهزيرباررفت.همچنيندرايننشستجمالينژاد،
معاون عمران و توسعه شهري وزير كشور نيز گفت :يكي از
مشكالتمادرشهرهاموضوعرضايتمنديازدستگاههاي
اجرايي اس��ت و با توجه به نوع فعاليت شهرداريها جعبه
سياهرضايتمنديمردمحوزهشهرسازيومعمارياست.در
نتيجهنقشمعاونتشهرسازيومعماريشهرداريهانقش
بسيار مهمي دارند .او افزود :موضوعات زيادي براي بررسي
وجود دارد مانند رعايت مقررات شهرسازي ،پيشگيري از

تخلفات،اجرايموفقطرحهايبازآفرينيشهري،توجهبه
سيماومنظرشهري،مناسبسازي،مسووليتماده 100و
مادهسه.همهاينموضوعاتماراواداربهحلمسالهميكند.
معاونوزيركشوردربارهموضوعبالتكليفيشهرداريهابين
وزارتكشورووزارتراهوشهرسازيگفت:قانونبهصراحت
مشخص كرده هدايت و حمايت و نظارت بر شهرداريها
بر عهده وزارت كش��ور اس��ت .او درباره بحثهاي قضايي
شهرداريها گفت :ما به تازگي جلساتي را با دستگاههاي
نظارتي چ��ون قوه قضاييه و س��ازمان بازرس��ي و ديوان
محاسبات گذاشتهايم .او گفت :در حوزه مديريت شهري،
رييسجمهوريبردوموضوعمهمبازآفرينيشهريوتوسعه
حملونقلعموميتأكيدكردهواكنونزمانپيگيرياين
موضوعاتاستزيرابهزمانآمادهسازيبودجه ۹۹نزديك
ميشويمونيازاستكالنشهرهادرجلساتتدوينبودجه
حضورداشتهباشند.

متاس��فانه در جامعه كم هم نيستند ساماندهي نظام
اجارهداري در دستور كار است .او اظهار ميكند :ازديگر
سياستهاي كالني كه دردستوركار معاونت قرار دارد
عالوهبربازنگريطرحجامعمديريتصنعتساختمان
كشور،ساماندهياجارهداريحرفهايوايجادموسساتي
براي تحقق آن است .محمودزاده راهاندازي اجارهداري
حرفهاي را در س��ه فاز قابل انج��ام ميداند و ميگويد:
اجارهبلندمدتباهمراهيخيرينوارگانهايحمايتي،
واحدهايي احداث ميشوند و در اختيار متقاضيان قرار
ميگيرد كه اين طرح در كالنش��هرها اجرا ميشود،
همچنين ايجاد ش��ركتهايي كه كار آنها اجاره داري
حرفهاي است هم در دس��تور كار قرار دارد .او با تاكيد
بر اينكه راهاندازي اجارهداري حرفهاي نيازمند اصالح
آييننامه است ،ميگويد :پيشتر در قانون ساماندهي
اعالم شده بود كه  5سال اجارهداري انجام شود و بعد از

آن اجازه فروش داده شود ،در اصالح اين بند قانوني از
قانونساماندهياجازهفروشرانميدهيم،چونسازنده
پيش فروش ميكند و هدف قانون محقق نميش��ود.
سرپرست معاونت مسكن و ساختمان ،نوع دوم و سوم
اج��اره داري را اجاره داري كوتاهمدت برميش��مارد و
ميگويد:دراجارهداريكوتاهمدتهدفافراديهستند
كه با پس انداز امكان صاحب خانه شدن را پيدا ميكنند
و در اين بخش شركتهاي اجاره داري وارد ميشوند و
اين كار در حال ساماندهي است .او با اشاره به اينكه قرار
نيست اجارهداري سنتي را مختل كنيم ،ادامه ميدهد:
نوع سوم اجارهداري كوتاهمدت براي افرادي است كه
در مقطع خاصي نيازمند مس��كن اجارهاي هس��تند،
همچون اف��رادي كه براي تحصيل نيازمند مس��كن
اجارهاي هستند كه اين كار با همكاري بخش خصوصي
انجام ميشود.

تعاملياحلمشكل؟
محمد س��االري نيز در اين نشس��ت گفت :متاسفانه در
نظامات تصميمگيري و تصميمس��ازي كشور ما ،همه
صرفا به بيان مش��كالت ميپردازند و مش��خص نيست
چه كساني مسوول و متولي حل اين مشكالت هستند و
همه مسووالن بهجاي پاسخگويي رويكرد مطالبهگري را
انتخاب ميكنند .او با اشاره به سخنان جمالينژاد معاون
وزير كشور مبني بر تعامالت خوبي كه با مسووالن وزارت
راهوشهرس��ازي دارند ،ادامه داد :آيا هدف تعامل است يا
حلمسائلومشكالتموجود،اينكهتعامالتخوبيداريد
جاياميدوارياستامادربارهمثالموضوعنظاممهندسي
هيچراهكارواقدامراهگشاييانجامنشدهونظاممهندسي
در تمامي ابعاد تبديل به يك مشكل و چالش شده است.

مالي توسط شخص رييسجمهور در اولويت كاري دولت
قرار گرفته اما متاسفانه دستگاههاي دولتي و بانكها به
وعدهها و وظايف خ��ود در اين خصوص عمل نكردهاند و
عدم تحقق اين رويكرد بسيار نگرانكننده است ،چراكه
شكس��ت اين رويكرد ،شكس��ت رويكرد كيفيسازي و
هويتبخشياست.
او اضافه كرد :با توجه به تنگناهاي مالي دولت و مشكالت
اقتصادي كشور ،حتي بهصورت محدود بايد دستگاههاي
دولتي ،بانكها و نهاد مديريتشهري كنار سرمايهگذاران
بخشخصوصي بستههاي تشويقي موثر را ايجاد كنند تا
جنبش بازآفريني شهري به الگوهاي عيني در بخشي از
محالتكشوروتهرانتبديلشود.عضوشورايشهرتهران
ادامه داد :اكنون گفته ميش��ود  ۴۰درصد بافت فرسوده
ش��هر تهران احيا و بهسازي ش��ده ،در حالي كه اينگونه
نيستوتنهادرجاسازيانجامشدهووضعيتساختمانها
در برابر زلزله بهتر شده اما بازآفريني انجام نشده و حتي
كيفيتزندگيدراينمحالتنهتنهابهترنشدهكهبهدليل
جمعيتپذيري ،بدتر هم شده است.

درجاسازي نه بازآفريني بافت!
ساالري با اشاره به مس��اله بافت فرسوده در كشور اظهار
كرد :بازآفريني ش��هري يك فرصت بينظير براي حوزه
شهرسازي و معماري كشور است كه با وجود تنگناهاي

ايرانشهر
خريد عرصه مسكن مهر
اجباري نيست

مديرعامل عمران پرديس از افتتاح  ۱۰هزار مسكن
مهر خبر داد و گفت :به مالكان مسكن مهر كه عرصه
راخريداريكنند،سنداعيانوعرصهمنتقلميشود.
مهديهدايتدرگفتوگوباتسنيم،اظهاركرد:باتوجه
به تقاضاي مالكان مسكن مهر كه نگران مالكيت99
سالهبودند،ظرفيتيرادرقانونبودجهايجادكرديمتابر
ايناساسمردمباقيمتهايكارشناسيصاحبعرصه
مسكنمهرشوند.اوادامهداد:يكيديگرازمباحثاين
بوده كه بتوانيم سازوكار فروش عرصه را فراهم كنيم؛
اين اتفاق در شهر پرديس روي داد و سازوكار مربوطه
عملياتيشد.مديرعاملعمرانپرديسباتاكيدبراينكه
خريد عرصه واحدهاي مس��كن مهر اجباري نبوده و
اختيارياست،افزود:عرص هواحدهايمسكونيمهربا
يكپنجمقيمتروزبهمالكانواگذارميشود،اينكار
نيزباداليلقانونيانجامشدهودرمحاسبهقيمتعرصه
ضرايب كاهنده اعمال ميش��ود .هدايت اظهار كرد:
فروشعرصهمسكنمهربهمالكانباحدود 20درصد
قيمت روز مستند و محكمهپسند است .او با يادآوري
اينكهتماممنابعماليحاصلازفروشعرصهواحدهاي
مسكنمهر 100درصدصرفاينطرحميشود،گفت:
اين منابع مالي مكملي شده كه موجب ايجاد ارزش
افزوده براي واحدهاي مسكن مهر شده است ،چراكه
شركتعمرانزيرساختهايروبناييوزيربنايياين
واحدهاراايجادميكند.

پيشبيني باران شديد
تا سهشنبه در  ۸استان

سازمان هواشناسي از بارش باران شديد و تگرگ تا
سهشنبهآيندهدربرخياستانهاخبرداد.بهگزارش
تس��نيم ،امروز  13مهر با تقويت سامانه بارشي در
سيستان و بلوچس��تان ،هرمزگان و نيمه جنوبي
كرمان ،رگبار شديد باران همراه با وزش شديد باد
موقتيورعدوبرقودرمناطقمستعدريزشتگرگ
پيشبينيميشود.همچنيندرجنوبشرقفارس
و جنوب بوشهر نيز رگبار پراكنده باران گاهي همراه
با رعد و برق و وزش باد روي ميدهد .روز يكش��نبه
از شدت سامانه بارش��ي در مناطق جنوبي كشور
كاستهشدهامافعاليتآنبهشكلرگباربارانگاهي
با وزش باد و رعد و برق در نيمه جنوبي سيستان و
بلوچستان ،جنوب كرمان ،هرمزگان ،جنوب فارس
و جنوب بوش��هر ادامه خواهد يافت .طي روزهاي
دوشنبه و سهشنبه 15و 16مهر با توجه به جريانات
فصلي مرطوب جنوب��ي در س��اعات بعدازظهر تا
اوايل شب در برخي مناطق سيستان و بلوچستان،
هرمزگان و جنوب كرمان رگبار پراكنده باران گاهي
با رعد و برق روي خواهد داد.

انجام پروازها به بغداد و نجف
طبق برنامه

دبيرانجمنشركتهايهواپيمايي،گفت:پروازهااز
ايرانبهفرودگاههايبغدادونجفطبقبرنامهدرحال
انجاماستوشركتهايهواپيماييهمبرايسفرهاي
اربعين مجوزها را از فرودگاههاي نجف و بغداد اخذ
كردهاند.مقصوداسعديسامانيدرگفتوگوبافارس
شآمدبرخياتفاقاتدرعراقدر
اظهاركرد:باوجودپي 
حالحاضرهمهپروازهايكشورمانبهفرودگاههاي
بغداد و نجف طبق برنامه در حال انجام اس��ت .دبير
انجمن شركتهاي هواپيمايي ادامه داد :تدابير الزم
امنيتي در كش��ور عراق ايجاد شده است همچنين
اليه حفاظتي در اطراف فرودگاههاي نجف و بغداد
وجود دارد و پروازها در حال انجام است؛ ضمن آنكه
مسافران با اس��كورت وارد فرودگاه بغداد ميشوند و
مسافرانيكهازفرودگاهبغدادقصدخارجشدنددارند
با اس��كورت خارج ميشوند تا بدينترتيب مشكلي
برايپروازهانداشتهباشيم.اودربارهآخرينوضعيت
اخذمجوزهايپروازياظهاركرد:درحالحاضرهمه
شركتهايهواپيماييمجوزهاوتاييديههايالزمرا
از فرودگاههاي نجف و بغداد براي پروازهاي اربعين
گرفتهاندومشكلخاصيدراينبارهنداريم.

تكميل مترو تهران  ۲۰۰هزار
ميليارد اعتبار نياز دارد

محمد عليخاني ،رييس كميسيون عمران و حمل
و نقل شوراي ش��هر تهران ،گفت :براي تكميل تمام
كمبودهايمتروبه ۲۰۰هزارميليارداعتبارنيازاست
كه اگر همين روند در مترو دنبال شود ۲۰سال ديگر
هم مترو كامل نميش��ود .به گزارش مهر ،عليخاني
با اش��اره به جلس��هاي كه به تازگي با مديران مترو
داش��تهاند ،افزود :در اين جلسه در خصوص ساختار
متروصحبتومطرحشدكهدرمديريتمتروتشتت
وجود دارد و استقالل و تمركز مديريتي كه پيش از
اين در مترو وجود داش��ت ديگر وجود ندارد .او ادامه
داد :تشتت مديريتي و ناهماهنگي ساختاري باعث
شده پيشنهاداتي در خصوص چارت آنجا پيشنهاد
شود كه مورد تاييد كميسيون عمران و حمل و نقل
نيز بود ،بايد به ش��ركت مترو اختيارات بيشتري داد
و چارت آن اصالح ش��ود و همان قدرتي كه در زمان
آقاي هاش��مي وجود داشت دوباره به مترو داده شود
تا كمتر ناهماهنگي ايجاد شود .وي ادامه داد :بخشي
از تجهيزات مترودرگمركخاك ميخوردو تاكنون
تنها ۷۰واگن كه حدود ۱۰قطار ميش��ود ترخيص
شدهكه ۴قطارتحويلمتروشدهو ۶قطارديگرنيزدر
دست تهيه است .اگر روند كنوني ادامه يابد ،قطعا در
حوزهواگنمتروواتوبوسبابحرانروبهروخواهيمشد
ودولتبايددراينحوزهبهتعهداتخودعملكند.
اودرخصوصسرانجام ۶۳۰واگنيكهقراراستدولت
بهشهرداريتحويلدهد،گفت:اين ۶۳۰واگندرپيچ
وخماداريقراردارد.عليخانيبااشارهبهافزايشقيمت
واگنمتروگفت:قيمتواگنمترواز ۵ميلياردتومان
به ۱۵ميلياردتومانرسيدهاستويكقطارمترو۱۰۰
ميليارد تومان قيمت دارد كه با اين اعتبارات كنوني
 ۲۰سالديگرنيزمتروتجهيزاتشتكميلنميشود.

اخبار
بررسي شيوههاي جذب
نقدينگي براي خودروسازي

درنشستاعضايكارگروهماليواقتصاديمشترك
ميان ايران خودرو و قطعهسازان ،راهكارهاي تامين
مالي و توزيع عادالنه نقدينگي ميان قطعهس��ازان
اراي��ه و ديدگاهها و نظر س��ازندگان در مورد آن به
منظور تسريع در فرآيند اجرايي بررسي شد .در اين
نشست قائم مقام اجرايي مديرعامل گروه صنعتي
ايران خودرو ضمن تاكيد برش��رايط ويژه كش��ور،
خواس��تار همراهي و همدلي فعاالن حوزه تامين
براي بهبود وضعيت توليد شد .حميد مرادي افزود:
به دنبال ايجاد بستري شفاف در پرداخت مطالبات
قطعهسازانهستيمتانقدينگيهرچندمحدودبه
صورت عادالنه ميان آنان توزيع شود .او از پيگيري
جذب نقدينگي از منابع مختلف خبر داد وگفت :از
منابع مختلفي به دنبال تامين مالي هستيم و براي
تحقق آن نيازمند حماي��ت از نهادها و ارگانهاي
ذيربط هستيم .هرچند مذاكرات مختلفي توسط
مديرعاملگروهباسازمانهايمختلفصورتگرفته
اماعملياتيشدنتصميمگيريهادرشرايطفعليو
نجاتصنعتخودرووتوليددركشوربسيارضروري
اس��ت .مرادي تصريح كرد :بايد تمامي منابع براي
بهبود وضعيت فعلي بسيج شوند ،ايران خودرو نياز
به نيروي پيش برنده اوليه دارد تا بتواند رونقي را در
تامينوتوليدايجادكردهوباساماندهيخودروهاي
ناقصبهسمتتوليدتجاريحركتكند.ويضمن
دعوت از سازندگان براي حركت جمعي و همراهي
در مسير پيش��رفت و تعالي ايران خودرو و زنجيره
تامينپيشبينيكردتاطيماههايآتيوباعملياتي
شدنبرنامهها،توليدبهروندبسياربهترينسبتبه
شرايطفعليدستيابد.عباسحاجفتحعليها،قائم
مقام مديرعامل در مالي و اقتص��ادي ايران خودرو
نيز در اين نشس��ت اظهار كرد :در مقطعي از زمان
هستيم كه جز با همدلي امكان عبور موفقيت آميز
از آن وجود ندارد .در مجموعه ايران خودرو و زنجيره
تامين عرق بااليي نسبت به توليد و صنعت كشور
وجود دارد كه قابل تحسين و مباهات است .وي با
بيان اينكه اصل و هدف رونق توليد اس��ت ،تصريح
كرد :بايد همكاريهاي ش��كل گرفته ادامه يابد تا
بتوانيم لوكوموتيو صنعت كش��ور را نجات دهيم.
حاج فتحعليها افزود :با ساماندهي و شفافسازي
نظام پرداخت ،توليد در خطوط س��ازندگان رونق
خواهد يافت و به ش��رايط عادي بازخواهيم گشت.
درايننشستمديرعاملساپكونيزازتشكيلشش
كارگروهتخصصيبرايرفعمسائلموجوددرميان
ايرانخودرووزنجيرهتامينخبردادوگفت:كارگروه
ماليواقتصاديبرايشفافسازيونظاممندكردن
پرداختبهقطعهسازاناهميتبسيارزياديدارد.

از توليد كاغذ و مقوا چه خبر؟

جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت،
معدنوتجارت(صمت)نشانميدهدكهدر ۵ماهه
نخست امسال ۳۹۸هزار و ۸۰۰تن انواع كاغذ توليد
شده كه نس��بت به توليد ۳۸۹هزار و ۹۰۰تن از اين
محصوالت در مدت مشابه سال گذشته  ۲.۳درصد
افزايشرانشانميدهد.
بهگزارشايسنا،همچنيناينآمارنشانميدهدكه
تا پايان مرداد ماه امسال  ۳۰۷هزار و  ۶۰۰تن كارتن
توليد شده كه نسبت به توليد  ۲۳۳هزار و  ۲۰۰تن
از اين محصول در مدت مش��ابه سال گذشته۳۱.۹،
درصدافزايشداشتهاست.توليدنئوپانوفيبرنيزدر
اين مدت به ترتيب ۲۶.۴و ۳.۴درصد افزايش داشته
و به  ۲۸۸هزار و  ۲۰۰و  ۵۱۷هزار و  ۲۰۰مترمكعب
رسيده است .اين در حالي است كه در پنج ماهه اول
سال گذشته به ترتيب ۲۲۸هزار و ۵۰۰هزار و۱۰۰
مترمكعبنئوپانوفيبرتوليدشدهاست.
اي��ران در توليد بس��ياري از انواع كاغ��ذ و مقواهاي
پرمصرفازجملهكاغذتيشووكاغذبستهبندي(الينر
و فلوتينگ) به خودكفايي رسيده ،اما در شش ماهه
دوم سال گذشته توليد كاغذ چاپ ،تحرير و روزنامه
ناچيز بوده و به گفته دبير سنديكاي توليدكنندگان
كاغذ و مقواي ايران ،مهمترين علت آن مش��كالتي
استكهتوليدكنندگاندرزمينهپرداختمالياتبر
ارزش افزوده با آن مواجه هستند .همچنين از پاييز
س��ال  ۱۳۹۶بازار كاغذ تحرير و روزنامه با كمبود و
افزايش قيمت مواجه است ،تا جايي كه در مقاطعي
برخينشريههاوروزنامههامجبوربهكمكردنتعداد
صفحاتخودشدند.
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صنعت،معدنوتجارت

«تعادل» از پيچ و خم واردات خودرو گزارش ميدهد

ترفندي بهنام واردات ناوگان حملونقل عمومي

تعادل|نيلوفرجمالي|
اززمانممنوعيتوارداتخودروتاكنونچالشهاي
زياديبيندولتوواردكنندگانخودروهابهوجود
آمده است .از طرف ديگر ،به نظر ميرسد ،دولت به
دنبالبازكردنروزنهايبرايوارداتمحدودخودرو
باشد.ازاينرو،طرحهاييازبخشهايمختلفدولت
راهي هيات دولت ميشود تا ش�ايد يكي از آنها به
نتيجهبرسد.يكروزوارداتخودروازطريقمناطق
آزادوروزديگروارداتخودروهايهيبريديكههر
يكتوسعهناوگانحملونقلعموميراباخوديدك
ميكشد.امادراينميانكارشناسانمعتقدندكهاين
ترفندهميشگيدولتهابرايوارداتخودروبودهو
پسازبهثمرنشستنتنها 10درصدآنبهحملونقل
عموميميرسد،باقيدربازارآزادبهفروشميرسد.
به گفته آنها اگر دولت رونق ساخت داخل بر اساس
سياستهاياقتصادمقاومتيرادنبالميكندبايد
برايآنبرنامهداشتهباشدوحتياگربرنامهايبراي
آننداردبايدصادقباشد؛ايندرحالياستكهدولت
صادقانهبرخوردنميكند.

وارداتخودرو«ممنوع»؛هيبريدي«آزاد»!
سال گذشته ممنوعيتهاي وارداتي گريبان خودروها را
نيز گرفت .اين در حالي بود كه برخي ثبت س��فارشها از
سوي بخش خصوصي براي واردات خودرو صورت گرفته
و وارد گمركات كشور شد؛ اما براي اجراي اين ممنوعيت،
اجازهورودخودروهايازقبلثبتسفارششدهدادهنشدو
همچناناينخودروهادرگمركاتكشورخاكميخورند.
به اين معن��ي كه هنوز دولت و بخش خصوصي به توافقي
نرسيدهاندتاتكليفاينخودروهاروشنشود.
در واقع هنوز 6هزار خودرو در گمركات كش��ور دپو شده و
معطل ترخيص هستند و چرايي آنها نيز مشخص نشده
اس��ت .طبق آخرين برآوردهاي انجام شده سال گذشته
حدود ۱۴هزار و ۶۰۰پرس��نل در شركتهاي واردكننده
خودرو مشغول كار بودند و اين در حالي است كه حاال فقط
سههزارو ۵۰۰نفرمشغولكارهستند.آنطوركهازسوي
واردكنندگان خودرو تخمين زده ميش��ود چنانچه اين
رويه يعني پافشاري بر ممنوعيت واردات خودرو ادامه يابد
تا پايان امسال نيز  2هزار نيروي انساني ديگر از شركتها
تعديلخواهندشد.
دليل اين ممنوعيت عالوه ب��ر تحريمهايي كه در زمينه
قطعات از س��وي امريكا ص��ورت گرفته بود ،رس��يدن به
خودكفايي و پيروي از اقتصاد مقاومتي هم بود .اما به نظر
ميرسددولتذاتاازرونداينممنوعيتراضينيست؛چراكه
دراينمدتبهانههاوراههايمختلفيرابرايوارداتخودرو
ازطرقمختلفپيگيريميكندتاباحفظممنوعيتواردات
خودروازگوشهوكناربتواندخودروهاييراواردكشوركند.
در اين راس��تا ،ماه گذش��ته مناط��ق آزاد در پي ترخيص

خودروهايدپوشدهدراينمناطقتالشكردتاتاييدطرح
آزادسازيوارداتخودروراازدولتبگيردكهبنابهگفتهدبير
شوراي عالي مناطق آزاد اين طرح موافقت وزارت صمت و
گمرك را گرفته و روي ميز دولت است .تاييد اين طرح كه
همچنان روي ميز دولت استكه احتمالواردات خودرو از
طريق مناطق آزاد را افزايش ميدهد .اين در حالي بود كه
مدير توس��عه صادرات ،گمرك و ارزش افزوده مناطق آزاد
تاكيدميكردكهاينوارداتتنهابرايتوسعهناوگانعمومي
ممكنخواهدشد.ناصرخرماليدراظهاراتيبيانكردهبود
كه دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد و سازمان حمل و نقل و
پايانههاي كشور با متوليگري شهرداري تهران به دنبال
اينهستندكهخودروهايعموميمانند«:ونواتوبوس»را
از مناطق آزاد وارد كشور كنند و اين مورد امكانپذير است.
همچنينوارداتناوگانعمومينيزدرصورتيانجامخواهد
شدكهدستگاهمتوليموردنظرنيزبتواندمصوبهموردنظر
راازهياتوزيراناخذكندتاوارداتناوگانعموميازطريق
مناطقآزادامكانپذيرشود.
پس از اين ماجرا ،اكنون قائم مقام وزير صنعت ،معدن
و تجارت ميگويد كه با توجه به محدوديتهاي ارزي
معتقديمچنانچهقرارباشد،خودرويهيبريديبهكشور
واردشود،صرفااينخودروهاجهتبازسازيناوگانحمل
و نقل عمومي به كار گرفته ميش��ود .حسين مدرس

خيابانيتاكيدكردهكهبحثيمبنيبروارداتخودروهاي
هيبريديآنهمبراينوسازيناوگانحملونقلعمومي
مطرح اس��ت و هدف از واردات اين ن��وع خودروها نيز
كاهشآلودگيهوا،انتقالتكنولوژيبهكشورواستفاده
ازفناوريهاينويناست.اومعتقداستكهبرايواردات
خودروهاي هيبريدي هنوز به توافق كامل نرسيده اند؛
اما با توجه به محدوديتهاي ارزي چنانچه قرار باشد،
خودرويهيبريديبهكشورواردشودصرفااينخودروها
جهتبازسازيناوگانحملونقلعموميبهكارگرفته
خواهدبود.اينمقاممسوولتاكيدكردكهچنانچهروسيه
درتوليدخودروهايهيبريديحرفيبرايگفتنداشته
باشد ،ممكن است در واردات آن از اين كشور برنامهاي
شكلگيرد.همچنينباانتقالخودروهايهيبريديبه
كشورقراراستتكنولوژيآنبرايصنعتخودروسازي
ايران به كار گرفته شود تا خودروسازان ما خودشان هم
بهتوليدكنندگانخودروهايهيبريديتبديلشوند.
«برنامهريزي»نيازروزصنعتخودروسازي
در اين راستا ،يك كارشناس صنعت خودرو و عضو هيات
علمي دانشگاه عالمه طباطبايي در پاسخ به چرايي روند
ممنوعيتها و سياس��تهاي جديد براي واردات خودرو
به خبرنگار «تعادل» ميگويد :نگاه دولت همواره نگاهي

درآمدي بوده و هيچگاه از واردات بدش نيامده است .امراهلل
امينيادامهميدهد:ممنوعيتوارداتخودروهايخارجي
بهدليلسياستهايباالدستيمرتبطباسرانقوااستكه
درحوزهاقتصادمقاومتيرقمخوردهاست.اوضمنتاكيدبر
اينكهدولتدربودجهخودوارداترادرنظرگرفتهاستتااز
طريقعوارضگمركيدرآمدزاييكندازرويكردچندگانه
دراينزمينهميگويد.
اين كارشناس صنعت خودرو معتقد است كه در اين ميان
فعاليتهاييمخالفباسياستممنوعيتوارداتخودرواز
سوي بخش خصوصي و دولت صورت گرفته است .بخش
خصوصي تعدادي خودرو وارد كش��ور كرده است و برخي
از آنها از طريق در مناطق آزاد وارد ش��دهاند و اكنون دولت
نميداندكهبايدبااينخودروهاچهكند.اوميافزايد:برخي
از اين خودروها با ارز 4200توماني وارد كشور شده و دولت
معتقد اس��ت كه بايد اختالف ارزي آن با قيمت  12هزار
تومان كنوني پرداخت شود؛ اين در حالي است كه برخي از
واردكنندگان،خودروها رابا ارز 4200تومانيپيش فروش
كردهاند و اكنون خريداران زي��ر بار پرداخت مابهالتفاوت
ارزي آن نميروند .اين روند باعث پيچيده ش��دن شرايط
خودروهاي دپو شده اس��ت؛ چراكه پيش از اين به راحتي
خودروواردكشورميشدودولتنيزازآناستقبالميكرد.
به گفته اميني ،در گذشته و در برهههاي زماني خاص اين

نوعاختالفاتوجودداشتهاستواكنونواردكنندگانفشار
ميآورندتاخودروهايشانواردكشورشود؛چراكهمنافعشان
در آن اس��ت .از طرف ديگر ،واردات بيش از حد خودروها
پيش از اعمال قانون ممنوعيت آن نشاندهنده اين است
كهدولتبرنامهايدرزمينهخودروندارد؛چراكهدرصورت
برنامهريزي ميتوانست ممنوعيت واردات خودرو را منوط
بهارتقاكيفيتخودروسازيهايداخليكند.
اوباتاكيدبراينكهدولتهيچبرنامهمدونيبرايخودروسازي
كش��ور ندارد ،به «تعادل» گف��ت :از طرف ديگر همچنان
بيميلبهوارداتنيست،اماافراديهمدراينميانشيطنت
ميكنند.بهعنوانمثالسالگذشتهسامانهثبتسفارش
ازطريقعدهايهكشدهوچندهزارخودروواردكشورشد
كه بنا بر اين بود تا افرادي كه در اين زمينه نقش داشتهاند
محاكمهشوند؛اماهنوزهيچاتفاقيرخندادهاست.
اين كارش��ناس صنعت خ��ودرو در بخ��ش ديگري از
صحبتهاي خود به دور زدن برخ��ي قوانين از طريق
خودروس��ازان اش��اره كرده و ميگويد :برخ��ي از اين
خودروس��ازيها باي��د 1200خ��ودرو پي��ش فروش
ميكردند؛ اما بيش از 7هزار خودرو در آن مقطع زماني
توسط همان خودروسازي پيش فروش شده است .در
اين ميان ثبت س��فارشهاي انجام ش��ده براي واردات
آنها ب��ا افزايش قيمت ارز نيز همراه ش��ده كه اكنون نه
كاري از دست خودروساز بر ميآيد و نه مردم .او درباره
راهكارهايحلاينمشكلنيزاينگونهتوضيحميدهد:
دولت چارهاي ندارد يا بايد اين خودروها را متروكه اعالم
كند،يابايدمرجوعكنديااينكهباواردكنندگانآنهاطي
جلساتي به توافق برسد؛ اما نبايد فراموش كرد كه اين
راهحلكوتاهمدتاستوبرايبلندمدتدولتبايدبرنامه،
استراتژيوسياستمشخصداشتهباشند.
اميني در م��ورد طرح دولت ب��راي واردات خودروهاي
هيبريدي جهت نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي،
نيزبيانميكند:درتماممقاطعزمانيهميشهاينبهانه
برايوارداتخودروهايحملونقلعموميوجودداشته
است؛امااينپرسشهاپيشميآيدكهاكنونقراراست
اين خودروها با چه قيمتي خريداري ش��وند؟ يا با چه
قيمتيداخلكشوربهفروشبرسند؟كرايهحملونقل
آنهاچقدرخواهدبود؟
اوتاكيدميكندكههرمقطعزمانيكهقصدوارداتخودرو
وجود داشته بهانهاي به نام حمل و نقل عمومي را در كنار
خوديدككشيدهاست؛اماپسازواردات 10درصدازآنبه
ناوگانمذكوردادهشدهوباقيآندربازارآزادبهفروشرفته
است.اينترفنديوارداتچيهاوبخشيازبدنهدولتاست.
او در پايان بر اين نكته تاكيد ميكند :اگر دولت برنامه براي
رونقساختداخلبراساسسياستهاياقتصادمقاومتي
را دنبال ميكند بايد براي آن برنامه داشته باشد و حتي اگر
برنامهاي براي آن ندارد ،بايد صادق باشد كه ميخواهد چه
كاريراانجامدهد؛امادولتصادقانهبرخوردنميكند.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي:

حركت به سمت استراتژي اقتصاد بدون نفت

قائممقام وزير صنعت ،معدن وتجارت گفت :بندرچابهار
با دارا ب��ودن قابليتها و ظرفيتهاي الزم ميتواند به يك
بندر تجاري مهم به وي��ژه در زمينه ترانزيت و حملونقل
كاال در ايران تبديل شود .به گزارش وزارت صمت ،حسين
مدرسخيابانيدرهمايشفوالددرچابهاربااشارهبهاينكه
چابهار ميتواند به يكي از قطبهاي توليد و صادرات فوالد
كشور تبديل ش��ود ،اظهار كرد :فضاي تشديد تحريمها
سرعتپيشرفتبندرچابهارراتشديدكردهاستوضرورت
دارداجراينهضتانبارسازيدراينبندرسرعتگيرد.اوبا
اشارهبهاينكهطولايناستانهزارو ۱۰۰كيلومتروگستره
آن به اندازه چندين كش��ور اروپايي اس��ت ،افزود :چابهار،
گوهري در جنوب شرقي كشور با امكاناتي منحصر بهفرد
استودرشرايطتحريموفشارهايبينالملليبركشورمان
ميتواندنقشمهميدرورودكاالهاياساسيداشتهباشدو
سيستانوبلوچستانرنگينكمانيازمعادنوتنوعاقليمي
است.قائممقاموزيرصمتادامهداد:توسعهزيرساختهاي
تجاري براي توس��عه صنعتي و معدني و اقتصادي كشور
ضرورت دارد و بندر چابهار به عنوان مهمترين زيرساخت

تجاريدركانوناينتوجهقرارداردوپيشرانتوسعهتوليدو
رونقتوليدتوجهبهتوسعهزيرساختهايتجارتبهعنوان
پيشراناقتصاداست.اوتصريحكرد:دربخشتوليدبهدليل
نوسان ارزيوارداتبهشدتكنترلشدهوازطرفيواردات
حدودهزارو ۶۰۰قلمكاالرابهخاطرحمايتازساختداخل
ممنوعكرديمواينبدانمفهوماستكهتوليدكنندهداخلي
بدون تهديد و سايه كاالي خارجي نسبت به توليد كاالي
خوداقدامكند.مدرسخيابانيافزود:حضورواحداسفنجي
 ۱.۶ميليون تني در چابهار نويد بخش آن است كه بتوانيم
منطقهآزادچابهاررابهعنوانيكيازقطبهايبزرگفوالد
كشوربا توجهبهنزديكيبهبازارهاي آسياي شرقيووجود
آبكهبرايواحدهايفوالديموردنيازاست،مطرحكنيم.
او با بيان اينكه ۲.۲ميليون تن ماهانه توليد فوالد در كشور
داري��م ،افزود ۱.۲:ميليون تن از اين فوالد توليدي مصرف
ميش��ود و حدود ۱تا ۱.۲ميليون تن در ماه نيز بايد صادر
شود.اويادآوريكرد:صادراتعالوهبراينكهوظيفهارزآوري
و توسعه تجاري را بر عهده دارد ،وظيفه استفاده از ظرفيت
خالي بنگاههاي توليدي كشور را نيز بر عهده ميگيرد .او

ادامهداد:چابهاربهعنوانيكيازقطبهايبزرگاقتصادي
وبندريكهفوقالعادهظرفيتهايخوبيازلحاظدسترسي
و اقلي��م دارد ،ميتواند نقش مهمي در اين حوزه ايفا كند.
مدرس خياباني اظهار اميدواري كرد كه در كنار راهاندازي
واحدفوالديموضوعزيرساختهانظيرخطريلراهآهنكه
برايحملونقلبسيارمهماستنيزراهاندازيشودتاكانون
توليدوزنجيرهفوالدكشوردرچابهارراهبيفتد.

ضرورتتقويتزيرساختهايچابهار
ازسويديگر،رييسكميسيوناقتصاديمجلسشوراي
اسالمي ،كه در « همايش فوالد در چابهار» حضور يافته
بود،گفت:تحريمفرصتيتاريخياستكهازظرفيتهاي
زيادي كه در كشور وجود دارد ،بستري و امكاني بسازيم
تا بتوان اقتصاد كشور را سامان داد .الياس حضرتي افزود:
آرزوي سالهاي س��ال ما بر اين بود كه آيا روزي خواهد
رسيد كه كشور را بدون نفت اداره كنيم ،از زمان مصدق
اين شعار و ايده در ذهن سياستگذاران ما بوده است اما
هر سال نسبت به سالهاي قبل وابستگي به نفت بيشتر

شد.بنابهاظهاراتايننمايندهمجلس،سالهادرمجلس،
دولت ،ايدهها و مجامع سياس��تگذاري افراد بر اين باور
بودندكهبايدبهسمتاستراتژياقتصادبدوننفتبرويم
اما هر سال در بودجه و رديفها وابستگي به نفت بيشتر
ميش��د .حضرتي عنوان كرد :افزاي��ش قيمت و فروش
بشكههاينفتاينوابستگيراافزايشودرنهايتنتيجه
اينكهملتيتنبلشديمكهبهقيمتنفتتوجهميكنيم،
مسائلمذكور،رانتيباهزارانفسادايجادكردكهبخشي
ازآنرااينروزهاميبينيم.اوافزود:گردشروزگاربهجايي
رسيد كه امروز به وجود آمد و امروز نه با اختيار نه با تدبير
و نه با عق��ل و منطق بلكه از روي اجبار ،توفيق نصيب ما
شدهكهتهديدتحريمرابهفرصتتبديلكنيموبهتكاپو
بيفتيم و مسائل اوليه و ضروري و اجتناب ناپذير را حل و
فصل كنيم .حضرتي با تاكيد بر اينكه با اين همه درآمد و
نعمت چش��م اميد ما در اين سالها به قيمت نفت بوده،
افزود :اين توفيق اجباري ،يك فرصت طاليي و تاريخي
اس��ت كه از ظرفيتهاي زيادي كه در كشور وجود دارد
بستري و امكاني بس��ازيم كه ذهنهاي قوي و قدرتمند

بخش خصوصي به س��مت يافت��ن راهحلهايي بروند.
اين نماينده مردم در مجلس ده��م ،ادامه داد :آيا امكان
افزايش درآمدهاي ماليات��ي از باب كاهش فرار مالياتي
يا ايجاد پايههاي جديد مالياتي چه در بخش مس��كن،
سرمايه و… و ايجاد يك بستر سامانه قوي نظام مالياتي
كه تمام فعاليتهاي افراد ثبت و ضبط ميشود تا بتوان
در چارچوب قانون ،ماليات س��تاني كرد ،وجود دارد؟ ،با
اقداماتكارشناسيوعلميميتواندرآمدهايمالياتيرا
افزايشداد .او گفت:بايدازخامفروشيجلوگيريشودواز
بخشخصوصيدرعملحمايتكرد؛بطورمثالازبخش
گردشگريوتوريستيبايدحمايتكرد،امااگربطورمثال
كسيبگويدگردشگرجاسوساستوزيرساختحمايت
ازگردشگري نباشد ،نبايد انتظار درآمدزايي از اين بخش
داشت .حضرتي با بيان اينكه با عزم ملي و هماهنگي قوا
تحتهدايتمقاممعظمرهبريبايدازظرفيتهايكشور
استفادهشود،بهاقتدارايرانوسرنگونكردنپهپادمتجاوز
امريكايياشارهكردوگفت:ايراندرشرايطخوبياستو
بايداقتصادكشوررانيزساماندهيم.

وزير صنعت ،معدن و تجارت:

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

30005320

خامفروشي مواد اوليه كاهش يافته است
وزي��ر صنع��ت ،معدن و تج��ارت گفت :سياس��ت ما
جلوگيري از خامفروشي كشور در تمامي رشتههاي
صنعتي اس��ت كه اين موضوع را اكنون در مورد مس
و فوالد انجام دادهايم و بر همين اساس خامفروشي در
كشور كاهش يافته است .به گزارش ايرنا ،رضا رحماني
درسفربهاستانگيالنبااشارهبهاينكهواحدهايافتتاح
شدهمطابقمزيتهايمنطقهوكشورماناست،عنوان
كرد :افتتاح اين واحد مفتول مس��ي به معني محقق
شدن شعار مبارزه با خامفروشي است و مصداق عيني
جلوگيري از خامفروش��ي است و ما اين سياست را در
همهرشتههايصنعتيپيگيريميكنيم.اوبهبازديداز
واحد صنعتي توليد قطعات خودرو در گيالن اشاره كرد
و گفت :در اين واحد قطعهسازي صدها قطعه خودرو
توليد ميش��ود كه در گذشته وارد ميشد كه اين امر؛
راهكارحلمشكالتاساسيهمچونفقر،بيكاري،حل
معضالت معيشتي و توسعه مناطق است.
وزير صنعت ،معدن و تج��ارت با تاكيد بر افتتاح طرح
صنعتي نئوپان فومنات عنوان كرد :تاكنون نئوپان به
كشور وارد ميشد كه واحدهايي مانند نئوپان فومنات،
موجب قطع وابستگي ميشوند .او يكي از برنامههاي
وزارت صمت را توسعه براس��اس مزيتهاي مناطق
دانست و گفت :در همين راستا ،آمايش سرزميني در

حوزه صنعت ،در تمامي اس��تانها طي سال گذشته
انجام ش��د كه مزيتهاي نسبي هر منطقه شناسايي
شده اس��ت .تكليف قانوني همين است كه در كشور،
توازن زنجيره ايجاد شود.
رحماني همچنين در نشس��ت با مجمع نمايندگان و
اس��تاندار گيالن با بيان اينكه گي�لان ميتواند قطب
صنعت پوش��اك كش��ور باش��د ،بر لزوم فعال شدن
ظرفيته��اي صادراتي كش��ورهاي حاش��يه درياي
خزر تاكيد ك��رد .او با بيان اينكه ضرورت دارد از روابط
استراتژيك خود با كشورهاي حاشيه خزر ،براي توسعه
مبادالت تجاري خود بهرهبرداري كنيم ،افزود :تبادالت
تجاري ايران با كشورهاي اوراسيا از آبان ماه امسال آغاز
ميشود؛ اين مهم يكي از بهترين فرصتهاي ممكن
براي توس��عه و افزايش صادرات ان��واع اقالم كااليي از
استانهاي شمالي ايران به كشورهاي عضو اين پيمان
اقتصادي است.
وزير صنعت ،مع��دن و تجارت ادام��ه داد :با توجه به
دغدغههاي موج��ود در تامين نقدينگ��ي مورد نياز
واحده��ا ،انتظار م��يرود در اين خص��وص مديريت
دقيقت��ري اعمال ش��ود و با ي��ك اولويتبندي روي
طرحهايي س��رمايهگذاري و تامين مالي كنيم .بيش
از  ۴۱۰طرح صنعتي استان باالي  ۶۰درصد پيشرفت

فيزيكي اس��ت كه ميتوانند در تخصيص منابع مالي
جزو اولويتها باش��ند.رحماني در دي��دار با آيتاهلل
فالحتي نماينده ولي فقيه در گي�لان نيز گفت :آمار
صدور پروانههاي بهرهبرداري و جواز تاسيس واحدهاي
صنعتي رش��د قابل قبولي نسبت به مدت مشابه سال

قب��ل دارد كه اين امر ،نش��اندهنده روند اميد بخش
توليد در كش��ور اس��ت .او عنوان كرد :امسال يكي از
موثرترين اقداماتي كه در بخش توليد انجام شده است،
موضوعساختداخلوتقويتتوليداتداخلياستكه
اميدواريم اين روند تداوم داشته باشد.

جهان
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آمارها از نزديك شدن امريكا به ركود خبر ميدهند

چين اينبارمنجي اقتصاد جهاني نخواهد بود

گروه جهان|
نشانههاي احتمال وقوع ركود در اقتصاد روز بهروز تقويت
ميشودوايندرحالياستكهيكدليلبزرگترهمبراي
نگراني وجود دارد :اينكه چين اينبار نميتواند به نجات
اقتصادجهانيبياييد.
بلومبرگ نوشته ،تنها در يك هفته گذشته آماري منتشر
شدهكهنشانميدهدتوليدمحصوالتكارخانهاياياالت
متحده بطور غيرمنتظرهاي كاهش يافته و به پايينترين
سطح خود در يك دهه گذش��ته رسيده است .حقوق و
دستمزد شركتهاي خصوصي نيز كمتر از پيشبينيها
بوده است .اين آمارها اقتصاددانها را به اين فكر انداخته
استكهشايداينكاهشرشداقتصاديبهاينمعنياست
كه اقتصاد امريكا به ركود احتمالي نزديك شده است .اين
در حالي است كه انتظار ميرود صندوق بينالمللي پول
نيزدرگزارشيكهقراراستبزوديمنتشركندپيشبيني
خود از رشد اقتصادي جهان را بار ديگر كاهش دهد.
يكي از موتورهاي محركه اقتص��ادي كه پس از دو دوره
ركود در اياالت متحده ( 2001و فاجعهاي كه در 2007
ميالدي رخ داد) به نجات اقتصاد جهاني آمد ،چين بود .در
آنزمانباتشديدبحرانمالي،پكننرخبهرهراكاهشداد
و خط اعتباري گشود كه باعث شد تا تقاضا براي همهچيز
باال برود از زغال س��نگ اس��تراليا گرفته تا خودروهاي
آلماني .اما واقعيت اين اس��ت كه اينبار در صورت وقوع
ركود ،شاهد چنين چيزي نخواهيم بود .پكن نشان داده
كه اينبار ديگر تمايلي براي دور ديگري از محركهاي
گسترده مالي ندارد.
در ش��رايطي كه مقامهاي چيني س��ال گذش��ته رشد
اقتصادي خوبي را تجربه كردند براي برداشتن قدمهاي
بعدي احتياط بيش��تري دارند كه بخشي از آن تشديد
جنگهاي تجاري و تعرفهاي است.
در اين ميان كارشناسان نيز انتظار دارند كه ارزش يوان
امسالبهكمترينسطحخوددرطوليكدههاخيربرسد.
افزايش تنشهاي بين امريكا و چين به ديگر مشكالت
اقتصادي اژدهاي زرد دامن زده اس��ت و رشد اقتصادي
چين به يكي از كمترين س��طوح خود در طول سه دهه
اخير رسيده است .در شرايطي كه دولت اين كشور وعده
داده است اقدامات الزم را براي بازگشت رشد اقتصادي

به سطوح نيرومند س��الهاي پيش فراهم خواهد كرد،
چشمانداز اقتصادي چين چندان روشن نيست.
از زماني كه واش��نگتن ،چين را در فهرست كشورهاي
دس��تكاريكننده نرخ ارز قرار داد ،ارزش يوان در برابر
دالردودرصدافتكردهاستوبانكمركزيچيننيزنرخ
برابري  ۷يوان به ازاي هر دالر را هدفگذاري كرده است.
ميشل اوري مدير مركز تحقيقات بازارهاي مالي در بانك
روبو بانك ،گفته« :يوان اكنون توس��ط بانك مركزي در
سطح فعلي حفظ ش��ده است اما جنگ تجاري احتماال
بدترخواهدشد.اينمسالهباعثافزايشفشارهاروييوان
خواهد شد و اگر اين اتفاق بيافتد ،خبر بدي براي تمامي
ارزهاي نوظهور خواهد بود».

در نظرس��نجي رويترز از  ۶۰كارش��ناس ارزي ۳۱ ،نفر
معتقدند كه ارزش يوان تا پايان سال بيش از ميزان فعلي
كاهش خواهد يافت و ۲۹نفر نيز معتقد بودهاند كه ارزش
يوان در محدوده  ۷.۱۵حفظ خواهد شد.
مارتين راسموس��ن كارشناس مسائل چين در موسسه
كپيت��ال اونوميكس ،گفته« :فكر ميكنم نش��انههايي
وجود دارد كه ما را به رسيدن به يك توافق تجاري محدود
اميدوار كند .اگر مس��ائل مربوط به مالكيت معنوي حل
ش��ود ،تاثير مثبتي روي نرخ برابري يوان در مقابل دالر
خواهد داشت».
به نظر ميرس��د با توجه به تصميم احتمالي واشنگتن
براي محدود كردن جريان سرمايه ورودي به چين ،طرف

چينيمجبوربهاتخاذرويكردسختگيرانهترمتقابلعليه
سرمايهگذاريچينيهادرامريكاخواهدشد.البتهبهگفته
ميشل اوري ،طرف چيني در اين زمينه با محدوديتهاي
بيشتري مواجه اس��ت؛ آنها بايد اقدامات متقابل الزم را
انجام دهند ام��ا محدوديتهايي در جلوگيري از خروج
سرمايه خواهند داشت.
آمار نگرانكننده از اقتصاد امريكا
رويترز گزارش داده ،فعاليت بخش خدمات امريكا در ماه
سپتامبر در بحبوحه افزايش نگرانيها در مورد عوارض
به پايينترين حد طي سه سال گذشته رسيده كه نشان
ميدهددرگيريهايتجاريبراقتصادوسيعترهمتاثير

گذاشته اس��ت .همچنين با گزارش خبرهايي مبني بر
كاهش رشد فعاليت كارخانهاي امريكا به پايينترين حد
طي 10سالگذشتهدرسپتامبر،موسسهمديريتعرضه
امريكا پنجشنبه ريسك بروز يك ركود را افزايش داد .در
حال حاضر بازار كار قوي امريكا اقتصاد آن را در يك مسير
متعادل رشد نگه داشته است.
به اعتقاد ناظران ،اطالعات ضعيف ميتواند فدرال رزرو
را مجبور كند بار ديگر نرخ بهره را در ماه جاري پايين
بياورد تا روند توس��عه اقتصادي امريكا را حفظ كند.
بانكمركزيامريكاماهگذشتهپسازاينكههزينههاي
وامگيري را در ماه جوالي براي اولينبار از بحران مالي
 2008كاهش داد ،نرخ بهره را پايين آورد.
كريس راپك��ي ،اقتصاددان ارش��د بان��ك  MUFGدر
نيويورك گفته« :اين ركود در حال گسترش است و اين
يعني فدرال رزرو بايد براي سومين بار در سال جاري در
نشستبعديدراواخرهمينماهنرخبهرهراكاهشدهد».
موسس��ه مديريت عرضه امريكا اعالم كرد ش��اخص
فعاليت غير توليدي آن در س��پتامبر به  56.4كاهش
يافته اس��ت كه پايينترين حد از اوت  2016اس��ت.
اين ش��اخص در ماه اوت  56.4بود .شاخص باالي 50
نشاندهنده توسعه در بخش خدمات است كه بيش
از دو سوم فعاليت اقتصادي امريكا را تشكيل ميدهد.
موسسهمديريتعرضههفتهگذشتهاعالمكردفعاليت
توليدي امريكا در سپتامبر به پايينترين حد از 2019
رسيده است يعني از پايان ركود بزرگ.
اينموسسهاعالمكردكسبوكارهايصنعتخدمات
بيشترنگرانعوارضوجهتاقتصادهستند 13.صنعت
ازجملهداراييوبيمهماهگذشتهرشدداشتندوليرشد
خدمات آموزش��ي و ساير خدمات كاهش يافته است.
كاهشفعاليتبخشخدماتدرسپتامبرنشاندهنده
كاهشتوليدوسفارشاتجديداست.اطالعاتضعيف
بخش توليد و خدمات باعث شده اقتصاد دانها پيش
بينيخودازرشدتوليدناخالصداخليرابرايسهماهه
سوم سال ميالدي جاري تا  1.3درصد كاهش دهند.
اقتصاد امريكا در سه ماهه دوم سال جاري  2.1درصد
رشدداشتكهنسبتبهنرخرشد 3درصديدورهژانويه
تا مارس كندتر شده بود.

وعده دولت عراق براي پيگيري مطالبات معترضان

گروه جهان|
هزاران ش��هروند عراقي براي چندمي��ن روز پياپي و با
وجود مقررات منع رفت و آمد و مقابله خش��ونتآميز
نيروهاي انتظام��ي و امنيتي با معترضان ،به خيابانها
آمدن��د تا عليه وضعيت نامناس��ب اقتصادي و فس��اد
تظاهرات كنند .نخستوزير عراق نيز جمعه در اقدامي
كه يك عقبنشيني آشكار به نظر ميرسد در سخنراني
تلويزيوني مردم را به آرامش دعوت كرده و مطالبات آنها
رابرحقخواندهاست.گفتهشده،دولتعراقبرايكنترل
اوضاع از شامگاه چهارشنبه در بغداد و چند شهر ديگر
مقرراتمنعرفتوآمدوضعكردكهمعترضانپنجشنبه
بدون توجه به آن دوباره به خيابانها آمدند و با نيروهاي
امنيتي درگير شدند.
نماينده آيتاهلل سيس��تاني مرجع عاليقدر ش��يعيان
عراق در كربال ،نيز در واكنش به اعتراضهاي اخير ،سه
قوه را به اجراي اصالحات واقعي فراخوانده و خواس��تار
خويشتنداري مردم و نيروهاي امنيتي شده است.
بهگزارشسومريهنيوز،دربيانيهآيتاهللسيستانيآمده:
«مامخالفحمالتبهتظاهركنندگان،نيروهايامنيتي
و اموال عمومي در بغداد و شماري از استانها هستيم و
اين اقدامها را محكوم ميكنيم .در اثر اين اعتراضها به
اموال نهادهاي دولتي مانند حوادث سالهاي گذشته،

آلمان :بايد به افزايش
تعرفههاي امريكا پاسخ دهيم

چرخش دولت جانسون
براي تمديد مهلت برگزيت

گروه جهان| وزير خارجه آلمان خواهان پاسخ قاطع
اتحاديه اروپا به اقدام امري��كا در افزايش تعرفه واردات
كاالهاي اروپايي به اين كش��ور ش��ده است .بهگزارش
دويچهوله ،هايكو ماس وزير خارجه آلمان ،در واكنش
به افزايش تعرفه گمركي بر كاالهاي وارداتي از اتحاديه
اروپا به رويكردي سرسختانهتري را خواستار شد .اين
سياستمدارحزبسوسيالدموكراتآلماندرگفتوگو
بارسانههاياينكشورگفتكهمعتقداستاروپابايدبه
اين اق��دام با افزايش متقابل تعرفه گمركي بر كاالهاي
امريكايي پاسخ دهد .اوالف شولتس وزير دارايي آلمان
گفته نزاع تجاري براي هيچكس سودمند نخواهد بود و
برلين قاطع اما با حساسيت به اين اقدام واكنش نشان
خواهد داد .اين در حالي اس��ت كه كميس��ر بازرگاني
اتحادي��ه اروپا در مورد افزاي��ش تعرفههاي گمركي بر
كاالهاياروپاييهشداردادهوگفتهكهچنينتصميمي
ميتواند سال آينده شامل ميلياردها دالر محصوالت
امريكايينيزبشود.امريكااعالمكردهكهاز۱۸اكتبرتعرفه
گمركيبرايوارداتهواپيماازاروپارا۱۰درصدافزايش
ميدهد .اين افزايش شامل قطعات هواپيما نميشود.
همچنين پنير و روغن زيتون فرانسه ،ايتاليا و اسپانيا،
ويسكيايرلندواسكاتلند ،محصوالتپشميبريتانياو
ابزار و عدسي دوربين ساخت آلمان از ديگر محصوالت
اروپاييهستندكهقراراستتعرفهگمركيوارداتآنهابه
امريكابه۲۵درصدافزايشيابد.گرچهشركتهواپيمايي
ايرباس در كانون دور جديد جنگ تجاري ميان اياالت
متحده و اتحادي��ه اروپا ق��رار دارد ،افزايش تعرفههاي
گمركيشاملبرخيديگرازكاالهاياروپايينيزميشود
كهارزشآنهاهفتونيمميليارددالرگزارششدهاست.

گروه جهان| اس��ناد دولت بريتانيا كه جمعه درز
كرد ،نش��ان ميدهد اگر اين كشور تا دو هفته ديگر
درباره نحوه اجراي برگزيت به توافق نرسند ،مهلت
خروج از اتحادي��ه اروپا را تمديد خواه��د كرد .اين
اس��ناد از دادگاهي در اس��كاتلند درز كرده كه براي
بررسيپروندهبازداشتبوريسجانسوننخستوزير
بريتانيا ،در صورت اجراي برگزيت بيتوافق تشكيل
شده است .بريتانيا تا  ۳۱اكتبر يعني كمتر از يك ماه
مهلت دارد تا درباره چگونگي خروج از اتحاديه اروپا
به توافق رس��يده يا بدون توافق اين اتحاديه را ترك
كند .نمايندگان مجلس به اليحهاي راي دادند كه اگر
نخستوزير تا  ۱۹اكتبر يعني ۱۲روز مانده به اجراي
برگزيت ،با اتحاديه اروپا توافق نرسد ،مهلت عضويت
اين كش��ور در اتحاديه اروپا را تمديد كند .جانسون
هفته گذشته طرح جديد و نهايي دولت درباره نحوه
اجراي خروج از اتحاديه اروپا را رونمايي و يك نسخه
آن را به اين اتحاديه تسليم كرد .اين طرح تاكنون با
استقبال سرد اتحاديه اروپا و مخالفان داخلي مواجه
شده است .دونالد توسك رييس شوراي اروپا ،اعالم
كرد كه از طرح او قانع نشده و ميشل بارنيه نماينده
ارشد ش��وراي اروپا در امور برگزيت گفته اين طرح
با ديدگاه اتحاديه اروپا فاصله زيادي دارد .جانسون
گفته ترجيح ميدهد در «خندق بال بميرد» ولي با
تاخير درخواست برگزيت تا پايان ماه اكتبر موافقت
نكند .او در اجالس ساالنه حزب حاكم محافظهكار
از طرف اروپايي خواس��ت تا براي دستيابي به توافق
جديدنرمشبهخرجدهدچونجايگزينيجزاجراي
برگزيت بدون توافق وجود نخواهد داشت.

درخواست از فدرالرزرو
براي توسعه ارز ديجيتالي

گروه جه�ان| دو نفر از نمايندگان كنگره امريكا
با ارسال نامه به رييس بانك مركزي اياالت متحده
خواستار معرفي يك ارز ديجيتالي توسط اين نهاد
ش��دند .بهگزارش كوين دسك ،بيل فوستر و فرنچ
هيل ،دو نف��ر از نمايندگان جمهوريخواه مجلس
امريكا با اش��اره به تالش كشورهاي مختلف براي
راهاندازي ارزه��اي ديجيتالي از جروم پاول رييس
بانك مركزي امريكا ،خواستند كار روي معرفي ارز
ديجيتالي ف��درال رزرو را آغاز كند .آنها در اين نامه
نوشتهاند«:فدرالرزروبهعنوانبانكمركزيامريكااز
تواناييوبيطرفيكاملبرايمعرفيوراهاندازييك
ارزديجيتاليمليدرامريكابهرهمنداست.مانگرانيم
كه در بلندمدت ،نقش دالر در برابر پولهاي بدون
پشتوانهمجازيتضعيفشود».درايننامهبااشارهبه
اينكهاكنون ۴۰كشوردرجهاندرحالمطالعهروي
استفادهازارزهايديجيتاليهستند،اعالمشدهاست
كهاكنونبرخيازمتحداننزديكامريكانيزازايده
راهاندازي يك ارز ديجيتالي با پشتوانههاي مختلف
براي جايگزيني دالر حمايت ميكنند .نمايندگان
مجلس اياالت متحده امريكا بدون اشاره مستقيم
به پروژه ارز ديجيتالي فيسبوك موسوم به «ليبرا»
نوشتهاند«:مانبايداجازهدهيمكهتنهاشركتهاي
خصوصيرويمسالهارزديجيتاليكاركنند.چنين
كاري باعث ميشود تا معاالت ارزي از نظارتهاي
قضايي دور بماند ».عالوه بر كنگره اياالت متحده،
مقاماتوزارتخزانهداريامريكاوحتيكشورهاي
اروپايينيزنسبتبهتوسعهپروژهارزديجيتاليليبرا
ابرازنگرانيكردهاند.پيشتر،توماسجوردنرييس
بانك مركزي س��ويس كه در يك همايش پولي در
شهرزوريخسويسسخنرانيميكرد،گفتهبودكه
پروژههايي نظير ارز مجازي فيسبوك موس��وم به
ليبرا ميتواند بر تواناييهاي اين بانك يا بانكهاي
مركزي ديگر براي كنترل سياستهاي پولي تاثير
بگذارد .برونولومروزيرداراييفرانسه،نيزگفتهاست
كهاينكشوردرهمكاريباآلمانتالشخواهدكرد
جلويفعاليتليبرادراروپارابگيرد.سيگالماندكلر
معاونوزيرخزانهداريامريكادرامورمقابلهباتامين
ماليتروريسموپولشويي،نيزگفتهاستتازمانيكه
فعاليت ارزهاي ديجيتالي نظير ليبرا تحت نظارت
كامل قرار نگيرند ،با آنها مخالفت خواهد شد .ليبرا
نوعي ارز مجازي است كه پشتيبان آن ذخاير پولي
غيرمجازي نظير س��پردههاي بانكي و اوراق بهادار
دولتياست.

كوتاهازمنطقه

آيتاهلل سيستاني خويشتنداري طرفين را خواستار شد

خسارتهاي زيادي وارد شده است ».برخي از شهرهاي
عراق از جمله بغداد از س هش��نبه گذشته در اعتراض به
فس��اد ،عدم جديت براي مبارزه با آن و بيكاري شاهد
تظاهرات اعتراضي اس��ت كه در نتيجه آن ،شماري از
معترضان كشته يا زخمي شدند.
عادل عبدالمهدي كه از حدود يك سال پيش رياست
دولت ائتالفي عراق را بر عهده دارد گفته اس��ت “دولت
براي حل معضالت مردم تالش ميكند اما هيچ راهحل
معجزهآساييوجودنداردكهبتوانازطريقآنمشكالت
ساختاري و كاستيها را در مدت زمان كوتاهي بر طرف
كرد “ .او وعده داده كه دولت به خانوادههاي نيازمندي
كه درآمد ماهيانه كافي ندارد كمك مالي كند و زمينه
تحقق عدالت اجتماعي فراهم شود .معترضان دولت را
متهم ميكنند كه براي مقابله با فساد دولتي ،بيكاري و
بهبود خدمات عمومي به اندازه كافي تالش نميكند.
نخستوزير عراق همچنين از معترضان خواسته اجازه
ندهنداعتراضهايمسالمتآميزآنهابهخشونتوهرج
و مرج كشيده شود .او مطالبه معترضان براي برخورد با
فساد را مش��روع خواند و خواستار كمك به دولت براي
موفقيت در اين عرصه شد .گفته شده ،در اعتراضهاي
بس��ياري از ش��هرها معترضان و نيروه��اي امنيتي به
اقدامات خشونتآميز دست زدهاند.

دريچه

عربستان اوراق دالري
منتشر ميكند

عربستان براي جبران كس��ري بودجه خود در نظر
دارداوراققرضهمبتنيبردالرمنتشركند.بهگزارش
بلومب��رگ ،منابع آگاه گفتهاند كه عربس��تان براي
بهرهمندي از وامهاي ارزان و جبران كسري بودجه
خود در انديشه منتشر كردن اوراق قرضه بر حسب
دالرامريكااست.ايناوراقبهصورتصكوكخواهند
بود و مقامات عربستان تاكنون با چندين بانك براي
بررسيگزينههايممكنتماسگرفتهاند.

وعده آزادي معترضان بازداشتي
درهمينحالبهگزارشخبرگزاريآلمان،حركتهاي
اعتراضي در عراق طي سه روز گذشته دستكم دهها
كشته و نزديك به  ۱۵۰۰مجروح به جا گذاشته است.
تعداد زيادي از معترضان نيز بازداش��ت شدهاند كه در
مورد شمار دقيق آنها گزارشي منتشر نشده است.
با اين حال نخس��توزير ع��راق وع��ده داده كه تمام
بازداشتش��دگان در صورتي كه مرتكب جرم جنايي
نش��ده باش��ند آزاد ش��وند .گفته شده ،ش��ماري از
تظاهركنندگان كه بيش��تر آنها جوان بودند برخي از
خيابانهاي بغداد را بس��تند و رفت و آمد خودروها را
مختل كردند .برآورد ميشود كه عراق بهلحاظ ذخاير
اثباتشدهنفتجايگاهچهارمينكشورجهانراداشته
باشد .با اين همه زيرساختها و خدمات رفاهي در اين
كشور بسيار ناكافي است و بسياري از شهروندان از فقر
و بيكاري در رنج هستند.
دولتعراقبارهاباتأكيدبراينكهبرگزاريمسالمتآميز
حق مس��لم و مش��روع معترضان عراقي است ،از آنها
خواسته است ضمن احترام به قانون ،از انجام هرگونه
اقدام��ي كه منجر به خ��روج اين تظاهرات از مس��ير
مسالمتآميز ميش��ود ،خودداري كنند .با اين حال
كميس��ارياي عالي حقوقبشر س��ازمان ملل با اشاره

به برخ��ي گزارشهاي نگرانكننده خواس��تار انجام
تحقيقات س��ريع و ش��فاف درباره كشتهش��دگان و
ناپديدش��دگان اعتراضهاي خياباني عراق ش��ده و
از حكومت بغداد خواس��ته ك��ه مان��ع آزادي بيان و
برگزاري تجمعات صلحجويانه تظاهركنندگان نشود.
در اين بيانيه ،سازمان ملل نگراني خود را از بهكارگيري
گلولههاي حقيقي براي سركوب معترضان و جوانان
معترض اعالم كرده است.
برخيرسانههاگزارشدادهاندكهدولتدرروزهايگذشته
در واكنش به ادامه اعتراضها ،ع�لاوه بر قطع اينترنت،
ادارههاي دولتي در پايتخت را نيز تعطيل كرده است.
فس��اد در اركان حكومتي نيز در عراق موضوع تازهاي

نيست .بر اساس آمار صندوق بينالمللي پول ،عراق در
بين كش��ورهاي داراي ذخاير اثبات شده نفت خام در
جهان در رتبه چهارم قرار دارد ،اما بخش اعظم جمعيت
۴۰ميليوني كشور با مشكالتي چون فقر ،فقدان بيمه
خدمات درماني ،عدم دسترسي به آموزش و پرورش
رايگان و آب آشاميدن سالم مواجهند .از سالها پيش
منتقدان و معترضان مقامات دولتي را متهم ميكنند
كه به جاي تالش براي بهبود اوضاع نابس��امان كشور
بيشتربهفكرپركردنجيبخودونزديكانشانهستند.
در فهرست سازمان بينالمللي شفافيت عراق به لحاظ
درگير بودن با فساد مالي و رانتخواري در ميان ۱۸۰
كشور جهان در جايگاه  ۱۶۸قرار دارد.

ترامپ :چين هم بايد درباره
«بايدن» تحقيق كند

هنگكنگ تظاهرات با
پوشاندن چهره را ممنوع كرد

انتقاد پوتين از استفاده ابزاري
امريكا از دالر

گروه جهان| دونالد ترامپ رييسجمهور امريكا ،كه
براي درخواس��ت تحقيقات قضايي درباره يك رقيب
سياسيخودباخطراستيضاحروبرواست،ميگويدچين
همبايددربارهاحتمالفساددرفعاليتهاياقتصاديجو
بايدنوپسراو،هانتر،تحقيقكند.بهگزارشخبرگزاري
آلمان،ترامپگفته«:آنهابايددربارهبايدنهاتحقيقات
وسيعيميكردند.چينهمبايددربارهبايدنهاتحقيق
كند،چيزيكهدرچيناتفاقافتادهتقريبابههمانبدي
اوكرايناست ».دونالدترامپجزيياتياشواهديدرباره
فساد ادعايي مربوطبه جوبايدن وپسرش در چين ارايه
نكرد.مقامهايقضايياوكراينيهمپسازرسيدگيبه
ادعاهايمطرحشدهگفتهاندمبناييبرايپيگردقضايي
هانتر بايدن وجود ندارد .ج��و بايدن يكي از بختهاي
اصلي نامزدي حزب دموكرات و رقابت با دونالد ترامپ
درانتخاباترياستجمهوريامريكااست.شكايتيك
مقامامنيتيناشناسامريكاييازترامپبهافشايمكالمه
اوباولوديميرزلنسكي،همتاياوكراينياشمنجرشده
اس��ت .ترامپ در اين مكالمه از زلنسكي ميخواهد كه
درباره فس��اد احتمالي فعاليتهاي اقتصادي پسر جو
بايدن تحقيق كند .اي��ن مكالمه همزمان با توقف يك
كمك نظامي امريكا به اوكراين بوده و مخالفان دونالد
ترامپ او را مته��م ميكنند كه ميخواس��ته با تحت
فشار گذاش��تن اوكراين آنها را به مداخله در انتخابات
رياستجمهوريامريكاواداركند.ترامپبرايچندمين
بارمطالبمطرحشدهدرشكايتفردافشاگرراغيردقيق
ومبتنيبراطالعاتدستدومودستسومتوصيفكرد.
دموكراتهاي مجلس نمايندگان تحقيقات مربوط به
استيضاحترامپراآغازكردهاند.

گ�روه جه�ان| اعتراضها در هنگ كن��گ باوجود
درگيريهايشديدبينتظاهركنندگانباپليسادامه
دارد.دولتهنگكنگبرايمهاراعتراضاتقانونشرايط
اضطراري را فعال و استفاده از ماسك و پوشاندن چهره
در تظاهرات را ممنوع كرده است .بهگزارش خبرگزاري
آلمان ،كري الم ،رييس دولت هنگكنگ جمعه گفته
استفادهازماسكدرهرگونهتظاهراتممنوعاعالمشده
است .او تاكيد كرده پوشاندن صورت در تظاهرات طبق
قانون شرايط اضطراري كه از نيمه شب جمعه اجرايي
ميش��ود ممنوع اس��ت .معترضان هنگكنگي براي
حافظت خود در مقابل گاز اش��كآور و اسپري فلفل از
ماسكچهرهوعينكهايمخصوصاستفادهميكنند.
معترضينباپوشاندنصورتقصددارندهويتخودرادر
مقابلنرمافزارشناساييچهرهمخفينگهدارند.مقامات
دولتيهنگكنگدربارهجزيياتممنوعيتاستتفادهاز
ماسكدرتظاهراتومجازاتيكهدرانتظارمعترضانيا
خبرنگارانهستهنوزتوضيحيندادهاند.قانونشرايط
اضطراري در  ۱۹۲۲توس��ط استعمارگران بريتانيايي
تصويبشدهوتاكنوندوباراجراشدهاست.نخستينبار
درسال ۱۹۲۲برايشكستناعتصابملوانانمورداجرا
قرار گرفت .براي بار دوم نيز اين قانون در س��ال ۱۹۶۷
برايسركوبشورشهاواعتراضهاينيروهايطرفدار
حزبكمونيستعليهحاكميتاستعمارگربريتانيااجرا
شده اس��ت .اجراي اين قانون دست دولت هنگكنگ
را در اعمال سانس��ور ،بازداشت ،جستوجوي خانهها،
مصادره اموال باز ميكند .همزمان با مراسم ۷۰سالگي
برپايي جمهوري خلق چين خشونت عليه مخالفان در
هنگكنگاخيرااوجگرفت.

گ�روه جهان|رييسجمه��ور روس��يه گفت��ه
سياستهايامريكا،روسيهرامجبوربهفاصلهگرفتن
از دالر كرده اس��ت .بهگزارش راشا تودي ،والديمير
پوتين كه در جم��ع مقامات حوزه انرژي روس��يه
حاضر شده بود ،ضمن متهم كردن امريكا به تبديل
دالر به يك س�لاح براي اعمال فشار به طرفهاي
ديگر ،اين حركت را اش��تباهي بزرگ خواند و گفت
رويكرد زورگويانه امريكا باعث كاهش نقش دالر در
قراردادهاي بينالمللي به زير۵۰درصد شده است.
پوتينگفته«:دالرازاطمينانيكهنسبتبهآنوجود
داش��ت ،بهره زيادي برد و تبديل به تنها ارز جهاني
ش��د اما تصميم به امريكا به محدود كردن استفاده
ديگر كش��ورها از دالر ،وضعيت را تغيير داده است.
آنها با اقدامات اخير خود اطمينان جهان به دالر را از
دست دادهاند و بايد از آنها پرسيد كه آيا ميخواهيد با
دستان خود به سلطه دالر پايان دهيد؟» سهم دالر از
ذخاير ارزي روسيه در ماه گذشته براي نخستينبار
از زمان فروپاشي ش��وروي به كمتر از نصف كاهش
پيدا كرده است .پوتين با اشاره به فاصله گرفتن اين
كشورازدالرگفتهچنيناقداميانتخابروسيهنبوده
بلكه يك اجبار بوده است .او همچنين گفته اكنون
۷۰درصدمبادالتتجاريدرسطحاتحاديهاقتصادي
اوراسيا بر حسب روبل صورت ميگيرد .گفت شده،
بزرگترين شركت نفتي روسيه با ارسال نامهاي به
مشتريان خود اعالم كرده قراردادهاي بعدي خريد
نفت از اين شركت بايد بر حسب يورو باشد و دالر از
قراردادهاي محصوالت نفتي ،پتروشيمي و گاز مايع
اين شركت حذف خواهد شد.

ديدار طالبان با خليلزاد
در اسالمآباد

خبرگزاريرويترزبهنقلازمنابعيگزارشداده،هيات
نمايندگان طالبان افغانستان به تازگي در اسالمآباد
ديداري با فرس��تاده ويژه امريكا ب��ه مذاكرات صلح
افغانستانداشتهاست.اينديداربهنوعياززمانيكه
ترامپاقدامبهمتوقفكردنمذاكراتباطالبانكرد،
اولين رايزني ميان دو طرف به ش��مار ميرود .گفته
ش��ده ،هدف از اين ديدار اعتمادسازي بين طرفين
بودهومذاكراترسميبينطرفهارخندادهاست.

آلمان تجهيزات نظامي
به امارات صادر ميكند

شورايامنيتفدرالآلمانباارسالتجهيزاتنظاميو
لجستيكيمربوطبهسامانهموشكيپاتريوتبهامارات
متحده عربي موافقت كرده است .با وجود تنشهاي
فزايندهدرخليجفارسوانتقادهابهصادراتسالحاز
سويغربيهابهمنطقه،دولتآلمانتجهيزاتنظامي
الزمبرايپشتيبانيازسامانهموشكيپاتريوتامريكا
دراماراترابهاينكشورارسالميكند.

تركيه واشنگتن را تهديد كرد

وزير دفاع تركي��ه در گفتوگوي تلفني با همتاي
امريكاي��ي خود تهديد كرده اگ��ر امريكا همچنان
درباره منطقه امن در شمال سوريه تعلل كند تركيه
به همكاري با اين كشور پايان خواهد داد .بهگزارش
اسكاي نيوز ،تركيه براي ايجاد منطقه امن به عمق
۳۰كيلومتر در خاك سوريه تالش ميكند و آنكارا
تاكيد دارد كه امريكا باي��د كامال حمايت خود را از
يگانهاي مدافع خلق كرد متوقف كند.

خياباني در الهه خاشقجي
نا م گرفت

شعبه سازمان عفو بينالملل در هلند در يك اقدام
نمادي��ن ،نام خياباني در ش��هر الهه كه س��فارت
عربس��تان در آن قرار دارد را به نام خاشقجي تغيير
داد .بهگزارش ايسنا ،اين اقدام همزمان با نخستين
سالروز قتل جمال خاشقجي روزنامهنگار و منتقد
س��عودي ،صورت گرفت ك��ه دوم اكتبر  ۲۰۱۸در
كنسولگري عربستان در اس��تانبول رخ داد و افكار
عمومي بينالمللي را تحت تاثير قرار داد .سازمان
عفوبينالمللاعالمكردهيكسالازقتلخاشقجي
ميگذرد ،در واقع عربستان دوست دارد اين واقعه
فراموش شود ،اما ما آن را فراموش نميكنيم.
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چهره روز

چرا برنامهاي مانند «نود» در موسيقي نداريم؟

رضامهدوينوازندهسنتور،پژوهشگر،مولف،منتقدواستاددانشگاهازضرورتراهاندازيبرنامهايتلويزيونيچوننودبرايموسيقيميگويد؛
اگر تاكنون مشكل نشان دادن ساز در تلويزيون حل نشده به دليل اين است كه چند مدير مقتدر در عرصه هنر و فرهنگ نداشتيم .او افزود :به
نظرميرسدجايبرنامهايمثلنوددرحوزهموسيقيدرتلويزيونخالياست؛برنامهايكهدركنارتركيبيازموسيقيوادبياتبتواندبراينگه
داشتنمخاطبازچالشهاوموانعهمبگويد.تلويزيوناگرنميتواندسازرانشاندهدوليميتواندبهمباحثمديريتيبپردازد؛امافقدانچنين
برنامهايكامالاحساسميشود.بهگفتهمهدوي،برخالفنظريكهبهاذهانعموميتعميمدادهشدهاست،نشاندادنياندادنسازحاصليك
نگاهحاكميتينيستوصرفاشهامتمديريتيميخواهد؛چراكهدربرنامههايمختلفيسازنشاندادهشدهوكسيهماعتراضينكردهاست.

عكس روز

استقبالشديدبانوانازبازيتيمملي

بليتفروشيبازيتيممليايرانباكامبوج
ورزشي از بامداد ديروز آغاز شده كه تا عصر ديروز
بانوان استقبال چش��مگيري از اين اتفاق
كردند .ازپنجشنبهشبتاعصرديروز،جمعه،جايگاههاي
 A9 ،A8 ،A7 ،A6كه براي حضور بانوان آماده شده ،در
چند دقيقه ۳۵۰۰بلي��ت مربوط به اين چهار جايگاه به
فروش رفتند .پيش بيني ميش��ود با توجه به استقبال
بانوانجايگاههايديگريبرايتماشايبانوانفراهمشودو
حداقلضلعجنوبيورزشگاهبهبانواناختصاصيابد.البته
مسووالن فدراسيون فوتبال و ساير مسووالن بايد در اين
زمينهتصميمبگيرندودرحالحاضرجايگاهيبرايخريد
بليتتوسطبانوانباقينماندهاست.ايندرحالياستكه
تاعصرديروزتنها ۳۰۰بليتتوسطمردانخريداريشده
وبيشترصندليهايورزشگاه(بهجزبخشبانوان)خالي
بود.بازيتيممليفوتبالايرانوكامبوجپنجشنبهساعت
 17:30در ورزشگاه آزادي برگزار ميشود.

«تاج» بيبرنامگي فدراسيون فوتبال بر سر اميدها

استحصال آلو در روستایملحمدرهشهرستان اسدآباد
ايستگاه

گيشه ۳ميليون دالري براي
اكران سريال «دوستان»

بيستوپنجمينسالگرد
آغاز پخ��ش تلويزيوني
س��ريال «دوس��تان»
ب��ا ف��روش نزدي��ك به
 ۳ميلي��ون دالري در
اك��ران س��ينمايي آن
جش��ن گرفته ش��د .به
گزارش ورايتي ،نمايش
بخشهايي از س��ريال «دوستان» يا «فرندز» كه
به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد روي آنتن
رفتن آن در س��ينماها اكران ش��د ،فروشي ۲.۹
ميليون دالري را ثبت كرد .در اكران س��ه ش��بي
«دوس��تان» در  ۱۶۰۰سالن سينما،در مجموع
 ۲۳۰هزار نفر به تماش��اي آن نشس��تند .در اين
رويداد  ۱۲اپيزود خيلي پرطرفدار از سريال روي
پرده بزرگ به نمايش درآمد و اين اكرانها هر روز
در ميان ۱۰فيلم پرفروش روزانه جاي گرفتند .در
قالب اين نمايشها كه در شبهاي  ۲۳سپتامبر،
 ۲۸سپتامبر و ۲اكتبر انجام شد ،هر شب ۴اپيزود
از اين سريال و در مجموع در سه شب  ۱۲اپيزود
اكران شد .اكران اين سريال به صورت  ۴Kصورت
ميگيرد كه از روي نس��خه اوريجين��ال آنكه با
دوربين ۳۵ميليمتري گرفته شده بود ،تهيه شده
است .در اين برنامهها مصاحبههايي با بازيگران و
نيز پشتصحنههاي اولين هفته فيلمبرداري اين
سريال گنجانده ش��ده بود .سريال «دوستان» از
 ۱۹۹۴تا ۲۰۰۴رويآنتنرفتوجنيفرآنيستون،
ديويد ش��ويمر ،كورتني كاكس ،متيو پري ،ليزا
كودرووكتلوبالنشبازيگرانشبودند«.دوستان»
نظرات مثبتي از منتقدان دريافت كرد و به يكي از
محبوبترين كمدي موقعيتهاي تاريخ تبديل
ش��د؛ در مجموع  ۶۲نامزدي جايزه امي به دست
آورد و سال ۲۰۰۲جايزه بهترين سريال كمدي را
براي فصل هشتم گرفت.

ديويدكاپرفيلد
پرچم جشنواره لندن را باال برد

جديدترين فيلم آرماندو
ايانوچ��ي ب��ا حض��ور
كارگردان و بازيگرانش
شبپيشجشنوارهفيلم
لندن را افتت��اح كرد .به
گزارش هاليوود ريپورتر،
«تاريخ شخصي ديويد
كاپرفيلد» فيلمي كه با
اقتباس از رمان زندگينامهاي چارلز ديكنز توسط
خالق سريال «ويپ» س��اخته شده ،شب پيش
آغازگر شصت و سومين دوره جشنواره فيلم لندن
شد .س��ومين فيلم بلند آرماندو يانوچي در مقام
كارگردان ،با حضور وي و بازيگران فيلم ش��امل
دِو پاتل و بازيگران كهنهكار بريتانيايي هيو لوري،
پيتر كاپالدي و گواندلوين كريستي پس از روي
فرش قرمز رفتن عوامل س��ازنده آن ،به نمايش
درآمد .يانوچي كمي پيش از نمايش فيلم درباره
آن صحبت كرد و به شوخي گفت :به شخصه آدم
خوشبيني هستم و تالش ندارم كسي را بكشم.
وي افزود :فقط ميخواستم چيزي مثبت بسازم،
فيلمي كه مناسب همه نسلها باشد .كوين لودر
تهيهكننده فيلم نيز تاكيد كرد دو پاتل نخستين
فردي بود كه براي نقش اصلي در ذهنشان وجود
داشتوفردديگرينميتوانستايننقشراطبق
خواست آنها دربياورد .امسال ۲۲۹فيلم بلند از۷۹
كشور در اين جشنواره نمايش داده ميشود كه
«چاقوها بيرون»« ،فورد در برابر فراري»« ،شاه»
و «جوجو خرگوش» هم از جمله آنها هس��تند.
س��ينماي جوان كش��ورهايي چون بنگالدش،
مغولستان ،چاد و بوركينافاسو نيز در اين رويداد
مورد توجه قرار گرفته است.

بازار هنر

عكس   :مهر

براي مردمي كه با جنگ سازگار شدهاند!

قدم كه ميزني��د نگاههاي بيحس و
گاهي غمناكي شما را دنبال ميكنند.
ت زنها جا
كرختي ك��ه روي ص��ور 
خشك كرد ه و مطلقا هيچ حسي را به
شما منتقل نميكنند و شما چارهاي
نداريد جز آنكه با محيط سازگار شويد.
اينجا نمايشگاه «س��ازگاري» است؛
نمايشگاهي پُر از چهرههاي زناني كه
معلوم است به هيچ نژاد و مليت خاصي تعلق ندارند.
چهرههايي كه نه غمگين و نه خوشحالند .فقط به
شما نگاه ميكنند و انگار جز نگا ه كردن ،توان انجام
هيچ كار ديگري را ندارند .كبوتر نيز بخش ديگري
از اين نمايشگاه را تشكيل ميدهد؛ كبوتراني كه
در اغلب فرهنگهاي جهان نم��اد آزادي و صلح
هستند ،در اين نمايشگاه يا بالهايشان شكسته يا
به پاهايشان زنجير بسته شده است .مريم آقايي،
هنرمند نقاشي كه آثارش را با عنوان «سازگاري»
در گالري فرمانفرما به نمايش گذاشته است ،درباره
محتواي اين نمايشگاه به ايسنا ميگويد :اسم اين
مجموعه «سازگاري» است و من در واقع اسم اصلي

آن را «س��ازگاري با جنگ» ميدانم.
ي��ادم اس��ت در دوران جن��گ وقتي
اتفاقهاي ناراحتكنندهاي ميافتاد و
حتي اگر جايي دعوا هم ميشد ،آدمها
گريه ميكردند و ناراحت ميش��دند؛
اين در حالي است كه امروز در اطراف
ما همه جا جنگ است؛ از حضور داعش
و طالبان گرفته تا جنگ در كشورهايي
همانند افغانس��تان ،پاكس��تان ،يمن و سوريه كه
درگير جنگ هستند ،اما انسانها انگار ديگر آنقدر
ناراحت نميش��وند .انگار كه همه با جنگ سازگار
ش��دهاند .او ادامه ميدهد :انگار جنگ بخش��ي از
زندگي آدمها ش��ده و به خاطر همي��ن هم با آن
س��ازگار شدهاند .ديگر اخبار كش��ته شدن آدمها
تاثير كوبن��دهاي روي افراد نميگذارد .داس��تان
اين است كه به مرور به هر چيز بدي كه اتفاقا خود
انسانها هم آورند ه آن است ،عادت شده است .در
واقع بس��ياري ،ديگر به جنگ و خشونت يا اينكه
گدايي را سرچهارراه ببينند عادت كردهاند و ديگر
حساس نيستند.

فيلمهاي كوتاه در فجر «رونمايي» ميشوند

مديرعامل انجمن س��ينماي جوانان
ايران از پيشنهاد خود به دبير جشنواره
فيل��م فج��ر مبنيب��ر اينك��ه از دوره
سيوهش��تم فيلمهاي كوت��اه ،اولين
اكرانشان را در اين رويداد تجربه كنند،
خبر داد .صادق موسوي درباره اينكه هر
سال چند چهره فيلم كوتاه به صورت
تكراريدرجشنوارههايمختلفحضور
دارند و جايزه ميگيرند و اين چهرهها در جشنواره
فيلم فجر هم هستند ،گفت :بخش فيلم كوتاه چند
سالي است كه به جشنواره فيلم فجر بازگشته است.
مكانيزم پذيرش فيلمهاي كوتاه جشنواره فيلم فجر
هم به اين شكل بوده كه برگزيدگان جشنواره فيلم
كوتاه تهران و جشن مس��تقل خانه سينما به اين
جشنواره راه پيدا ميكردند كه اين امر باعث تكرار
برخي از فيلمها و چهرهها ميشد .از همين رو ما به
تازگي با آقاي ابراهيم داروغهزاده دبير جشنواره فيلم
فجر جلسهاي داشتيم و به آنها پيشنهاد كرديم كه
اين قانون عوض شود و حتي نامه آن را هم زدهايم .او
افزود :پيشنهاد ما اين است كه فيلمهاي كوتاه بايد
اولين اكرانشان را در فجر تجربه كنند و پيش از آن
در جشنواره ديگري حضور نداشته باشند .بنابراين

هر فيلمي كه در جشنواره فيلم كوتاه
تهران و جشن مس��تقل تهران حضور
پيدا كند ديگر نميتواند به فجر راه پيدا
كند .اين موضوع چند خاصيت دارد و
سه فرصت ديده شدن براي فيلمهاي
كوتاه ايجاد ميكن��د .چراكه آدمهاي
بيشتري ديده و چهرههاي جديدتري
معرفيميشوندوآنحالتتكراريرفع
ميشود .موسوي عنوان كرد :ما پيشتر ميديديم
كه خبرنگاران در جش��نواره فيلم فجر به تماشاي
فيلمهاي كوتاه نمينشس��تند چراكه فيلمها را در
جشنواره فيلم كوتاه ديده بودند ضمن اينكه مراسم
فرش قرمز و ...ه��م براي فيلمهاي كوت��اه برگزار
نميشد كه اميدوارم با اين پيشنهاد اين موضوعات
رفع شود .مديرعامل انجمن سينماي جوانان ايران
توضيح داد :جشنواره فيلم كوتاه تهران تفاوتهاي
ساختاري جدي با جش��نواره فيلم فجر دارد .براي
مثال جشنواره فيلم كوتاه تهران چهار بخش دارد اما
جشنواره فجر فقط بخش داستاني دارد ،ما پذيراي
آثار تا سي دقيقه هس��تيم ،اما فجر تا  ۱۵دقيقه را
قبول ميكند ،پس چرا نبايد قانون اولين اكران در
فجر وجود داشته باشد؟

«بازيووو» در انتظار شرايط مناسب اكران

غالمرض��ا موس��وي تهيهكننده فيلم
س��ينمايي «بازيووو» ب��ه كارگرداني
اميرحس��ين قهراي��ي بي��ان ك��رد
هرچن��د اين فيلم آماده اكران اس��ت
اما ش��رايط ب��راي نماي��ش آن فراهم
نيست .موسوي با اشاره به امكان حذف
سرگروههاي سينمايي گفت :معتقدم
اگر سرگروههاي سينمايي حذف شود،
بايد گروههاي سينمايي تش��كيل شوند تا بتوان
س��امان درس��تي به اكران داد .او تاكيد كرد :بعيد
ميدانم با شرايط فعلي كه سينما در آن قرار دارد،
امكانحذفگروههاي سينماييوجودداشتهباشد،
ما يا بايد سرگروه سينمايي يا بايد گروه سينمايي
داشته باشيم .اما اينكه گروههاي سينمايي توسط
چه كساني تش��كيل شود مس��الهاي است كه در
صورت حذف سرگروههاي س��ينمايي بايد به آن
پرداخته ش��ود .اين تهيهكننده سينما بيان كرد:
البته پيش��نهاد اين حذف در حد يك طرح است و
هنوز درباره آن تصميم نهايي گرفته نشده است ،اما
باز هم تاكيد ميكنم در صورت حذف سرگروههاي
س��ينمايي بايد گروههاي س��ينمايي براي اكران

فيلمها تشكيل ش��ود .وي با اشاره به
فيلم سينمايي «بازيووو» به كارگرداني
اميرحسين قهرايي كه در سي و دومين
جش��نواره بينالملل��ي فيلم كودك و
نوجوان به نمايش در آمده بود ،توضيح
داد :متاس��فانه در حال حاضر شرايط
براي اكران اين فيلم سينمايي وجود
ن��دارد ،البته فيلم آماده اكران اس��ت
اما شرايط مناس��بي براي نمايش اين فيلم وجود
ندارد .موسوي گفت :در حال حاضر ظرفيت اكران
فيلمهاي كودك و نوجوان در سينماها تكميل شده
است ،البته اكران اين فيلم در فصل زمستان نيز كه
همزمان با فصل امتحانات است ،چندان به نفع آن
نخواهد بود و بايد منتظر ماند تا فرصت مناسب براي
نمايش «بازيووو» فراهم شود .در خالصه داستان
اين اثر آمده است« :س��رزمين بازيها واقعيتر از
چيزي هست كه شما فكر ميكنيد .شما در مقابل
دروازههاي بازيووو هس��تيد ،لطفا وارد ش��ويد!»
برزو ارجمند ،پژم��ان بازغي ،محمدرضا هدايتي،
ليندا كياني ،رضا شفيعي جم ،سحر زكريا و مجيد
افشاري بازيگران «بازيووو» هستند.

رفتن و آمدن مربياني همچون كرانجار و فرهاد مجيدي
به تيم ملي اميد نشان ميدهد فدراسيون فوتبال بيشتر
ازهميشهنسبتبهتيمملياميدبيبرنامهعملميكند.
داس��تان فوتبال ايران و المپيك ،آنقدر طول و دراز شده
كهشايدبتوانبرايآنكتابيقطورنوشت.هرچهارسال
يكبار ،مديران فدراس��يون فوتبال از صعود به المپيك و
تحقق روياها حرف ميزنند اما وقتي پاي كار ميرسيم،
چيزيجزبيبرنامگيرانميبينيم.حاالهمهمينشرايط
دوبارهدرتيمملياميدبهوجودآمدهاست.تيميكهگفته
ميشدقراراستباهدايتكرانچاربرايكسبتجربهونه
گرفتننتيجهراهيمسابقاتآسياييجاكارتاشود،بعدها
دچارتغييراتاساسيدركادرفنيشدوكرانچارجايخود
رابهفرهادمجيديداد.مجيديهمكهبارهاقولالمپيك
رفتن را ميداد ،نيام��ده عطاي ماندن در راس كادر فني
تيم اميد را به لقايش بخشيد .مرور همين اتفاقات نشان
ميدهد فدراسيون فوتبال ،خيلي بيشتر از آنكه همگان
شاهدهستند،درگيربيبرنامگيدربارهتيمملياميدشده
است.اينفدراسيونكهبادرايتكميتهمليالمپيك،تمام
اختيارات انتخاب و معرفي كادر فني تيم اميد را بر عهده
گرفتهاست،دريكيدوسالاخيرآنقدربيبرنامهبودهكه
حاالنزديكبهسهماهبهمسابقاتمقدماتيالمپيك،تيم

اميد ،بايد به دنبال انتخاب سرمربي جديد باشد .داستان
آمدنورفتنفرهادمجيدي،مصداقبارزهمينبيبرنامه
بودنفدراسيونفوتبالاست.اسطورهآبيهايتهرانيكه
بعدازخداحافظياشازفوتبال،مدتيدورازفوتبالايران
بود ،با سابقه چند بازي دس��تياري شفر و در ادامه چند
بازينشستنبهعنوانسرمربيروينيمكتاستقالل،به
يكبارهبهعنوانسرمربيتيمملياميدمعرفيشد.اينكهاو
باچهديدومنطقيوبرايپيادهسازيچهسبكيازفوتبال
توسطفدراسيونفوتبالانتخابشدبحثياستكهبايد
مسووالن اين فدراسيون پاسخگوي آن باشند اما مساله
مهمايناستكهوقتيازابتداتصميمگرفتهميشودكه
تيم ملي اميد با هدايت مربي خارجي اداره شود ،چرا به

يكباره با آن مربي قطع همكاري ميشود تا هدات تيم
اميد به يك مربي جوان ايراني س��پرده شود؟ به گزارش
ايسنا،فرهادمجيديمربيجوانياستكهباكسبتجربه
در آينده ميتواند تواناييهاي فني خود را بيش از پيش
نشان دهد اما فدراسيون فوتبال ،كه سوزاندن سرمايهها
را به خوبي بلد است ،كار را به جايي رساند كه مجيدي به
عنوانيكسرمايهباارزش،راهيرابرودكهنهبرايخودش
خوبباشدنهسوديبهفوتبالايرانبرساند.زمانيكهقرار
بودمجيديبهعنوانسرمربيتيمملياميدانتخابشود،
كميتهمليالمپيك،مخالفاينانتخاببوداماازآنجايي
كه اختيار تصميمات به فدراسيون فوتبال واگذار شده
بود ،كميته ملي المپيك ،به صورت علني مخالفت خود
رااعالمنكرد.درنهايتهمكميتهفنيفدراسيونفوتبال
ناممجيديرارسماًبهعنوانسرمربيتيمملياميداعالم
كردامااينكميتهوقتيديدسرمربيجوان،دربازيهاي
تداركاتينتايجمطلوبينگرفته،پروژهبركناريمجيدي
را كليد زد .حاال با اين تصميم اين س��وال در ذهن ايجاد
ميشود كه همين كميته چند ماه قبل با چه استداللي
مجيديرابهعنوانسرمربيتيماميدانتخابكردوآياحاال
كهتصميمبهبركنارياشگرفته،مسووليتتصميمچند
ماهقبلخودوازبينرفتنزمانراميپذيرد؟

ميراثنامه

آيا شيكاگو رازهاي هخامنشيان را بايكوتكرده است
رييس موسسه شرقشناسي شيكاگو ميگويد :هم
انتقال تحقيقات منتشر نشده از الواح هخامنشي و
هم بازگرداندن  ۱۷هزار لوح هخامنش��ي به ايران،
به مجوزهاي مراجع امريكا نياز دارد« .كريس��توفر
وودز» كه همزمان با انتق��ال چهارمين محموله از
الواحهخامنشيبهايرانسفركردهاست،دربارهزمان
تخمينيبازگشتسايرالواحبهايران،گفت:اينالواح
در اولين فرصت به ايران بازگردانده ميشود ،ولي ما
به مجوز نياز داريم .ص��دور اين مجوزها در كنترل
ما نيس��ت ،اما اميدواريم .اين انتظار خيلي طوالني
نخواهد ش��د و كوتاه خواهد بود .نميخواهم قولي
دهم كه نتوانم آن را ضمانت كنم اما اميد داريم كه در
مدت كوتاهي و مدت زمان كوتاهتر از آخرين وقفه
(از سال  ۲۰۰۳تا  )۲۰۱۹اين كار انجام شود .ما تمام
توان خود را به كار ميبنديم تا تمام الواح را در اولين
فرصت و ب��ه امنترين روش ممكن به ايران منتقل
كنيم .اوقبالگفتهبودكهالواحهخامنشيباقيمانده
درموسسهشرقشناسيشيكاگوبهتدريجواحتماال
در چند مرحله به ايران برگردانده ش��ود .اين الواح
حدود  ۸۰سال پيش در كاوشهاي «هرتسفلد» ـ
باستانشناس آلماني ـ يافته شد و در همان سالها
با توافق دولت وقت ايران ،به صورت اماني در اختيار
دانش��گاه ش��يگاگو قرار گرفت تا مطالع��ه كند اما
بازگشت اين الواح به خانه تا امروز طول كشيده است.
بخشهاييازاينمجموعهتاكنوندرچهارمرحلهبه
كشور برگشت داده شده است .بنا به اظهار مقامات
ميراث فرهنگي اي��ران ،هنوز  ۱۷ه��زار لوح ديگر

دراختيار اين موسسه است .طبق آنچه «كريستوفر
وودز» گفته :تاكنون ۶۵۰۰تبلت ۸۵۰ ،لوحه آرامي
و  ۲۵۰متن درباره لوحههاي آرامي خوانده ش��ده و
بيش از ُ ۴۰۰۰مهر كه روي تبلتها وجود داش��ته،
رمزگشايي شده است .رييس موسسه شرقشناسي
دانش��گاه ش��يكاگو درباره اينكه نتايج مطالعات و
تحقيقات انجام ش��ده روي الواح هخامنشي از چه
طريققابلدسترسياست،بهايسناگفت:تحقيقات
زيادي روي اين الواح انجام شده است .اين پژوهشها
آنالين در دسترس است و هر شخصي ميتواند آنها
را به صورت آنالين و رايگان مطالعه و بررس��ي كند.
دهها مقاله و تعداد زيادي كتاب در اين باره به چاپ
رسيده است .هر آنچه از سوي موسسه شرقشناسي
ش��يكاگو در زمينه الواح باستاني ايران انجام شده و
توسط ما به چاپ رسيده را ميتوانيد بدون پرداخت
هيچ هزينهاي از وبس��ايت موسسه دانلود و مطالعه
كنيد .او در پاسخ به اينكه مقامات ميراث فرهنگي
ايران ميگويند نتيجه اين مطالعات در دسترس قرار

ندارد ،گفت :آثاري كه در اين باره به چاپ رس��يده
در دس��ترس همگان اس��ت اما مطالعاتي هنوز به
چاپ نرسيده كه ميخواهيم به اشتراك بگذاريم اما
براساس قانون انتقال مالكيت معنوي امريكا كه بايد
بهآناحترامبگذاريم،بايدمنتظرانتقالديگرالواحبه
ايرانبمانيم.اوادامهداد:برايانتقالتحقيقاتمنتشر
نشدهبهايراننيازمندمجوزازمراجعمربوطدرامريكا
هستيم.ماقصدداريمتمامايناطالعاترابهاشتراك
بگذاريم اما اجازه بدهيد ابتدا الواح بازگردانده شود،
همكاريها توسعه يابد و سپس به يك تفاهم نامه يا
توافق نياز داريم كه بايد درباره آن صحبت كنيم و به
سمت به اشتراك گذاشتن همهچيز حركت كنيم.
رييسموسسهشرقشناسيدانشگاهشيكاگوگفت:
هنوز مطالعه و كار روي الواح در حال انجام اس��ت و
مطالعات جديد نسبت به مطالعات قديمي كاملتر
هستند و در سطح متفاوتي قرار دارند .مطالعه روي
الواح هخامنش��ي هيچگاه به پايان نخواهد رسيد و
همواره كارهاي بيش��تري براي انجام دادن اس��ت.
ما قصد داريم تمام اطالعات موجود را به اش��تراك
بگذاريم و اين اولين قدم در رس��يدن به يك تعامل
سازنده و ارزشمند بين ما است .وودز با اشاره به اينكه
پيشتربرخيپژوهشگرانايرانيدرمطالعهاينالواح
با موسسه شرقشناسي شيكاگو همكاري داشتند،
درباره حضور پژوهشگران ايراني ديگر در پروژه الواح
هخامنش��ي ،اظهار كرد :چندين دهه است كه در
موسسهشرقشناسيشيكاگوبايكباستانشناسان
ايراني به نام «عباس عليزاده» همكاري داريم.

تاريخنگاري

عزيمت امام خميني(ره) از عراق به پاريس

گسترش اعتراضات مردمي در ايران و ذكر نام امام خميني(ره) در شعارها ،رسانهها
و مطبوعات خارجي را بيش از پيش متوجه اوضاع و مسائل ايران كرد .خبرنگاران
راديوتلويزيونفرانسهباتوجهبهاستقبالازمصاحبهچنديپيشنشريه«لوموند»
باامام،تصميمگرفتندباايشانگفتوگوييترتيبدهند.اينمصاحبهباتمهيدات
حاج سيداحمد خميني در  23شهريور  1357صورت گرفت ،اما ماموران امنيتي
عراق ،خبرنگاران فرانسوي را دستگير كردند و نوار مصاحبه را گرفتند .به هر حال،
انجام اين مصاحبه نيز بهانه تازهاي شد كه دولت عراق سياست محدودكردن امام
را تش��ديد كند .عالوه بر موارد فوق ،رفتوآمدهاي زياد اتباع ايراني و غير ايراني
به عتبات عاليات و ديدار آنها با ام��ام ،براي دولت عراق نگرانكننده بود .در اواخر
ش��هريور ماه فعاليتهاي ديپلماتيك ايران و عراق افزايش يافت .در  27شهريور
سفير ايران در مالقات با صداماز دولت عراق خواست بهطور جدي از فعاليتهاي
آيتاهلل خميني جلوگيري كند .به دنبال مواضع آشتيناپذير امام ،منزل ايشان در
نجف از اول مهر 1357رسما به محاصره نيروهاي امنيتي عراق درآمد و ماموران از
آمدورفت افراد به بيت امام جلوگيري كردند و به اين ترتيب ارتباط امام با خارج از
منزل قطع شد .انتشار اخبار مربوط به محاصره منزل امام ،خشم و انزجار و اعتراض
عمومي اقشار مختلف مردم ايران را در پي داشت .هر چند مدت كوتاهي سياست
رژيم بعثي به سبب اعتراضات اندك تغييري يافت ،اما امام تصميم گرفتند از عراق
خارج شوند .امام خميني سرانجام روز سيزدهم مهر  57عراق را به مقصد پاريس
ترك كرده و در نوفل لوشاتو مستقر شدند .امام پس از سلسله حوادثي كه جزييات
آن را خودش��ان بيان فرمودهاند ،در اولين فرصتي كه پس از استقرار در پاريس به

دست آوردند طي پيامي به ملت ايران ،اشارهاي به ايجاد محدوديتها از سوي دولت
عراق و ممانعت از ورود ايشان به كويت كردند .در اين پيام (به تاريخ 15مهر)1357
متذكر ش��دند« :مقامات عراق به من هشدار دادند كه به دليل روابطي كه با رژيم
ايران دارند ،نميتوانند فعاليتهاي مرا تحمل كنند .من به آنها پاسخ دادم كه اگر
شما مسووليتهايي نسبت به حكومت ايران داشته باشيد ،من هم در برابر اسالم و
ملت ايران مسوولم و بايد به وظيفه الهي و معنوي خود عمل كنم».

