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امروز قرار است مراس��م توديع و معارفه رييس كل جديد 
گمرك برگزار شود. گمرك در طول 4 دهه اخير مديران 
مختلفي را به خود ديده اس��ت، بعضي مديراني بودند كه 
داعيه سمت هاي مهم تري داش��تند و زماني كه نام آنها 
مي آيد بيشتر سمت هاي بعدي آنها در خاطرها مي ماند 
مانند مهدي و مسعود كرباس��يان و مرتضي محمدخان؛ 
بعضي جنبه آكادميك قوي تري داش��تند مانند محمود 
صانعي پور و عباس معمار نژاد و بعضي ديگر مانند اردشير 
محمدي از بدنه گمرك بودند. اين بار نيز قرعه به نام يكي 
از مدي��ران قديمي گمرك افتاده اس��ت كه اتفاق��ا فراز و 
فرودهاي زيادي در كارنامه اش داش��ته اس��ت. دوره دوم 
رياست مسعود كرباسيان بر گمرك با انتقادهاي زيادي 
از س��وي گمركي ها همراه بود اما كرباس��يان به روش و 
ديدگاه خود اعتقادي راسخ داشت و تغييرات را به روشي 
كه مي پسنديد اجرايي كرد. پس از پايان دوره چهار ساله و 
جدي شدن زمزمه هاي رفتن كرباسيان از گمرك بسياري 
انتظار تعديل تغييرات كرباسيان را داشتند اما با تكيه زدن 
وي بر صندلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مشخص شد 
كه سياست هاي كرباسيان قرار است باز هم ادامه داشته 
باشد. حال با تغيير وزير اقتصاد يكي از اولين معاونت هاي 
تغيير يافته، گمرك است. دژپسند به سراغ يك گمركي 
قديمي رفته است كه چندين س��ال قبل سمت مهمي 
همچون ناظر گمركات استان هرمزگان را عهده دار بود اما 
در سال هاي اخير سمت هاي ديگري در گمرك را پذيرفت. 
بخش خصوصي و فعاالن اين عرصه از اين انتخاب استقبال 
كرده اند اما س��وال اين اس��ت كه آيا ميراشرفي جسارت 
تغييرات فعلي را دارد؟ گمرك در حال حاضر روي ريلي از 
آمارها مي رود كه چندان با واقعيت ها نمي خواند. آمارهاي 
تجارت خارجي به ويژه در بحث صادرات به صراحت اشتباه 

است ولي جسارت تغيير اين آمارها به صورت يك مرتبه در 
گمرك وجود ندارد. اشتباه نشان داده شدن آمارها عمال 
باعث بروز مشكالت جدي در سياست گذاري هاي كالن 
كشور شده اس��ت به گونه اي كه بانك مركزي بازگشت 
ارزي را مطالبه مي كند كه اصوال وجود ندارد. اين بحث را 
در ساير بخش هاي گمركي نيز مي توان مشاهده كرد. هر 
فعال اقتصادي كه در سال هاي گذشته و فعلي با گمرك 
سر و كار داشته متوجه است كه آمار عملكرد گمرك قابل 
قبول نيست و با واقعيت ها نمي خواند. براي مثال گمرك 
زمان هايي را به عنوان متوسط زمان ترخيص ذكر مي كند 
كه كمتر كسي در اين مدت مي تواند كاال را ترخيص كند. 
حلقه مفقوده چندان پيچيده نيست، بخش هايي كه كار 
را طوالني مي كند مانند اس��تعالم ها از عملكرد گمرك 
حذف شده است و بديهي اس��ت كه صحبت از 2 تا 3 روز 
زمان ترخيص مي شود اما هيچ كس حاضر نيست اعالم 
كند به صورت متوس��ط از زم��ان ورود كاال به گمرك تا 
خ��روج از آن چقدر به ص��ورت دقيق طول مي كش��د. از 
س��وي ديگر گمرك از وظيفه اصلي خود دور ش��ده و به 
جاي آن ضعف هاي بقيه س��ازمان ها و نهادها را پوشش 
مي دهد. ماده 2 و 3 قانون مقررات گمركي وظايف اين نهاد 
را روشن كرده است اما به جاي آن شاهد اين هستيم كه 
بانك طلب هاي خود را با گمرك وصول مي كند، سازمان 
امور مالياتي از طريق ساز و كارهاي گمركي به دنبال كسب 
ماليات بيشتر است و ضعف هاي سياست گذاري تجارت 
خارجي از طريق گمرك پوش��ش داده مي ش��ود. اين در 
حالي است كه گمرك در درون خود صدها مشكل ريز و 
درشت دارد كه در سال هاي گذشته به صورت رسمي انكار 
مي شد. با اين تفاسير نياز به يك تغيير ساختار جدي در 
درون گمرك احساس مي شود كه بسياري چشم به اين 
دوخته اند كه اين تغييرات در دستور كار رييس كل جديد 

قرار دارد يا خير.

گمرك در دوران پسا كرباسيان

سرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

 گمرك در دوران
 پسا  كرباسيان

امروز قرار است مراسم 
توديع و معارفه رييس 
گم��رك  جدي��د  كل 
برگ��زار ش��ود. گمرك 
در طول 4 ده��ه اخير 
مدي��ران مختلفي را به 
خود ديده است، بعضي 
مديران��ي بودن��د ك��ه 
داعيه س��مت هاي مهم تري داشتند و زماني كه 
نام آنها مي آيد بيشتر س��مت هاي بعدي آنها در 
خاطرها مي ماند مانند مهدي و مسعود كرباسيان 
و مرتضي محمدخان؛ بعض��ي جنبه آكادميك 
قوي تري داش��تند مانند محم��ود صانعي پور و 
عباس معمار نژاد و بعضي ديگر مانند اردش��ير 
محمدي از بدنه گمرك بودن��د. اين بار نيز قرعه 
به نام يكي از مديران قديمي گمرك افتاده است 
كه اتفاقا فراز و فرودهاي زي��ادي در كارنامه اش 

داشته است. 

فراز جبلي

 صفحه11  

بنگاهها

 شكست سياست
 انزواي ايران

رييس ات��اق تعاون ايران با اش��اره ب��ه برگزاري 
اج��الس تعاوني ه��اي آس��يا و اقيانوس��يه در 
تهران گفت: برگزاري اجالس��ي در اين سطح با 
حضور 3۰ كش��ور و 4 قاره، نمايشي از شكست 
تالش هاي امريكا براي ايجاد انزواي سياسي براي 
ايران اس��ت. به گزارش پايگاه اطالع رساني اتاق 
تعاون ايران، بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون 
ايران در خصوص سيزدهمين اجالس منطقه اي 

تعاون در آسيا و اقيانوسيه كه...

انرژي

 سالحي به نام 
ماليات بر سوخت

عليرضاكياني|
افزايش قيمت س��وخت مس��اله اي نيست كه 
معموال به ايجاد اعتراضات گس��ترده دامن زند 
اما ماليات هاي »به نس��بت پايين« سوخت در 
فرانسه، پس از اتخاذ سياست هاي محيط زيستي 
در دولت پيشين اين كشور بطور مستمر افزايش 
يافته و اين امر اعتراضات عمومي را در اين كشور 
در پي داشته است؛ اعتراضاتي كه تا اين جاي كار 
1 كش��ته و بيش از 2۰۰ زخمي برجاي گذشته 
است. همه اينها مساله ماليات گذاري در اتحاديه 
اروپا را به ميان مي كش��د. ماليات  بر سوخت در 
قاره سبز به نسبت باالس��ت و اين امر مي تواند 
براي مصرف كنندگان مض��رات و حتي مزايايي 
داش��ته باش��د. در روزهايي كه اي��ران هنوز به 
فرمولي كه بتواند هم مصرف را كنترل كند و هم 
جلوي قاچاق را بدون ايجاد نارضايتي اجتماعي 

بگيرد دست پيدا نكرده است...
15

 رهبر معظم انقالب در جمع مسووالن نظام 
و ميهمانان كنفرانس وحدت اسالمي :

معادل ارزي حداقل سرمايه اوليه بانك هاي خارجي به يك پانزدهم رسيد

 امريكا غلط مي كند 
ملت ايران را تهديد كند

كاهش سرمايه   تاسيس بانك  خارجي

برجام

لندن - ايرن�ا | وزير امور خارج��ه انگليس كه 
به تازگي از سفر به تهران بازگشته است روز يكشنبه 
در گفت وگو با شبكه تلويزيوني بي.بي.سي، ايران 
را يك��ي از بزرگ ترين تمدن ه��اي خاورميانه و از 
قدرت هاي منطقه  خوان��د. جرمي هانت به  عنوان 
اولين وزي��ر امور خارجه يك كش��ور غربي پس از 
خروج امريكا از برجام، دوشنبه گذشته به  منظور 
ديدار با محمد جواد ظريف همتاي ايراني خود و با 
دستور كار بررسي آينده برجام، مسائل منطقه اي 
و چندجانبه به تهران س��فر كرد. هانت در آستانه 
انجام اين س��فر، برجام را بخش مهم��ي از ثبات 
خاورميانه خواند كه » بقاي آن مستلزم پايبندي 
صددرصدي اعض��اء به اي��ن توافق اس��ت.« وي 
تصريح كرد مادامي كه اي��ران به اين توافق پايبند 
باشد، لندن نيز به تعهداتش وفادار خواهد بود. در 
جريان ديدار وزيران ام��ور خارجه ايران و انگليس 
كه در ته��ران برگزار ش��د، دو ط��رف جنبه هاي 
مختلف روابط و مناسبات دوجانبه ازجمله مسائل 
مرتبط با سازوكار مالي اروپا موسوم به اس پي وي 
)SPV( براي پيشبرد روابط اقتصادي و تجاري در 
چهارچوب برجام را مورد تبادل  نظر و گفت وگو قرار 
دادند. هانت همچنين با علي شمخاني دبير شوراي 
عالي امنيت ملي ايران ديدار و با اشاره به مشكالت 
و موانعي كه دولت امريكا در مسير مبادالت مالي 
و روابط بانكي پس از برجام ايجاد كرده اس��ت، بر 
ضرورت پيگيري و حل  و فصل مس��ائل پيش رو 
تأكيد كرد. وي با ابراز خرسندي از سفر به ايران و 
ديدار و گفت وگو با مقامات عالي كشورمان، اظهار 
داشت: اروپا مايل به حفظ دس��تاوردهاي برجام 
است و در اين مسير ايده هايي مانند تأسيس سامانه 
تبادل مالي مس��تقل از امريكا و اقتصاد بدون دالر 
را با جديت دنبال كرده و در تالش مشترك براي 
عملياتي كردن آن است. همچنين، بازديد هانت 
از بازار تهران در جريان س��فرش به ايران از سوي 
رسانه هاي انگليسي موردتوجه قرار گرفت و عنوان 
شد كه اين امر حاكي از ارزيابي مثبت او نسبت به 
امنيت داخلي كشور است. هانت كه تيرماه گذشته 
به عنوان وزير خارجه جديد انگليس منصوب شد 
وعده داد تمامي اقدام��ات ممكن را براي ضمانت 
آزادي نازنين زاغري ش��هروند ايراني- انگليسي 
كه در ايران به جرايم امنيتي محكوم شده، انجام 
دهد. وزير امور خارج��ه انگليس در همين رابطه 
به بي.بي.س��ي گفت ك��ه در جريان س��فرش به 
تهران موفق به ديدار زاغري نشده اما با دخترش 
گابريال در تهران ديدار كرده اس��ت. هانت با تكرار 
درخواس��ت انگليس ب��راي آزادي زاغ��ري ابراز 
اطمينان كرد كه ايران به درخواست لندن گوش 
مي كند، اما افزود: اينكه آنه��ا به تقاضاي ما جامه 

عمل بپوشانند مساله ديگري است.

اروپا مايل به حفظ 
دستاوردهاي برجام است 

جهان

آغاز يك پايان
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بانك مركزي اعالم كرد كه حج��م بدهي هاي خارجي 
ايران در ش��هريورماه نس��بت به فروردين ماه امسال با 
حدود 9 درصد كاهش روبرو بوده است. بر اساس آخرين 
آمار بانك مركزي، ميزان بدهي خارجي ايران در پايان 
شهريور 97 براساس سررسيد اوليه بدهي ها 1۰ هزار و 
317 ميليون دالر اس��ت كه 6 هزار و 853 ميليون دالر 
آن، بدهي هاي ميان مدت و بلندم��دت و 3 هزار و 464 
ميليون دالر از اين ميزان بدهي هاي كوتاه مدت اس��ت. 
اين تعهدات بالفعل ايران بر مبناي يورو نيز رقمي افزون 
بر 8 هزار و 783 ميليون يورو محاس��به شده كه 5 هزار 
و 834 ميلي��ون ي��ورو از اين ميزان حج��م بدهي هاي 
ميان مدت و بلندم��دت و 2 ه��زار و 949 ميليون يورو 
حجم بدهي هاي كوتاه مدت اس��ت. حجم بدهي هاي 
ايران در پايان مردادماه امسال، 1۰ هزار و 4۰5 ميليون 
دالر بوده ك��ه در پايان ش��هريور با افت مواجه ش��ده و 

به 1۰ هزار و 317 ميليون دالر رس��يده اس��ت. اين در 
حالي اس��ت كه آمار بدهي هاي خارجي ايران در پايان 
ماه نخست س��ال، 11 هزار و 3۰5 ميليون دالر بوده كه 
حكايت از كاهش حجم بدهي هاي خارجي ايران در 6 
ماه نخست امسال دارد. بر اين اساس، نسبت بدهي هاي 
خارجي ايران به توليد ناخالص داخلي حدود 2.5 درصد 
است كه رقم پاييني به شمار مي رود. مقايسه شاخص 
نس��بت بدهي خارجي ايران به توليد ناخالص داخلي 
با ساير كش��ورها نيز نش��ان مي دهد كه ايران در زمره 
كش��ورهايي اس��ت كه كمترين ميزان بدهي خارجي 
را در جهان دارد. بدهي خارجي ش��امل بدهي هاي يك 
كش��ور به وام دهندگان خارجي مي ش��ود كه مي تواند 
شامل وام هاي دريافتي از بانك هاي خصوصي خارجي، 
دولت هاي ديگر و موسس��ه هاي مالي بين المللي مانند 

بانك جهاني و صندوق بين المللي خارجي باشد.

بدهي  خارجي ايران 9 درصد كاهش يافت

خبر



روي موج خبر

  حضور صالحي و عراقچي در بروكسل؛ تعادل| 
معاون وزي��ر امور خارجه گف��ت: در اوج تحريم ها و 
فشارهاي امريكا دوشنبه دو واقعه مهم در روابط ايران 
و اروپا در بروكسل اتفاق مي افتد. سيدعباس عراقچي 
در صفحه ش��خصي خود در توييتر نوشت: »در اوج 
تحريم ها و فشارهاي امريكا دوشنبه دو واقعه مهم در 
روابط ايران و اروپا در بروكسل اتفاق مي افتد. سومين 
سمينار »همكاري هاي صلح آميز هسته اي ايران و 
اتحاديه اروپا « با حضور دكتر صالحي، و »چهارمين 
دور گفت وگوهاي عاليرتبه سياسي ايران و اتحاديه 

اروپا «  با مسووليت اينجانب و خانم اشميد.«

  پاس�خ ۱۲ صفحه اي ظريف به دادستان كل 
كشور؛  برنا| 

س��خنگوي وزارت امور خارجه اعالم كرد كه پاسخ 
محمد جواد ظريف به نامه دادستان كل كشور داده 
شده است. بهرام قاسمي با اعالم اين خبر اظهار كرد: 
با وجود آنكه نامه دادستان محترم كل كشور خطاب 
به وزير محترم امور خارجه پيرامون موضوع پولشويي 
به تاريخ ۲۳ آبان ۹۷ نگارش شده بود، ولي اين نامه 
در روز ۲۹ آبان به وزارت امور خارجه واصل شد. با اين 
وجود و با وجود حضور آقاي ظريف در ماموريت خارج 
از كشور، پاسخ دادس��تان كل كشور در ۱۲ صفحه 
بالفاصله پس از بازگشت وزير امور خارجه از سفر و 
در مهلت تعيين شده شنبه سوم آذر ماه تهيه و ارسال 
شد. در پي اظهارات اخير وزير امور خارجه كشورمان 
در مورد وجود فساد پولش��ويي در كشور و تاكيد بر 
اهميت مبارزه با آن، دادستان كل كشور در نامه اي از 
ظريف خواسته بود كه مستندات خود در مورد موضوع 

پولشويي را در اختيار قوه قضاييه قرار دهد.

  ۱۰ مقام از نهاد رياست جمهوري خداحافظي 
كردند؛  ايسنا| 

در راستاي اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان، 
رييس جمهوري و رييس دفتر او با استعفاي جمعي از 
مقامات و منصوبان نهاد رياست جمهوري موافقت 
كردند.حسن روحاني رييس جمهوري با استعفاي 
مس��يح مهاجري از نمايندگ��ي رييس جمهور در 
دانش��گاه مذاهب اسالمي، علي يونس��ي از سمت 
دستياري رييس جمهور در امور اقوام و اقليت ها و اكبر 
تركان از مشاورت رييس جمهور در احياي بافت هاي 
فرس��وده موافقت كرد. محمود واعظي رييس دفتر 
رييس جمهوري نيز با استعفاي سيدرضا اكرمي از 
سمت مش��اورت رييس دفتر رييس جمهور، علي 
جنتي از سمت مشاورت رييس دفتر رييس جمهور، 
بهمن حس��ين پور از سمت معاونت تشريفات دفتر 
رييس جمهور، محسن محبي از سمت رياست مركز 
امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري، فريدون 
وردي نژاد از س��مت مشاور رس��انه اي رييس دفتر 
رييس جمهور و خليل معظم زاده از سمت معاونت 
پش��تيباني و منابع انس��اني نهاد رياست جمهوري 
موافقت ك��رد. ش��هيندخت موالوردي دس��تيار 
رييس جمهوري در امور حقوق ش��هروندي نيز كه 
خود را پيش از اين يك بار بازخريد كرده بود، با صدور 
نامه اي خطاب به رييس جمهوري، كناره گيري خود 

از حضور در دولت را اعالم كرد.

  راي قطعي دادگاه تجدي�د نظر اعضاي باند 
واردات شكر صادر شد؛  ميزان| 

رييس كل دادگستري استان تهران گفت: راي قطعي 
دادگاه تجديد نظر در مورد يكي از پرونده  هاي مفاسد 
اقتصادي صادر شد. غالمحسين اسماعيلي با اشاره به 
صدور راي قطع��ي دادگاه تجديد نظر در مورد يكي 
از پروند ه هاي مفاسد اقتصادي گفت: در اين پرونده 
كه مربوط به قبل از تش��كيل شعب ويژه است، يكي 
از باند هاي مهم جرايم اقتصادي كه در حوزه واردات 
شكر مرتكب جرايم ارتشا؛ كالهبرداري؛ جعل اسناد 
دولتي اعم از اسناد اعتباري وغيره شده بودند تحت 
تعقيب قرار گرفته و نهايتا ۱۵ نفر از اعضاي اصلي باند 
كه برخي از آن��ان از كارمندان يكي از بانك ها و دفاتر 
اسناد رسمي هستند به تحمل حبس؛ شالق؛ جزاي 
نقدي؛ و محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده اند.

  روحان�ي دو قان�ون مص�وب مجل�س را 
براي اج�را ابالغ ك�رد؛ پايگاه اطالع رس�اني 

رياست جمهوري| 
رييس جمهوري، دو قانون مصوب مجلس شوراي 
اس��المي را براي اجرا ب��ه وزارتخانه ه��اي جهاد 
كشاورزي و امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران ابالغ كرد. بر اين اساس 
در اج��راي اصل يكصد و بيس��ت و س��وم قانون 
اساسي جمهوري اس��المي ايران، حسن روحاني 
قانون موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات 
و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اس��المي 
ايران و دولت جمه��وري آذربايجان را جهت اجرا 
به وزارت جهاد كش��اورزي اب��الغ كرد. همچنين 
رييس قوه مجريه قانون اصالح قانون صدور چك 
را جهت اجرا به وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي و 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ابالغ كرد.

  راه ان�دازي س�امانه تعاملي دول�ت و مردم؛ 
ايسنا| 

همزمان با راه اندازي سامانه تعاملي مردم و دولت از 
سوي رياست جمهودي، نظرسنجي از دانشجويان 
با موضوع دغدغه دانشگاهيان انجام مي شود. اين 
سامانه در اولين نظرسنجي به موضوع »مهم ترين 
دغدغه دانش��گاهيان« به مناس��بت ١۶ آذر روز 
دانشجو پرداخته است و دانشجويان مي توانند با 
شماره گيري كد #۶۴۴۵* مهم ترين دغدغه هاي 
ملي و دانشگاهي خود را ثبت كنند. »سامانه تعاملي 
مردم و دولت« در راستاي شناخت نظرات اقشار 
مختلف، مش��اركت عمومي و گفت وگوي مردم و 
دولت فعاليت خود را آغاز كرده است. اين سامانه 
كه فعاًل با شماره گيري كد #۶۴۴۵* در دسترس 
اس��ت، ش��امل كانال هاي پيامك، كد دستوري، 
تماس صوتي، وب، پيام رسان ها و ديگر روش هاي 

تماس نيز مي شود.

ايران۲

رهبرمعظمانقالبدرجمعمسووالننظاموميهمانانكنفرانسوحدتاسالمي:

روحاني:دستدوستيبهسمتهمهمسلماناندرازميكنيم

امريكا غلط مي كند كه ملت ايران را تهديد كند
در خجس��ته س��الروز ميالد پيامبر رحمت و هدايت 
حضرت رس��ول اك��رم )صلي اهلل عليه وآله( و حضرت 
امام صادق )عليه السالم(، صبح ديروز مسووالن نظام، 
ميهمانان ش��ركت كننده در سي و دومين كنفرانس 
وحدت اسالمي، سفراي كشورهاي اسالمي و جمعي 
از قشرهاي مختلف مردم با رهبر معظم انقالب اسالمي 

ديدار كردند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در اين ديدار، تنها راه سعادت 
و رستگاري بشريت را تبعيت از دين اسالم و نور قرآن 
دانس��تند و با اش��اره به گس��ترش روزافزون بيداري 
اسالمي و روحيه مقاومت در ميان ملت هاي مسلمان 
و دستپاچگي امريكا و متحدانش از اين پديده مبارك، 
گفتند: انقالب اسالمي به عنوان يك الگو، به بركت ۴۰ 
سال مقاومت و ايستادگي ملت ايران اكنون به شجره 
طيبه و تناوري تبديل شده است كه تهديدها و حركات 
خباثت آميز امري��كا و رژيم صهيونيس��تي همچون 
گذش��ته تأثيري نخواهد داش��ت و قطعًا با شكست 

مواجه خواهد شد.
ايشان در ابتداي سخنان خود با تبريك سالروز ميالد 
نبي رحمت حض��رت محم��د )صلي اهلل عليه وآله( و 
حضرت امام صادق )عليه الس��الم(، پيامبر اس��الم را 
خورشيد فروزاني خواندند كه خداوند متعال آن را در 
دوران جهل و فريب جاهليت، به بش��ريت اعطا كرد و 
آن حضرت با دين آسماني اسالم و كتاب نوراني قرآن، 

زمينه فالح و رستگاري بشريت را فراهم كرد.
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به نياز مستمر بشريت به 
رحمت و هدايت و نور پيامبر اسالم )صلي اهلل عليه وآله(، 
افزودند: انسان ها امروز نيز به دليل حضور قدرت ها و 
ظلم ناشي از اعمال مجرمانه آنها و جهل و فريب و نبود 
عدالت، گرفتار انواع مشكالت و سختي ها هستند كه 
تنها راه رهايي از اين رنج ها، پاسخگويي به دعوت نبي 
مكرم اس��الم )صلي اهلل عليه وآله( و حركت در مسير 

هدايت اسالم و قرآن است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، گسترش جريان مقاومت 
و روحيه بيداري اس��المي در منطقه را به عنوان يك 
نمونه، نتيجه حركت در مس��ير هدايت اسالم و قرآن 
دانس��تند و گفتند: علت اينكه قدرتمندان مستكبر 
دني��ا و در رأس آنها امريكاي جنايت كار و ش��يطان 
بزرگ به منطقه غرب آس��يا حساس هستند، روحيه 
اقبال به اسالم و بيداري اس��المي در ميان ملت هاي 

منطقه است.
ايشان با اشاره به هراس قدرت ها از بيداري ملت هاي 
اسالمي، خاطرنشان كردند: در هر جايي كه اسالم بر 
دل و جان مردم مس��لط شده، استكبار سيلي خورده 
است و ما جداً معتقديم استكبار بار ديگر در اين منطقه 

از بيداري اسالمي سيلي خواهد خورد.
رهبر انقالب اسالمي خطاب به روشنفكران و علماي 
ديني تأكيد كردند: هرچه مي توانيد حركت بيداري 
اسالمي و مقاومت را در منطقه تقويت كنيد، زيرا تنها 

راه نجات منطقه، گسترش اين تفكر و روحيه است.

  توصيه مقام معظم رهبري به حكام عربستان
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين خطاب به حكام 
برخي كش��ورهاي اس��المي گفتن��د: نصيحت ما به 
شما اين است كه به واليت اس��الم برگرديد و تحت 
»وآليت اهلل« قرار گيريد زيرا »واليت امريكا و طاغوت« 

براي شما فايده اي نخواهد داشت.
ايشان با اشاره به برخي كشورهاي منطقه كه به جاي 
تبعيت از اس��الم و قرآن از امري��كا پيروي مي كنند، 
خاطرنشان كردند: امريكا بنا بر طبع استكباري خود، 

اين كش��ورها را تحقير مي كند و همان گونه كه همه 
ديدند، رييس جمهور ياوه گوي امريكا، حكام سعودي 

را به »گاو شيرده« تشبيه كرد.
رهبر انقالب اس��المي اينگونه تحقيره��ا را توهين 
به مردم عربس��تان و به ملت هاي مس��لمان منطقه 
خواندند و افزودند: برخي حكام اسالمي در دو حركت 
جنايت آميز در فلسطين و يمن، همراه امريكا شده اند 
اما قطعًا پي��روزي با مردم فلس��طين و با مردم يمن 
خواهد بود و امري��كا و دنباله روهاي آن در اين قضايا 

شكست خواهند خورد.
حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي، قدرت امري��كا و رژيم 
صهيونيستي را در منطقه به مراتب ضعيف تر از قبل 
دانس��تند و گفتند: رژيم صهيونيستي چندين سال 
پيش، بعد از ۳۳ روز، در مقابل حزب اهلل لبنان شكست 
خورد، دو سال بعد در مقابل فلسطيني ها، تنها ۲۲ روز 
دوام آورد كه اين مدت در جنگ بعدي غزه، تبديل به 
۸ روز شد و هفته پيش در مقابل مقاومت فلسطين، 
بعد از ۲ روز، شكست را متحمل شد كه همه اين موارد 
نشان دهنده ضعف روزافزون رژيم صهيونيستي است.

ايشان با اشاره به س��نت تخلف ناپذير الهي مبني بر 
ياري ملت هايي كه با اتكا به خداوند در مقابل قدرت ها 
ايستادگي مي كنند، خاطرنشان كردند: در يمن نيز 
با وجود همه س��ختي ها و جنايت هايي كه مردم اين 
كشور از جانب آل سعود و همراهانش و دولت پشتيبان 
آنها يعني امريكا متحمل مي شوند، اما قطعًا پيروزي با 

ملت يمن و انصاراهلل خواهد بود.
رهبر انقالب اس��المي، پيروزي ملت فلسطين را بر 
اساس سنت الهي، قطعي برشمردند و افزودند: علت 
اصلي دستپاچگي امريكا و متحدانش و ياوه گويي ها 
و اقدامات ظالمانه و جنايت آميز آنها، ايس��تادگي و 
مقاومت ملت هاي مس��لمان در منطقه است كه اين 

مقاومت حتمًا نتيجه خواهد داد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به مقاومت ۴۰ساله 
ملت ايران با وجود همه س��ختي ها و فشارها، تأكيد 

كردند: امريكا و رژيم صهيونيستي غلط مي كنند كه 
ملت ايران را تهديد كنند.

ايشان با اشاره به شكست سياست هاي تهديد و تحريم 
امريكا در قبال جمهوري اسالمي ايران، گفتند: ملت 
ايران به بركت مقاومت و در س��ايه ايمان به خداوند 
و اعتق��اد به وعده هاي اله��ي، در برابر همه توطئه ها 
همچون كوه ايس��تاد و امروز، نظام اس��المي و ملت 
ايران شجره طيبه اي است كه روزبه روز بر پيشرفت و 
توانايي آن افزوده مي شود و اين، يك نسخه پيشرفت 
براي دنياي اسالم است. رهبر انقالب اسالمي در پايان، 
وحدت و يكدلي و يك زباني را تنه��ا راه غلبه دنياي 

اسالم بر توطئه ها دانستند.

  چطور گاوچران ها به شترسوارها رسيده اند 
حجت االس��الم حس��ن روحاني نيز در اين مراسم، 
تقويت وحدت، رحمت و حكمت را راه نجات مسلمانان 
و جهان اسالم در برابر توطئه دشمنان و مستكبران 
دانس��ت و تاكيد كرد: ملت بزرگ اي��ران تابع پيامبر 
اس��الم )ص( ب��وده و از تهدي��د قدرت ه��ا، تكفير و 

ظلم هراسي ندارد.
رييس جمهوري با اشاره به اينكه پيامبر اسالم )ص( 
به عنوان شخصيتي قدم در جهان گذاشت كه تنها در 
دوران حيات او خداوند با بش��ر سخن گفته و با پايان 
عمر مبارك آن حضرت اين راه آسماني به روي مردم 
بسته ش��د، افزود: اگر چه هدايت هاي الهي، دايمي 
بوده و سيره پيامبر )ص( براي همگان راهنماست و 
امامان، عالمان و فرهيخت��گان راه هدايت را به مردم 
نش��ان داده و خواهند داد، اما پيامبر )ص( باالترين 
شخصيتي بود كه با فقدان او، آفتاب رسالت هم براي 

هميشه ختم شد.
روحاني با تأكيد بر اينكه پيامبر اس��الم )ص( آورنده 
دين، اخ��الق، قانون و تمدني نو بود، اظهار داش��ت: 
پيامبر )ص( در مكه به خاطر آنكه فرصتي ديگر در آن 
شرايط برايش نبود، بيشتر به دعوت پرداخت، اما در 

مدينه عالوه بر دعوت مردم به اسالم، حكومت اسالمي 
را پايه گذاري كرد. وي خاطرنشان كرد: مدينة النبي 
تنها يك شهر نبود، بلكه الگوي جامعه اسالمي به شمار 
مي رفت و مي رود، چ��را كه اين مدينه در برابر دوران 
جاهليت بود كه در آن خشونت، خونريزي و عدم توجه 

به حرمت، اموال و خون مردم رواج داشت.
رييس جمهوري با بيان اينكه در مدينه النبي، قانون 
حكمفرما بود، افزود: اگر چ��ه پيامبر )ص( جايگاه و 
محبوبيتي داش��ت كه مي توانست حتي بدون قانون 
هم حكومت كند، اما هرگز اين كار را نكرد و سرتاسر 
مدينه قانون وجود داش��ت كه در آن ميان اصحاب، 
مسلمانان و شخص پيامبر با ديگر مردم تفاوتي نبود.

روحاني با بيان اينكه پيامبر )ص( مي فرمود كه همه 
بايد از خدا اطاعت كنند و هيچگاه خود را خدايگان، 
فرزند خدا و ظل اهلل نمي دانست، بلكه خود را عبداهلل 
و رسول اهلل مي دانست، گفت: پيامبر )ص( همواره در 
برابر همه انس��ان ها تواضع مي كرد و كمتر كسي در 

گفتن سالم بر او سبقت مي گرفت.
رييس جمهوري با اش��اره به اينكه پيامبر )ص( حق 
بزرگي بر كودكان، نوجوانان و زنان دارد، اظهار داشت: 
هيچ كس در آن دوران به كودكان و نوجوانان توجهي 
نمي كرد و زنان به عنوان كنيزاني بودند كه بايد، خانه 
را براي استراحت مردم آماده مي كردند، اما اين پيامبر 
)ص( بود كه كودكان، نوجوانان و زنان را مورد احترام 
قرار داد. وي با بيان اينكه پيامبر )ص( حتي در بيعت 
نيز با زنان جامعه اسالمي بيعت داشت و اين به معناي 
آن بود كه او براي زن��ان هم حق نظر و رأي قائل بود، 
گفت: اين همان حقي اس��ت كه تا يك قرن پيش در 
اروپ��ا آن را براي زنان قائل نبودند و پيامبر )ص( حق 

بزرگ تاريخي بر زنان عالم دارد.
روحاني با اشاره به اينكه مدينه پيامبر )ص( يك تمدن 
كامل در برابر توحش جاهليت و مدنيتي بي نظير در 
برابر ظلم و جور بود، افزود: در مدينه دين پيامبر )ص( 
براي همه آس��ان و ورود به آن راح��ت بود و هركس 

مي خواست به دين ورود كند، احتياجي به عدم سوء 
پيشينه و گزينش و بررسي سوابق گذشته نداشت و 
تنها با گفتن شهادتين وارد جرگه مسلمانان مي شد.

رييس جمه��وري ادامه داد: حتي اگر كس��ي ايمان 
نداشت، گرويدن به اسالم براي ورود به جامعه اسالمي 

كافي بود تا از حقوق مسلمانان برخوردار شود.
وي خاطرنشان كرد: ايمان مرحله باالي اسالم است اما 
دين پيامبر )ص( دين ايمان نيست، بلكه به نام اسالم 
و همان تسليم شدن در برابر حق و سلم و صلح است.

روحاني اظهار داشت: پيامبر اسالم )ص( همواره در 
برابر همگان با صلح و س��لم برخورد مي كرد، در برابر 
ستمگر مي ايستاد و هرگز با تكفير و تحريم ميانه اي 

نداشت.
وي افزود: اين در حالي است كه همواره او را با تكفير 
و تحريم آزار دادن��د؛ در ابتدا او را تكفير كردند كه به 
دين آباء خود پش��ت كرده و پس از آن پيامبر )ص( و 
ياران او را در تحريم و در حصر اقتصادي قرار دادند اما 
او سال ها اين حصر را تحمل كرد و خم به ابرو نياورد.

رييس جمهوري ب��ا بيان اينكه قرآن م��داوم پيامبر 
)ص( را به صبر در برابر كلمات خشن سفارش كرده 
است، گفت: امروز بعد از گذشت قرن ها باز هم تحريم 
وتكفير در كنار هم قرار گرفته اس��ت و عده اي تحت 
شعار تكفير، جامعه و منطقه را نا امن و به نام اسالم و 
دين خدا، جان، راحتي، امنيت، ناموس و آثار تمدني 

را از ملت ها گرفته اند.
وي ادامه داد: امروز عده اي خودپس��ند كه س��خنان 
آنها هيچ خريداري ندارد و هيچ كس استدالل آنها را 
نمي پذيرد، از راه تحريم وارد ش��ده اند تا ملتي بزرگ 
را تحت فشار قرار دهند و با تحريم، زندگي را بر مردم 

آزاده و شجاع اين سرزمين تنگ كنند.
روحاني با تأكيد بر اينكه راه ما در برابر اين نژادپرستان 
مسيحي، يهودي و نژادپرستان منطقه روشن است، 
گفت: امروز افراطيوني كه به نام مس��يحي، يهودي 
و مس��لمان، خود را در اين منطقه پي��دا كرده اند و با 
تفكرات نژادپرستانه، رژيمي جعلي را روي كار آورده 
و روزانه مردم فلسطين را قتل عام و مردم مظلوم يمن 
را زير بمباران قرار مي دهند و س��وال اينجاس��ت كه 
اينها چگونه يكديگر را پيدا كرده و چطور گاوچران ها 
به شترسوارها رسيده اند؟ وي با بيان اينكه دشمنان 
ملت ايران تنه��ا از ما يك چي��ز مي خواهند و هرگز 
سخن شان موضوع هس��ته اي و برجام نيست، گفت: 
آنها مي خواهند هر كاري در منطقه انجام مي دهند، 
ما چش��مانمان را بر روي آن ببنديم و مي گويند، اگر 
به عراق و افغانستان ظلم كرديم و در سوريه و شمال 
آفريقا نا امني ايجاد كرديم، ش��ما نبينيد و س��اكت 

باشيد.
رييس جمهوري ادامه داد: آنه��ا  مي خواهند كه اگر 
تكفيري ها را در منطقه مس��لط كردن��د ما به دنبال 
حماي��ت از مظلومان نبوده و راه س��ال پيش خود را 

پيش بگيريم.
روحاني اظهار داشت: ملت ايران تابع مولود سحرگاه 
امروز مكه اس��ت و از تهديد قدرت ها و تكفير و ظلم، 
هراسي ندارد. وي تأكيد كرد: راه ما مشخص است؛ ما 
همس��ايگان را در منطقه، برادر و امنيت منطقه را در 
راستاي امنيت خود مي دانيم و دست دوستي به سمت 

همه مسلمانان دراز مي كنيم.
رييس جمهوري اظهار داش��ت: خواست جمهوري 
اسالمي ايران اتحاد، وحدت، رحمت و حكمت است و 
دست يافتن به اين ارزش ها، تنها زير چتر پيامبر اسالم 

)ص( براي همگان دست يافتني خواهد بود.

حکمشهرداراندرانتظار
نظرصریحوزارتاطالعات

س��خنگوی وزارت کشور 
گفت: وزارت کشور تا کنون 
در تمام��ی اع��الم نظرها و 
تصميمات خود در راستای 
صيانت از حق الناس، رعايت 
مر قانون را سرلوحه کارخود 
داشته و موضوع صدور حکم 
شهرداران نيز از اين قاعده مستثنی نيست. به گزارش 
س��ايت وزارت کشور، س��يد سلمان س��امانی در اين 
زمينه اظهار کرد: مطابق قانون وظايف مشخصی برای 
شوراهای اسالمی شهر، وزارت کشور و ساير نهادهای 
مسوول تعيين ش��ده است، که هر کدام می بايست در 
زمان خود به درستی اجرا شود. قطعًا بررسی گزينه ها 
و انتخاب فردی که بتواند سياست های شورای شهر در 
اداره امور ش��هری را اجرايی سازد، با شورای شهر است 
لکن؛ قانون گذار برای اطمينان از رعايت چارچوب های 
قانونی در تصميمات شوراها، مراجعی مثل وزارت کشور، 
وزارت اطالعات و هيات های تطبيق مصوبات شوراها 
را مسوول دانسته و وظايفی را برای آن ها تعيين کرده 
است. وی افزود: احراز هر يک از اين ويژگی ها بر اساس 
نظريه دستگاه مسوول محقق می شود؛ به عنوان نمونه 
برخورداری از مدرک تحصيلی دانشگاهی با گرايش های 
مشخص شده در زمره شرايط تعيين شده ای است که 
مرجع صالح برای تائيد آن صرفا وزارت علوم است. در 
خصوص صالحيت های عمومی فرد نيز مطابق قانون 
صرفًا وزارت اطالعات می بايس��ت اعالم نظر نمايد که 
تاکنون وزارت اطالعات در پاس��خ به استعالم به عمل 
آمده برای ش��هرداران پيشنهادی تهران، مشهد، يزد، 
کرمانشاه و رشت اعالم نظر رسمی نداشته است که از 

الزامات صدور حکم است.

بدهیهایانگليسبهایران
ارتباطیباپروندهزاغریندارد
ت  ر ا ز و ی  س��خنگو
امورخارج��ه ايران رابطه ای 
ميان بدهی ه��ای انگليس 
به اي��ران و پرون��ده نازنين 
زاغری را رد کرد و گفت اين 
موضوعات کامال متفاوت و با 

دو ماهيت گوناگون است.
بهرام قاس��می پيرامون اخبار منتشر ش��ده در برخی 
روزنامه ه��ای بريتانيا و فضای مج��ازی مبنی بر اينکه 
جرمی هان��ت، وزير امور خارجه انگلس��تان قصد دارد 
در ازای پرداخت چند صد ميلي��ون پوند بدهی ايران، 
خواستار آزادی يک محکوم امنيتی شود، اظهار کرد: اين 
خبر، کامال رد و تکذيب می شود، تصور می کنم که طرح 
اين موضوع از سوی برخی رسانه ها آنهم به اين صورت 
و با ايجاد ارتباط س��اختگی و مقايسه بين دو موضوع از 
سر نا آگاهی و يا بر گرفته از برخی کانون های سياسی 
خاص و به منظور ايجاد فشار بر جمهوری اسالمی ايران 
و همچنين با اهداف کامال برنامه ريزی ش��ده صورت 
پذيرفته است. قاسمی شنبه شب افزود: بی شک در روابط 
ميان کشور ها در حوزه های مختلف می تواند موضوعات 
متنوع و گوناگونی مطرح باشد و روابط ايران و انگلستان 
هم از اين قاعده مستثنی نيست، در روابط تهران و لندن 
يک پرونده با س��ابقه ای طوالنی وجود دارد که مربوط 
به برخی خريد های ايران از انگلس��تان در دوران قبل 
از انقالب اس��ت، که با وقوع انقالب در کشورمان دولت 
انگلستان از تحويل به هنگام اقالم و انجام تعهدات خود 
و يا باز پرداخت هزينه های پرداختی آن اقالم خودداری 
می کند.  درنهايت و هر چه زودتر اين مس��اله و پرونده 
به نحو مطلوبی حل و فصل و طلب و حقوق جمهوری 

اسالمی ايران تأديه و وصول گردد.

اطلسامنيتیوجرایمبرای
تماممناطقکشورتهيهشد

  ريي��س مرکز فوريت های 
امنيتی، اطالع��ات و اخبار 
وزارت کش��ور گف��ت: در 
راس��تای ارتق��ای امنيت 
کش��ور، اطل��س امنيتی و 
جرايم برای تمام مناطق و 
استان های کشور تهيه شد.

به گزارش پايگاه اطالع رسانی وزارت کشور، »سيدال 
فعال« اظهارداش��ت: دش��منان نظام امروز تمام توان 
خود را به کار گرفته و سرويس های امنيتی کشورهای 
متخاصم نيروهای خود را بسيج کرده اند تا از هر طريقی 
امنيت کشور را با چالش روبه رو کنند. وی افزود: آنها به 
دنبال خرابکاری در داخل کشور بوده تا ضربه ای به امنيت 
کشور بزنند و حتی دشمنان سعی دارند از هر مساله ای 
به عنوان چالش امنيتی عليه نظام استفاده کنند. رييس 
مرکز فوريت های امنيتی، اطالعات و اخبار وزارت کشور 
خاطرنش��ان کرد: با توجه به پيش بينی های امنيتی 
صورت گرفته و اشراف اطالعاتی در کل کشور و فضای 
موثر بر کشور، تهديد خاص امنيتی نداريم و با هوشياری 
خدمتگزاران مردم و همکاری ملت، اين توطئه ها نقش 
بر آب شده است. فعال تصريح کرد: اقدامات به هنگام و 
فوريتی در تمام ابعاد امنيت بخصوص اشراف اطالعاتی 
نيروهای امنيتی، انتظامی و اطالعاتی باعث شد همه 
تالش های دش��منان خنثی ش��ود. وی تاکيد کرد: در 
راس��تای ارتقای امنيت کشور، اطلس امنيتی و جرايم 
برای تمام مناطق و استان های کشور تهيه شده و اخبار 
و اطالعات مرتبط با امنيت کشور به صورت لحظه ای در 
مرکز فوريت های امنيتی، اطالعات و اخبار وزارت کشور 
دريافت، تا پيش بينی های الزم برای مواردی که مستعد 
برخی مسايل و آسيب های امنيتی هستند صورت بگيرد. 

 تالشبراياجماعسازي
درباره»سيافتي«

رييس کميس��يون امنيت 
مل��ی و سياس��ت خارجی 
مجلس ش��ورای اسالمی 
با تاکيد بر اين که علی رغم 
ش��کل گيری کارگ��روه 
مش��ورتی برای بررس��ی 
ايرادات ش��ورای نگهبان به 
اليحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالی 
تروريسم )سي اف تي(، اعضای کميسيون نظر نهايی را 
اعالم می کنند، گفت: ما به دنبال آن هستيم که تصميم 
اجماعی درباره »سي اف تي« گرفته شود که اين الزاما به 

معنای تالش برای تصويب اين اليحه نيست.
حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد: 
اعضای کميسيون امنيت ملی مجلس در جلسه هفته 
گذشته به تشکيل کارگروه مشورتی متشکل از برخی 
از اعضای کميسيون و نمايندگانی از مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، دولت و شورای نگهبان رای دادند که بر اين 
اساس در روز دوشنبه )۲۸ آبان ماه( جلسه اين کارگروه 
تشکيل شد. وی افزود: در اين جلسه پنج ساعته تالش 
برای رفع ايرادات صورت گرفت و بحث های مبسوطی 
انجام شد که در نهايت بسياری از دغدغه ها در حال رفع 
شدن است. البته اين بدان معنا نيست که ما تنها به دنبال 
تصويب »سي اف تي« هستيم. حرف بنده آن است که هر 
تصميمی درباره ی »سي اف تي« به معنای تصميم نظام 

است؛ يعنی چه بپذيريم و چه آن را رد کنيم.  
رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس 
شورای اسالمی تاکيد کرد: ما نمی خواهيم همان اتفاقی 
که در برجام افتاد را در »سي اف تي« تکرار کنيم. برجام 
تا زمانی که سود داش��ت برخی به گونه ای ديگر رفتار 
می کردند، اما بعد از خروج ترامپ شرايط تغيير پيدا کرد.

قاچاقچيانموادمخدروکاال
درصددپولشوییهستند

مع��اون پارلمان��ی رئيس 
جمهور با اش��اره به اين که 
»قاچ��اق کاال و مواد مخدر 
واقعيتی در کشور ماست« 
گف��ت: در اي��ن ش��رايط 
قاچاقچي��ان در ص��دد 

پولشويی هستند.
حسينعلی اميری در گفت وگو با ايسنا، درباره  اظهارات 
وزير خارجه در خصوص پولشويی در کشور  بيان کرد: 
پولشويی يکی از جرايمی است که در بسياری از کشورها 
رخ می دهد و به همين دليل کش��ورها به اين س��مت 
حرکت می کنند که قانون مقابله با پولشويی وضع کنند. 
کش��ور ما هم در معرض ترانزيت مواد مخدر از سمت 
همسايه های شرقی خود به سمت اروپاست و طبيعی 

است که قاچاقيچيان درصدد پولشويی بر بيايند.
وی ادامه داد: بخشی از نيروهای کشور ما در راه مبارزه 
با مواد مخدر شهيد شدند. وجود س��تاد مبارزه با مواد 
مخدر و دادگاه های رس��يدگی به اين جرايم هم بيانگر 
وجود قاچاق مواد مخدر است و اين موضوع يک واقعيت 
است که البته حجم آن زياد نيست، ولی همين مقدار 
هم برای جمهوری اسالمی ايران قابل قبول نيست. ما 
در کشور قاچاق کاال هم داريم هر چند در دولت تدبير 
و اميد با تالش هايی  که انجام شده ، سامانه هايی که راه 
افتاده و اصالح قوانين ، به ميزان قابل توجهی قاچاق کاال 
کاهش داشته اما باز هم تا حدودی قاچاق کاال در کشور 
داريم؛ صحبت های وزير خارجه کش��ورمان در همين 
راستا بوده است. ظريف يکی از خدمتگزاران نظام است 
که مصالح ملی را به خوبی درک می کند و نبايد به خاطر 
اظهار نظر کلی وی در مورد پولشويی به اين ميزان مورد 

هجمه قرار بگيرد.

 Mon. Nov 26 .  دوشنبه    5 آذر 1397   18 ربيع االول 1440  سال پنجم    شماره   1253  2018 

چهره ها



اقتصاد كالن 3 كالن

افزايش حقوق به سال آينده موكول شد

تورم نقطه اي آبان ماه 35 درصد شد 

خاتمه 200 هزار توماني به بحث افزايش مزد

دخانيات و تفريح پيشتاز در تورم 

35 هزار ميليارد تومان تعهد باقي مانده دولت به بخش عمراني

با افزايش نرخ تورم از ماه هاي نخس��ت س��ال جاري، 
بسياري از كارشناسان و بعضا مسووالن در موقعيت هاي 
گوناگوني از موضوع افزايش حقوق دوباره در سال جاري 
سخن گفتند و اكنون با گذشت سه چهارم از سال 97 
ولي هنوز اين اتفاق نيفتاده و با س��خنان اخير نوبخت 
مبني براينكه احتماال افزايش حقوق در س��ال آينده 
مطرح شود، اين موضوع به حاشيه رفته است. اين در 
حالي است كه اعتراضات كارگري در اين باره افزايش 
يافته است و حاال شرايط به گونه اي است كه پيش بيني 
مي ش��ود اگر دولت براي بهبود اوض��اع معاش خانوار 
دهك هاي پايين درآمدي چاره اي نينديشيد اعتراضات 
روز به روز افزايش يابد. همين مساله اي است كه احتماال 
برخي مس��ووالن خارج از دس��تگاه هاي اجرايي را بر 
آن داش��ته كه قويا از افزايش حقوق دهك هاي پايين 
درآمدي چه كاركنان دولت و چه كارگران دفاع كنند. 
محمدرضا پور ابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
اخيرا گفته است كه دولت از محل درآمد مابه التفاوت 
قيمت ارز مي تواند حقوق ها را افزايش دهد، حاال بايد 
منتظر ماند و ديد كه دولت در نيمه دوم سال به افزايش 
حقوق كارمندان خود و به تبع آن كارگران تن خواهد 

داد يا خير؟
به گ��زارش »تع��ادل«، از مقامات مس��وول دولتي تا 
نمايندگان كارگري و كارفرمايي كسي پيدا نمي شود 
كه ادعا كند در ماه هاي گذشته تامين معيشت خانوارها 
سخت تر نشده است. تورم دو رقمي به تنهايي مي تواند 
قدرت خريد بخش هاي مختلف جامعه را متاثر كند و 
تاثير اين مهم بر زندگي مزدبگيران دو چندان است. در 
رابطه با ميزان افزايش هزينه ها و فشار بر خانوارها در 
ماه هاي گذشته، بررسي هاي نمايندگان كارگري در 
شوراي عالي كار حكايت از اين داشت كه حداقل فاصله 
ميان حقوق كارگران با هزينه س��بد خانوار براساس 
قيمت ه��اي جديد كاالها دس��تكم 800 هزار تومان 

افزايش يافته است.
علي خدايي نماين��ده كارگري در ش��وراي عالي كار 
پيش از اين در گفت وگويي تاكيد كرده بود: اين ميزان 
مابه التفاوت بايد توسط كارفرمايان و دولت پوشش داده 
شود تا كارگران بتوانند حداقل هاي معيشتي را داشته 
باشند. ما به دنبال باال بردن قدرت خريد و بهبود شرايط 
معيش��ت كارگران با افزايش نقدي حقوق و دستمزد 
آنان يا احياي ستاد بن كارگري هستيم، اما كارفرمايان 
و دولت هنوز مس��ووليت افزايش حقوق و دس��تمزد 

كارگران را نپذيرفته اند.
در جايي ديگر نماينده كارگران در ش��وراي عالي كار 
با انتقاد از عدم تشكيل جلسه شوراي عالي كار و عدم 
افزايش دستمزد و عدم پرداخت به موقع حقوق كارگران 
طي يادداش��تي با انتقاد از رويك��رد حاكم بر ذهنيت 
كارفرمايان دولت نوشت: چند اسماعيل بخشي ديگر 
 بايد ساخته شود تا موضوع معيشت را جدي بگيريم.

او در ادام��ه اف��زود: ط��ي چندماهه اخير به واس��طه 
مسووليتي كه درش��وراي عالي كاردارم، بيشتر وقتم 
صرف تحقيق وبررس��ي درمورد معيش��ت كارگران 
وپيگيري افزايش مزد بوده است. همانطور كه در خبرها 
بارها ذكر كرديم براساس مطالعات انجام شده حداقل 
مزد دريافتي ما در ايران حداكثر بين 28 تا33درصد از 

هزينه هاي يك خانوار بابعد متوسط3.3نفري را تأمين 
مي كند .فارغ از تمام محاسبات اگر حتي باالتر از حداقل، 
دريافتي  يك كارگ��ر را1.5ميليون تومان تصور كنيم 
واين فرد هيچ هزينه جز خوراك نداشته باشد .آيا كسي 
مي تواند سه وعده غذايي سالم براي 3.3نفر درروز رابا 
روزانه50هزارتومان تهيه كند، لطفا اگر كسي هست اين 

روش را به ما آموزش دهد.

  نمايندگان مجلس س�ناريوهاي مختلف را 
بررسي مي كنند

افزايش مزد در مي��ان نمايندگان مجلس هم طرفدار 
دارد، محمدرض��ا پورابراهيمي، رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس اخيرا با بررسي اقداماتي كه مي تواند به 
افزايش مزد كارمندان و كارگران منجر شود، گفته است: 
گزارشي در كميس��يون اقتصادي درباره  مابه التفاوت 
ريالي نرخ ارز به عنوان درآمدهاي دولت در حال تهيه 
است. امسال براس��اس بودجه دولت 10 ميليارد دالر 
مازاد بر تعهداتش داشت كه آن زمان نرخ دالر ۴200 
تومان بود. اكنون ميانگين نرخ دالر براساس بازار ثانويه 
و غيررس��مي 10 هزار تومان است يعني منابع ريالي 
بالغ بر ۶0 هزار ميليارد تومان براي دولت ايجاد ش��ده 
است. پيشنهاد ما اين است كه متناسب با همين رقم 
دولت مي تواند افزايش حقوق در س��ه ماهه آخر سال 

داشته باشد.
به بيان ديگر رييس كميس��يون اقتصادي مجلس با 
برآوردي كه از آمارهاي رس��مي داشته، درآمد دولت 
از محل تس��عير ارز را قدري دانسته كه دولت بتواند از 
آن محل براي افزايش حقوق در سه ماهه پاياني سال 

استفاده كند.
در سوي مقابل البته كمتر كسي فكر مي كند كه دولت 
براي روزهاي باقي مانده تا پايان س��ال برنامه اي براي 
افزايش مزد و حقوق كاركنان خودش و كارگران داشته 
باشد، درنتيجه بيشتر تمركز خود را بر افزايش نرخ مزد 
براي سال آينده متمركز كردند. با توجه به اينكه طبق 
پيش بيني ها با توجه به تحريم هاي اقتصادي ايران از 
سال آينده رش��د اقتصادي چندان مناسبي بر كشور 
حاكم خواهد نش��د و حتي برآوردها حاكي از آن است 
كه نرخ منفي رشد اقتصادي در سال 98 بيش از امسال 
خواهد بود، اتخاذ اين رويكرد نيازمند برنامه ريزي هاي 
جدي و دقيق دولت است. حتي موضع گيري مقامات 
دولتي هم نش��ان مي دهد آنها مي خواهند با كمترين 
هزينه تراش��ي ممكن امسال را به پايان ببرند و مساله 
افزايش م��زد و حقوق كارگران و كارمن��دان را مانند 

هميشه به پايان هر سال موكول كنند.
با اين حال اين كش و قوس ها ادامه دارد و در جديدترين 
اظهارنظر حسينعلي حاجي دليگاني، عضو كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس در گفت وگويي با بيان اين كه، 
با توجه به افزايش هزينه هاي خانوار بعد از شوك ارزي 
اخير افزايش حقوق كارمن��دان دولت اجتناب ناپذير 
است، گفت: در بودجه هاي سنواتي مدل هاي مختلفي 
براي افزايش حقوق در نظر گرفته شده اما تجربه ساليان 
گذشته نشان مي دهد افزايش حقوق براساس درصد 

عادالنه نيست.
وي افزود: به عنوان مثال وقتي بحث افزايش 20 تا 25 

درصدي حقوق ها در بودجه مطرح مي شود افرادي كه 
پايه حقوق باالتري دارند نفع بيشتري از اين افزايش ها 
ميبرند و برعكس كارمنداني كه پايه حقوق دريافتي 
پايين تري دارند ب��ا وجود افزايش 20 درصدي، تغيير 
محسوس��ي در دريافتي آنها ايجاد نمي شود. البته در 
بودجه سال جاري افزايش صفرتا 20 درصدي حقوق 
با توجه به ميزان دريافتي كارمندان مطرح ش��د اين 
درحالي است كه ميانگين افزايش در سال97 حدود 

10 درصد بوده است.
وي با بيان اينكه افزايش ميزان و مبلغ مش��خصي به 
حقوق كارمندان مي تواند پيشنهاد عادالنه تري باشد 
گفت: پيشنهاد ما افزايش 500 هزار توماني حقوق براي 
همه كارمندان اس��ت، به اين ترتيب فاصله درآمدي 
افرادي كه دريافتي كمتري دارند با مديران ارشد جبران 
خواهد شد. البته اين پيشنهاد قطعي نبوده يعني اگر 
دوستان دولت پيشنهاد منصفانه اي ارايه كنند كه بتواند 
عقب ماندگي حقوق كارمندان را جبران كند، حتما از 

آن استقبال خواهيم كرد.
اي��ن مي��ان باي��د توج��ه داش��ت افزاي��ش 20 
درصدي حداقل بگيران دولتي نيز با نوسانات ماه هاي 
گذشته معكوس ش��د و به نظر مي آيد با رسيدن نرخ 
ت��ورم به 30 تا 35 درصد نه تنها بهبود معيش��ت را به 
همراه نياورد بلكه شرايط كارمندان را از سال گذشته 

هم سخت تر كند.

  200 هزار توماني كه مي خواهد به بحث ها 
خاتمه دهد

اين ميان با وجود همه وعده هايي كه داده شد به نظر 
مي رسد وزارت كار مي خواهد با پرداخت مبلغي معادل 

200 هزار تومان به اين بحث ها خاتمه بخشد. رقمي 
كه البته با توجه به نرخ باالي تورم و دو رقمي ش��دن 
آن نه تنها مشكل چنداني را حل نمي كند بلكه بعيد 

است بتواند رضايت اقشار مختلف را هم كسب كند. 
در همين زمينه معاون امور رفاهي وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي اظهار كرد: حمايت از كارمندان با واريز 

مبلغ200 هزار توماني به حساب آنها انجام مي شود.
احمد ميدري چنين توضي��ح داد: البته اعتباري كه 
براي كارگران و اقشار آسيب پذير براي تخصيص بسته 
حمايتي درنظرگرفته شده با توجه به جمعيت خانوار 
از 100 تا 300 هزار تومان است، اما به كارمندان با هر 
بعد خانواري رقم 200 هزار تومان پرداخت خواهد شد.

وي با بيان اين مطلب كه حمايت نقدي از كارمندان تا 
پايان هفته جاري انجام مي شود، تصريح كرد: مجموع 
اعتبار ب��راي اجراي اين طرح 9 ه��زار ميليارد تومان 
درنظرگرفته شده كه در هر مرحله بايد سه هزار ميليارد 

تومان صرف اجراي اين طرح شود.
معاون اموررفاه��ي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
گفت: بسته حمايتي شامل همه كارمندان و كارگراني 
كه حقوق كمتر از سه ميليون تومان دريافت مي كنند، 

مي شود.
رانندگان، بازنشستگان و كارگران فصلي يا مشاغلي 
كه در اين رس��ته ها قرار ندارند نيز مي توانند از بسته 
حمايتي بهره مند ش��وند، اما الزم اس��ت تا اطالعات 
خود را در كميته امداد امام خميني و بهزيستي ثبت 
كنند تا بتوانند بسته حمايتي دريافت كنند. درنتيجه 
دولت قصد ن��دارد از همه ۶0 هزار ميليارد توماني كه 
از محل ارز پتروشيمي ها به دست آورده در اين طرح 

استفاده كند.

  مساله تورم
مهم ترين انتقادي كه به طرح پرداخت 200 هزار تومان پول 
به خانواده هاي كارمندان و كارگران مطرح مي شود، تورم 
زا بودن اين اقدام است. به بيان ديگر منتقدان مي گويند 
چنانچه دولت اقدام به پخش پ��ول در جامعه كند، نرخ 
تورم به شكل فزاينده اي افزايش خواهد يافت. با اين همه 
بررسي ها نشان مي دهد كه در ماه هاي گذشته چيزي از 
شتاب تورمي حاكم بر اقتصاد كشور كم نشده و نرخ تورم 
به مرور و ماه به ماه در حال افزايش اس��ت.  از سوي ديگر 
بررسي ها نشان مي دهند دليل اصلي افزايش نرخ تورم، 
افزايش نقدينگي در كشور از محل استقراض بانك ها از 
بانك مركزي بوده است. بطور مثال در تيرماه امسال كه 
تورم رو به افزايش داش��ت، بانك مرك��زي 9 هزار و 500 
ميليارد تومان به بانك هاي خصوصي پول داد تا بتوانند چرخ 
امور خود را بگردانند. به اين اعتبار مي توان گفت با وجود 
افزايش نرخ نقدينگي، دولت فعال چاره اي جز حمايت از 
بانك هاي خصوصي و ورشكسته ندارد. در مقابل انحصار 
پول در كش��ور هم سبب ش��ده تا ركود در اقتصاد شدت 
بگيرد. آن طور كه پيش تر رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس گفته بود، 85 درصد از سپرده هاي بانكي كشور 
از آن يك درصد سپرده گذاران است. همچنين سهم پول 
از كل نقدينگي كشور تنها 13 درصد است، حال آنكه اين 
نرخ براي كشورهاي توسعه يافته حدود 50 درصد است. 
درنتيجه با وجود يك تاثير نس��بي بر افزايش نرخ تورم، 
پرداخت 200 هزار تومان به خانواده ها مي تواند تا حدودي از 
وقوع ركود در اقتصاد كشور جلوگيري كند و كمك كند 
تا چرخ اقتصاد بچرخد. البته بايد توجه داش��ت اين رقم 
همچنان از تامين نيازهاي اصلي خانواده هاي كش��ور و 

جبران كاستي درآمدهاي آنها ناتوان است.

مطابق با آمارهاي مركز آمار، در آبان ماه ١٣٩٧ عدد 
ش��اخص كل )١٠٠=١٣٩٥( به ١٤٧.٨ رس��يد كه 
نسبت به ماه قبل ٢.٦ درصد افزايش را نشان مي دهد. 
در اين ماه درصد تغيير ش��اخص كل نس��بت به ماه 
مشابه سال قبل ٣٤.٩ درصد است؛ يعني خانوارهاي 
كشور بطور ميانگين ٣٤.٩ درصد بيشتر از آبان ١٣٩٦ 
براي خريد يك »مجموعه كاال و خدمات يكس��ان« 
هزينه كردند كه نسبت به اين آمار در ماه قبل )٣٢.٨ 
درصد( ٢.١ واحد درصد افزايش يافته است. همچنين 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهي ب��ه آبان ماه ١٣٩٧ به 
١٥.٦ درصد رس��يد كه نس��بت به همين اطالع در 
ماه قبل )١٣.٤ درصد( ٢.٢ واح��د درصد افزايش را 

نشان مي دهد.
ش��اخص قيم��ت در گ��روه عم��ده »خوراكي ه��ا، 
آش��اميدني ها و دخانيات« نس��بت به ماه قبل ٤.١ 
درصد و در گ��روه عمده »كاالهاي غي��ر خوراكي و 
خدمات« ٢.٠ درصد افزايش را نشان مي دهد. درصد 
تغييرات قيمت در ماه جاري نسبت به آبان ماه ١٣٩٦ 
براي اين دو گروه به ترتيب ٥٠.٣ و ٢٩.٠ درصد است.

شاخص قيمت كل براي خانوارهاي شهري كشور در 
آبان ماه ١٣٩٧ به عدد ١٤٧.٣ رسيد كه نسبت به ماه 
قبل ٢.٦ درصد افزايش را نشان مي دهد. درصد تغيير 
شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٤.٥ درصد 
است كه نس��بت به ماه قبل )٣٢.٤ درصد( ٢.١ واحد 

درصد افزايش داشته است.

شاخص قيمت كل براي خانوارهاي روستايي كشور 
در آبان ماه ١٣٩٧ به عدد ١٥٠.٨ رسيد كه نسبت به 
ماه قبل ٢.٧ درصد افزايش را نشان مي دهد. همچنين 
درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
٣٧.٣ درصد است كه نسبت به ماه قبل )٣٥.٣ درصد( 

٢.٠ واحد درصد افزايش داشته است.
در ماه جاري اكثر بخش هاي زير مجموعه ش��اخص 
كل با افزايش قيمت هم��راه بوده اند. در گروه عمده 
»خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« بيش��ترين 

افزايش قيمت نس��بت به ماه قب��ل به ترتيب مربوط 
به گروه »گوش��ت« )انواع ماهي، گوشت گوسفند و 
گوشت گاو(، گروه »ميوه و خش��كبار« )پسته، مغز 
بادام، مغز گردو، موز(، گروه »شير، پنير و تخم مرغ« 
)شير پاستوريزه، خامه پاستوريزه و پنير پاستوريزه(، 
گروه »محصوالت خوراكي طبقه بندي نشده در جاي 
ديگر« )سس گوجه فرنگي، رب گوجه فرنگي(، گروه 
»آشاميدني ها« )نوشابه گازدار( و گروه »نان و غالت« 
)انواع نان و رشته آش( است. در گروه عمده »كاالهاي 

غير خوراكي و خدمات« گروه »مبلمان، لوازم خانگي 
و نگه��داري معمول آنها« )انواع ش��وينده ها(، گروه 
»پوشاك و كفش« گروه »كاالها و خدمات متفرقه« 
)دس��تمال كاغذي و لوازم آرايش��ي و بهداش��تي( 
بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

بر اساس جداول آماري منتش��ره توسط مركز آمار، 
گروه كااليي دخانيات در آبان ماه امسال با 59.7 درصد 
كماكان در ص��در پرتورم ترين كاالها قرار دارد. گروه 
كااليي دخانيات همچني��ن حدود 1۶0 درصد تورم 
نقطه به نقطه )نسبت به ماه مشابه سال قبل( را تجربه 
كرده اس��ت. با اين همه دخانيات نسبت به ماه قبل 

)مهر( 1.9 درصد كاهش تورم داشته است.
گروه خدماتي تفريح و فرهنگ با 23 درصد تورم بعد از 
دخانيات بيشترين افزايش تورم را تجربه كرده است. 
اين گروه خدماتي نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶3.5 
درصد و نسبت به ماه گذشته )مهر( امسال 3.2 درصد 

افزايش تورم را تجربه كرده است.
همچنين مبلمان و لوازم خانگي و نگه داري آنها بعد 
از اين دو گروه، با 20.3 درصد بيشترين تورم را تجربه 
كرده است. مبلمان و لوازم خانگي نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ۶1.2 درصد و نسبت به ماه گذشته امسال 

5.2 درصد تورم را تجربه كرده است.
عالوه بر اين ها، گروه خوراكي ها و آشاميدني ها 19.8 
درصد تورم را تجربه كرده اس��ت. اين گروه نسبت به 
ماه مشابه سال قبل ۴8 درصد و نسبت به ماه گذشته 

)مهر( ۴.3 درصد تورم را تجربه كرده اس��ت. در اين 
گروه كااليي ميوه و خشكبار 28.2 درصد بيشترين 
تورم را تجربه كرده اس��ت و بعد از آن گوشت قرمز و 
گوشت ماكيان با 2۴ درصد و شير، پنير و تخم مرغ با 

22.2 درصد بيشترين تورم را تجربه كرده اند.
گفتني كه نرخ تورم كل كش��ور در آبان 1397 برابر 
15.۶ درصد است كه در دهك هاي مختلف هزينه اي 
در بازه 1۴.8 درصد براي ده��ك اول تا 1۶.8 درصد 

براي دهك دهم نوسان دارد.
براين اساس؛ محدوده تغييرات تورم دوازده ماهه در 
گروه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« 
بي��ن 18.8 درصد ب��راي دهك اول ت��ا 20.9 درصد 
براي دهك دهم است. همچنين در مورد گروه عمده 
»كاالهاي غير خوراكي و خدمات« بين 11.7 درصد 
 براي دهك اول تا 15.9 درصد براي دهك دهم است.

  افزايش فاصله تورمي دهك ها
بر اس��اس اعداد مربوط به ت��ورم در ميان دهك هاي 
مختلف هزينه اي، فاصله تورمي دهك ها در اين ماه 
به 2.0 درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل )1.۶ درصد( 

0.۴ واحد درصد افزايش نشان مي دهد.
فاصله تورمي در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها 
و دخانيات« نسبت به ماه قبل 0.1 واحد درصد و در 
گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« نسبت 

به ماه قبل 1.0 واحد درصد افزايش نشان مي دهد.

دولت براي امس��ال حدود 38۶ ه��زار ميليارد تومان 
منابع عموم��ي در بودجه دارد كه باي��د در دو بخش 
عمده هزينه جاري، عمراني و بطور محدود در تملك 
دارايي مالي مصرف كند، اين در حالي اس��ت كه طي 
سال هاي گذشته همواره سهم بخش عمراني با توجه 
به اهميت بودجه هاي جاري كه عمده آن را حقوق و 
دستمزد تشكيل مي دهد بطور كامل محقق نشده و 
گزارش هاي عملكرد بودجه در پايان هر سال مويد اين 

موضوع بوده است.

اما براي سال جاري نيز كه حدود ۶2 هزار ميليارد تومان 
بودجه عمراني پيش بيني شد، عملكرد شش ماه ابتدايي 
سال بار ديگر بر عدم تحقق كامل بودجه اين بخش طبق 
مصوب ماهانه تاكيد دارد كه البته فقط براي دو ماه اين 
جريان معكوس بوده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه از 
ابتداي سال جاري در سه ماه اول همواره تحقق كمتر 
از حد مصوب بود و تا پاي��ان اين دوره حدود 22 هزار و 
۶00 ميليارد تومان بايد پرداخت مي ش��د كه گزارش 
خزانه داري نشان از 15 هزار و 800 ميليارد تومان داشت. 

همچنين با وجود اينكه بايد حدود 2۴ هزار و 900 تومان 
در بخش عمراني تا پايان مرداد پرداخت مي شد كه در 

مجموع 2۶ هزار و 300 ميليارد تومان پرداخت شد.
اما براي شهريورماه مجددا عدم تحقق در بخش عمراني 
ثبت شده است؛ به گونه اي كه از 31 هزار و ۶00 ميليارد 
تومان مصوب براي نيمه اول س��ال ت��ا 2۶ هزار و ۶00 

ميليارد تومان پرداخت شده است.
بر اين اساس با توجه به ۶2 هزار و 500 ميليارد توماني كه 
بايد تا پايان امسال براي بخش عمراني پرداخت شود و 

كمتر از 27 هزار ميليارد تا پايان شش ماهه اول پرداخت 
شده، بالغ بر 35 هزار ميليارد تومان ديگر در نيمه دوم 
سال بدهي است كه دولت به بودجه هاي عمراني دارد. 
طب��ق آخرين اعالم س��ازمان برنام��ه و بودجه، تعداد 
طرح هاي نيمه تمام در سطح استاني حدود 70 هزار، 
در سطح ملي 5800 و در مجموع حدود 7۶ هزار طرح 
است كه از زمان كلنگ زني برخي از آنها بيش از دو دهه 
مي گذرد و اين در حالي است كه فقدان توجيه پذيري 
اقتصادي، تخصيص نيافتن منابع مالي طرح ها و اولويت 

يافتن برخي طرح هاي ديگر از داليل طوالني ش��دن 
عمليات اجرايي طرح ها است.

 طبق قانون بودج��ه 1397 براي تكميل بخش��ي از 
پروژه هاي عمراني مقرر ش��د از سرمايه گذاري بخش 
خصوصي در قالب قراردادهاي مش��اركت عمومي – 
خصوصي استفاده شود كه بر اساس بررسي هاي اوليه 
س��ازمان برنامه و بودجه 1۴ هزار و 500 پروژه احصاء 
شده اند تا طبق مش��وق هايي كه در نظر گرفته شده با 

مشاركت بخش خصوصي به نتيجه برسند.
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آخرين وضعيت برنامه اصالح 
نظام اداري

مهر|معاون رييس جمهور با اش��اره به آخرين 
وضعيت برنامه جامع اصالح نظام اداري گفت: هر 
يك از دستگاه هاي اجرايي كشور بايد در چارچوب 
برنامه ساالنه اصالح نظام اداري كشور به تدوين 

برنامه عملياتي بپردازند.
جمشيد انصاري، در تشريح دومين برنامه جامع 
اصالح نظ��ام اداري، اظهار ك��رد: دومين برنامه 
جامع اصالح نظام اداري برنامه اي سه ساله با دوره 
اجرايي تا پايان دولت دوازدهم است كه به منظور 
اجراي نقشه راه اصالح نظام اداري در تاريخ 1۴ 
شهريور 1397 از سوي رييس جمهور ابالغ شده 
اس��ت. در برنامه دوم و با بررس��ي برنامه جامع 
اصالح نظام اداري دوره نخست، تالش شده است 
تا دستاوردها، چالش ها و نيز نقاط قوت و ضعف 
حاصل از اجراي آن برنامه، شناس��ايي و تحليل 

و بر اساس آن، تصميم گيري و اقدام شود.
رييس س��ازمان اداري و اس��تخدامي كش��ور با 
اش��اره به تصويب نحوه اجراي دوره دوم برنامه 
جامع اصالح نظام اداري در هيات وزيران گفت: 
برنامه دوره دوم مش��تمل بر 10 محور و شامل؛ 
»مهندس��ي نقش و س��اختار دولت«، »توسعه 
دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري«، »ارايه 
خدمات عموم��ي در فضاي رقابتي«، »مديريت 
سرمايه انساني«، »بهبود در نظام ها و فناوري هاي 
مديريتي«، »توسعه فرهنگ سازماني«، »صيانت 
از حقوق ش��هروندان در نظ��ام اداري«، »ارتقاء 
پاسخ گويي، ش��فافيت و مقابله با فساد در نظام 
اداري«، »مديريت بهره وري نظام اداري و اجرايي 

كشور« و »نظارت و ارزيابي« است.
وي افزود: هر يك از اي��ن محورها حاوي اهداف 
كمي، سياست هاي كلي ابالغ مقام معظم رهبري، 
اقدامات اساسي، اقدامات و فعاليت هاي مشترك 
و نيز پيامدها و دستاوردهاست كه عالوه برآن در 
بخش اقدام ها بطور دقيق، مسوول اجرا، همكاران 
و مشاوران اجرا، مرجع تصويب و زمان ارايه نتايج 

مشخص شده است.
رييس س��ازمان اداري و اس��تخدامي كش��ور با 
بيان اينكه برنامه دوره اول از 8 محور تش��كيل 
شده بود، گفت: در برنامه دوم اين هشت محور از 
محل تفكيك موضوعي محور »صيانت از حقوق 
مردم و س��المت اداري« و تبديل آن به دو محور 
»صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداري« و 
»ارتقاء پاسخ گويي، ش��فافيت و مقابله با فساد 
در نظام اداري« و نيز اف��زودن برنامه »مديريت 
به��ره وري نظام اداري و اجرايي كش��ور« به 10 

برنامه تبديل شده است.
وي اف��زود: در برنام��ه جام��ع دوره اول؛ تحت 
عنوان فعاليت هاي مشترك، با عنوان »اقداماتي 
كه زمين��ه تحق��ق را فراه��م مي آورند« نقش 
دس��تگاه هاي اجرايي در نحوه انجام اقدام و نيز 
زمان ارايه نتايج و مرجع تصويب مشخص شده بود 
كه در برنامه دوره دوم اين اطالعات به برنامه هاي 

دستگاهي، منوط شده است.
معاون رييس جمهور با اش��اره ب��ه اينكه تمركز 
اصلي برنامه ميان مدت، نظام اداري كشور است 
خاطرنشان كرد: هر يك از دستگاه هاي اجرايي 
كشور بايد در چارچوب برنامه ساالنه اصالح نظام 
اداري كشور به تدوين برنامه عملياتي پرداخته و 
سهم خود را در سقف درصدهاي پيش بيني شده 
تعيين كنند. اين امر از موضوعات مهمي اس��ت 
كه بايد در قالب تفاهم نامه اي ميان هر دستگاه 
و سازمان اداراي و استخدامي كشور مورد توجه 
قرار گيرد. انصاري با اشاره به اهميت اين برنامه در 
اصالح نظام اداري كشور خاطرنشان كرد: گزارش 
عملكرد اجراي برنامه جامع اصالح نظام اداري به 
صورت جامع و به تفكيك هر دستگاه، هر شش ماه 
يك بار به شوراي عالي اداري و به صورت ساالنه به 

هيات وزيران ارايه خواهد شد.

كشف ۳20 كيلوگرم هروئين 
در پاكت سيمان

ماموران گم��رك جمهوري اس��المي ايران در 
گمرك آس��تارا موفق به كش��ف 320 كيلوگرم 
هروئين ش��دند. اي��ن محموله م��واد مخدر در 
داخل پاكت هاي سيمان صادراتي به وزن ۶5تن، 
جاسازي شده بود. سوادگران مرگ براي گمراه 
نمودن سگ هاي موادياب گمرك ايران محموله 
را به فلفل و ادويه جات آغشته نموده بودند، وليكن 
هوشياري مربيان سگ هاي موادياب، بهره گيري 
از شاخص هاي خطر و مديريت مدبرانه منجر به 
اين كشف مهم شده است. در اين عمليات مرزباني 
مستقر در منطقه همكاري و هماهنگي موثري با 

گمرك آستارا داشته است.

 كاهش عطش خريد كاال 
در كنترل شتاب تورم موثر بود

خانه مل�ت| نايب رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي گفت: دپوي كاال در خانه ها 
باعث ش��ده كه بطور طبيعي نياز و تمايل به خريد 
خانوارها كاهش يابد كه در كاهش ش��دت رش��د 
تورم تاثيرگذار بوده است.سيدحس��ن حس��يني 
شاهرودي درباره نرخ 15.۶ درصدي تورم آبان ماه 
گفت: اينكه از شتاب نرخ تورم كاسته شده ناشي از 
چند عامل است. تورم در س��ال جاري تحت تاثير 
افزاي��ش ن��رخ ارز و نظارت ضعيف بر بازار با رش��د 
شديدي روبرو ش��ده كه البته بخشي از رشد تورم 
غيرمنطقي بوده اس��ت. نماينده مردم ش��اهرود و 
ميامي مجلس ش��وراي اس��المي افزود: ثبات در 
اقتصاد بايد براساس به كارگيري مولفه هاي اقتصادي 
ايجاد شود اينكه قيمت ها با افزايش شديد روبرو شود 
و بعد از مدتي معامالت در بازار به دليل كاهش قدرت 
خريد با ركود روبرو ش��ود بيانگر ثبات اقتصادي يا 

كنترل نرخ تورم نيست. 



بانك و بيمه4اخبار

معادل ارزي حداقل سرمايه اوليه بانك هاي خارجي به يك پانزدهم رسيد

»تعادل« از تازه ترين تحوالت بازار گزارش مي دهد 

سرمايه تاسيس شعبه بانك هاي خارجي بازنگري شد

كاهش قيمت دالر و سكه به دنبال محدوديت تراكنش و افزايش عرضه ارز

گروه بانك وبيمه| محسن شمشيري|
 دستورالعمل نحوه تاسيس، فعاليت و تعطيلي شعبه و دفتر 
نمايندگي بانك خارجي در ايران ابالغ ش��د، كه براساس 
آن، سرمايه تاسيس شعبه بانك هاي خارجي حداقل ۱۰ 
ميليون يورو براي شعبه نوع اول و ۵ ميليون يورو براي شعبه 

نوع دوم اعالم شده است.
به گزارش »تعادل«، با اين سياست جديد در شرايط كنوني 
اقتصاد ايران و تحريم ها، شوراي پول و اعتبار قصد دارد كه 
سرمايه تاسيس بانك هاي خارجي را كه قبل از تيرماه 9۵ 
معادل 2۵ ميليون يورو بوده و از تيرماه 9۵ تاكنون به ۱۵۰ 

ميليون يورو افزايش يافته بود، را بار ديگر كاهش دهد.
در س��ال 97 رقم ۱۰ ميليون يورو حداقل س��رمايه بانك 
خارجي به نرخ ميانگين سنا در روزهاي اخير معادل ۱48 
ميليارد تومان معادل ريالي آن اس��ت ك��ه از رقم 22۰۰ 
ميليارد تومان معادل ريالي ۱۵۰ ميليون يورو كمتر است 
و حتي از رقم 6۰۰ ميليارد توماني معادل ريالي نرخ قبلي 

و رقم  سال 9۵ نيز كمتر است. 
براين اساس روشن است كه در حال حاضر، تاسيس بانك 
خارجي اوال با سرمايه كمتر معادل يك پانزدهم رقم قبلي 
همراه سات و دوما، عالوه بر مناطق آزاد، در ساير نقاط كشور 
نيز مورد توجه قرار گرفته و رقم سرمايه مورد نياز آنها بسيار 
كمتر از رقم قبلي است و حداقل به ميزان 2۵ درصد معادل 
ريالي قبلي در سال 9۵ يا معادل يك پانزدهم سرمايه ارزي 

۱۵۰ ميليون يورويي قبلي اعالم شده است. 
برخي كارشناسان معتقدند كه در بسياري از كشورهاي 
جهان مانند س��وييس كه مهد بانكداري هستند، تعداد 
زيادي بانك هاي كوچك با س��رمايه ۱۰ ميليون يورويي 
فعاليت مي كنند كه افزايش تعداد اين بانك ها عمال باعث 
ايجاد شرايط رقابتي شده و انحصار در فضاي بانكداري و بازار 
پول را كاهش داده است. در نتيجه با كاهش حداقل سرمايه 
بانك هاي خارجي در ايران به ميزان يك پانزدهم رقم قبلي، 
عمال مي توان انتظار داشت كه بانك هاي خارجي زيادي 
در كشور فعاليت داشته باش��ند و البته به ميزان افزايش 
تعداد شعب بانك هاي خارجي، بايد ضمن افزايش ميزان 
سرمايه هاي داخلي و خارجي، شرايط براي نظارت قوي تر 
و بهتر فراهم شود و رقابت در كنار نظارت، استانداردهاي 

بانكداري ايران را تقويت كند. 
ام��ا برخي صاحب نظ��ران معتقدند كه ب��ه دنبال ايجاد 
بانك هاي خصوصي و بيش از 33 بانك و موسسه اعتباري، 
نگراني از حاشيه هاي بازار پول و عدم نظارت بر آنها، باعث 
شد كه پديده هاي موسسات غيرمجاز، صندوق ها، نرخ هاي 
سود باال، فساد مالي، مطالبات معوق و... نيز بروز كند. اما در 
رابطه با تاسيس بانك هاي خارجي نيز بايد دقت شود كه 
به اين بهانه، عده اي فضاي بازار پول و ارز كشور را به بهانه 
ايجاد رقابت و تاسيس بانك خارجي، دچار خدشه نكنند. 

تاريخچه تعيين حداقل سرمايه بانك خارجي نشان مي دهد 
كه با تصويب شوراي پول و اعتبار در تاريخ 27 تيرماه سال 
۱39۵ حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس بانك برون 
مرزي در مناط��ق آزاد از 2۵ به ۱۵۰ ميليون يورو افزايش 

يافت كه باعث ايجاد انتقادهايي در بين كارشناسان شد. 

در س��ال 9۵، ش��وراي پول و اعتبار و بانك مركزي براي 
فعاليت بانك هاي خارجي در مناطق آزاد اعالم كرد كه هر 
شعبه بانك هاي خارجي مي توانند از طريق سرمايه اوليه 
۱۵۰ميليون يورو فعاليت خود را در مناطق آزاد ايران آغاز 
كنند. معادل ريالي چنين سرمايه اي در آن مقطع، معادل 
حدود 6۰۰ميليارد تومان بود كه از رقم 4۰۰ميليارد توماني 
مورد نياز براي تاسيس بانك هاي ايراني بيشتر بوده است و 
همين موضوع مورد انتقاد كارشناسان در آن زمان بود كه 

اين رقم را بسيار باال ارزيابي كرده بودند. 
به عقيده برخي كارشناس��ان، نكته اساس��ي در رابطه با 
تفاوت نحوه فعاليت بانك هاي خارجي و بانك هاي داخلي 
در اين نكته است كه براي حضور موفق و موثر بانك هاي 
ايراني در بازارهاي بين المللي بعد از سال ها دوري از فضاي 
بانكداري بين الملل و استانداردهاي روز دنيا، مدت ها زمان 
مي برد تا بانك هاي ايران بتوانند اعتبارس��نجي شوند و با 
اس��تانداردهاي روز دنيا توصيه هاي ب��ال ۱، تا بال 3 را در 

دستور كار قرار دهند.
بر اين اساس، بهترين راه براي رونق نسبي سرمايه گذاري ها 
و امور مالي و بانكداري بين ايران و كشورهاي طرف تجاري 
كشور، استفاده از توان شعب بانك هاي معتبر خارجي در 
مناطق آزاد و سرزمين اصلي است. زيرا اين بانك ها اكنون با 
زنجيره گسترده اي از كارگزاري ها، نمايندگان بانكي، شعب، 
كفايت سرمايه مناسب، ارتباط با بانك هاي معتبر جهان، 
كشورهاي صنعتي و... در سراسر جهان همراه هستند و به 
راحتي مي توانند نيازهاي تجار، بازرگانان و شركت هاي 
ايران��ي را تامين كرده و هر نوع ني��از و خدمات مالي براي 
سرمايه گذاري در ايران و صادرات و واردات كاال و خدمات 

را انجام دهند.
به عقيده كارشناس��ان، افزايش حداقل س��رمايه جهت 
تاس��يس بانك هاي خصوصي مانع جدي در تاس��يس 
اينگونه بانك ها و توسعه فضاي رقابتي در اين عرصه بوده و 
اكنون با كاهش رقم سرمايه، رقابت بين بانك هاي خارجي 
و داخلي نيز معقول و منطقي خواهد شد. كاهش حداقل 
سرمايه بانك هاي برون مرزي تاثير مثبتي در جلب و جذب 
سرمايه گذاري خارجي يا حتي سرمايه هاي كوچك ايرانيان 
مقيم خارج از كش��ور دارد، و سياستي در جهت تشويق و 

جذب سرمايه هاي خارجي و ايرانيان خارج كشور است. 
تجربه س��اير بانك هاي جهان با سرمايه هاي حداقلي نيز 
نش��ان مي دهد كه در كشورهايي نظير سوييس كه مهد 
بانكداري دنيا به ش��مار مي رود، تاكيد ب��ر تعدد و كثرت 
بانك هاي كوچك و متوسط حتي با سرمايه ۱۰ميليون 
يورو موجبات ترقي و رشد صنعت بانكداري در آن كشور 
شده است و بانك هاي بزرگ كشور سوييس بيش از 2 يا 

3 بانك نيست.
در دس��تورالعمل جديد آمده است: آنچه تاكنون مبناي 
مقرراتي تاسيس، فعاليت و نظارت شعب بانك هاي خارجي 
و همچنين دفاتر نمايندگي بانك هاي خارجي در داخل 
كشور قرار داشته، آيين نامه اجرايي نحوه تاسيس و عمليات 
ش��عب بانك هاي خارجي در ايران مصوب 28 اسفند 87 
هيات محترم وزيران و دستورالعمل اجرايي نحوه تاسيس، 

فعاليت، نظارت و تعطيلي شعب بانك هاي خارجي در ايران 
مصوب هيات عامل محترم بانك مركزي در خصوص شعب 
بانك هاي خارجي و آيين نامه تاسيس فعاليت و انحالل 
دفاتر نمايندگي بانك هاي خارجي در كشور مصوب ۱3 
خرداد 63 ش��وراي پول و اعتبار در مورد دفاتر نمايندگي 

بانك هاي خارجي بوده است.
از آنجايي كه با عنايت به تغييرات عمده در زير ساخت هاي 
عملياتي، مقرراتي و نظارتي كس��ب و كار بانكداري طي 
سنوات اخير و همچنين تحوالت ايجاد شده در تعامالت 
بين المللي، اصالح و بازنگري مقررات فوق الذكر با رويكرد 
تسهيل ورود بانك هاي معتبر بين المللي و تطابق هر چه 
بيشتر با شرايط و مقتضيات كنوني ضروري مي نمود، لذا 
بانك مركزي مقررات ياد شده را با بهره گيري از يافته هاي 
حاص��ل از مطالعات انجام ش��ده در خص��وص مقررات 
س��اير بانك ها در اين رابطه و همچنين لحاظ اقتضائات 
كنوني كش��ور مورد اصالح و بازنگري قرار داد و به منظور 
يكپارچه سازي و انسجام هر چه بيشتر و تجميع مقررات 
مرتبط با يكديگر، دس��تورالعمل واحدي را تحت عنوان 
دستورالعمل نحوه تاس��يس، فعاليت، نظارت و تعطيلي 
ش��عبه و دفتر نمايندگي بانك خارجي در ايران، تدوين و 

براي تصويب نهايي به شوراي پول و اعتبار تقديم نمود.
در ادامه دستورالعمل پيشنهادي 24مهر 97 شوراي پول و 
اعتبار مطرح و به تصويب رسيد كه به پيوست نسخه اي از 

آن جهت استحضار ايفاد مي گردد.
اصالحات لحاظ شده در دستورالعمل مصوب به شرح ذيل 

است: تعيين شرايط براي بانك خارجي متقاضي تاسيس 
شعبه يا دفتر نمايندگي، از جمله آنكه، حداقل پنج سال از 
تاريخ شروع فعاليت بانك خارجي متقاضي تاسيس شعبه 
و سه سال از تاريخ شروع فعاليت بانك خارجي متقاضي 
تاسيس دفتر نمايندگي گذشته باشد. همچنين تاييديه 
مرجع نظارتي كش��ور مبدا مبني بر برخ��ورداري بانك 
متقاضي از ثبات و سالمت مالي و تطبيق فعاليت هاي آن با 
الزامات مالي بين المللي نظير مقررات مبارزه با پولشويي و 

تامين مالي تروريسم وجود داشته باشد.
صدور اجازه نامه ها در سه سطح موافقت اصولي، اجازه نامه 
تاسيس و اجازه نامه فعاليت براي شعبه و دفتر نمانيدگي 

بانك خارجي.
تعيين شرايط عمومي براي مدير شعبه يا دفاتر نمايندگي 
نظير: اقامت در ايران، نداشتن سابقه محكوميت قطعي به 
ارتشاء، اختالس، خيانت در امانت، كالهبرداري، پولشويي 
و فرار مالياتي و همچنين تاييد صالحيت تخصصي مدير 

شعبه به تشخيص بانك مركزي.
تعيين ح��دود و ثغور فعاليت دفت��ر نمايندگي مبني بر 
اينك��ه صرفا مجاز به انج��ام امور مش��اوره اي، بازاريابي و 
هماهنگ كننده امور ميان بانك خارجي، موسسات اعتباري 
و ساير اشخاص حقيقي بوده و نمي تواند به عمليات بانكي 
و ارايه خدمات و س��اير فعاليت هاي اقتص��ادي درآمدزا 

مبادرت ورزد.
امكان تاسيس شعبه توسط بانك خارجي در قالب شعبه 

نوع اول و شعبه نوع دوم.

شعبه نوع دوم تحت هيچ شرايطي مجاز به دريافت سپرده 
نيست. شعبه نوع اول تا يك سال پس از شروع فعاليت مجاز 
به قبول سپرده نيست. پس از اتمام مهلت مزبور، با تاييد 
بانك مركزي به مدت دوسال مجاز به قبول سپرده قرض 
الحسنه پس انداز و سرمايه گذاري از قبول سپرده از اشخاص 
حقوقي اس��ت. در پايان مدت زمان اخير الذكر، منوط به 
موافقت بانك مركزي مي تواند نس��بت به قبول سپرده از 

تمامي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي اقدام نمايد.
مجموع سپرده هاي دريافتي توسط شعبه با توجه به نوع 
اول، در ه��ر زمان نبايد بيش از ۱2 برابر س��رمايه اعطايي 

آن باشد.
مبلغ سرمايه مورد نياز براي تاسيس شعبه با توجه به نوع 
آن، حداقل ۱۰ ميليون يورو براي شعبه نوع اول و ۵ ميليون 

يورو براي شعبه نوع دوم تعيين شده است.
الزام شعبه به نگهداري حداقل ميزان 8۰ درصد مانده هر 
يك از اقالم دارايي هاي خود، طبق آخرين صورت هاي مالي 

حسابرسي شده، در داخل ايران.
مجموع مانده تسهيالت دريافتي توسط شعبه نوع دوم از 
موسسات اعتباري و بانك خارجي در هر زمان نبايد بيش از 

سه برابر حقوق صاحبان سهام شعبه باشد.
اضافه نمودن اقدامات انتظامي و نظارتي بانك مركزي در 

برابر تخلفات شعبه بانك خارجي؛ 
تعيين جريمه نقدي بابت تخلف ش��عبه بانك خارجي از 
مفاد دستورالعمل پيشنهادي و ساير قوانين و مقررات پولي 
و بانكي تا ميزان پنج درصد آخرين سرمايه اعطايي شعبه.

گروه بانك وبيمه |احسان شمشيري|
ريزش قيمت ها بر خالف آنچه كارشناسان و دست اندر كاران 
بازار پيش بيني مي كردند ادامه دارد بطوريكه هر سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد )امامي( كه روز پنجشنبه 4 ميليون 
و 2۱ هزار تومان خريد و فروش مي ش��د، روز شنبه 3 آذر 
97 با كاهشي 4۵ هزار توماني، 3 ميليون و 976 هزار تومان 
فروخته ش��د. به گزارش »تعادل«، هر دالر امريكا نيز روز 
شنبه 3 آذر 97 با كاهش��ي حدود 6۰۰ توماني نسبت به 
روز پنجشنبه ۱2 هزار و ۱۰۰ تا ۱2 هزار و ۱۵۰ تومان در 
بازار معامله  شد. در حالي كه هر دالر امريكا روز پنجشنبه 
۱2 هزار و 7۵۰ تومان معامله مي شد، روز شنبه 3 آذر 97 
در برخي صرافي ها از جمله صرافي ملي از ۱2 هزار و ۱۰۰ 
تومان تا ۱2 هزار و ۱۵۰ تومان داد و س��تد شد. همچنين 
هر يورو كه در آخرين روز كاري هفته گذش��ته ۱4 هزار و 
۵9۵ تومان فروخته مي شد، روز شنبه 3 آذر 97 با كاهشي 
حدود 8۰۰ توماني بين ۱3 هزار و 7۱۰ تومان تا ۱3 هزار و 

77۵ تومان معامله شد.
سامانه س��نا كه ميانگين نرخ ارز ها را اعالم مي كند براي 
روز ش��نبه 3 آذر 97 اعالم كرد ك��ه ميانگين نرخ فروش 
دالر به ۱272۵ تومان، يورو ۱4737 تومان، پوند انگليس 
۱6۵28 تومان، درهم 3۵3۰ تومان، يوآن ۱۵8۰ تومان، 
لير تركيه 2۵۰2 تومان رس��يده كه نشان دهنده كاهش 
نسبي آن نسبت به هفته هاي قبل است. به خصوص نرخ 
يوآن كاهش زيادي داش��ته و از ۱9۰۰ ب��ه كانال ۱۵۰۰ 
كاهش يافته است. دالر نيز در كانال ۱2 هزار تومان تثبيت 
شده است. همچنين سامانه سنا براي روز پنج شنبه ۱ آذر 
97 اع��الم كرد كه ميانگين نرخ ف��روش دالر به ۱277۱ 
تومان، يورو ۱4842 تومان، پوند انگليس ۱66۱3 تومان، 
درهم 3۵26 تومان، يوآن ۱973 تومان، لير تركيه 2۵۰۱ 
تومان رسيده كه نشان دهنده كاهش نسبي آن نسبت به 
هفته هاي قبل است  در بازار طال اونس جهاني ۱223 دالر 
ش��د كه با كاهش قيمت دالر، نرخ سكه و طال نيز كاهش 
يافت. هر س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد )امامي( كه 
روز پنجش��نبه 4 ميليون و 2۱ هزار تومان خريد و فروش 
مي شد، روز شنبه 3 آذر 97 با كاهشي 4۵ هزار توماني، 3 
ميليون و 976 هزار تومان فروخته شد.  سكه طرح قديم 
نيز روز شنبه 3 آذر 97 حدود 6۰ هزار تومان اُفت را نسبت 
به آخرين روز كاري هفته گذشته تجربه كرد و 3 ميليون و 
8۵۰ هزار تومان ارزشگذاري شد. از سوي ديگر، نيم سكه 
با 3۰ هزار تومان كاهش در مدت مشابه 2 ميليون و 4۱ هزار 
تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي با ۱۰ هزار اُفت يك ميليون 
و ۱7۱ هزار تومان داد و س��تد شد. س��كه گرمي نيز روز 

شنبه 3 آذر 97 معادل 6۵4 هزار تومان فروخته مي شد كه 
نسبت به آخرين روز كاري هفته گذشته 2 هزار تومان اُفت 
نشان مي دهد.هر گرم طالي ۱8 عيار نيز روز شنبه 3 آذر 
97 با 7 هزار و ۱۰۰ تومان كاهش نسبت به روز پنجشنبه 
363 هزار و 7۰۰ تومان ارزشگذاري شد.قيمت هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد نيز در روز پنجشنبه اول 
آذرماه، 4 ميليون و ۱۱۰ هزار تومان معامله شد. در جريان 
معامالت روز پنجشنبه اول آذر ماه، قيمت هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد به 4 ميليون و ۱۱۰ هزار تومان 
رسيد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز 3ميليون و 9۵۰ هزار تومان معامله شد. هر نيم سكه 2 
ميليون و ۱2۰هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 2۱۰ هزار 
تومان و سكه يك گرمي 68۰ هزار تومان است. همچنين 
هر اونس طال در بازارهاي جهاني ۱227 دالر و 9۰ سنت 

و هر گرم طالي ۱8 عيار 376 هزار و 7۰۰ تومان است.

  واكنش مثبت بازار ارز و سكه به سخنان همتي
در روزهاي ابتدايي آذرماه، در حالي كه تعطيالتي با چاشني 
جشن و شادماني آغاز مي ش��ود، بازار ارز با كاهش اندك 
قيمت روبرو شد .اين در حالي است كه عبدالناصر همتي با 
تاكيد بر اينكه جزييات اختيارات و ابزارهاي در اختيار نهاد 
تحت تصدي اش، بانك مركزي را بازگو نمي كند، تاكيد كرد 

احاطه كاملي بر بازار ارز دارد .
برخي افزايش عرضه ارز از سوي بانك مركزي را دليل مهم 
كاهش قيمت ارز و برخي ديگر سخنان اخير رييس كل 
بانك مركزي در خصوص كنترل ورودي ها و خروجي هاي 

بازار ارز را دليل مهم اين اتفاقات مي دانند.
به هر دلي��ل، آنچه ظاهر بازار نش��ان مي ده��د، متاثر از 
محدوديت تراكنش هاي بانكي، رقم تقاضاي ارز كاهش قابل 
توجهي داشته واز سوي ديگر، به نظر مي رسد كه عرضه ارز 
متاثر از فعاليت صادر كنندگان و بانك مركزي بيشتر شده و 
همين دو موضوع امكان كاهش نرخ ارز را فراهم آورده است. 
يكي از مهم ترين نكاتي كه همتي در سخنان اخير خود 
بدان اشاره كرد، تصميم درباره محدوديت تراكنش هاي 
بانكي يا انتقال پول است . در حال حاضر امكان انتقال پول 
اس��ت. وي تاكيد دارد به زودي انتقال پول با محدوديت 
ش��ماره ملي روبرو مي ش��ود ب��ه اين ترتيب داش��تن 
حساب هاي متعدد امكاني براي افزايش سقف انتقال پول 
براي افراد ايجاد نمي كند.اين اقدام عمليات انتقال پول را 
دشوارتر از قبل خواهد كرد . پيش از اين نيز اجراي قوانين 
درخصوص تسويه حساب تراكنش ها خود عامل مهمي 
در كاهش حجم معامالت صوري در بازار ش��د . همتي 
گفته است: دستگاه هاي كارتخوان از سوي همكاران بانك 
مركزي طي سال هاي گذشته مورد غفلت واقع شده بود. 
يعني به راحتي يك فرد مي توانس��ت در خارج از كشور، 
دس��تگاه كارتخوان ايراني را در يك صرافي خارجي در 
تركيه يا كانادا، استفاده كرده، كارت بكشد و پول جابه جا 
كند. ۵۰ بار قابليت اين وجود داشت كه كارت كشيده شود 
و محدوديتي هم در اين رابطه وجود نداشت؛ در حالي كه 
در يك روز، ده ميليارد تومان جابه جايي پول هم داشتيم، 
اما اكنون باالي ۵۰ ميليون تومان امكان پذير نيست. آنها 
زرنگ بودند ولي ما نيز زرنگي هاي خود را داريم و براساس 

ش��ماره ملي در هر كارت بانكي، محدوديت انتقال پول 
را خواهيم داش��ت.  برخي كارشناسان بر اين عقيده اند 
كه پيشگيري از پولشويي، اتفاق بسيار مهمي است كه 
مي تواند مانع از شكل گيري سودهاي بادآورده براي كساني 
شود كه با ورود و خروج سرمايه به بازار ارز و سكه درصدد 
حداكثر سازي آورده هايشان هستند. فعاالن بازار معتقدند 
تداوم اين شرايط مي تواند زمينه را براي كاهش قيمت ارز 

حتي تا رقم ۱۰ هزار تومان فراهم شود .
 در عين حال برنامه ريزي ب��راي وارد كردن ارز حاصل از 
صادرات غير نفتي به ايران نيز عامل مهم ديگري است كه 
ثبات ب��ازار ارز بر قيمت هاي پايين تر از محدوده كنوني را 

رقم خواهد زد .

  بازار طال و سكه به كدام سو حركت مي كند
رييس كميس��يون تخصصي طال و جواهر ايران درباره 
وضعيت بازار طال در هفته آخ��ر آبان ماه گفت: در يك 
هفته گذشته قيمت جهاني طال برخالف هفته هاي قبل 
نوساني در حد يك تا 8 دالر داشت.  محمد كشتي آراي 
با بيان اين مطلب افزود: همچني��ن در بازار داخلي نيز 
نوسانات اين هفته نرخ ارز كه تاثير عمده اي روي قيمت 
س��كه و طال دارد، به حداقل ميزان خود رسيد و بسيار 
كم بود.  وي افزود: اين دو مورد دليلي براي ثبات نسبي 
قيمت ها در بازار طال و سكه شد و به همين دليل شاهد 
آرامش نس��بي قيمت س��كه و طال در بازار بوديم.  وي 
تصريح كرد: در يك هفته گذشته شاهد شوك قيمتي 
چه در جهت مثبت و چه در جهت منفي در بازار س��كه 
و طال نبوديم و بازار روال عادي داشت و دادو ستدها در 
حد قابل قبول و معمول بود و نه تقاضا اضافي در بازار به 
وجود آمده بود و نه كاهش عرضه اتفاق افتاده بود. با توجه 
به اين ش��رايط مي توان مدعي شد تعادل و توازن ميان 
عرضه و تقاضا به وجود آمده بود كه به ثبات نسبي بازار 
سكه و طال كمك كرد.  كشتي آراي گفت: قيمت سكه 
در يك هفته گذشته بين 4ميليون و ۱۵۰ هزار تومان تا 
4ميليون و 3۰۰هزار تومان در نوسان بود كه اين ميزان در 
اصل حداقل نوساني كه در عرض يك هفته مي توانستيم 

شاهد باشيم . 
وي خاطرنش��ان كرد: همچنان سكه داراي حباب است 
كه اين مساله به دليل اين است كه نياز بازار از نظر ميزان 
درخواست سكه تامين نيست و همچنين بايد قسمتي 
از سكه هايي كه در دس��ت مردم است به بازار برگردد كه 
تاكنون اين اتفاق نيفتاده اس��ت. وي اظهار كرد: اكنون 
حباب قيمت سكه برابر با رقم 3۵۰ هزار تومان است.  رييس 

كميسيون تخصصي طال و جواهر ايران توضيح داد: در بازار 
شاهد هيچ گونه حباب روي قيمت طال نيستيم. قيمت طال 
با توجه نوسان نرخ ارز و قيمت جهاني تعيين شده و كامال 
بر اين دو عامل منطبق اس��ت بنابراين در دادوستدهايي 
طاليي در س��طح بازارهاي كشور هيچ گونه محدوديتي 
نداشتيم و شاهد هيچ گونه حباب هم نبوديم.  وي تصريح 
كرد: نكته قابل توجه اين است كه در بازار مصنوعات طال 
همچنان ركود در بازار مصرف مصنوعات طال مش��اهده 
مي ش��ود و ركود ناش��ي از كاهش تقاضا و كاهش قدرت 
خريد مردم است كه سبب شده تا صنعت مصنوعات طالي 
كشور با ركود بي سابقه مواجه شود. به گفته وي حتي آغاز 
جشن هاي عروسي بر بازار مصنوعات تاثير چنداني به جا 
نگذاشته است. كشتي آراي بيان كرد: اين شرايط سبب 
شده تا بسياري از واحدهاي توليدي به دليل كاهش مصرف 

مصنوعات طال در كشور، تعطيل شوند.

  دالرهاي خانگي درمسير بازار
با كاهش قيمت ها در بازار ارز و طال، تعداد فروش��ندگان 
نسبت به خريداران افزايش يافته و دالر و سكه هاي خانگي 
با افت قيمت ها به سمت بازار سرازير شد. با افزايش قيمت 
ارز و سكه از اواسط سال 96، پيش بيني افزايش قيمت در 
روزها يا ساعت هاي آتي موجب شده بود مردم هم به اين 
بازار پر ريسك به طمع كسب س��ود وارد اين بازار شوند. 
بازاري كه دالالن و سفته بازان در آن برهه سعي داشتند 
با استفاده از جو رواني ايجاد شده هم سود بيشتري كسب 
كنند و هم با هرج و مرج كنترل بازار را از دست بانك مركزي 
و دولت به عنوان متوليان اين ح��وزه، خارج كنند. مردم 
سوار بر موج نوسانات قيمتي و بازي دالالن، به جاي خريد 
ارز و طال مصرفي، با هدف سرمايه گذاري وارد بازار شده و 
بودن��د افرادي كه تمامي دارايي خود را به پول نقد تبديل 
كرده و وارد بازار ارز و س��كه شدند دريغ از اينكه اين اقدام 
غيركارشناس��ي آنها، موجب برهم خوردن آرامش بازار و 
جهش قيمت ها خواهد شد.اما با اقدامات بانك مركزي و 
دولت و همكاري بخش خصوصي، سياست هاي كنترلي 
در بازار اج��را و در نهايت منجر به كاهش نرخ ارز و طال در 
بازار شد اما برخالف افزايش قيمت كه يك جهش و پرش 
يك باره داشت، روند كاهشي قيمت ها بسيار كند و آرام پيش 
رفت تا جايي كه اكنون به گواه فعاالن بازار آرامش نسبي در 
بازار ايجاد شده و ديگر نه تنها خبري از خريدهاي هيجاني 
نيست، بلكه دالرها و سكه هاي خانگي در برهه اي به معضلي 
براي اقتصاد كشور تبديل ش��ده بود، در حال بازگشت به 

سمت بازار و اقتصاد كشور است.
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تصويب پيشنهاد بانك مركزي 
در مقابله با پولشويي

ش��وراي عال��ي هماهنگ��ي اقتص��ادي س��ه قوه، 
پيش��نهادهاي بانك مركزي درجهت تس��هيل و 
شفاف سازي مبادالت بانكي و مقابله موثرتر با پولشويي 
را تصويب كرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، 
در اين جلس��ه كه با حضور روس��اي قواي مقننه و 
قضاييه و به رياست حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحاني تشكيل شد، عبدالناصر همتي رييس كل 
بانك مركزي با ارايه گزارشي از وضعيت بازار ارز، به 
اقدامات اين بانك در جهت شفاف سازي بازار ارز و ايجاد 

اطمينان نسبت به واقعي شدن نرخ ارز اشاره كرد.
رييس سازمان برنامه و بودجه نيز در اين جلسه، كليات 
منابع و مصارف بودجه سال 98 كشور را ارايه كرد كه از 
محورهاي اصلي آن تأمين عدالت اجتماعي، توجه به 
معيشت مردم و رشد اشتغال و حمايت از توليد داخلي 
است. در اين راستا، سياست هايي همچون اختصاص 
ارز ب��ه نرخ رس��مي براي تامين كاالهاي اساس��ي، 
افزايش حقوق شاغلين و بازنشستگان و همچنين 
ارايه بسته هاي معيشتي براي حمايت از خانواده هاي 

كم درآمد مورد تأكيد قرار گرفته است.
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ضمن تاكيد بر توجه 
به نيازهاي مردم به ويژه اقش��ار كم درآمد در بودجه 
98، مقرر كرد كه بحث در اين زمينه در جلسه بعدي 

شوراي عالي ادامه يابد.

آيين نامه نمايندگي فروش 
بيمه هاي زندگي تصويب شد

شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۱7 قانون تأسيس 
بيمه مركزي و بيمه گري، »آيين نامه ش��ماره 96؛ 
نمايندگي فروش بيمه هاي زندگ��ي« را تصويب و 

ابالغ كرد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، 
براس��اس اين آيين نامه موسس��ه بيمه مي تواند در 
رشته بيمه زندگي انفرادي به اشخاص حقيقي واجد 
شرايط، پروانه نمايندگي فروش اعطا كند و مشخصات 
نمايندگان فروش را از طريق سامانه نظارت و هدايت 
الكترونيكي بيمه )سنهاب( به بيمه مركزي اعالم كند.

همچنين موسسه بيمه مسوول پاسخگويي و جبران 
هرگونه خسارت مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از عمد، 
تقصير، غفلت يا قصور نماينده در رابطه با عمليات 
بيمه اي موضوع قرارداد با بيمه گذاران، بيمه شدگان 
و اشخاص ثالث است. مدت اعتبار پروانه نمايندگي 
فروش حداكثر س��ه سال است كه موسسه بيمه اي 
مي تواند آن را با رعايت مفاد آيين نامه تا پنج س��ال 
تمديد كند. شوراي عالي بيمه در خصوص كارمزد 
نماينده فروش در اين آيين نامه آورده است كه اين 
كارمزد نبايد از 7۰درصد ميزان كارمزد نمايندگان 
حقيقي مقرر در آيين نامه كارمزد نمايندگي و داللي 

رسمي بيمه تجاوز كند.
اين آيين نامه كه ش��امل ۱۵ ماده و 2تبصره است از 
ابتداي سال ۱398 الزم االجراست و از آن تاريخ به بعد 

جايگزين آيين نامه شماره ۵4 خواهد شد.

تاكيد بر استمرار حمايت نظام 
بانكي از توليد 

اكبر كميجان��ي، قائم مقام بانك مرك��زي، كه در 
گردهمايي مديران ارش��د بانكي سخن مي گفت، 
ضمن اش��اره به جايگاه نظام بانكي در تامين مالي 
اقتصاد، به تبيين وضعيت ش��بكه بانكي در تامين 

مالي اقتصاد كشور پرداخت.
قائم مقام بانك مركزي ضمن تأكيد بر حمايت هاي 
مس��تقيم و هميش��گي بانك مركزي از واحدهاي 
توليدي، ايجاد جريان پايدارحمايت از توليد توسط 
بانك ها را ضروري دانست و گفت: استمرار فعاليت هاي 
واسطه گري و حمايت گرانه بانك ها از توليد منوط به 
رعايت مديريت منابع – مصارف، مديريت ريسك هاي 
نقدينگي و اعتباري و تامين مالي كوتاه مدت بانك ها از 

طريق بازار بين بانكي است.
به گ��زارش روابط عموم��ي بانك مرك��زي، اكبر 
كميجاني، قائم مقام بان��ك مركزي، گفت، ضمن 
اشاره به جايگاه نظام بانكي در تامين مالي اقتصاد، به 
تبيين وضعيت شبكه بانكي در تامين مالي اقتصاد 
كش��ور پرداخت. وي با بانك محور خواندن اقتصاد 
كش��ور تاكيد كرد كه با وجود تنگناهاي اعتباري 
فرآوري نظام بانكي در س��ال هاي اخير، همچنان 
بي��ش از 8۰ درصد از تامين مالي اقتصاد توس��ط 
ش��بكه بانكي انجام مي ش��ود ، در حالي كه انتظار 
مي رود رويكرد نظام بانكي بر تامين مالي كوتاه مدت 
و بنگاه هاي خرد و كوچك و متوسط متمركز باشد و 
بازار سرمايه و سرمايه گذاري خارجي نيز تامين مالي 

بنگاه هاي بزرگ را بر عهده گيرند. 
كميجاني در اين جلسه به تشريح وضعيت كل هاي 
پولي كشور پرداخت و ضمن اشاره به تحوالت رشد 
نقدينگي در سي س��ال اخير و پايين تر بودن رشد 
متوسط ساالنه نقدينگي در پنج سال اخير نسبت 
به روند بلندمدت سي س��اله آن، وضعيت پرداخت 
تسهيالت نظام بانكي به توليد را مثبت ارزيابي كرد. بنا 
به اظهارات اين مقام مسوول همگام با افزايش نسبت 
نقدينگي به توليد در سال هاي اخير، نسبت تسهيالت 

اعطايي به بخش غيردولتي نيز افزايش يافته است. 
همچني��ن قائم مق��ام بانك مرك��زي درخصوص 
رويكردها و اقدامات بانك مرك��زي در تامين مالي 
اقتصاد و سياس��ت هاي بانك مركزي، تصريح كرد: 
در اين زمينه بايد به دو رويكرد كلي هدايت منابع در 
راستاي حمايت از توليد و اشتغال با توجه به وضعيت 
ركود اقتصادي و حمايت از تامين مالي خرد خانوارها 
اشاره كرد، كه تامين س��رمايه در گردش واحدهاي 
توليدي، تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط و 
طرح هاي اشتغال زا، حمايت از تامين مالي بخش هاي 
مسكن و كشاورزي، تسهيالت قرض الحسنه ازدواج، 
تسهيالت مسكن به اقشار مختلف جامعه و در نهايت 
تس��هيالت خرد و مصرفي خانوار )زير ۵۰ ميليون 
تومان(، از مهم ترين اقدامات بانك مركزي ذيل اين 

رويكردها است. 



نگاه 5 بازار سرمايه

اثرگذاري بورس كاال در بازار محصوالت كشاورزي  بررسي شد

عايدي شفافيت براي ذرت و زعفران
 معامالت كااله��اي پايه در بخش ه��اي صنعتي به 
خصوص محصوالت پتروشيمي، محصوالت معدني 
و فرآورده ه��اي آن و همچنين محص��والت پايه اي 
كشاورزي تا قبل از آنكه بورس كاال به عنوان مرجعي 
براي معامالت و قيمت گذاري مورد نظر قرار بگيرد، 
به دليل گس��تردگي بازار آزاد آنه��ا، محل اختالف و 
مناقشه بود. اما اكنون بورس كاال با استفاده از ابزارهاي 
مختلف معامالتي كه هر كدام در بخش بازار مربوطه، 
به كار مي روند، عالوه بر ايجاد نظم در بازار، به شفافيت 
معامالت اين محصوالت نيز كمك كرده است كه اين 
ش��فافيت معامالتي به خصوص در بازار محصوالت 
كش��اورزي، به ارتقاي معامالتي محصوالت اين بازار 

سنتي كمك مي كند. 
كاظم دلخوش، عضو كميس��يون اقتصادي مجلس 
معتقد اس��ت، ش��ركت هايي ك��ه فروش ي��ا خريد 
محصوالت خود را بطور مستمر از طريق بورس كاال 
انجام مي دهند، شفافيت را به جاي معامالت پنهاني و 
غيرشفاف انتخاب كرده اند كه با تمركز كليه معامالت 
در بورس و حاكميت مكانيسم عرضه و تقاضا در همه 
بازارها، قدمي بزرگ در مسير توسعه اقتصادي كشور 

تلقي مي شود.
دلخ��وش در گفت وگو با ميزان عن��وان كرد: عرضه 
محصوالت در ب��ورس كاال برمبناي اصول اقتصادي 
و عرضه و تقاضا و به تبع آن، كشف عادالنه قيمت ها 
انجام مي شود از اين رو امكان برنامه ريزي و پيش بيني 
بازار از س��وي فعاالن ب��ازار ايجاد مي ش��ود چراكه 

همه چيز بر مبناي واقعيت هاست. 
وي افزود: اما در صورت ايج��اد هر گونه محدوديتي 
در بازارها، يعني بخش��ي از واقعيت بازارها را ناديده 

گرفته ايم و مشكالت از همين نقطه آغاز مي شود.
دلخوش به مزاي��اي عرضه زنجيره توليد محصوالت 
در بورس اشاره كرد و گفت: مسووالن پس از هدايت 
همه جانب��ه معامالت كاالها به ب��ورس، مي توانند از 
آمارهاي ش��فاف اين بازار به منظور تنظيم و تعادل 
بازار بهره ببرند. همچنين به گفته اين عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس هم اكنون يكي از راه هاي توس��عه 
روابط ايران و عراق مي تواند از مسير بورس كاال باشد. 
وي در اين باره گفت: شفافيت اطالعات، عرضه و تقاضا 
و كش��ف واقعي قيمت ها در بورس كاال، فاكتورهاي 
جذاب��ي براي تجار خارجي محس��وب مي ش��ود كه 
مي توانند مواد مورد نيازش��ان را با قيمتي درست و 

بطور مستمر دريافت كنند.
دلخوش گفت: بورس كاال ابزار مناسبي است تا بتوان 
سهم بازار ايران در عراق را افزايش داد و از سوي ديگر 
اثر بسيار مثبتي در اقتصاد هر دو كشور داشته باشد.

وي تصريح كرد: با نيازسنجي دقيق بازار عراق و آغاز 
صادرات محصوالت ايراني به اين كش��ور، رفته رفته 
حجم مبادالت افزايش خواه��د يافت و عراقي ها نيز 
از معامالت تضمين ش��ده از نظر قيمت و كيفيت در 

بورس كاال استقبال خواهند كرد.

  ايجاد هويت ملي براي زعفران
 با بورس كاال

يك��ي از مهم ترين محصوالتي ك��ه در تاريخ فعاليت 

بورس كاال ب��ه اين رينگ هاي معامالتي وارد ش��ده 
اس��ت، زعفران اس��ت . معامالت زعفران در اين نهاد 
بازار سرمايه اي، به صورت گواهي هاي سپرده كااليي 
از قديم و اخيرا به صورت معامالت آتي زعفران انجام 

مي شود. 
در اين رابطه، مس��عود صباغ زاده، عضو شوراي ملي 
زعفران با بيان اينكه بورس كاال سرمايه هاي سرگردان 
در بازار زعفران را متمركز مي كند، اظهار كرد: بورس 
كاال ب��ا ايجاد هويت ملي براي زعف��ران، به نفع تمام 

عوامل به خصوص كشاورز عمل مي كند. 
صباغ زاده در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران 
جوان عن��وان كرد: وجود بورس كاال و فراهم ش��دن 
بس��تري براي عرضه زعفران در اين بازار، سبب شده 
است تا بسياري از فعاالني كه در عرضه زعفران نقش 
كليدي دارند، حتي جلوتر از زمان برداشت محصول، 

اقدام به فروش آن از طريق بورس كاال كنند. 
وي ادامه داد: بورس كاال هوي��ت خوبي را براي بازار 

زعفران فراهم كرده كه به نفع كشاورز است. 
صباغ زاده در پاسخ به اين سوال كه براي افزايش ورود 
كشاورزان به بورس كاال چه اقداماتي مي توان انجام 
داد، گفت: از عرضه زعفران در بورس كاال زمان زيادي 

نمي گذرد و در ابتدا اين مساله نياز به زمان دارد. 
اين فعال و س��رمايه گذار ب��ازار زعف��ران ادامه داد: 
همچنين متوليان بخش كشاورزي بايد فرهنگ سازي 
خوبي هم در خصوص مزاياي بورس داشته باشند و 
با اطالع رس��اني از طريق وب س��ايت ها يا كانال هاي 
شبكه هاي اجتماعي مختلف، س��اير كشاورزاني كه 
از اين موضوع بي اطالع هس��تند را دعوت كنند. وي 
با اعتقاد به اين مس��اله كه تاكنون استقبال خوبي از 
بورس كاال جهت عرضه زعفران شده است، گفت: در 
سال هاي گذشته قيمت زعفران به شيوه هاي صحيح 
مشخص نمي شد و در اين روش كشاورزان تا رقم هاي 
قابل توجهي متضرر مي ش��دند اما اكنون كه بورس 
كاال به ميدان آمده و بازار ثانويه اي داريم، سبب شد تا 
شفافيت قيمتي به وجود آيد و كشاورز نگران نوسان 

قيمت بازار زعفران و ضرر احتمالي نباشد. 
صباغ زاده اذعان كرد: با تحق��ق راهكارهاي مذكور، 
سرمايه هاي سرگرداني كه در كشورمان وجود دارد را 
مي توان به سمت بازار زعفران در بورس كاال سوق داد 

و از طريق آن، همه گروه ها را منتفع كرد. 
اين عضو ش��وراي ملي زعفران در خصوص صادرات 
زعفران نيز گفت: صادرات زعف��ران از طريق بورس 
يكي از اقدامات كالن به شمار مي آيد كه با فراهم شدن 
زيرساخت ها مي توان در مسير تحقق آن گام برداشت؛ 
بين المللي شدن بورس كاال، اتفاقي فوق العاده خواهد 

بود كه به سود منافع ملي است.
صباغ زاده با اش��اره به زيرساخت ها نيز يادآور شد: در 
بازار زعفران ما به دنبال آن هس��تيم تا ارزش افزوده 
مشخص )هم براي كش��اورز هم براي توليدكننده و 
صادركننده( داشته باشيم و نكته در اين است كه براي 
اين مس��اله معيارهاي داخلي مدنظر قرار مي گيرد و 
مطابق با استانداردهاي داخلي تاييد و به بازار عرضه 

مي شوند. 
وي اف��زود: اما زماني كه قصد داريم زعفران كنوني را 

)چه به صورت بسته بندي و چه به صورت فله اي( در 
سطح بين المللي صادر كنيم بايد معيارهاي بين المللي 

را هم براي كيفيت آن، در نظر بگيريم. 
صباغ زاده خاطرنش��ان كرد: با توجه ب��ه تنوعي كه 
زعف��ران دارد، جهت صادرات آن باي��د از مكانيزم به 
خصوصي تبعيت و سلس��له مراتب مشخصي را طي 
كرد تا مشتري خارجي كه قصد خريد پيدا مي كند، با 
كليت تمام هزينه هاي لحاظ شده و شفاف و منطقي 

مواجه شود. 
به گفته اين عضو شوراي ملي زعفران، بايد اين زنجيره 

را در بورس كاال در نظر گرفت.

  آغاز دوباره طرح قيمت تضميني ذرت 
در راستاي اجراي سياست قيمت تضميني محصوالت 
كشاورزي براساس ماده ۳۳ قانون افزايش بهره وري 
كشاورزي، عرضه ذرت دانه اي استان هاي كرمانشاه، 
فارس و خوزستان از روز دوشنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۷ در 

بورس كاالي ايران آغاز مي شود.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي 
ايران ضم��ن اعالم خبر فوق به ايس��نا گفت: اجراي 

سياس��ت قيمت تضميني براي محصول ذرت از روز 
دوش��نبه هفته جاري ب��ه دو روش گواهي س��پرده 
كااليي و عرضه در ب��ازار فيزيكي بورس كاالي ايران 
انجام مي شود.  عليرضا ناصرپور افزود: به اين ترتيب، 
در راس��تاي اجراي سياست قيمت تضميني، عرضه 
ذرت دانه اي س��ه اس��تان كرمانش��اه، خوزستان و 
فارس از دوشنبه هفته جاري در قالب گواهي سپرده 
كااليي كليد مي خورد. همچنين در ساير استان هاي 
توليدكننده ذرت نيز عرضه محصول در بازار فيزيكي 

بورس كاال صورت مي پذيرد.
وي ادام��ه داد: در روش گواه��ي س��پرده كاالي��ي، 
كشاورزان با ارايه محصول توليدي خود به انبارهاي 
پذيرفته شده بورس كاال و اخذ گواهي سپرده كااليي، 
امكان عرضه محصول در بورس كاال را پيدا كرده و پس 
از انجام معامله، پول خود را ظرف مدت سه روز كاري 

دريافت مي كنند.
وي به مزاياي اجراي سياست قيمت تضميني اشاره 
كرد و گفت: با اجراي اين سياس��ت، معامالت شفاف 
شده و قيمت ها براس��اس عرضه و تقاضا به شيوه اي 
عادالن��ه تعيين مي ش��ود. ضمن اينك��ه اجراي اين 

سياس��ت بار مالي دولت را كاه��ش داده و محصول 
كش��اورز به س��اده ترين روش، به صورت مستقيم و 
بدون حضور واسطه ها فروش مي رود. ناصرپور با اشاره 
به اينكه در اجراي سياست قيمت تضميني به جاي 
خريد تضميني، دولت تنها مابه التفاوت قيمت كشف 
شده در بورس كاال با قيمت خريد تضميني را پرداخت 
مي كند، از كاهش بار مالي تحميل شده بر دولت سخن 
گفت و افزود: مزيت اصلي استفاده از بستر معامالتي 
بورس كاال براي عرضه محصوالت كشاورزي، شفافيت 
در معامالت و افزايش كيفيت توليدات است. در واقع 
اجراي اين سياست با استفاده از استانداردهاي تعيين 
شده در بورس كاال، افزايش كيفيت كاالهاي توليدي 
مش��مول ماده ۳۳ قانون افزايش به��ره وري بخش 
كش��اورزي را نيز به ارمغان م��ي آورد. وي در خاتمه 
س��خنان خود گفت: در تجربه هاي قبلي اجراي اين 
سياست در بورس كاال، افزايش محسوسي در كيفيت 
محصول توليدي مشاهده شده است؛ از اين رو، تداوم 
اجراي اين سياست در بورس مي تواند به منزله اقدامي 
مهم در راستاي ارتقاي كيفي محصوالت توليدي در 

بخش كشاورزي تلقي شود.

گروه بورس| ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار 
تهران در معامالت روز شنبه با كاهش ۴ هزار و ۴۶۰ 
واحدي همراه شد و در نهايت به رقم ۱۷۱ هزار و ۲۵۲ 
واحدي س��قوط كرد. در همين حال، شاخص بازار 

اول ب��ا ۳ هزار و ۳۷۹ واحد كاهش به رقم ۱۲۶ هزار 
و ۵۸۰ واحدي ريزش پيدا كرد و در مقابل شاخص 
بازار دوم بورس با رقم ۸ هزار و ۴۲۹ واحد كاهش به 
رقم ۳۳۹ هزار و ۱۲۷ واحدي رس��يد. عالوه بر اين، 

ش��اخص قيمت با معيار وزني- ارزش��ي يك هزار و 
۲۹۸ واحد افت كرد و رق��م ۴۹ هزار و ۸۷۲ واحد را 
به خود اختصاص داد. همچنين، ش��اخص قيمت با 
معيار هم وزن ۱۳۹ واحد عقب نشيني داشت و رقم 

سقوط شاخص هاي سهامي
مروري بر آمار معامالت نشان مي دهد
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رشد قابل توجه بازار بدهي
مديرعامل تامين سرمايه لوتوس پارسيان، بازار اوليه 
را دربرگيرنده طيف گس��ترده اي از صنايع و چرخه 
عمر آنها دانست و گفت: با اين حال طي سالياني كه از 
فعاليت بازار سرمايه مي گذرد، بخشي از اين ظرفيت 
عظيم مغفول مانده است. به گزارش سنا، علي تيموري 
شندي گفت: اخيرا روند مناسبي براي معرفي و توسعه 
ابزارهاي نوين ايجاد شده است؛ به هر حال ما در بحث 
تشكيل سرمايه و تامين مالي براي توسعه فعاليت ها و 
شكل گيري سرمايه از استارت آپ ها تا صنايع بسيار 
بزرگ را داريم و الزمه كار اين است كه در بازار سرمايه 
ابزارهايي را توسعه دهيم كه به تشكيل سرمايه كمك 
مي كنند. وي با اشاره به نقش مهم فرابورس در اين 
حوزه گفت: بازار فرابورس با اين رويكرد شكل گرفت 
كه به توسعه ابزارهاي جديد كمك كند و در اين بين، 
شكل گيري س��رمايه در اقتصاد مطرح مي شود كه 
الزم است فرابورس در اين حوزه نقش پررنگ تري را 
ايفا كند. تيموري شندي با بيان اينكه فرابورس ايران 
پيرو قانون مصوب سال ۱۳۸۴ به منظور توسعه بازار 
سرمايه ايجاد شد، افزود: در اين راستا نيازمند ايجاد 
بازاري بوديم تا ابزارهاي جدي��د را درون خود جاي 
دهد كه خوشبختانه طي ۱۰ سال گذشته قدم هاي 
خوبي توسط فرابورس برداشته ش��د. وي ادامه داد: 
ش��ركت هاي خوبي وارد اين بازار ش��دند و ش��كل 
گرفتند. همچنين حوزه هاي جديدي در بازارسرمايه 
شكل گرفت كه بيشتر مرهون نگاه جديدي بود كه در 
فرابورس شكل گرفته است. مديرعامل تامين سرمايه 
لوتوس پارسيان با بيان اينكه بازارها بخشي از مجموعه 
تكميل كننده اكوسيستم تامين مالي هستند، اظهار 
داش��ت: به ويژه بازار بدهي هم اكنون توس��عه قابل 
توجهي پيدا كرده و فرابورس ايران هم اكنون به كمك 
اكوسيستم تامين مالي دولت آمده است. وي افزود: 
فرابورس ميزبان ابزارهاي جديدي شده و بازارهاي 
مختلف مانند SMEها، ايده و همين طور صندوق هاي 
وي س��ي در اين بازار شكل گرفته است. همچنين 
شركت هاي بزرگي هم وارد اين بازار شده اند. عالوه 
بر اين، شركت هايي كه پيش از اين به راحتي امكان 
حضور در بورس اوراق بهادار را نداشتند، وارد اين بازار 
شده اند تا ضمن آشنايي با اين فضا، شرايط الزم را براي 
حضور در بورس كسب كنند و از مزاياي حضور در بازار 
سرمايه مانند معافيت هاي مالياتي و روش هاي نوين 

تامين مالي بهره مند شوند.
تيموري ش��ندي با بيان اينك��ه فراب��ورس ايران، 
بازاري براي ابزاره��اي نوين بود و ابزارهاي نوين نيز 
تكميل كنن��ده زنجيره ارزش بازار س��رمايه بود، در 
مجموع كارنامه فرابورس را قابل دفاع خواند و گفت: 
البته اين مجموعه همچنان نيازمند كار بيشتري است 
و بايد نقش هر كدام از بورس ها نيز به نحو مناسب تري 
توسط سياست گذاران باال دستي تدوين شود تا به 
اهداف و رس��الت هاي تعريف شده نزديك تر شوند. 
وي افزود: به هر حال فرابورس ايران به عنوان محملي 
براي معامالت سهام، نقش قابل توجهي را ايفا مي كند. 
همچنين در حوزه بازار بدهي قابليت رشد و توسعه 
بس��ياري وجود دارد و الزم اس��ت اين حوزه توسعه 
يابد. مديرعامل تامين سرمايه لوتوس پارسيان ادامه 
داد: در كنار اين موارد، بايد زمينه اي ايجاد ش��ود تا 
شركت هايي كه به نوعي در حوزه دانش بنيان ها يا 
ديجيتال ماركت فعاليت مي كنن��د، به عنوان يك 
IPO وارد بازار سرمايه شوند، چراكه اين شركت ها به 
حجمي از سرمايه رسيده اند كه عمال تامين مالي آنها 
از طريق VCها يا شركت هايي كه در حوزه تامين مالي 
فعاليت مي كنند، غيرممكن است. وي خاطرنشان 
كرد: الزم است محملي ايجاد شود كه شركت ها وارد 
بازار سرمايه شوند تا تامين مالي مورد نياز خود را انجام 

داده و بزرگ تر شوند.
تيموري شندي گفت: اگر مي خواهيم اقتصاد كشور 
متحول شود، بايد از درآمدهاي نفتي فاصله بگيريم و 
كارايي و بهره وري را افزايش دهيم؛ اينگونه مي توانيم 
از طريق بهاي تمام شده قدرت رقابت در عرصه هاي 
جهاني نيز داش��ته باش��يم، همچنين الزم است از 
ش��ركت هايي كه مي توانند اين نقش را در اقتصاد 
ايفا كنند حمايت ش��ود. مديرعامل تامين سرمايه 
لوتوس پارسيان، يكي ديگر از حوزه هايي را كه بايد 
طي سال هاي آينده مورد توجه قرار بگيرد، توجه به 
زيرساخت هاي تكنولوژيك دانست و گفت: بسياري 
از ابزارهاي مالي كه در دنيا ش��كل مي گيرد، بدون 
وجود زيرساخت هاي تكنولوژيك در بورس ها، امكان 

عملياتي شدن در بازار سرمايه نمي يابند .

رويخطشركتها

  شفاف سازي » وهور « از يك مزايده: مديريت 
انرژي اميد تابان هور از نتيجه مزايده ساختمال الهيه 
اين شركت شفاف سازي كرد. به گزارش سنا، بر اساس 
اطالعات منتشر شده از سوي اين شركت، مزايده انجام 
شده به دليل فقدان مش��تري كافي، مجددا برگزار 
مي شود. موضوع اين مزايده در خصوص فروش يك 
ساختمان با كاربري اداري در الهيه شمالي، خيابان 
بيدار بوده است. قيمت پايه اين واحد ۳۹۵ ميليارد 
ريال، اعالم شده و در تاريخ ۱۶ آبان ماه در روزنامه ها 
آگهي شده بود. بر اساس اطالعات »  وهور « ، در تاريخ 
مقرر دو شركت نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام 
كردند و تا تاريخ ۳۰ آبان ماه، )پايان زمان ارسال اسناد 
مزايده( تنها يك شركت نسبت به تكميل مدارك و 
واريز س��پرده شركت در مزايده اقدام كرده است. لذا 
با توجه به اينكه در مزايده مزبور فقط يك ش��ركت 
حضور يافته، هيات مديره مقرر كرد مزايده مزبور در 
اسرع زمان ممكن مجددا برگزار شود. برهمين اساس 
شركت مديريت انرژي اميد تابان هور پيش تر اعالم 
كرده بود نحوه پرداخت بهاي كل مزايده به صورت 
۳۰ درصد از مبلغ كل حداكثر تا ۱۰ روز بعد از اعالم 
كتب��ي، و ۶۵ درصد مبلغ موضوع مزاي��ده در زمان 
تحويل ملك حداكثر تا ۶۰ روز بعد و ۵ درصد مبلغ 
مزايده در دفترخانه رس��مي همزمان با انتقال سند 

انجام مي گيرد.

مغلوب جو بازار نشويد
بهزاد گلكار بازار سرمايه را نيازمند تحليل بر اساس اخبار 
دانس��ت و به س��هامداران توصيه كرد براي دستيابي به 
اطالعات جديد و تصميم گيري بهتر در زمينه پورتفوي 
سرمايه گذاري خود صبر كنند. به گزارش سنا، مديرعامل 
شركت سرمايه گذاري س��امان با اشاره به رشد پرشتاب 
بورس طي ماه هاي اخير و از گذر ش��رايط گفت: از اواخر 
خرداد تا اواس��ط مهر بازار رشدهاي چند هزار واحدي را 
تجربه كرد. فعاالن بازار گمان مي كردند كه نرخ تعادلي 
ارز ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان خواهد ش��د.از طرفي به مسدود 
شدن كانال هاي نقل و انتقال بانكي، وضعيت شركت هاي 
صادرات محور و همچنين نحوه دسترس��ي شركت هاي 
توليدي به مواد اوليه توجهي نداش��تند. اين مس��ائل از 
اواسط مهرماه برجسته شد و بازار به آنها واكنش نشان داد. 
گلكار با اشاره به شاخص ها يادآور شد: سير صعودي بازار از 
خردادماه به دليل تعديل سود آوري سهام شركت ها با نرخ 
آزاد ارز رقم خورد. اين فعال بازار سرمايه برآيند نوسانات 
شاخص كل و ۳۰ سهم اصلي بورس را صفر ارزيابي كرد و 
درباره اعمال انتظارات قيمتي سهامداران از تسعير نرخ ارز 
آزاد در صورت هاي مالي ۶ ماهه گفت: اين قيمت ها اصال 
اعمال نشده بود، چون شركت هاي اجازه نداشتند بيش از 
نرخ هاي قانوني مانند نرخ ارز تخصيصي يورو ۴۹۰۰تومان، 
نرخ نيما ۹۲۰۰ تومان يا نرخ سنا و آنچه بانك مركزي اعالم 

مي كند در صورت هاي مالي خود ارز را تسعير كنند.

  بازار و انتظارات
مديرعامل شركت سرمايه گذاري سامان گفت: بنابراين 
آنچه هم موجب صعود قيمت ها در بازار سهام در ماه هاي 
اخير شد و هم باعث ايجاد روندي منفي در برخي روزها 
مي شود، تنها انتظارات از بازار است. و بايد ديد اين انتظارات 
تا چه اندازه بر اساس تحليل و داليل بنيادي شكل گرفته 

است؟ وي خاطرنشان كرد: انتظارات اكنون تعديل شده و 
در حال حاضر بازار نيز در بطن خود حالتي مديريت شده 
دارد. اين مديريت به اين شكل نيست كه دستگاه نظارتي 
در حال كنترل يا مديريت آن باش��د، در اصل اين فعاالن 
حقيقي و حقوقي هستند كه خودآگاه يا ناخودآگاه بازار در 
حال اداره بازار هستند. به اين شكل كه بسياري از حقيقي ها 
و حقوقي ها اعتقاد دارند ن��رخ ارز افزايش پيدا مي كند و 
خريدارند و بسياري ديگر اعتقاد دارند كه نرخ ارز كاهش 
پيدا مي كند و فروشنده اند، همين مساله بازار را مديريت 
مي كند. بهزاد گلكار با تاكيد بر جابه جايي سهام و اصطالحا 
»از اين سهم به آن سهم شدن« بر اساس پيش بيني هاي 
خود متناسب با شرايط جديد تصريح كرد: يكي از بدترين 
رفتار ها انجام اين كار است؛ در شرايط فعلي هر كسي بر 
اساس هر تحليلي بهتر اس��ت سهام خود را حفظ كند تا 
سال ميالدي هم از راه برسد. همچنين ببينيم اتفاقاتي كه 
در سه ماهه آخر سال ۹۷ مي افتد، چيست. در اين ميان 
گزارش هاي ۹ ماهه نيز منتشر خواهند شد و مي تواند بر 
تشخيص خوب يا بد بودن سهم تاثير بگذارد. اين فعال بازار 
سرمايه با بيان اينكه در حال حاضر بازار نيازمند اطالعات 
براي تصميم گيري است، با اشاره به نزديك شدن به ژانويه 
و تغييرات قيمت هاي جهاني در كاموديتي ها و بازارهاي 
سهام خاطرنشان كرد: اخبار پيرامون اين تحوالت همواره 
بازار ما را نيز تحت تاثير قرار داده اس��ت و بايد منتظر آن 

اخبار بود نبايد مغلوب فضاي هيجاني شد. 

  پايداري در سهام
وي ادامه داد: همچنين بحث اجرايي شدنSPV و اجراي 
تعهدات اتحاديه اروپا در زمينه ايجاد كانال مالي نيز خبري 
تاثيرگذار بر روي بازار است. براي روي دادن اين اتفاقات 
و تاثيرگذاري آنها بر روي س��هام و روند بازار سرمايه به ۲ 

تا سه ماه زمان نياز است. گلكار عاقالنه ترين رويه را براي 
فعاالن بازار سرمايه در شرايط فعلي صبر دانست و افزود: 
س��هامداران در حال حاضر بايد با هر روشي كه تصميم 
گرفته اند در همان س��همي كه هس��تند بمانند و اكنون 
صبوري بهترين راه حلي اس��ت ك��ه مي تواند پيش پاي 
آنها باشد. اين كارشناس اقتصادي يادآور شد: هر تعامل 
سياسي-اقتصادي بين المللي جز جنگ، براي تاثيرگذاري 
نياز به زمان دارد؛ در اقتصاد مي گوييم ۶ ماه تا يك س��ال 
زمان الزم است تا بتواند اثرش را بگذارد. بنابراين به زمان 
حداقلي ۶ ماهه نياز داريم تا تاثير شوك هاي اقتصادي كه 
خواسته يا ناخواسته از سمت داخل يا بين المللي بر اقتصاد 
ما وارد شده، خود را نش��ان دهد و انتشار گزارش هاي ۹ 
ماهه تا حدي اين تاثير را نشان خواهد داد كه بازار به كدام 

سمت وسو هست.

  حفظ ارزش دارايي فعلي
وي در خصوص اينك��ه اكنون بازدهي در صندوق هاي با 
سرمايه ثابت بيش��تر است يا سرمايه گذاري مستقيم در 
بورس؟ گفت: اين بستگي به سياست هاي بانك مركزي 
دارد و باي��د ديد با تغييري ك��ه در كابينه دولت به وجود 
آمده، به خصوص حضور طيب نيا در شوراي پول و اعتبار، 
چه سياست پولي اي در دستور كار قرار مي گيرد. به بيان 
ديگر بايد ديد كه آيا اين سياس��ت ها انقباضي مي شود يا 
انبس��اطي؟ از طرفي بايد ديد سياست هاي ارزي كشور 
چگونه هدايت مي ش��ود؛ يعني آيا مديري��ت فعلي بازار 
ارز بلندمدت اس��ت يا كوتاه مدت. همه اينها مي تواند بر 
بازدهي اثرگذار باشد و چنانچه هر يك از اين حالت ها را در 
نظر بگيريم مي تواند شرايط متفاوتي را نشان دهد. بهزاد 
گلكار، »حفظ ارزش دارايي هاي فعلي« را بهترين راه حل 

پيش روي هر سرمايه گذاري عنوان كرد.

ديدگاه

۱۹ هزار و ۷۱۳ واحد را به ثبت رساند.  شاخص آزاد 
شناور با ۴ هزار و ۳۷۷ واحد افت به رقم ۱۸۳ هزار و 
۱۰۶ واحد رسيد. بر اساس اين گزارش، ارزش روز 
بازار در بورس اوراق بهادار طي معامالت روز شنبه به 
رقم ۶۵۱ هزار ميليارد تومان رسيد. در همين حال، 
روز ش��نبه در فرابورس ايران شاخص كل ۴۳ واحد 
افت كرده اس��ت و رقم يك هزار و ۸۶۴ واحدي را به 
خود اختصاص داد. اين در حالي است كه ارزش روز 

بازار اول و دوم فرابورس ايران به ۱۱۰ هزار ميليارد 
تومان رسيد. همچنين، معامله گران فرابورسي بيش 
از ۷۳۹ ميليون برگه بهادار حق تقدم و سهام در قالب 
۱۹۶ هزار نوبت معامله و به ارزش ۴۳۳ ميليارد تومان 
داد و س��تد كردند. افزون بر اين، نمادهاي مارون، 
زاگرس، ميدكو، هرمز، ش��راز، ش��اوان در كاهش 
ش��اخص فرابورس اثرگذار بوده اند و نماد كگهر در 

تقويت شاخص بورس اثر داشت.

با وجود ادامه شيب نزولي شاخص بورس در هفته هاي 
اخير، به نظر مي رس��د اين افت بيشتر نوعي اصالح 
قيمتي ب��وده و در طوالني مدت ادامه دار نباش��د. به 
گزارش ايرن��ا، محمدرضا آرام بني��ار، تحليلگر بازار 
سرمايه با بيان اينكه روند بورس طبيعي است، گفت: 
زمان��ي كه ش��اخص از ۹۰ هزار ب��ه ۱۹۰ هزار واحد 
افزايش پيدا مي كن��د، بايد منتظر اصالحات قيمتي 
نيز باشيم اما اين كاهش ها دايمي نيست. وي با اشاره 
به اينكه ش��ركت هاي صادراتي با افزايش قيمت ارز 
مهم ترين نقش را در رشد ش��اخص داشته اند، ادامه 
داد: اما بايد به اين نكته توجه شود كه در شركت هاي 
صادراتي، ارز را با قيمت هشت هزار تومان مي فروشند 
و كاه��ش قيمت دالر از ۱۴ هزار توم��ان به ۱۱ هزار 
تومان نمي تواند در صورت هاي مالي اين ش��ركت ها 
اثر گذارد. اما اگر كاهش بيشتري اتفاق بيفتد ممكن 
است تاثير گذار شود. اين تحليلگر بازار سرمايه، گفت: 
همچنين بايد گفت زماني كه قيمت ارز از چهار هزار 
تومان به هشت هزار تومان رسيده به معناي سود ۱۰۰ 
درصدي شركت ها نيست، بلكه ممكن است سود از 

اين رقم هم بيشتر باشد.
آرام بنيار افزود: با توجه به اين موضوع مي توان گفت 
كاهش نسبي قيمت دالر در بازار، عماًل تا اين مقطع 
روي شاخص اثرگذار نبوده است. وي گفت: تغييرات 
قيمتي در بورس تابع چندين فاكتور اس��ت كه يك 
م��ورد آن مي تواند بحث ن��رخ ارز، ش��اخص تورم و 
بحث هاي كالن اقتصاد باشد. يكي ديگر از موارد، بحث 
رونق بازار بورس و حركت نقدينگي به سمت آن است 
كه در كنار وضعيت و سودآوري شركت ها، صنايع و... 
سرنوشت ش��اخص را رقم مي زند. اين تحليلگر بازار 
سرمايه ادامه داد: بر فرض مثال، زماني كه قيمت دالر 

رو به افزايش باش��د، ش��ركت هايي كه توليد متانول 
دارند و ۱۰۰ درصد آن را صادر مي كنند، اگر با قيمت 
حداكثري متانول در بازارهاي جهاني همراه ش��ود، 
افزايش قيم��ت در بورس خواهند داش��ت، زيرا هم 
فروشش��ان به دالر افزايش پيدا مي كند و هم به ازاي 

تبديل دالر به ريال سود مي برند.
به گفته آرام بنيار، همچنين ثبات سياسي و اقتصادي 
چه در ايران و چه در جهان مي تواند باعث كاهش ريسك 
شده و قيمت تمام شده كمتر شود كه سود باالتري را 
براي شركت ها خواهد داشت. وي ادامه داد: اما چيزي 
كه عامل ثبات و پايداري شركت ها براي پيشرفت در 
بازار سرمايه است، تضمين فروش، طرح هاي توسعه اي 
و بحث كارايي و كارآمدي اس��ت. آرام بنيار با اشاره به 
اينكه بورس پس از رشد زياد به دنبال اصالح قيمت ها 
خواهد بود، افزود: از س��وي ديگر، قيمت هاي جهاني 
به دنبال كاهش قيمت نفت با افت همراه بود و همين 
امر اصالح بيشتر قيمت ها را به دنبال داشته است. وي 
گفت: از س��وي ديگر، تحريم هاي امريكا اثرات منفي 
زيادي بر بورس نداشته و مي توانيم افق مثبتي را براي 
آن در نظر بگيريم، اما هنوز ثبات قطعي حاصل نشده، 

بنابراين پيش بيني سخت است.

ريزش بورس دايمي نيست

  به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم اكنون يكي از راه هاي توسعه روابط ايران و عراق مي تواند از مسير بورس كاال باشد. وي در اين باره 
گفت: شفافيت اطالعات، عرضه و تقاضا و كشف واقعي قيمت ها در بورس كاال، فاكتورهاي جذابي براي تجار خارجي محسوب مي شود كه مي توانند 

مواد مورد نيازشان را با قيمتي درست و بطور مستمر دريافت كنند.
بورس كاال ابزار مناسبي است تا بتوان سهم بازار ايران در عراق را افزايش داد و از سوي ديگر اثر بسيار مثبتي در اقتصاد هر دو كشور داشته باشد.

با نيازسنجي دقيق بازار عراق و آغاز صادرات محصوالت ايراني به اين كشور، رفته رفته حجم مبادالت افزايش خواهد يافت و عراقي ها نيز از معامالت 
تضمين شده از نظر قيمت و كيفيت در بورس كاال استقبال خواهند كرد.

برش



تشكلها6اخبار

معادني كه پشتوانه پول ملي كشورند 

چرامعادنطاليايرانهيچگاهمحورنميشوند
در دنيا ۳۲۰۰ تن طال اس��تخراج مي شود كه چين با 
۳۲۰ تن، بزرگ ترين توليدكننده و بليز در امريكاي 
مركزي ب��ا ۵ كيلوگرم كوچك ترين توليدكننده اين 
فلز گرانبهاس��ت .ايران در زمينه توليد طال در رتبه 
4۰ جه��ان قرار دارد و در ح��ال حاضر ذخاير قطعي 
طال در معادن ايران ۲۵۰ تن اس��ت كه توسط بخش 
دولتي و خصوصي و سرمايه گذاري خارجي در حال 

استخراج است.
شايد تا ۲۰ سال پيش كس��ي نمي دانست كه ايران 
روي كمربند طال قرار گرفته است اما از اسامي برخي 
مع��ادن مانند كوه زر، زرمهر و زرش��وران مي توان به 
ريش��ه تاريخي وجود ذخاير طال در كشور پي برد.از 
طال مي توان به  عنوان پشتوانه پول ملي كشورها نام 
برد. اين موضوع با توجه وجود معادن سرشار در ايران 
باعث شده اكتشافات و سرمايه گذاري در اين بخش 

هميشه در حال پيشرفت باشد.
مهم ترين محدوده ه��اي معادن طال در ايران، ذخاير 
زرش��وران آذربايجان غربي، طرقبه مش��هد، ارغش 
نيش��ابور و موته اصفهان اس��ت و به تازگي محدوده 
معدني با ظرفي��ت چهار تن طال در نزديكي جلفا نيز 
كشف ش��ده است. به گفته شركت تهيه و توليد مواد 
معدني ايران، كش��وربه  زودي شاهد استخراج ۸ تن 
طال در س��ال خواهد بود و احتمال كشف طال تا هزار 

تن نيز وجود دارد.
معدن زرش��وران بزرگ ترين ذخيره طالي كشور در 
كالس جهاني اس��ت و اين مع��دن در آينده نزديك 
به توليد ۳ تن طال در س��ال مي رس��د . بعد از معدن 
زرش��وران، معدن س��اريگوني در ص��ورت تكميل 
اكتشاف، جزو ذخاير بزرگ كشور محسوب مي شود 
كه اين معدن از سال گذش��ته به توليد ساالنه ۳ تن 

طال رسيده  است .

  توسعه معادن بس�يار كمتر از ظرفيت هاي 
معدني كشور است

رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت؛ توس��عه 
معادن را بس��يار كمتر از ظرفيت هاي معدني كشور 
دانس��ت و گفت: توس��عه معادن متناس��ب با منابع 
موجود در كش��ور نيست و الزم اس��ت در اين زمينه 
همكاري هايي با سازمان هاي ديگر مثل وزارت راه به 

منظور تسهيل اين فرآيند صورت گيرد.
رحمان��ي، تفويض اختيار به اس��تان ها را در بهبود و 
توسعه معادن كشور موثر برشمرد و افزود: نظارت بر 
عملكرد استان ها الزمه فعاليت در اين زمينه است و 

بايد انجام شود.
وزي��ر صنعت، معدن و تجارت همچنين با اش��اره به 
لزوم تسريع در ورود تكنولوژي و فناوري هاي جديد 
به بخش معدن تصريح كرد: در اين زمينه الزم است 
تسهيالت براي ورود فناوري و تكنولوژي و همچنين 

نوسازي ماش��ين آالت معدني در نظر گرفته شود از 
طرف ديگر اگر نياز به واردات اين ماشين آالت احساس 
شود اين روند نيز تسهيل شود تا بتوان به راحتي و با 

آخرين امكانات در بخش معدن فعاليت كرد.

  معادن طال مي تواند ارزش پول كش�ور را 
متحول كند

سيد رحمان حس��يني يكي از فعاالن صنعت معدن 
گفت: كش��ور از پتانس��يل خوبي در صنعت معدن 
بر خوردار اس��ت و اكتش��افات اصولي و برنامه ريزي 
ش��ده مي تواند ما را به سمت استخراج هاي به صرفه 
برساند . در حال حاضر كشور حدود ۳۰ معدن فعال 
طال دارد كه حدود ۳۰۰ تن ذخاير قطعي طال دارند 
و اين موضوع مي تواند پش��توانه خوبي براي دولت و 

پول ملي باشد .
اي��ن فعال صنعت معدن افزود: طال در ايران بيش��تر 
در س��اخت و س��از جواهرات يا در س��اخت قطعات 
الكترونيكي استفاده مي شود اما دولت مي تواند با اين 
ذخاير قطعي در كشور و با برنامه ريزي هاي مدون به 
منظور ذخيره سازي اين فلز گران بها در شرايط فعلي 
و با توجه به تحريم ها ارزش پول ملي را افزايش دهد.

حس��يني در ادامه گفت: مطمئنا با ش��رايط موجود 
در جهان، نرخ اين فل��ز گرانبها افزايش پيدا مي كند 
و به تبع پشتوانه پولي ايران نيز افزايش مي يابد. اين 
موضوع ش��ايد دوباره قدرت بانك مركزي را در چاپ 

اسكناس باال ببرد.
اين فعال صنعت معدن تأكيد كرد: پشتوانه پول ملي 
ايران طال و ارز است و اين موضوع بايد با برنامه ريزي 
تغيير كند و بيش��تر به س��مت ذخاير طاليي تغيير 

جهت پيدا كند.

  معادن جايگزين خوبي براي نفت هستند
صمدي رييس كميسيون معدن خانه اقتصاد گفت: 
ميزان توليد طال در ايران مانند مصرف آن است و آمار 
درستي وجود ندارد و تنها آمار درباره استخراج و توليد 
به معادن دولتي بر مي گردد . بطور كل كش��ور ايران 
ظرفيت خوب��ي از اين فلز گران بها را در خود جا داده 
است و بايد اكتش��افات صورت بگيرد تا بهره برداري 

حاصل شود .
صمدي گفت: تاكيد رهب��ر معظم انقالب بر اهميت 
بخ��ش معدن در ايج��اد ارزش افزوده و اش��تغال در 
چند سال اخير نش��ان مي دهد كه بهترين صنعتي 
كه مي ت��وان جايگزين نفت ش��ود، همي��ن معادن 
است. بيش از 1۰۰ محدوده طاليي در كشور، اولويت 
اكتشافي بااليي دارند و سازمان زمين شناسي تاكنون 
تعداد زيادي از اين محدوده ها را در مرحله اكتشافات 
قرار داده اس��ت و با اين ش��رايط پيش بيني مي شود 

ذخاير قطعي طال در كشور به ۳4۰ تن برسد . 

رييس كميس��يون معدن خان��ه اقتصاد اف��زود: در 
س��ال هايي كه گذش��ت هيات هاي مختلف تجاري 
ازجمله ش��ركت هاي چيني، قزاقستاني، فرانسوي و 
انگليسي براي س��رمايه گذاري در بخش معادن طال 
به ايران آمده اند و اميد اس��ت با مذاكرات اين حجم 
از س��رمايه گذاري صورت بگيرد و كشور از استخراج 

آن سود ببرد.
طبق آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 
1۵ معدن طال در ايران وجود دارد كه از اين تعداد 1۲ 

معدن فعال و سه معدن غيرفعال هستند.
هم اكنون اكتشافات طال در بيشتر استان هاي كشور 
از جمله آذربايجان شرقي و غربي، كردستان، كرمان، 
خراس��ان رضوي و جنوبي، اصفه��ان، يزد، مركزي، 
قم و همدان، ارغش نيش��ابور، سقز، طرقبه مشهد و 
سيس��تان و بلوچستان در دست اجرا بوده و به گفته 

سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور حجم 
ذخاير قطعي و احتمالي طالي كشور نيز بالغ بر ۳۲۰ 

تن مي شود.
همچنين استان هاي تهران، اصفهان، خراسان رضوي 
و آذربايجان ش��رقي چهار قطب توليد طالي كشور 

محسوب مي شوند.
در ايران وجود ۳۰۰ تن ذخيره قطعي طال محرز شده 
است كه با بررسي هاي انجام شده، انتظار مي رود اين 

مقدار ذخيره به هزار تن افزايش يابد.
استاندارد جهاني يك معدن طال، داشتن ذخيره صد 
تن به باالست، كشور ما پر از معادن كوچك و پراكنده 
اس��ت و فقط حدود 1۰ معدن آن نزديك به س��طح 
كالس جهاني اس��ت كه مهم ترين آنها معدن طالي 

كردستان و زرشوران آذربايجان غربي است.
اين آمار حاكي از طالخيز بودن كشور است. با توجه 

به جمعيت 7۰ ميليوني كشور به ازاي هر ايراني، 4/۳ 
گرم ذخيره قطعي طال در ايران وجود دارد كه اگر هزار 
تن ذخيره طال را مبنا قرار دهيم، اين ميزان به 14/۲ 

گرم افزايش مي يابد.
ذخاير طالي موج��ود در ايران قابل توجه اس��ت اما 
ميزان اين ذخاير قطعي نيست و اكتشافات در مناطق 
مستعد يا اميدبخش در حال انجام است بطور كل ايران 

پتانسيل  خوبي از نظر ذخاير طال دارد.
اما نكته مهم بهره برداري از اين ذخاير خدادادي است 
كه اين بهره برداري از مطالعات اكتشافي آغاز و به توليد 

و فرآوري شمش طال منتهي مي شود.
پيداي��ش طال در ايران همانند س��اير مواد معدني از 
شرايط خوبي برخوردار بوده بطوري كه تاكنون بيش 
از ۵۰ ناحيه و منطقه معدني طال شناسايي و گزارش 

شده است.

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

اصالح نرخ هاي پايه گمركي، ارزش صادرات را واقعي  مي كند
بررسي عملكرد سامانه نيما، محور هجدهمين نشست 
كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران 
بود. نشستي كه به صحنه انتقادات متقابل فعاالن اقتصادي 
و مدير سامانه نيما تبديل شد. فعاالن اقتصادي بر اين باور 
بودند كه اين سامانه، بستر مناسبي براي تبادل ارز ميان 
صادركنندگان و واردكنندگان فراهم نكرده و اميرحسين 
شكوهي، مدير اين سامانه نيز از اينكه صادركنندگان ارز  
حاصل از صادراتشان را در اين سامانه اظهار نمي كنند، 
انتقاد كرد. در اين نشست همچنين كاهش صادرات طي 

6 ماه گذشته نيز مورد آسيب شناسي قرار گرفت.
در ابتداي اين جلسه، محس��ن بهرامي ارض اقدس كه 
رياست كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات را 
بر عهده دارد، با بيان اينكه صادرات متوقف نش��ده بلكه 
دشوارتر شده است، ادامه داد: مهمترين داليلي كه كاهش 
صادرات را در پي داشته، مسائلي چون پيمان سپاري ارزي 

و باالبودن قيمت هاي پايه گمركي بوده است.
 

   احتمال كاهش ارزش صادرات
در ادامه حس��ن ولي بيگي، عضو هيات علمي موسسه 
مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با اش��اره به وضعيت 
تجارت خارجي ايران در هفت ماه گذش��ته، از رشد 1۳ 
درصدي ص��ادرات خبر داد و گف��ت: 14 قلم از اقالمي 
كه رش��د صادرات را تجربه كرده اند، ۳6 درصد صادرات 
كشور را به خود اختصاص داده اند. ضمن آنكه 7 قلم از اين 
اقالم داراي پايه نفتي هستند. در نتيجه اين سوال مطرح 
 مي شود كه آيا باال بودن پايه صادراتي، منجر به باال رفتن 
رقم صادرات شده است؟ در چنين شرايطي، احتمال اينكه 
با اصالح نرخ هاي پايه صادراتي، صادرات اين اقالم كاهش 
پيدا كند، بسيار است. محمود استقالل، رييس كميسيون 
صادرات انجمن صنايع لوازم خانگي نيز از كاهش صادرات 
لوازم خانگي سخن گفت و افزود: رقم صادرات لوازم خانگي 
در 6 ماهه سال جاري، 14۳ ميليون دالر برآورد شد. در 
حالي كه ارزش صادرات اين بخش در مدت مشابه سال 

قبل معادل 147 ميليون دالر به ثبت رسيده است.
 

   افزايش فعاليت آبزي پروري
علي اكبر خدايي، دبير اتحاديه صادركنندگان آبزيان ايران 
با اشاره به اينكه افزايش قيمت ارز، منجر به افزايش فعاليت 
آبزي پروري شده است، ادامه داد: به دليل رشد فعاليت ها 
در اين بخش، صادرات آبزيان در6 ماهه نخس��ت سال، 

۳6 درصد رشد داشته است.
 او همچنين درباره وضعيت صنايع فرآوري آبزيان گفت: 
واردات مواد اوليه محصوالت كنس��روي بسيار كاهش 
پيدا كرده و از سوي ديگر، افزايش قيمت هاي داخلي اين 

محصوالت، مصرف آنها را تحت الشعاع قرار داده است.

عباس آرگون، عضو كميسيون تسهيل تجارت و توسعه 
صادرات به مشكالت بخشي از واردكنندگان در ارتباط 
با بازپرداخت تعهدات ارزي اش��اره كرد و گفت: گروهي 
از واردكنندگان اقدام به ثبت س��فارش كاال و واردات آن 
كرده اند. اين كاالها به نرخ 4۲۰۰ تومان به فروش رسيده 
و اكنون كه موعد بازپرداخت فرا رس��يده، دولت اعالم 
 مي كند كه بازپرداخت ها بايد به نرخ سامانه نيما انجام 
گيرد. دريافت اين مابه التفاوت از سوي دولت، نه عادالنه 

است و نه منصفانه.
 

   آمارهاي غيرواقعي از صادرات
س��يدرضي حاجي آقاميري، عضو كميسيون تسهيل 
تجارت و توس��عه صادرات اتاق تهران با اشاره به جلسه 
مشتركي كه با حضور صادركنندگان، وزير صنعت، معدن 
و تجارت و نيز رييس كل بانك مركزي براي تغيير رويه 
بازگشت ارز صادراتي برگزار ش��ده است، گفت: ارزش 
صادرات بخش خصوصي حدود 6 ميليارد دالر برآورد شده 
و درخواست ما اين بود كه صادرات بخش خصوصي واقعي 
از پيمان سپاري ارزي معاف شود.  او سپس گفت كه در اين 
جلسه، مقرر شد صادركنندگاني كه كمتر از يك ميليون 
دالر كاال صادر مي كنند، از ارايه ارز به سامانه نيما معاف 
ش��وند و خارج از سامانه نيما ارز خود را به واردكنندگان 
بفروشند. صادركنندگاني كه ارزش صادرات آنها حدود 
يك تا ۳ ميليون دالر است، ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه 
نيما عرضه  مي كنند و آنها كه صادراتش��ان بين ۳ تا1۰ 
ميليون دالر است نيز براي 7۰ درصد ارز خود تعهد ارزي 
 مي سپارند. همچنين صادركنندگاني كه ارزش صادرات 
آنها بيش از 1۰ ميليون دالر اس��ت، باي��د9۰ درصد ارز 
خود را در سامانه نيما عرضه كنند. ميري با اشاره به اينكه 
گفته  مي شود ارز پتروشيمي ها بازگشته و ارز فوالدي ها 
هنوز بازنگشته است، ادامه داد: مسووالن انتظار بازگشت 
ارزي را دارند كه واقعيت ندارد. به نظر  مي رسد مشكل در 
آمارهايي است كه از ميزان صادرات ارايه  مي شود.  عليرضا 
كالهي صمدي با انتقاد از رفتار بانك هاي عامل در مواجهه 
با فعاالن اقتصادي گفت: بانك ها ريال صادركنندگان را 
بلوكه  مي كنند تا ارز خود را بياورد و اين اجحاف در حق 

صادركنندگان است.
 

    بيم افزايش استفاده از كارت هاي 
يك بار مصرف

محمد الهوتي، ديگر عضو اين كميسيون نيز با بيان اينكه 
نرخ پايه گمركي، تعيين كننده افزايش، كاهش و توقع 
دولت از ارزآوري صادرات اس��ت، ادامه داد: مساله اي كه 
بعد از اجراي تعهد ارزي ايجاد ش��د، افزايش استفاده از 
كارت هاي يك بار مصرف است. به طوري كه ۲ هزار كارت 

جديد در حوزه صادرات فعال شده است. الهوتي در ادامه 
از اتخاذ تدابيري براي اصالح نرخ پايه گمركي خبر داد. 
او گفت: با اين تدابير، بخش عمده اي از مشكالت ناشي از 
پيمان سپاري ارزي و نرخ پايه گمركي حل  مي شود و نرخ 
بس��ياري از كاالها تعديل خواهد شد. در عين حال، اين 
تدابير به واقعي شدن تصور مسووالن از ميزان ارزآوري 

صادركنندگان كمك  مي كند.
بهرامي نيز در اين باره توضيح داد: در گذشته، دولت ها و 
صادركنندگان عالقه مند به بيش نمايي صادرات بودند 
اما ام��روز كه صادركنندگان مكلف ب��ه بازگرداندن ارز 
خود هستند، شكاف ميان ارزش واقعي صادرات و ارقام 
اعالمي، مهم جلوه  مي كند. اما به نظر  مي رسد سازمان 
توسعه تجارت همچنان به باال نشان دادن رقم صادرات 
عالقه مند است. او با اش��اره به پيشنهاد الهوتي گفت: 
 مي توانيم كميته هاي كارشناسي را براي برآورد نرخ واقعي 

پايه گمركي فعال كنيم.
 

    كاهش صادرات ميعانات
پس از ارايه اين نقطه نظرات، اش��رف مرتضايي تحليلي 
از صادرات غيرنفتي در هفت ماهه نخست سال 1۳97 
ارايه كرد. او گفت: در هفت ماهه نخس��ت سال 1۳97 
بيش از 67 ميليون و ۲99 هزار تن كاالهاي غيرنفتي به 
ارزش ۲7 ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالر از كشور صادر شده 
و بيش از 1۸ ميليون و 9۲9 هزار تن كاالهاي غيرنفتي 
به ارزش ۲6 ميليارد و ۳۰۳ ميليون دالر وارد كشور شده 
اس��ت. به عبارت ديگر تراز تجاري كش��ور در اين دوره 

مثبت بوده است.
 او اضافه كرد: بيش از 4۳ درصد از ارزش صادرات غيرنفتي 
هفت ماهه نخست س��ال 1۳97 متعلق به محصوالت 
پتروشيمي و ميعانات گازي بوده است. متوسط قيمت 
هر تن كاالي صادراتي 4۰4 دالر بوده كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 14.77 درصد، افزايش داشته و در اين 
دوره صادرات ميعانات گازي نسبت به سال قبل كاهش 

چشمگيري داشته است.
 به گفته مرتضايي، در نيمه نخست سال 1۳97حدود 
47 درصد ارزش صادرات متعلق به صنعت، ۳۲ درصد 
پتروش��يمي و 1۰ درصد متعلق به ميعانات گازي بوده 

است.
كارشناس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات 
اتاق تهران، با بيان اينكه مقاصد اصلي صادراتي ايران طي 
اين مدت، به ترتيب عراق، چين، امارات، افغانستان و هند 
بوده اس��ت، ادامه داد: حدود 7۰ درصد ارزش صادرات 
كشور در هفت ماهه نخست سال 1۳97 متعلق به اين 
پنج كشور بوده است. در حالي كه در سال 1۳96 مقاصد 
اصلي صادراتي كشور به ترتيب چين، امارات، عراق، كره 

و تركيه بود.
او افزود: ارزش صادرات ايران به كشورهاي عراق، امارات 
عربي متحده، چين، افغانس��تان، پاكستان و... در هفت 
ماهه نخست سال 1۳97 نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل افزايش يافته و در مقابل ارزش صادرات كش��ور به 
كش��ورهاي جمهوري كره، تركيه، تاجيكستان، هند، 
ژاپن و... طي اين مدت كاهشي بوده است. مرتضايي در 
ادامه به چالش هاي صادرات در سال 1۳97 اشاره كرد و 
مسائلي چون »ناپايداري سياست هاي ارزي و تجاري«، 
»مشكالت پيمان سپاري ارزي«، »افزايش مستمر هزينه 
توليد و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده توليدات داخلي 
و كاهش رقابت پذيري آنها در بازارهاي جهاني«، »عدم 
تناسب هدفگذاري صادرات با سياست هاي حمايتي«، 
»غيرواقعي ب��ودن قيمت هاي پاي��ه صادراتي«، »نبود 
زيرساخت هاي قوي حمل ونقل« و »تحريم« را از جمله 

اين چالش ها برشمرد.
 

    احتمال تغيي�ر جغرافياي ص�ادرات پس از 
اعمال تحريم ها

در ادامه، محمد الهوتي با اشاره به اينكه چين در رده دوم 
مقاصد صادراتي قرار گرفته و عراق به جايگاه نخس��ت 
صعود كرده است، گفت: امارات با وجود آنكه با ايران روابط 
خصمانه اي دارد، در جايگاه س��وم مقاصد صادراتي قرار 
گرفته است و اين خطرناك است. بنابراين فعاالن اقتصادي 

بايد به فكر جايگزين هايي باشند.
 او افزود: نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه با وجود 
كاهش وزني صادرات، ارزش آن حدود 1۳ درصد رشد 
داشته است كه اين در مقابل كاهش واردات رخ داده است.

رييس كميسيون تسهيل تجارت وتوسعه صادرات نيز 
گفت: گزارش ارايه ش��ده مربوط به 6 ماه نخست سال 
است كه هنوز تحريم ها اعمال نشده بود، پس از  اعمال 
تحريم ها، احتماال جغرافياي صادرات تغيير  مي كند و 
ما بايد از تشكل ها بخواهيم كه پيشنهادات خود را براي 

توسعه صادرات در شرايط تحريم ارايه كنند.
 

  صادركنندگان تمايلي به عرضه ارز 
سامانه نيما  ندارند

در ادامه اين نشست، بررسي عملكرد سامانه نيما در دستور 
كار قرار گرفت. اميرحسين شكوهي، مدير سامانه نيما در 
بانك مركزي در ابتداي سخنانش گفت: اگر تصور كنيم 
ارزش واقعي صادرات در هفت ماهه نخست سال جاري، 
نه ۲7 ميليارد دالر كه 1۵ ميليارد دالر بوده است، از اين 
ميزان فقط حدود 6 ميليارد دالر به چرخه اقتصادي كشور 
بازگشته است. حال آنكه همين صادركنندگان حدود 
۸.۵ تا 9 ميليارد دالر از سازمانه نيما ارز دريافت كرده اند.

 او ادام��ه داد: ب��راي بان��ك مرك��زي مهم اس��ت كه 
صادركنندگان ارز خ��ود را در اختيار واردكنندگان قرار 
دهند. اما آنان نه ارز خود را به واردكنندگان داده و نه در 
سامانه اظهار كرده اند، نه اينكه در ازاي ارز صادراتي خود، 

كاال وارد كرده اند.
او با بيان اينكه در سامانه نيما محدوديت قيمتي براي ارز 
صادركنندگان تعيين نشده است، افزود: صادركنندگان 
ارز خود را به قيمت دلخواه بگذارند، اگر به فروش نرفت 
بعد بگويند اين سامانه كاركرد مناس��بي ندارد. گويي 

صادركنندگان عالقه اي ندارند وارد سامانه نيما شوند.
 شكوهي در بخش ديگري از سخنانش گفت: انتظار از 
اتاق بازرگاني اين بود كه صادركنندگان را به واردكنندگان 
متصل كند. مدير سامانه نيما همچنين گفت كه تعيين 
طبقات صادراتي براي بازگش��ت ارز حاصل از صادرات، 
تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني 

بوده است.
 

   صادركنندگان از نشر اطالعات از سامانه نيما 
 مي ترسند

س��يدرضي حاجي آقاميري در پاسخ به اين سخنان 
گفت كه آنچه ب��ه عنوان طبق��ات صادراتي تعيين 
ش��د، تصميم اتاق نبود.  او افزود: متاسفانه مسووالن 
دولتي تصميم��ات خود را اتخ��اذ  مي كنند و و قتي 
به آنها اعتراض  مي ش��ود،  مي گويند كه نمايندگان 
بخش خصوصي نيز در جلس��ه تصميم گيري حضور 
داشته اند.  او در ادامه گفت: صادركننده، واردكننده 
نيس��ت. نخواهيد كه صادركنندگان اقدام به واردات 
كاال كنند. اتص��ال صادركنندگان و واردكنندگان به 
يكديگر نيز با بخشنامه و سياست هاي دستوري ممكن 
نمي شود.  او با بيان اينكه خواسته بخش خصوصي، 
جلوگيري از شكل گيري رانت است، افزود: بسياري 
از فعاالن اقتصادي از نش��ر اطالعات از س��امانه نيما 
 مي ترسند. شكوهي نيز گفت: واردكنندگان 9 ميليارد 
دالر ارز از سامانه نيما خريداري كرده اند. در حالي كه 
 مي توانستند اين رقم را از محل صادرات تامين كنند. 
صادركنندگان 7 ماه فرصت داشته اند كه ارز خود را 
به سامانه نيما بياورند اما بسياري از آنها ارز خود را به 
صرافي ها عرضه كرده اند در حالي كه بانك مركزي بايد 

از جريان ورودي و خروجي ارز مطلع باشد.
الهوت��ي نيز با بيان اينكه دولت ب��ا اعالم نرخ 4۲۰۰ 
تومان براي ارز، تقاض��اي ارزي را افزايش داد، ادامه 
داد: تصور كنيد صادركننده اي ارز خود را در سامانه 
نيما عرضه كند و براي آن نيز خريداري پيدا كند، اما 
چگونه بايد ارز حاصل از صادرات خود را به حس��اب 

خريدار حواله كند؟
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صادرات فرش دستباف به 
چين و ژاپن افزايش يافت

مجيدرضا حريري نايب رييس اتاق مش��ترك 
بازرگان��ي اي��ران و چي��ن درب��اره وضعي��ت 
صادرات كش��ور اظهار كرد: بيش از ۵۵ تا 6۰ 
درصد صادرات كش��ور ش��امل ميعانات، گاز 
و پتروشيمي هاس��ت كه توس��ط شركت هاي 
دولت��ي مديريت مي ش��وند و اين مي��زان از 
صادرات نس��بت به س��اير كاالها با مشكالت 

كمتري رو به روست.
وي ادام��ه داد: با وجود محدوديت ها در س��ه 
بخش بانك، بيمه و حمل و نقل، صادرات كشور 

متوقف نشده است.
حريري با اشاره به اينكه 4۰ درصد از صادرات 
ش��امل مواد معدني از جمل��ه كاالهاي فلزي 
و غير فلزي است، گفت: وضعيت صادرات اين 

كاالها نيز همانند پتروشيمي هاست.
نايب رييس اتاق مش��ترك بازرگان��ي ايران و 
چين به مقصد كاالهاي صادراتي اشاره كرد و 
گفت: بخش عمده از اين كاال ها به عراق صادر 
مي شوند و در چند ماه اخير نيز به دليل وجود 
مرز هاي زميني و مابه التفاوت نرخ ارز صادرات 
بيشتري به كشور هاي همسايه و مهم ترين آنها 

عراق داشته ايم.
وي ب��ه كاهش صادرات فرش دس��ت بافت به 
كش��ور هاي اروپايي از جمله كانادا اشاره كرد 
و افزود: صادرات صنايع دس��تي به كشور هاي 
حاشيه خليج فارس همچنين كشور هايي مثل 
ژاپن و چين افزايش يافته است و به دليل تامين 
مواد اوليه از داخل كش��ور وضعيت مناس��بي 
دارند.اين امر زمينه گس��ترش اين صنعت را 

فراهم مي آورد.

با توليد پايدار به جنگ 
تحريم ها برويم

پ��س از روي كار آم��دن دونال��د ترام��پ و 
خروج امريكا از برجام، دور نخس��ت بازگشت 
تحريم هاي يك جانبه اين كشور از مردادماه در 
حوزه مبادالت ريالي و ارزي، طال، خودروسازي 
و هواپيماهاي مسافربري عليه ايران اعمال شد. 
دومي��ن دور تحريم هاي امري��كا عليه ايران از 
چهارم نوامبر )1۳ آبان( در حالي آغازشده كه 
واكنش جامعه جهاني را در پي داش��ته است و 
اتحاديه اروپا با صدور بيانيه هاي متعدد حمايت 

خود را از ايران اعالم كرده  است.
در همين زمينه، محسن مهر عليزاده نيز معتقد 
است اين دوره از تحريم هاي امريكا عليه ايران 
برخالف دوره گذش��ته كه با همراهي جامعه 
جهاني و پشتوانه حقوقي برخوردار بود، فرصتي 

براي رشد پايدار در داخل كشور است.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران تأكيد مي كند 
ك��ه اي��ن دوره از تحريم ها برخالف گذش��ته 
هرچند س��روصداي زي��ادي دارد اما در عمل 
اثر خاصي بر سياست و اقتصاد كشور نخواهد 

داشت.
او در گفت وگو با »پايگاه خبري اتاق ايران« با 
اش��اره به خروج امريكا از برجام به عنوان يك 
س��ند معتبر و مورد تواف��ق مجامع بين الملي 
تأكيد كرد: اين دوره از تحريم هاي امريكا عليه 
ايران دقيقا از همان نقطه اي آسيب پذير شده 
اس��ت كه در دوره هاي قبلي به عنوان پشتوانه 
اعمال تحريم ها محس��وب مي ش��د و به نظر 
مي رس��د تنها خواست رييس جمهور و برخي 

از همراهان او در دولت امريكاست.
مهرعليزاده با اشاره به همراهي جامعه جهاني 
و به وي��ژه اتحادي��ه اروپا با اي��ران، افزود: عزم 
جامعه جهاني بر عدم همكاري با امريكاس��ت 
و اين كش��ور را به عنوان يك كشور متخلف از 
قوانين بين المللي مي شناسند. امروز فرصتي 
فراهم شده كه اروپا بتواند از هويت مستقل خود 
در برابر امريكا دفاع كن��د؛ همان كاري كه در 

حال حاضر نيز انجام مي دهد.
به اعتقاد اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، 
عزم اروپا براي همراهي با ايران را در بيانيه هاي 
متعدد اين كشور پس از خروج امريكا از برجام 
و تالش اي��ن اتحاديه براي راه ان��دازي كانال 
مستقل مالي با ايران مي توان به صراحت ديد.

عضو هي��ات نماين��دگان اتاق اي��ران بابيان 
اين موض��وع كه صرف نظ��ر از اينك��ه اروپا تا 
چه ان��دازه مي توان��د حامي اي��ران در جنگ 
اقتصادي با امريكا باش��د، تأكيد كرد كه بايد 
همه ظرفيت هاي داخلي كشور را براي مواجه 
به اثرات ناش��ي از تحريم هاي خارجي بسيج 
ك��رد. به خصوص اينكه ايران قب��اًل هم تجربه 
تحريم داشته است و امروز به خوبي با راه هايي 

كه مي توان تحريم ها را دور زد، آشناست.
به گفته مه��ر عليزاده دس��تاوردهاي علمي، 
نيروي تخصصي و جوان كشور، صنايع و معادن 
كش��ور، همه و همه ظرفيت هايي هستند كه 
موجب رش��د پايدار در داخل كشور مي شوند. 
منتهي بايد با برنامه ريزي دقيق از آنها به نحو 

مطلوب بهره برداري كرد.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اش��اره به 
فضاي التهاب در بازار ط��ال و ارز كه بالفاصله 
پس از خروج امريكا ازبرجام در ارديبهشت ماه 
اتفاق افتاد، تصريح كرد: مس��اله اي كه امروز 
به واسطه اعمال تحريم ها در فضاي اقتصادي 
كشور بوسيله فضا سازي ايجادشده چيزي جز 
يك جنگ رواني نيس��ت و تنها با داشتن يك 
برنامه ريزي دقيق مبتني بر واقعيت هاست كه 

مي توانيم اين مسائل را سپري كنيم.
او معتقد اس��ت كه اين جنگ رواني از س��وي 
امري��كا ادام��ه دار خواهد بود و باي��د با جذب 
س��رمايه گذاري خارجي، جلوگيري از فضاي 
رانت در محيط كسب وكار كشور و به عبارتي 

رشد و توليد پايدار به جنگ تحريم ها برويم.

   در ايران وجود 300 تن ذخيره قطعي طال محرز شده است كه با بررسي هاي انجام شده، انتظار مي رود اين مقدار ذخيره به هزار تن افزايش يابد.
استاندارد جهاني يك معدن طال، داشتن ذخيره صد تن به باالست، كشور ما پر از معادن كوچك و پراكنده است و فقط حدود 10 معدن آن نزديك به 

سطح كالس جهاني است كه مهم ترين آنها معدن طالي كردستان و زرشوران آذربايجان غربي است.اين آمار حاكي از طالخيز بودن كشور است.
  در سال هايي كه گذشت هيات هاي مختلف تجاري ازجمله شركت هاي چيني، قزاقستاني، فرانسوي و انگليسي براي سرمايه گذاري در بخش معادن 

طال به ايران آمده اند و اميد است با مذاكرات اين حجم از سرمايه گذاري صورت بگيرد و كشور از استخراج آن سود ببرد.

برش



7 جهان

سران اتحاديه اروپا از برگزيت »مي« حمايت كردند

آغاز يك پايان
گروه جهان| طال تسليمي| 

س��ران اتحاديه اروپا در نشس��ت خود در بروكسل 
ب��ا پذيرش توافق پيش��نهادي از س��وي دولت ترزا 
مي ب��راي جدايي بريتانيا از اتحاديه، بطور رس��مي 
به 18 ماه مذاكره در اين زمينه پايان دادند و مسير 
را براي جنگي داخل��ي در پارلمان بريتانيا بر س��ر 
تصويب اين توافق، هموار س��اختند. دونالد تاسك 
رييس شوراي اروپايي در پيامي توئيتري خبر داد كه 
سران 27 كشور اروپايي در نشست ويژه در بروكسل 
موافقت خ��ود را با معاه��ده 585 صفحه اي خروج 
بريتانيا ش��امل ش��رايط جدايي و بيانيه اي رسمي 
درباره روابط آتي، اعالم كرده ان��د. اما براي اجرايي 
شدن اين توافق هنوز به تصويب آن در مجلس عوام 

بريتانيا نياز است.
به نوش��ته فايننش��ال تايمز، رهب��ران اروپايي در 
نشست خود در بروكسل از قانون گذاران بريتانيايي 
خواستند كه توافق برگزيت ارايه شده از سوي دولت 
ترزا مي نخست وزير كشورشان را تاييد كنند. مارك 
روته نخس��ت وزير هلند، گفت: »اين بهترين نتيجه 
است كه نه برنده اي دارد و نه بازنده اي. اگر در بريتانيا 
زندگي مي كردم، به اين تواف��ق آري مي گفتم.« او 
شنبه در زمان ورود به بروكسل هشدار داده بود كه 
اعالميه اي كه در نشست يكش��نبه مطرح مي شود 

نهايي است و مذاكره ديگري در كار نخواهد بود.
تاييد اي��ن توافق در بروكس��ل لحظ��ه اي تاريخي 
در س��فر بريتانيا به س��مت خ��روج از اتحاديه اروپا 
محسوب مي ش��ود و فصل نهايي از كتابي است كه 
با ارايه درخواس��ت بريتانيا ب��راي جدايي از بلوك 
اروپايي در ماه مارس 2017 آغاز ش��د. اكنون همه 
توجه ها به پارلمان بريتانيا جلب شده است، چرا كه 
قانون گ��ذاران بريتانيايي حرف آخ��ر را در تصويب 
اين توافق مي زنند. ميش��ل بارني��ه مذاكره كننده 
ارش��د اتحاديه اروپ��ا پيش از ورود به نشس��ت روز 
يكش��نبه گفت: »اين توافق يك قدم ضروري براي 
اعتماد سازي بين بريتانيا و اتحاديه اروپاست. اكنون 

زمان آن رس��يده كه هر كس��ي به مسووليتي كه بر 
عهده دارد، عمل كند.«

اما ترزا مي براي جلب حمايت از اين توافق در بريتانيا 
جنگي دش��وار پيش رو دارد. ترزا مي حدودا 10روز 
پيش شرايط خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را مطرح 
و اعالم كرد كه اين شرايط مورد قبول كابينه دولت 
او بوده است. با اين حال، روز بعد شماري از اعضاي 
دولت به نش��انه مخالفت با اين ش��رايط، از س��مت 
خود كناره گيري كردند. جلس��ه راي گيري درباره 
اين توافق ماه آينده در حالي برگزار خواهد ش��د كه 

احزاب اپوزيس��يون در برابر آن صف كشيده و بيش 
از 90 قانون گذار محافظ��ه كار انتقادهاي خود را از 
آن آشكارا اعالم كرده اند. در دفتر نخست وزيري هم 
برخي از وزراي كابينه از يك برنامه جايگزين سخن 
مي گويند كه در صورت شكست توافق برگزيتي ترزا 
مي در پارلمان قابل اجرا باش��د. اگر پارلمان بريتانيا 
پيش نوي��س تواف��ق برگزيت را تصوي��ب نكند، دو 
راه پي��ش روي لندن و بروكس��ل خواهد بود: اينكه 
مذاكرات را از ن��و آغاز كنند يا ب��راي جدايي بدون 
توافق آماده ش��وند. طب��ق برنامه ريزي هاي قبلي، 

بريتانيا روز ٢٩ مارس س��ال 2019 بطور رس��مي 
از اتحاديه اروپا خارج مي ش��ود كه اين يعني لندن 
و بروكس��ل براي دس��تيابي به ي��ك توافق جديد، 

فرصت ندارند.
سران اروپايي در نشس��ت روز يكشنبه در بروكسل 
هش��دار داده اند ك��ه بريتانيا به توافقي با ش��رايط 
بهتر دس��ت نخواهد يافت. ژان كلود يونكر، رييس 
كميس��يون اروپا، گفت: »توافق همين اس��ت، اين 
بهترين توافق ممكن است و اتحاديه اروپا در واكنش 
به اين مس��اله موضع گيري سياس��ي خود را تغيير 

نخواه��د داد. از اي��ن رو، فكر مي كنم ك��ه پارلمان 
بريتانيا، از آنجايي كه پارلماني خردمند اس��ت، اين 

توافق را تصويب خواهد كرد.« 
ترزا مي براي جل��ب حمايت از توافق مذبور، نامه اي 
سرگشاده خطاب به مردم اين كشور نوشته و آنها را 
به يك صدا و همراه شدن ترغيب كرده است. او در اين 
نامه اذعان داشته كه توافق حاصله با شوراي اروپايي 
آغاز چالش هاي پيش رو در ترغيب قانون گذاران به 
تصويب آن اس��ت: »من براي به دس��ت آوردن راي 
پارلمان و به ثمر رس��اندن تواف��ق برگزيت هر چه 
در توان دارم ب��ه كار مي بندم. آن��گاه فصلي جديد 
را در زندگ��ي مل��ي آغاز مي كنيم. م��ن مي خواهم 
كه اي��ن، لحظه اي براي احي��ا و مصالحه براي همه 

كشور باشد.«
سران اتحاديه اروپا روز شنبه نشستي 11 ساعته را 
در پاسخ به درخواست اسپانيا براي بررسي سرنوشت 
تنگه جبل الطارق پس از برگزيت، برگزار كرده بودند 
و توافقات حاصله در آن نشست بود كه زمينه موافقت 
با پيش نويس توافق برگزيت در نشست روز يكشنبه 
را فراهم آورد. اس��پانيا پيشتر هش��دار داده بود كه 
در صورت عدم دس��تيابي به توافق با بريتانيا درباره 
وضعيت جبل الطارق، پيش نويس توافق برگزيت را 
وتو مي كند. اما در نهايت همه 27 كشور عضو اتحاديه 
اروپا )بدون بريتانيا( در نشس��تي كه ترزا مي نيز در 

آن حضور داشت، توافق برگزيت را تصويب كردند.
يا اين حال، همه س��ران اروپايي بر اين مساله توافق 
نظر داش��تند كه زمان تايي��د پيش نويس برگزيت، 
زماني براي خوش��حالي نيس��ت و اين يك جدايي 
غم انگيز است. يونكر زمان تاييد توافق خروج بريتانيا 
از اتحاديه اروپا را »روزي غمگين« براي قاره س��بز 
خواند و گفت: »اينكه ش��اهد باش��يم كه كشوري 
همانند بريتانياي كبير اتحاديه اروپا را ترك مي كند، 
لحظه اي براي پايكوبي و ش��ادي نيست. لحظه اي 
غمناك است؛ يك تراژدي است. اما دوستان قديمي 

همچنان دوست خواهند ماند.«

حمله تند امانوئل ماكرون به معترضان: شرم كنيد

طغيان جليقه زردها در پاريس
گروه جهان| سررش��ته امور از دس��ت دولت امانوئل 
ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه، خارج ش��ده است. 
جنبش خودجوش فرانسوي هاي مخالف سياست هاي 
دولت موسوم به جليقه زردها با دخالت نيروهاي امنيتي از 
شكل مسالمت آميز و آرام ابتدايي خود خارج و به درگيري 
ميان معترضان و نيروهاي پليس انجاميده است. خواست 
اصلي معترضان افزايش قدرت خريد فرانسوي هاست. 
ماكرون در واكنشي شديدالحن به اعتراض هاي خشن 
گفته معترضان بايد خجالت بكش��ند چرا كه خشونت 

جايي در فرانسه ندارد. 
يورونيوز گزارش داده، پليس فرانس��ه شنبه و يكشنبه 
براي متفرق كردن معترضان به افزايش قيمت سوخت 
در پاريس از گاز اشك آور و ماشين آب پاش استفاده كرده 
است. معترضان تالش داشتند تا با عبور از صف نيروهاي 
امنيتي به برخي ساختمان هاي حساس دولتي نزديك 
شوند كه اين مساله باعث ايجاد درگيري متعدد و گسترده 
در اطراف خيابان ش��انزليزه شد.  جنبش جليقه  زردها 
خالف ديگر اعتراض هاي مردمي در فرانس��ه به دعوت 
هيچ يك از س��نديكاها و اتحاديه هاي كارگري ش��كل 
نگرفته است بلكه فرانسوياني كه از مشكالت معيشتي به 
تنگ آمدند، بطور خودجوش و با بهره بردن از شبكه هاي 
اجتماعي اين حركت اعتراضي را آغاز كرده و ادامه دادند. 
گفته شده، دستكم 80 هزار نفر در اعتراض هاي فرانسه 
شركت كردند و حداقل 1۳نفر به علت درگيري با پليس 

در پاريس دستگير شده اند.  
رسانه هاي فرانسوي گزارش داده اند، معترضان نماهاي 
سنگي پاريس را تخريب و مواد آتش زا به سمت پليس 
پرتاب كردند و در شعارهايشان خواستار استعفاي ماكرون 
شده اند. كريستوفر كاستانر وزير كشور فرانسه، معترضان 
را تحت تاثير مارين لوپن رهبر حزب دست راستي جبهه 
ملي، خوانده است. مارين لوپن اما وزير كشور را متهم كرده 
كه قصد گمراه كردن مردم را دارد. نيروهاي امنيتي نگران 
هستند كه اعضاي احزاب چپ افراطي يا راست افراطي 
فرانسه، يا اعضايي از باندهاي جنايتكار حومه پاريس نيز 
در اين اعتراض ها نف��وذ كنند و به اين ترتيب با افزايش 

تنش ها، كنترل اوضاع را از دست دولت خارج كنند.
جنبش جليقه زردها با اعتراض به افزايش قيمت سوخت 
آغاز شد اما اكنون اين جنبش اعتراضي تبديل به جنبشي 
عليه ماليات شده است. قيمت گازوئيل كه عمومي ترين 
سوخت مصرفي در خودروهاي فرانسه است در 12 ماه 
گذشته حدود 2۳درصد افزايش داشته و بطور متوسط 
به 1.51 يورو در هر ليتر رسيده است. دليل اين افزايش 
باال رفتن قيمت جهاني نفت در 12ماه گذشته پيش از 
سقوط اخير و همچنين ماليات مازادي است كه دولت 
ماكرون براي حمايت از كمپين خودرو سالم و سوخت 
سالم بر مواد هيدروكربن در س��ال جاري ميالدي قرار 
داده كه به ازاي هر ليتر گازوئي��ل حدود 7.5 و براي هر 
ليتر بنزين حدود چهار س��نت بر قيمت عادي سوخت 

افزوده است. ماكرون افزايش سه چهارمي قيمت نفت را 
دليل اصلي افزايش هزينه سوخت اعالم كرده و افزايش 
ماليات سوخت هاي فسيلي را فشاري براي سرمايه گذاري 
جهت رسيدن به سوخت هاي جديد و سالم تر اعالم كرده 
اس��ت. او در عين حال وعده داده براي اقشار كم درآمد، 
كمك هايي براي خريد خودروهاي كم آالينده در نظر 
گرفته خواهد شد. دولت فرانسوآ اوالند رييس جمهوري 
پيشين فرانس��ه، در 201۴ ميالدي براي اولين بار اين 
ماليات بر سوخت را وضع كرد. دولت فرانسه قصد دارد 
به تدريج به ميزان اي��ن ماليات بيفزايد. طبق داده هاي 
وزارت محيط زيست و توسعه پايدار فرانسه، ماليات بر 
سوخت ۶0درصد از كل قيمت سوخت را شامل مي شوند. 
بنابراين ۴0درصد باقي مانده كه بر روي قيمت سوخت 
مصرف كنندگان تاثير مي گ��ذارد، نتيجه تغيير قيمت 

نفت جهاني است.
در اين ميان جليقه زردها بيشتر شهرونداني هستند كه 
با وجود داش��تن كار و درآمد، در گذران زندگي و معاش 
مشكل دارند؛ كارمندان، كارگران و خانواده هايي كه در 
حومه شهرهاي بزرگ يا مناطق روستايي زندگي مي كنند 
و براي رفت و آمد و زندگي روزمره به خودروي شخصي 
وابسته هستند. اين افراد خود را وابسته به طيف سياسي 
يا حزب خاصي نمي دانند و نمي خواهند خواسته هايشان 
با مطالبات حزبي و رهبري جناحي منحرف شود. گرچه 
جناح هاي مختلف فرانسه از چپ تا راست حمايت خود 

را از حركت جليقه زردها اعالم كرده اند اما فرانك بولر يكي 
از اعضاي شناخته شده اين جنبش گفته: »نمي خواهيم 
كس��ي جنبش ما را به نام خود مص��ادره كند. ما رهبر 
جنبش نمي خواهيم. انقالب فرانسه با جنگ آرد آغاز شد. 
اكنون اين جنگ براي ما، جنگ ماليات سوخت است.« 
اين جنبش به گفته تحليل گران اولين و مهم ترين چالش 
فراحزبي براي دولت ماكرون محس��وب مي شود. طبق 
آخرين نظرس��نجي ها ۶9 درصد از شهروندان فرانسه 
از جنب��ش اعتراضي جليقه زرده��ا حمايت مي كنند. 
همين طور بيش از 50 درصد از راي دهندگان به ماكرون 
در انتخاب��ات رييس جمه��وري نيز از اي��ن اعتراض ها 
حمايت مي كنند. دولت ماكرون قرار اس��ت سه شنبه 
هفته آينده، درباره آخرين تحوالت و تصميم هاي دولت 
در زمينه ماليات محيط  زيستي توضيحاتي را ارايه دهد. 

شنيده ها حاكي از كاهش ماليات محيط زيستي به منظور 
قابل قبول و دموكراتيك كردن اين تغييرات است. نشريه 
ليبراسيون با اش��اره به درگيري معترضان با نيروهاي 
امنيتي مي نويس��د: »موج اعتراضي كه مي رود در همه 
جامعه ريشه بدواند دولت را دچار دودلي در تصميم گيري 
كرده است. امروز هم جليقه زردها در پاريس تظاهرات و 
در شهرهاي بسياري راه بندان ايجاد كردند. اين در حالي 
است كه نحوه برخورد با اين اعتراض هاي خودجوش فاقد 
رهبري درداخل دولت دوگانگي ايجاد كرده است. از يك 
سو دولت اعضاي پارلمان را نكوهش مي كند كه به اندازه 
كافي از سياست هاي دولت حمايت نكرده اند، از ديگر سو، 
نمايندگان مجلس اعضاي دولت را نكوهش مي كنند و 
مي گويند از آغاز نيز به دولت هشدار داده بوديم كه ممكن 

است سر رشته كارها از دست دولت به در رود. «

دريچه

ضربه صدها ميليارد دالري 
گرمايش زمين به اقتصاد امريكا 
گ�روه جهان|گزارش دوره اي ي��ك نهاد ارزيابي 
تغييرات اقليمي امريكا نش��ان مي دهد گرم شدن 
كره زمين تا پايان قرن جاري صدها ميليارد دالر به 
اقتصاد اياالت متحده ضربه خواهد زد. اين گزارش كه 
با عنوان »چهارمين ارزيابي ملي تغييرات اقليمي« 
كه توسط كنگره امريكا و با همكاري ده ها موسسه 
و وزارتخانه دولتي اين كش��ور تهيه شده، در تضاد 
با سياس��ت هاي رس��مي دونالد ترامپ در افزايش 
توليد و مصرف سوخت هاي فسيلي و انكار گرمايش 

زمين است.
به گزارش يورونيوز، گرم ش��دن كره زمين س��بب 
بروز اختالل در سالمت شهروندان، آسيب رساني به 
زيرساخت ها، بحران كمبود آب، دگرگوني خط هاي 
ساحلي و افزايش هزينه در صنعت كشاورزي و توليد 
انرژي خواهد ش��د. با اين حال نويسندگان تاكيد 
كرده اند كه در صورت اتخاذ تدابير زيست محيطي 
و كاهش گازهاي گلخانه اي مي توان از آسيب هاي 
وارده جلوگيري كرد. ترامپ در حساب توييتر خود 
با اشاره به برودت هواي شديد در امريكا، گرمايش 
زمين را زير س��وال برده اس��ت. لين��دزي والترز، 
سخنگوي كاخ سفيد، گفته است اين گزارش عمدتا 
برپايه س��ناريوهاي خيلي حاد نوشته شده است. 
دولت امريكا در زمان رياست جمهوري باراك اوباما 
در سال 2015 همراه با 18۶ كشور ديگر به توافقنامه 
پاريس براي مقابله با تغييرات اقليمي پيوست. با اين 
حال دونالد ترامپ با اين استدالل كه اين پيمان به 
اقتصاد اياالت متحده صدمه مي زند و نفع محسوس 

محيط  زيستي ندارد، از آن خارج شد

صدها مصدوم در حمالت 
شيميايي تروريست ها در حلب
گروه جهان| گروه هاي تروريستي مستقر در حومه 
حلب كه وابسته به هيات تحرير الشام )نصرت سابق( 
هستند، با گلوله هاي حاوي گازهاي سمي محله هاي 
حلب شامل خالديه، خيابان النيل و جمعيت الزهرا را 
هدف قرار دادند. روسيه قصد دارد اين حادثه را با طرف 

تركيه اي بررسي كند.
سرتيپ عصام الشلي، فرمانده پليس حلب به خبرگزاري 
رس��مي س��وريه )س��انا( گفته گروه هاي تروريستي 
محله هاي مس��كوني ش��هر حلب را با خمپاره هايي 
حاوي گازهاي سمي كه منجر به ايجاد حالت خفگي 
بين شهروندان ش��د، هدف قرار دادند. حسين دياب، 
استاندار حلب نيز گفت اين اقدام تروريستي در اختيار 
داشتن گازهاي سمي از سوي گروه هاي تروريستي را 
تاييد مي كند. حاج طه، مدير بخش سالمت حلب نيز 
گفت، حدود 50 غيرنظامي از جمله زنان و كودكان در 
اثر اين حمالت تروريست ها مصدوم شده اند و احتمال 
افزايش شمار مصدومان وجود دارد. او افزود با توجه به 
نوع زخم هاي ايجاد ش��ده، احتماال گاز استفاده شده 

گاز كلر بوده باشد.
يگان هاي ارتش سوريه كه در حلب مستقر هستند با 
سالح هاي مناسب به منبع شليك اين خمپاره ها پاسخ 
دادند و خسارت هاي بسياري در بين تروريست ها به 
جا گذاش��تند. اين تجاوز تروريس��تي به محله هاي 
مس��كوني چند روز بعد از افش��اگري منابع محلي در 
زمينه ورود كارشناسان شيميايي فرانسوي به ادلب از 
طريق مرزهاي مشترك با تركيه براي مجهز ساختن 
خمپاره ها و راكت ها به مواد سمي با هدف استفاده از 

آن در خاك سوريه انجام گرفت.

انتخابات رياست جمهوري 
افغانستان 3 ماه به تعويق افتاد

گ�روه جهان|خبرگزاري »پژواك« افغانستان 
اعالم كرد انتخابات رياست جمهوري اين كشور 
كه قرار بود ۳1 فروردين 1۳98 برگزار شود، حدود 
سه ماه به تعويق افتاده است. اين رسانه به نقل از 
منبعي معتبر افزود، براساس جدول زماني جديد 
ثبت نام نامزدها از 11 دي تا 8 بهمن انجام خواهد 
ش��د و از 22 ارديبهش��ت تا 20 تير س��ال آينده 
همزمان براي تبليغات در نظر گرفته شده است.

انتخابات اعضاي شوراي استان ها و شهرستان ها و 
نمايندگان مجلس در استان »غزني« كه به دليل 
اختالفات قومي و ناامني از دور قبل بازمانده بود 
نيز همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار 
خواهد شد. در تقويم جديدي كه اين خبرگزاري 
منتشر كرده، از 20 مرداد نتايج ابتدايي و در 2۴ 

شهريور نتايج نهايي انتخابات اعالم خواهد شد.
پيش ت��ر همزمان با س��فر »زلمي خلي��ل زاد« 
نماينده وي��ژه وزارت خارجه امريكا در امور صلح 
افغانس��تان به اين كشور، گفته ش��ده بود كه او 
تعوي��ق برگ��زاري انتخابات رياس��ت جمهوري 
افغانس��تان را خواستار شده اس��ت؛ اما دولت و 
رياست جمهوري افغانستان با رد هرگونه تعويق 
آن، اعالم داش��تند كه راي گيري در زمان معين 
برگزار خواهد شد. برخي منابع از تشكيل دولت 
موقت با حضور نمايندگان طالبان و آمادگي براي 
برگ��زاري انتخابات رياس��ت جمهوري با حضور 
نامزدان طالبان هم خب��ر داده بودند كه دولت با 
رد و ابراز مخالفت با آن، چنين رخدادي را گامي 

رو به عقب خواند.

راه اندازي نظام برون مرزي 
پرداخت روسيه و چين

گ�روه جه�ان| مس��كو و پكن در ح��ال تنظيم 
معاهده اي ب��راي افزايش اس��تفاده از روبل و يوآن 
در تجارت دوطرفه و بين الملل هستند. به گزارش 
راشاتودي، روسيه و چين با هدف كاهش وابستگي 
و اعتماد به دالر امريكا به منظور دوري جس��تن از 
تحريم هاي��ي كه تراكنش هاي مال��ي را هدف قرار 

مي دهد، اين كار را انجام مي دهند. 
ديمتري مدودف نخست وزير روسيه، گفته: »اين 
برنامه اي ب��راي راه اندازي يك نظ��ام برون مرزي 
جديد براي پرداخت هاي مستقيم به ارزهاي ملي 
اس��ت. » مذاكرات در دست اقدام است تا استفاده 
از كارت اعتباري UnionPay چين در روسيه و 
نيز »مير كارت« روسيه هم در چين استفاده قرار 
گيرد. م��دودف گفته: »هي��چ ارزي نبايد در بازار 
مسلط ش��ود؛ به دليل آنكه اين كار باعث مي شود 
تمام ما وابسته به شرايط اقتصادي كشوري شويم 
كه آن را منتشر مي كند؛ حتي وقتي در مورد يك 
اقتصاد قدرتمن��د مانند اياالت متح��ده در حال 
صحبت كردن هستيم.« نخست وزير روسيه گفته: 
»تحريم هاي امريكا باعث ش��ده تا مس��كو و پكن 
درباره استفاده از ارزهاي ملي در تسويه حساب ها 
به فكر بيفتند؛ موضوعي كه بايد 10 س��ال پيش 
انجام مي گرف��ت. تجارت با روب��ل اولويت مطلق 
ماست كه از اين طريق روبل از يك ارز قابل تبديل 
به يك ارز ذخيره تبديل خواهد شد.« حجم تجارت 
ميان اين دو كشور بين ماه ژانويه تا سپتامبر سال 
جاري در مقايسه با مدت مش��ابه سال قبل با ۳0 

درصد افزايش به 77 ميليارد دالر رسيده است.

برزيل: پناهجويان ونزوئاليي 
را مسترد نمي كنيم

گروه جه�ان| ژايير بولس��ونارو رييس جمهوري 
منتخب برزيل، گفته ده ها هزار پناهجوي ونزوئاليي 
را كه از ش��رايط ناگوار اقتصادي كشورشان به برزيل 
فرار كرده اند، مسترد نخواهد. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، ژايير بولسونارو در سخنراني پس از شركت در 
يك مراسم مربوط به ارتش گفته، مهاجران ونزوئاليي 
كاال يا محصول نيستند كه بتوانيم آنها را پس دهد.  اين 
صحبت هاي رييس جمهوري برزيل در پي اظهاراتي از 
سوي فرماندار جديد ايالت رورايما در برزيل مطرح شد 
كه گفته بود يك برنامه بازگشت قرار است به منظور 
برخورد با موج مهاجراني كه از مرز ونزوئال وارد اين ايالت 
شده اند، تهيه شود. بولسونارو تاكيد كرده، ونزوئاليي ها 
در حال فرار از يك ديكتات��وري مورد حمايت حزب 
كارگر، لوال و ديلما )لوئيز ايناسيو لوال داسيلوا و ديلما 
روسف روساي جمهور سابق برزيل( هستند؛ كساني 
كه با نيكالس مادورو رييس جمهوري فعلي ونزوئال 
و هوگو چاوز رييس جمهوري قبلي اين كشور روابط 
نزديكي داش��تند. او گفته: »نمي توان با ونزوئال مثل 
يك كشور دموكرات رفتار كرد. امريكا اعالم كرده كه 
دستكم 2.۳ ميليون نفر از ونزوئاليي ها از سال 2015 
تاكنون از بحران سياس��ي و اقتصادي كشورشان به 
خارج فرار كرده ان��د.«  بيش از 100 ه��زار نفر از اين 
ونزوئاليي هاي متواري در سه سال گذشته وارد برزيل 
شده اند و سه چهارم آنها از مقام هاي ايالت رورايماي 
برزيل درخواس��ت دريافت اسناد مهاجرتي كرده اند. 
اياالت متحده به منظور جلوگيري از ورود مهاجران 
امريكاي التين به اين كش��ور دستور داده تا نيروهاي 

نظامي در مرز مكزيك مستقر شوند. 
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 زلزله سياسي 
در حزب حاكم تايوان

گروه جهان| نتايج راي گيري انتخابات محلي تايوان 
نشان مي دهد كه حزب حاكم دموكراتيك ترقي خواه 
و نامزد آن »تساي اينگ ون« كه رهبري اين جزيره را 
نيز برعهده داشته، به سختي در اين انتخابات شكست 
خورده اند. به گزارش تارنماي روزنامه مورنينگ پست 
تايوان، تس��اي پس از شكس��ت در اين انتخابات از 
رياست حزب استعفا كرده و همزمان »ويليام الي« 
نخست وزير تايوان نيز استفعاي خود را تسليم دولت 
كرده اس��ت. ويليام الي در پيام��ي اعالم كرد كه در 
نشست فوق العاده كابينه اس��تعفاي خود را از مقام 
نخس��ت وزيري به اطالع عموم مي رساند، اما تساي 
اينگ ون در يك كنفرانس خبري گفت كه با استعفاي 
او مخالفت كرده اس��ت. گزارش ها حاكي است كه 
حزب حاكم در هفت شهر از 1۳ شهر محل برگزاري 
انتخابات محلي متحمل شكست سنگيني شده است. 
اين شكست آنقدر سنگين بوده كه خانم تساي كه در 
س��ال 201۶ ميالدي به عنوان رييس حكومت اين 
جزيره انتخاب شد، فورا از رياست حزب حاكم استعفا 
كرد. رسانه هاي تايواني گزارش دادند كه اين انتخابات 
نش��ان دهنده آن بود كه پكن همچنان نفوذ زيادي 
در اين جزيره دارد و م��ردم نيز به دليل چالش هاي 
اقتصادي از »تساي« راضي نبودند و حزب »كومين 
تانگ« رقيب حزب حاكم كه روابط خوبي با چين دارد، 
از مقبوليت بيشتري در چهار سال گذشته برخوردار 
شده است. نامزدهاي اين حزب اپوزيسيون تايواني 
توانستند در شهر بسيار مهم بندري »كايو هسيونگ« 
اصلي ترين مركز انتخابات محلي به پيروزي برسند 
و در ش��هر »تايچونگ« قلمرو س��ابق خود در مركز 
تايوان نيز پيروز انتخابات ش��دند. نزديك به دو دهه 
بود كه امور سياسي بندر كايوهسيونگ را نامزدها و 
مسووالن حزب حاكم دموكراتيك ترقي خواه تايوان 
اداره مي كردند، اما اين شكست به منزله پايان دوره 
حاكمي��ت آنها بر اين منطقه و ب��ه منزله يك زلزله 
سياسي در حزب است. سال 201۴ ميالدي حزب 
كومين تانگ در اين انتخابات متحمل شكستي مشابه 

شد و اكنون تاريخ در اين جزيره تكرار شده است.
»تس��اي« پس از شكس��ت در انتخابات محلي در 
كنفرانس مطبوعاتي گفت كه همه مسووليت اين 
شكست را برعهده مي گيرد و از سمت خود به عنوان 

رييس حزب حاكم كناره گيري مي كند.

كوتاه از منطقه

عراق، انگليس و امريكا 
توافقنامه توليد برق امضا كردند

بانك تجارت عراق، بانك چندمليتي استاندارد 
چارت��رد انگليس و ش��ركت امريكاي��ي جنرال 
الكتريك، توافقنامه اي ب��ه ارزش ۶00 ميليون 
دالر به منظور تامي��ن هزينه طرح توليد برق در 
عراق امضا كردند. به گ��زارش رويترز، هدف اين 
طرح، توليد بيش از دو گيگاوات برق در عراق و در 
راستاي برنامه بازسازي و به روز كردن صنعت برق 
اين كشور اس��ت. عراق 15.7 مگاوات برق توليد 
مي كند كه توانايي برآورده كردن نياز مصرفي 2۳ 

هزار مگاواتي اين كشور را نمي دهد.

 معرفي نامزدهاي حزب
 حاكم تركيه درانتخابات محلي 

حزب عدالت و توس��عه تركيه نامزده��اي خود در 
۴0 استان اين كشور را به منظور رقابت در انتخابات 
محلي و تصدي شهرداري ها معرفي كرد. به گزارش 
ايرنا، انتخابات محلي تركيه با هدف تعيين شهرداران 
شهرهاي 81 استان ۳1 مارس 2019 برگزار مي شود. 
با وجود معرفي نامزده��اي حزب حاكم، اختالفات 

دروني در ميان ساير احزاب اوج گرفته است.

گاز رژيم صهيونيستي با هزينه 
امارات به اروپا صادر مي شود

رژيم صهيونيستي براي صادرات گاز طبيعي با هزينه 
امارات و حمايت اتحاديه اروپا به برخي كشورهاي اين 
قاره، توافقنامه امضا كرده است. به گزارش خبرگزاري 
معا، اسراييل، يونان، ايتاليا و قبرس توافقنامه اي امضا 
كردند كه طبق آن طوالني ترين و عميق ترين خط لوله 
گاز در جهان ساخته و راه اندازي خواهد شد. اين خط 
لوله انتقال با طول 2هزار كيلومتر و عمق ۳.5 كيلومتر 
زير س��طح دريا كه به اس��راييل امكان صدور گاز به 
كشورهاي بالكان و اروپاي شرقي خواهد داد، با حمايت 

اتحاديه اروپا و با هزينه ابوظبي اجرايي مي شود. 

داعش مسووليت حمله 
پاكستان را بر عهده گرفت

داعش مسووليت حمله انتحاري جمعه به بازاري 
ش��لوغ در منطقه خيبرپختون خوا در ش��مال 
غرب پاكستان را كه در آن دستكم ۳5 تن كشته 
شدند، بر عهده گرفت. به گزارش آسوشيتدپرس، 
تروريست هاي داعش در س��ال هاي اخير بارها 
ش��يعيان را در ه��ر دو ط��رف مرز كش��ورهاي 
افغانستان و پاكس��تان هدف گرفته اند. در اين 
عمليات يك عامل انتحاري با موتورسيكلت خود 

را در ميان جمعي از مردم منفجر كرد.

 يك زن سفير افغانستان
 در امريكا شد

رييس جمهور افغانس��تان رويا رحماني را به عنوان 
سفير جديد كشورش در امريكا منصوب كرده است. 
به گزارش ايسنا، رحماني پيشتر سفير افغانستان در 
اندونزي بوده است. حمداهلل محب حدود سه ماه پيش 
از سمت سفير افغانستان در امريكا استعفا كرده و به 

عنوان مشاور امنيت ملي مشغول به كار شد. 



دريچه8اخبار كشاورزي

روحاني با انتقاد ازعربستان دركنفرانس بين المللي وحدت اسالمي:

اتكا به بيگانه بزرگترين خطاي تاريخي است

ايران پسا تحريم؛ از برتري حقوقي و سياسي تا شانس

رييس جمهور منطق اسالم را آزادي جوامع انساني دانست 
و با تاكيد بر اينكه »پيامبر اسالم )ص( مسير نور و هدايت 
را براي جهاني��ان به ارمغان آورد«، اظهارداش��ت: عزت 
مس��لمانان در جهان، در گرو به رسميت شناخته شدن 
آزادي مورد نظر پيامبر است و آنچه امروز امريكا از منطقه 

مي خواهد، بردگي است.
رييس جمهور با تأكيد بر اينكه وحدت دنياي اسالم يك 
موضوع تاكتيكي و مقطعي نيست، بلكه يك امر راهبردي 
است، اظهار داش��ت: با شعار نمي توان به وحدت و اتحاد 
رسيد و دشمن از شعار و وحدت هراسي ندارد بلكه بايد 
در واقعيت و عمل متحد شويم و امروز راهي جز اتحاد و 
يگانگي وجود ندارد و بي ترديد اگر متحد شويد در برابر 

صهيونيست ها و امريكايي ها به پيروزي خواهيد رسيد.
دكتر روحاني اولين گام در اتحاد را به رسميت شناختن 
يكديگر و رسميت داشتن تمام مذاهب اسالمي دانست و 
گفت: همه بايد همديگر را به رسميت بشناسيم و چنين 
نباشد كه شيعه در درون دل خود، حنفي و شافعي را به 
رسميت نشناسد و يك حنفي مذهب شيعه را و شافعي، 
حنفي را به رسميت نشناسد و الزم نيست پيروان مذاهب 
اسالمي به دنبال جذب ساير پيروان مذاهب اسالمي به 
مذهب خود باش��د. بايد همديگر را ب��رادر بدانيم و براي 

همديگر و نسبت به يكديگر واليت قايل باشيم.
رييس جمهور خاطرنش��ان ك��رد: با زبان به رس��ميت 
شناختن و در دل برادر نبودن، ما را به جايي نمي رساند 
و اگر فرد شيعه چنانچه در افغانستان و پاكستان جمعي 
كشته شدند، اگر به دنبال آن باشد كه افراد كشته شده 
چه مذهبي داشتند، مشخص است كه در مسير وحدت، 
حركت نمي كنيم. هيچ تفاوتي نبايد بين شيعه و سني 
قايل باشيم و حتي اگر خون يك بي گناه به ناحق ريخته 

شود، بايد در برابر آن متأثر و در مقابل آن بايستيم.
دكتر روحاني با تأكيد بر اينكه نبايد مذهب جاي دين را 
تنگ كند، تصريح كرد: به نام شيعه و سني، نمي توان به 
دنبال تصرف مناطق اس��المي بود. بايد توجه داشت كه 
مذهب ذيل دين تعريف مي ش��ود و مذهب سرچشمه 
نيست، بلكه جويبار است و چشمه اسالم است و نمي شود 
به نام جويبار، چشمه را خشك كرد كه اگر خشك شود، 

بدون ترديد نهر هم خشك مي شود.
رييس جمهور گفت: بايد جايگاه اسالم را فراخ و گسترده 
بدانيم و نبايد به ساير مذاهب اسالمي اهانت كرد و بايد 

حد و مرز دين و مذهب را بشناسيم.
دكتر روحاني ب��ا بيان اينكه مس��تكبران نمي خواهند 
مس��لمانان، موحد و متحد باش��ند، اظهار داش��ت: ما 
مسلمانان اذعان داريم كه هيچ معبودي جز خداي متعال 
نداش��ته و در برابر هيچ كس تسليم نمي شويم و توحيد، 
معاد، نبوت و پيامبر )ص(، اساس دين اسالم است و اگر چه 
بين مذاهب اسالمي، اختالف نظر وجود دارد، اما اشتراكات 
فراواني داريم كه بايد روي اين اشتراكات پافشاري كرده 
و جوانان را روي مشتركات ديني خود سوق دهيم و اين 
مسيري است كه دشمن نمي خواهد ما در آن قرار بگيريم.

رييس جمهور گفت: حتي اگر دشمن خارجي هم وجود 
نداش��ت باز هم وظيفه داشتيم كه روي برادري، وحدت 
و اخ��وت تأكيد كنيم، گفت: وحدت دنياي اس��الم يك 
موضوع تاكتيكي و مقطعي نيس��ت و چنين نيست كه 
چون امروز گرفتار هستيم و يك غده سرطاني به نام رژيم 
صهيونيستي در منطقه وجود دارد، بايد متحد شويم، حتي 
اگر رژيم صهيونيستي و امريكا هم وجود نداشت باز هم 

بايستي با يكديگر اتحاد و همبستگي داشتيم.
دكتر روحاني افزود: اتحاد يك امر راهبردي است و براي 
منافع مادي نيس��ت، اتحاد براي اين نيس��ت كه مردم 
فلسطين به خانه خود بازگردند، حتي اگر فلسطينيان 
به خانه خود بازگردند و جنگ يمن نيز تمام شود، باز هم 
بايستي با يكديگر متحد باشيم و اتحاد، وظيفه و اساس 

دين اسالم است.
رييس جمه��ور تصري��ح ك��رد: اگ��ر مس��لمانان ب��ه 
پيام رسول اهلل )ص( گوش فرا دهند و لبيك يا رسول اهلل 
را با گوش جان بشنوند و با زبان دل فرياد بزنند و در كنار 
پيامبر )ص( قرار بگيرند، سعادت دنيا و آخرت را به دست 
خواهند آورد و در اين صورت قدرت استقامت مسلمانان 

بيش از سالح دشمنان خواهد بود.
دكتر روحاني خاطرنشان كرد: امروز رژيم صهيونيستي 
ظل��م و جنايت بزرگي به مردم فلس��طين روا مي دارد و 
امريكا آنگاه كه سفارتخانه خود را به قدس شريف منتقل 
كرد، بيش از هميش��ه، ظلم خود را نسبت به مسلمانان 
آش��كار كرده اس��ت. اينان تصور مي كنند، با يك تابلو و 
تغيير ساختمان مي توانند قدس شريف را از مسلمانان، 
فلسطين عزيز و جهان اس��الم بگيرند. بي ترديد چنين 

تصوري اشتباه و خطاست.
رييس جمهور در ادامه س��خنان خود بيگانه اتكايي را از 
بزرگ ترين اشتباهات توصيف كرد و اظهار داشت: 450 
ميليارد دالر هديه دادند و بي��ش از يكصد ميليارد دالر 
اسلحه خريداري كردند تا امريكا امنيت  آنها را تضمين كند 
در مقابل اين اقدامات كساني كه آنها را تاراج كردند صراحتًا 
گفتند شيرگاو شيرده را مي نوشيم و مي بريم و اگر نباشيم 
شما دو هفته امنيت نخواهيد داشت. حداقل از ارباب خود 
بخواهيد تا احترام ظاه��ري را حفظ كند و توهين هاي 
مستمر را از ارباب خود نپذيريد. شما چه نيازي به امريكا 

داريد كه منابع خود را به آنها هديه مي دهيد.
دكتر روحان��ي تصريح كرد: ما با همه ت��وان حاضريم از 
منافع مردم عربستان در برابر تروريست ها و ابرقدرت ها 
دفاع كنيم، همانطوري كه به كمك مردم عراق، سوريه، 
افغانستان و يمن شتافتيم در مقابل اقدامات خود نيز از 
شما نمي خواهيم كه 450 ميليارد دالر بپردازيد و به شما 

اهانت هم نمي كنيم و شما را برادر خود مي خوانيم.
رييس جمهور با تأكيد بر اينكه جمهوري اسالمي ايران، 
ملت ه��اي منطقه و مردم مك��ه و مدينه را ب��رادر خود 
مي داند، اظهار داشت: از سخن ناروا و ناحقي كه در گوش 
شما كرده اند، نترسيد و مطمئن باشيد كه ايران و اسالم، 
هراسي ندارد. بايد از ابرقدرت ها، جانيان و خائنين بترسيد. 

ما برادر و در كنار شما هستيم.
دكتر روحاني گفت: بسيار رنج آور است كه جنايت هايي 
در منطقه به نام اسالم رخ مي دهد و عده زيادي به دست 
كساني كه ادعاي اسالم و تشكيل دولت اسالمي دارند، 

كشته مي شوند.
رييس جمهور خاطرنشان كرد:  اي كاش حادثه استانبول 
رخ نمي داد و انساني قطعه قطعه نمي شد و اين باعث شرم 
براي ما مسلمانان است كه شما مردم مظلوم يمن را هر 

روز بمباران مي كنيد.
دكتر روحاني در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه 
دين اسالم تنها دين احترام به مسلمانان نيست بلكه دين 
احترام به همه انسان ها و ارزش هاي واالي انساني است، 
گفت: امروز افتخار ما مسلمانان آن است كه بتوانيم از خلق 
نيكوي پيامبر و سيره بلند او و كالم واالي او پيروي كنيم 

و آن را ادامه دهيم.
رييس جمهور ش��رايط امروز منطقه را س��خت و ناگوار 
توصيف كرد و گفت: شرايطي كه امروز در فلسطين، ليبي، 

سوريه، يمن، افغانستان و عراق جاري است، چيزي نيست 
كه مورد انتظار جامعه اس��المي باشد. عزت و سربلندي 
مسلمانان در منطقه و جهان به آن است كه »آزادي« كه 
پيامبر )ص( براي همه انسان ها به ارمغان آورد، آن آزادي 

به رسميت شناخته شود.
دكتر روحاني با طرح اين س��وال كه برخ��ورد، جنگ و 
درگي��ري امروز ما با غ��رب و در رأس آن امريكا بر س��ر 
چيست؟، گفت: سخن در يك كلمه است آيا آزادي براي 
غرب و بردگي براي ديگران يا آزادي براي همه؟ منطق 

پيامبر )ص( و اس��الم، آزادي انسان ها و جوامع انساني و 
ملت ها و امت اسالمي بوده اس��ت. اما آنچه امروز امريكا 
از منطقه و جهان مي خواهد، بردگي است و اختالف ما، 

اختالف بر سر آزادي و بردگي است.
رييس جمهور اضافه كرد: آنها مي گويند همه جهان بايد 
امريكايي فكر كرده و به ارزش هاي آنها احترام بگذارند و 
در مقابل ما مي گوييم همه انسان ها آزادند و همان گونه كه 
درك مي كنند و مصلحت خود مي دانند، بايد بينديشند 
و ارزش هايي را مورد احترام قرار مي دهيم كه راه سعادت 

انسان ها را ترسيم كند.
دكتر روحاني گفت: اختالف بلندمدت ميان جهان اسالم 
و غرب در طول قرن ها و قبل از جنگ جهاني اول و پس از 
جنگ جهاني دوم، در همه جا نمايان است. آنها مي گويند 
عظمت و فرمانروايي بر مبناي قدرت است، اما ما تأكيد 
داريم كه اين برمبناي ع��دل، انصاف و احترام به حقوق 
ديگران اس��ت. اين موضوع اختالف بين ما و قلدرمآبان 

جهان و در رأس آنها امريكا است.
رييس جمهور اضافه كرد: آنها مي گويند، منافع شان بايد 
در همه جاي دنيا اصل باشد و ملت هايي كه بر مبناي آنها 
حركت نمي كنند، بايد به راهي كه آنها ترس��يم كردند، 
بازگردند، اما ما معتقديم كه راه انسان ها را خداوند بزرگ، 
انبياء الهي و خرد انساني ترسيم مي كند و قلدران تاريخ 

نمي توانند راه و مسير ما را ترسيم كنند.
دكتر روحاني گفت: آنها مي گويند هر كس سالح برتري 
دارد، در سازمان ملل از حق وتو برخوردار است و سازمان 
ملل متحد بعد از جنگ جهاني دوم بر مبناي قدرت نظامي 
ترس��يم شد. هر كس زور بيش��تري دارد از رأي باالتري 
برخوردار است و آنكه قدرت نظامي برتري دارد، حرفش 

نهايي است و حق وتو دارد.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: 5 كشوري كه صاحب حق 
وتو شدند بر چه مبنايي از اين حق برخوردار گرديده اند؟ آيا 
كشورهاي جهان به آنها اين حق را واگذار كردند، يا سوابق 
تمدني، آنها را شايسته اين حق كرد؟ هر كس سالح برتر، 
كشنده تر و ويرانگر در اختيار داشت، او حاكم بوده و از حق 
وتو برخوردار گرديد و اين اساس ترسيم دنياي جديد بعد 

از جنگ جهاني دوم بود.
دكتر روحاني يكي از آثار شوم، پس از جنگ جهاني دوم 
را تشكيل غده س��رطاني در منطقه خاورميانه دانست و 
گفت: تشكيل اين غده سرطاني بر اين مبنا بود كه غرب 
مدعي بود كه به ملت ها و حتي به دولت هايي كه بسياري 
از آنها دست نشانده ش��ان بود اعتماد ندارد و بايد قدرت 
دست نشانده خود را در منطقه مستقر كند كه صد در صد 
گوش به فرمانشان باشد و منافع غرب را در منطقه حساس 

خاورميانه تضمين كند.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: چطور يك رژيم جعلي به 
نام اسراييل در منطقه تشكيل شد و چطور ملت بزرگ و 
تاريخي فلسطين از خانه هاي خود رانده و آواره شدند و 
ساليان دراز مورد قتل و غارت صهيونيست ها در منطقه 

قرار گرفتند؟ مشكل كجاست؟
دكتر روحاني تأكيد كرد: اگر امريكا به برخي كشورهاي 
منطقه راست مي گويد و اعتماد دارد، چرا مي گويد حفظ 
رژيم فالن كشور را براي امنيت رژيم صهيونيستي الزم 
دارد. اين س��خن بدان معناست كه همه چيز در منطقه 
در گرو يك مساله مي چرخد و آن حفظ صهيونيست ها 
و قدرت ظالمانه آنها در منطقه اس��ت و در اين راستا هر 
كاري هم بكنند، آزاد هستند چرا كه قبل از تشكيل رژيم 
مجعولي به نام اسراييل، امريكا و انگليس ابتدائًا براي خود 

حق وتو ايجاد كرده اند.
رييس جمهور با تأكيد بر اينكه در برابر نقش��ه غرب و در 
رأس آنها امريكا مسلمانان دو راه بيشتر ندارند، گفت: يا 
بايد از هويت ديني، اس��المي و تبعيت از پيامبر و اسالم 
دس��ت برداريم و در برابر غرب و امريكا سر تسليم فرود 
بياوريم و به آرمان، دين، س��عادت، نسل هاي آينده اين 
مرز و بوم خيانت كنيم، تا آسوده و راحت زندگي كنيم و 
همه دروازه هاي اسالم را براي امريكا گشوده نگه داريم و 

براي جنايتكاران تاريخ فرش قرمز پهن كنيم، يا آنكه با 
همه توان و قدرت در برابر ظلم و جور، بايستيم و دست از 

پيامبر )ص(، قرآن و اسالم برنداريم.
دكتر روحاني تصريح كرد: ما از جمع آنهايي كه در برابر 
اسالم دست به دست هم دادند و شمشيرهاي خود را به 
رخ اسالم كشيدند، نمي ترسيم و اين روزهاي سخت بر 

ايمان و تسليم ما در برابر حق مي افزايد.
رييس جمهور گف��ت: البته در ميدان جن��گ و مبارزه 
گاهي پيروزي و گاهي عدم الفتح است اما در نهايت اگر 

راست گويي، استواري و ايستادگي ما در مقام عمل و در 
پيشگاه خداوند به نمايش گذاشته شود، پيروزي نهايي 

از آن ماست.
دكتر روحاني گفت: در ش��رايط ام��روز تاريخي وظيفه 
بسيار سنگين و سختي بر دوش ما گذاشته شده است و 
اولين مساله اميد به آينده است و در اين موضوع ترديدي 
وجود ندارد. اگر حتي ما نتوانيم پيروزي نهايي را ببينيم 
قطعًا فرزندان ما آن را خواهند ديد. اين وعده الهي است 
و آنها نمي توانند نور حق را خاموش و ظلمت را بر جامعه 

اسالمي برگردانند.
رييس جمهور اظهار داشت: ما معتقد و مومن به آينده 
جهان اسالم هستيم و اين كليد اصلي است و نسل جوان 
به آينده جهان اس��الم اميدوار باش��د و بداند سختي ها 
را پش��ت سر خواهيم گذاش��ت. مگر ملت بزرگ عراق، 
سختي ها را پشت سر نگذاشت و در برابر امريكا نايستادند 
و در برابر داعش و تروريس��ت ها، مقاومت نكردند و مگر 
مردم س��وريه در برابر تروريس��ت ها پيروزي به دست 
نياوردند. ملت فلس��طين ني��ز تا ام��روز در برابر تجاوز 
صهيونيست ها مقاومت كرده است و يمن مظلوم و ويران 
شده به دس��ت جنايتكاران و با س��الح غرب همچنان 

ايستادگي و مقاومت مي كند.
دكتر روحاني خاطرنش��ان كرد: ملت ايران نيز 40 سال 
پيش در برابر همه قدرت هاي جهان به پيروزي رسيد و 
در جنگ 8 ساله نه در برابر افلقيان، بلكه در برابر جهانيان 
به پيروزي رسيد. آن روزي كه بمب شيميايي و موشك ها 
بر سر مردم ايران ريخته مي شد، كسي در دنيا اعتراض 
نمي كرد و ملت ايران به تنهايي ايستادگي و فداكاري كرده 
و با يكديگر متحد شده و زماني كه راستگويي خود را در 
ميدان جهاد نشان داديم، خداوند نيز نصرت خود را به ما 
نازل كرد. رييس جمهور با بيان اينكه امروز دنياي اسالم 
تنها است و بايد مس��لمانان دست به دست هم بدهند، 
گفت: بي ترديد با وحدت و يگانگي مي توانيم در مقابل 
امريكا و رژيم صهيونيستي به پيروزي برسيم و در اتحاد 
جهان اسالم بخشي از بار مسووليت بر دوش انديشمندان، 
فرهيختگان، علما و صاحبان قلم و بيان است. بايد با سخن 
محكم و استوار، جوانان را به سمت حق و راه پيامبر )ص( 
ف��را خواند و بدون ترديد اگ��ر در راه خدا حركت كنيم، 

خداوند، پيامبر )ص( و فرشتگان ما را تنها نمي گذارند.
دكتر روحاني همچنين با تأكيد بر اينكه پيامبر )ص(، 
مسير نور و هدايت را براي همه جهانيان به ارمغان آورد، 
گفت: درس��ت اس��ت كه پيامبر )ص( براي مسلمانان، 
ب��رادري را آورد ام��ا ب��راي همه جهانيان همزيس��تي 

مسالمت آميز را به ارمغان آورد.

محمدمهدي مظاهري|استاد دانشگاه |
روزهاي بعد از آب��ان 1397 هر چند قرار بود روزهاي 
س��خت ايران باش��د و امري��كاي ترام��پ و متحدان 
منطقه اي اش به ويژه عربستان، پيروزي هاي سياسي 
خود را جشن بگيرند و موضع خود را در برابر ايران هر چه 
بيشتر تقويت كنند، اما اوضاع آنگونه كه دشمنان ايران 

تصور مي كردند پيش نرفت.
دونال��د ترامپ كه از همان ابتداي رس��يدن به قدرت 
با ژست مقابله سرس��ختانه با ايران و برجام كارش را 
آغاز كرد، حال با واقعيت هاي عالم سياس��ت و روابط 
بين الملل مواجه شده و سرعت ترك تازي هايش را كم 
كرده است. رييس جمهور امريكا كه مشي سياسي اش 
بر اين اساس قرار گرفته كه ابتدا حرفي را بزند و بعد با 
فشار مشاورانش به تبعات آنها فكر كند، از يكسو با امكان 
افزايش قيمت نفت در صورت به صفر رساندن صادرات 
نفتي ايران مواجه شد و از موضعش عقب نشيني كرد 
و از س��وي ديگر در انتخابات كنگره، حزب متبوعش 
)جمهوري خواهان( در مجل��س نمايندگان اكثريت 
را از دس��ت داد و حال ترامپ با دموكرات هايي مواجه 
است كه با بسياري از سياست هاي او از جمله در مورد 
خروج از برجام و ادامه حمايت از عربس��تان در جنگ 

يمن موافق نيستند. 
همچنين در سفر اخير ترامپ به فرانسه براي بزرگداشت 
قربانيان جنگ جهاني اول نيز، متن سخنراني مقامات 
اروپاي��ي و توئيت هاي خصمانه اي ك��ه بين مهمان و 
ميزبان رد و بدل شد، از شكاف عميق و گسترده اي پرده 

برداشت كه نشان از اختالفات استراتژيك به جاي اتحاد 
استراتژيك در دو سوي آتالنتيك دارد.

از سوي ديگر دش��من و رقيب منطقه اي ايران يعني 
عربستان سعودي نيز در بحراني كه شايد بتوان آن را 
بزرگ ترين افتضاح سياسي تاريخ نام نهاد، دست و پا 
مي زند. بن سلمان كه روياي پادشاهي در داخل كشور 
عربستان و برتري و سروري در حوزه خاورميانه و خليج 
فارس را در سر داشت، حال بايد براي زنده و آزاد ماندن 
دعا كند؛ چرا كه با اخباري از س��وي س��ازمان سيا و 
رسانه هاي قدرتمند امريكا مواجه شده كه او را به عنوان 

مسبب و آمر اصلي قتل جمال خاشقجي، روزنامه نگار 
منتقد معرفي كنند. 

ضلع ديگر دشمني با ايران، يعني رژيم صهيونيستي 
نيز كه مدت هاست به خاطر مواضع سرسختانه دونالد 
ترامپ عليه ايران و بازگشت تحريم ها عليه كشورمان 
خوشحالي مي كند و در پوست خود نمي گنجد، بعد از 
يك نبرد موشكي متقابل با حماس و پذيرش آتش بس، 
با اس��تعفاي وزير دفاع، درخواست برگزاري انتخابات 
زود هنگام و نوعي بحران داخلي مواجه شده است. با 
اس��تعفاي وزير دفاع و كنار رفتن حزب او از ائتالف با 

كابينه، اكنون حزب نتانياهو تنها 61 كرس��ي از 120 
كرسي مجلس را در اختيار دارد و كنار كشيدن هر كدام 

از احزاب ائتالفي منجر به سقوط دولت او خواهد شد.
از اين رو مي توان گفت در كنار رايزني ها و تالش هاي 
ديپلماتيك كادر وزارت خارجه ايران كه توانسته اند در 
چند ماه اخير حمايت اتحاديه اروپا و ساير كشورهاي 
قدرتمند را جلب و آنها را به موضع گيري و ايستادگي 
در مقابل تحريم هاي ظالمانه امريكا وادار كنند، به نوعي 
ش��انس نيز با ايران يار بوده و سير حوادث منطقه اي و 

بين المللي به نفع ايران رقم خورده است. 
در مقطعي كه قرار بود ايران س��خت ترين فشارهاي 
بين المللي را تحمل كند و در برابر قدرت هاي جهاني و 
البته رقباي منطقه اي تسليم شود، قدرت هاي جهاني 
خود با يكديگر درگير شده اند، رقباي منطقه اي ايران 
در عرصه داخلي با مش��كالت و بحران هاي سياس��ي 
عديده اي روبرو هستند و در يك كالم، مثلث دشمني با 
ايران متشكل از امريكا- عربستان- رژيم صهيونيستي، 

با اضالعي لرزان در حال اضمحالل است. 
در چنين شرايطي به نظر مي رسد سد رويارويي با ايران 

خود دچار ترك هاي اساسي شده است..
از اي��ن رو هر چند چرخ اقتصاد و تجارت بين الملل در 
وضعيت كنوني به نفع ايران نمي چرخد، اما با توجه به 
حمايت هاي سياسي بين المللي از ايران، تأكيد آژانس 
بين المللي انرژي اتمي بر تعهد كش��ورمان به اجراي 
برجام و ضعف رقبا و دشمنان، ايران در حال حاضر از 
نظر حقوقي و سياسي دس��ت برتر را دارد و بايد از اين 

موقعيت براي مقابله با آثار تحريم هاي امريكا و همراهي 
شركت هاي تجاري بزرگ با اين كشور، استفاده كند. 

تعيين ض��رب االجل براي راه اندازي س��ازو كار مالي 
اتحادي��ه اروپ��ا نخس��تين گام در اين جهت اس��ت. 
كشورهاي اروپايي بايد درك كنند همان گونه كه آنها 
محدوديت هايي در ايجاد س��ازو كار مالي دارند، ايران 
نيز داراي محدوديت ها و محذوريت هاي جدي است و 
بنابراين نمي تواند منتظر وعده هاي بدون تاريخ و امضا 

و دعواهاي زرگري آنها بماند. 
از سوي ديگر الزم است ليس��تي از نيازهاي دارويي، 
غذايي، صنعتي و تكنولوژيك كش��ور كه تحت تأثير 
تحريم ها دچار مشكل ش��ده اند تهيه شده و بر اساس 
توانمندي ها و پتانسيل هاي هر يك از كشورهاي طرف 
برجام به آنها ارايه شود. ايران بايد دولت اين كشورها را 
موظف كند چنانكه مايل به ادامه اجراي برجام هستند 
هر يك بطور مشخص تأمين بخشي از نيازهاي ايران 
را برعهده بگيرن��د و به بهانه عدم همراهي بخش هاي 
خصوصي در كشورهايش��ان از كمك به ايران طفره 

نروند.
عرص��ه روابط بين الملل صحنه امتي��از دادن و امتياز 
گرفتن است، حال كه شرايط براي امتياز گيري ايران 
فراهم ش��ده، بايد به طرف هاي مانده در برجام تفهيم 
شود چنانكه مي خواهند از امتياز ماندن ايران در برجام 
و اجراي تعهدات آن بهره مند شوند، بايد دست به جيب 

شده و آنها هم امتيازاتي دندان گير بدهند. 
منبع: ايرنا

  روحاني:450 ميليارد دالر هديه دادند و بيش 
از يكصد ميليارد دالر اسلحه خريداري كردند تا 
امريكا امنيت  آنها را تضمين كند در مقابل اين 
اقدامات كساني كه آنها را تاراج كردند صراحتًا 
گفتند شيرگاو شيرده را مي نوشيم و مي بريم و 
اگر نباشيم شما دو هفته امنيت نخواهيد داشت. 
حداقل از ارباب خود بخواهيد تا احترام ظاهري 
را حفظ كند و توهين هاي مس�تمر را از ارباب 

خود نپذيريد.

برش
  در ش�رايط امروز تاريخي وظيفه بسيار 
سنگين و سختي بر دوش ما گذاشته شده 
است و اولين مس�اله اميد به آينده است و 
در اين موضوع ترديدي وج�ود ندارد. اگر 
حتي م�ا نتوانيم پي�روزي نهايي را ببينيم 
قطعًا فرزن�دان ما آن را خواهن�د ديد. اين 
وعده الهي است و آنها نمي توانند نور حق 
را خام�وش و ظلمت را بر جامعه اس�امي 

برگردانند.

برش

 Mon. Nov 26 .  دوشنبه    5 آذر 1397   18 ربيع االول 1440  سال پنجم    شماره   1253  2018 

چين: بدون كشاورزي
 توسعه ممكن نيست

دولت چين طي بيانيه سياسي س��ال 2018 خود 
اعالم كرد: بدون مدرن س��ازي بخش كش��اورزي، 
امكان مدرن سازي س��اير بخش هاي اقتصادي اين 
كش��ور غيرممكن اس��ت. به گزارش مهر به نقل از 
رويترز، دولت چين طي بيانيه سياسي سال 2018 
خود اعالم كرد: بدون مدرن سازي بخش كشاورزي، 
امكان مدرن سازي س��اير بخش هاي اقتصادي اين 
كشور غيرممكن اس��ت. اين كشور به دنبال تحقق 
قدرتمندتر شدن بخش كشاورزي و افزايش محسوس 

درآمد روستاييان و كشاورزان تا سال 2050 است.
طبق بيانيه سياس��ي اول س��ال 2018 چين، اين 
كش��ور به دنبال پيشرفت هاي گس��ترده درزمينه 
نوس��ازي روس��تايي تا س��ال 2020، مدرن سازي 
بخش كشاورزي تا سال 2035 و تحقق قدرتمندتر 
شدن بخش كش��اورزي و افزايش محسوس درآمد 
روستاييان تا سال 2050 است. بطوري كه در اولين 
بيانيه سياسي سال كشور چين يك شعار خودنمايي 
مي كند: »بدون مدرن سازي بخش كشاورزي، امكان 
مدرن سازي سايير بخش هاي اقتصادي اين كشور 
غيرممكن اس��ت.« چين داراي بزرگ ترين بخش 
كشاورزي در سطح جهان است و صدها ميليون نفر 
به عنوان كشاورزان در مزارع اين كشور كار مي كنند 
لكن بهره وري اين بخش در چين كم است. اين بيانيه 
كه توسط خبرگزاري دولتي شين هوا منتشر شد، 
پروژه ها و برنامه هاي اولويت دار پكن را براي س��ال 
آتي )2018( تعيين مي كند. چين در سال هاي اخير 
اقداماتي را براي مدرن سازي بخش كشاورزي و كارايي 
توليد كشاورزان و بهره وري هرچه بيشتر اين بخش و 
تأمين امنيت غذايي خود انجام داده بود. اين كشور در 
كنار برنامه هاي قبلي ازجمله پشتيباني از توليد غالت، 
حمايت يارانه اي از توليد محصوالت اساسي غذايي 
نظير گندم، برنج و افزايش ذخاير آنها تالش خواهد 
كرد تا كيفيت توليدات كشاورزي نيز متناسب با تقاضا 
افزايش دهد. همچنين دولت چين در تالش است تا 
تمركز بر كيفيت به جاي كميت با اقداماتي ازجمله 
تنوع در توليد محصوالتي چون گندم با گلوتن باال و 
نوعي ذرت جهت استفاده گاوهاي شيرده نهادينه كند.
از ارتقاء س��طح مكانيزاسيون كش��اورزي، توسعه 
محصوالت مدرن كشاورزي و روي آوردن و توسعه 
كشاورزي ديجيتال به عنوان ديگر برنامه هاي دولت 
چين براي بخش كش��اورزي ياد مي شود. عالوه بر 
اين بهبود وضعيت حاصلخي��زي زمين هاي زراعي 
)تقويت خاك( و افزايش سطح زير كشت محصوالت 
كش��اورزي از ديگ��ر برنامه هاي مس��ووالن بخش 
كشاورزي چين اس��ت كه باعث توليد محصوالت 
باكيفيت تر و ارس��ال آن به بازار خواهد ش��د. چين 
مي كوش��د تا تأمين مالي در مناطق روستايي را به 
كمك بودجه خود بهبود بخشد و در قالب برنامه اي 
اس��تراتژيك از مدرن سازي بخش كش��اورزي در 

روستاها پشتيباني كند.

بيماري مشترك انسان و 
آبزيان نداريم 

مديركل دفتر بهداشت و مديريت بيماري هاي آبزيان 
سازمان دامپزشكي در واكنش به خبر و عكس منتشر 
ش��ده در فضاي مجازي با عنوان انتشار بيماري در 
ماهيان كپور اعالم كرد: بيماري مشترك بين انسان و 
آبزيان نداريم و مردم نگراني در اين خصوص نداشته 
باشند. در روزهاي اخير مطلبي در شبكه هاي مجازي 
مبني بر مشاهده كرم نواري در ماهيان كپور و ادعاي 
بيماري مشترك بين انسان و آبزيان منتشر شده و 
همچنان در حال بازنشر است. »امراهلل قاجاري« در 
گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: تشخيص يك بيماري 
نيازمند آزمايش و بررس��ي آزمايشگاهي است، اما 
براساس تصاوير منتشره در شبكه هاي مجازي، به نظر 
مي رسد اين مورد انگل »ليگوال اينتستيناليس« باشد 
كه هيچ واگيري به انسان ندارد. وي اظهارداشت: اين 
انگل در مراكز تكثير ماهي هاي سن باال و ماهي هاي 

پشت سدها ديده مي شود .

سخت گيري در واردات 
محصول تراريخته

معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: سخت گيرانه ترين 
پروتكل ها را در توليد و واردات محصوالت تراريخته 
در وزارت جهاد كشاورزي به كار مي گيريم و در داخل 

هم هنوز برنامه توليد وجود ندارد.
كاظم خ��اوازي در گفت وگو با خبرن��گار فارس، در 
پاسخ به اينكه موضع وزارت جهاد كشاورزي درباره 
محصوالت تراريخته چيس��ت؟ و آيا قرار است اين 
محصوالت در كشور توليد ش��ود يا خير؟، گفت: ما 
قانون ايمني زيستي به عنوان يك قانون باالدستي در 
زمينه محصوالت تراريخته داريم كه مصوب مجلس 
شوراي اسالمي است و چارچوب انديشه و افكار كشور 
را براي ورود به محصوالت دست ورزي شده ژنتيكي 
GMO يا همان تراريخته را كامال ترسيم كرده است.
او اعالم ك��رد: در بخش هاي��ي از آيين نامه مرتبط 
با اين قانون ك��ه در وزارت جهاد كش��اورزي وجود 
دارد، سخت گيرانه ترين اتفاقات در آنها لحاظ شده 
و رويكرد ما اين است كه كشور نيازمند غذا نباشد و 
امنيت غذايي كامال پايدار باشد و غذا در داخل كشور 
تأمين شود و در اين مورد چيزي را كه در كشورهاي 
توسعه يافته مصرف نمي شود، توليد نخواهيم كرد و با 
سخت گيرانه ترين پروتكل ها اين امر رعايت مي شود.

خاوازي گفت: آزمايشگاه هاي بسيار دقيقي هم در 
وزارت بهداش��ت و هم در وزارت جهاد كش��اورزي 
وجود دارد كه همه محصوالت تراريخته مي تواند به 
راحتي رديابي و كنترل شود و مردم خيالشان راحت 
باشد كه غذاي كامال سالم و عاري از هرگونه مشكل 

را خواهند داشت.
وي در پاسخ به اينكه آيا قرار است در كشور محصوالت 
تراريخته توليد شود؟ گفت: نه خير، در كشور چيزي به 
عنوان توليد GMO در بدنه وزارت جهاد كشاورزي 

وجود ندارد.



خبر

ديدگاه

9 پرونده

رييس صندوق بين المللي پول در يك مقاله 6 استراتژي ضد فساد را تشريح كرد

ايجاد چارچوب هاي ضد پولشويي
گروه اقتصاد كالن|

كريس��تين الگارد، رييس صندوق بين المللي پول 
در مقاله اي اس��تراتژي  و برنامه هاي اصلي اين نهاد 
بين المللي در خصوص مبارزه با فساد را تشريح كرده 
اس��ت. در اين مقاله به 6 راهبرد رويارويي با فس��اد 
اشاره شده و ش��كل حمايت هاي صندوق در اجراي 
آنها توضيح داده شده اس��ت. از نظر رييس صندوق 
بين المللي پول يكي از اين اس��تراتژي ها كارا كردن 
نهادهايي مانند پل�يس و نهاده�اي ديگر تجسسي، 
دادستاني و دادگاه ها اس��ت اما »زماني كه فساد در 
جامعه چنان رواج يافته كه به نهاده�اي پ�يش گفت�ه 
نيز رسوخ كرده اس��ت، بزرگ ترين چالش ها پديدار 
مي شوند.« گفته شده در اينگونه مواق�ع ش�ايد الزم 
باش�د ك�ه نهادهاي موقت تخصصي ايجاد شوند به 
اين اميد كه اين نهادها بتوانند به صورت م�وثر تري ب�ا 
فس�اد در تمام حوزه ها شامل حوزه هاي سنتي اجراي 
قوانين مقابل�ه كنن���د و در ع�ين ح�ال، همزم�ان 
اص�الحات گسترده تر نهادي نيز انجام گيرد. در اين 
رابطه، صندوق به اين نتيجه رسيده است كه »ايجاد 
چارچوب هاي ضد پولشويي ب�راي مبارزه با فساد يك 
اقدام اساسي است و اين واقعيت كه قوانين مربوط به 
مبارزه با پولشويي داراي الزامات مربوط به بازرسي 
دقيق تر مقامات بلندپايه سياسي هستند ما را به اين 
نتيجه مي رس���اند كه در ي�ك راهبرد ضد فساد، در 
نظر گرفتن اين قوانين اقدام بسيار مناسبي است.« 
در ادام��ه گزيده هايي از هم��ه بخش هاي اين مقاله 

آورده شده است.

 2 درصد از توليد ناخالص جهان به عنوان
رشوه پرداخت مي شود

فس��اد گريبان تم��ام كش��ورها را در ه��ر مرحله از 
توس��عه يافتگي مي گي��رد. در واق���ع، برخ���ي از 
كش���ورهاي در حال توس��عه در مقايسه با بسياري 
از كشورهاي توسعه يافته، فس��اد كمتري دارند. در 
حال حاض��ر، مطالعه جديدي كه ميزان كل فس��اد 
جهاني را به صورت كمي نشان دهد، صورت نگرفته 
است؛ ولي مي توان ب�ر اساس ميزان رشوه اي كه هر 
س��ال پرداخت مي ش��ود، به ابعاد بزرگ مشكل پي 
برد. بن�ا ب�ر ب���رآوردي ك�ه به تازگي به روز ش��ده 
اس��ت، بين 1.5 تا 2 ه�زار ميلي���ارد دالر )ح�دود 
2 درص���د تولي�د ناخ�الص داخل�ي جهان( رش��وه 
در هر س��ال در كش��ورهاي توس��عه يافته و در حال 
توس�عه پرداخ�ت مي شود. با در نظر گرفتن اين نكته 
كه رش��وه زيرمجموعه طيف وسيعي از تمام اشكال 
ممكن فس��اد است، هزينه كلي فس��اد هم در شكل 
قابل اندازه گيري و هم به صورت هزينه فرصت آن(، 
س��ر به فلك مي زند. هزينه مستقيم اقتصادي فساد 
به س��ادگي توسط عموم مردم قابل درك اس�ت . دو 
ش�كل بس�يار مشخص فساد، رشوه اي است كه براي 
ف��رار از پرداخت ماليات و برنده ش��دن در مناقصات 
دولتي پرداخت مي شود. شكل اول به طور مستقيم 
باعث كاهش درآمدهاي دولتي مي شود و شكل دوم 
هم ممكن اس���ت همزمان به افزايش مخارج دولت 
و كاهش كيفيت س��رمايه گذاري هاي بخش دولتي 

منجر شود.
 فساد اثر مخربي بر اقتصاد دارد. فساد گسترده باعث 
مي شود كه اجراي سياست م�الي مناس�ب مشكل تر 
شود. به طور مثال، بر اساس داده هاي مجموعه اي از 
كشورها، به اين نتيجه رس��يده ايم كه ع�دم رعايت 
قوانين مالياتي رابطه مثبتي با مي�زان فس���اد دارد. 
فس���اد از طري���ق تض�عيف سيس���تم مالي�اتي و 
مديريت اجرايي آن فرار مالياتي را افزايش مي دهد. 
اگر ب�ا پرداخ�ت رش���وه بت�وان معافي�ت مالي�اتي 
را به دس��ت آورد، ديگر تعج��ب برانگيز نخواهد بود 
كه مردم تمايل كمتري ب��ه رعايت قوانين مالي�اتي 
داش�ته باشند. از سوي ديگر، فساد باعث مي شود كه 
بخش هاي مشخصي از مخارج دولتي كاهش يابند 
ك�ه در نتيجه، عملكرد كل��ي اقتصاد صدمه خواهد 
ديد. به طور مثال، فساد باعث مي شود كه هزينه براي 
آموزش كاهش يابد و س��رمايه گذاري دولتي دچار 
انحراف شود، زيرا عامل تعي�ين كننده رش�وه اس�ت 
و توجي�ه اقتصادي نقشي در اين زمينه ندارد. با توجه 
به اهميت افزايش سرمايه گذاري هاي ك�اراي دولت�ي 
در راس��تاي تقويت زيرس��اختارها و افزايش رش��د 
اقتصادي، انحراف در سرمايه گذاري هاي اقتص�ادي 
بس�يار زيانبار اس��ت. هزينه غيرمستقيم اقتصادي 
فس��اد ممكن اس��ت بس��يار قابل مالحظه تر باشد.

مشخص اس��ت كه در ارتباط با فساد، بررسي روابط 
عليتي كار مشكلي بوده و در تحليل هاي كمي، اث�ر 
معن�ادار فس�اد ب�ر رشد يافت نشده است. با اين حال، 
در مطالعات مقايسه اي در خصوص داده هاي مل�ي، 
فس���اد ب�ا ي�ك سري از شاخص هاي كليدي همراه 
است. كشورهاي با درآمد س���رانه پ�ا يين معم�وال 
ب�ا فس�اد بيش���تري روبرو هستند و كشورهايي كه 
با فس��اد باال دس��ت به گريبانند ني�ز معم�وال رش�د 

اقتص�ادي كمت�ري را تجربه مي كنند.

  اشكال تاثيرگذاري فساد بر رشد اقتصادي
 بر اساس مطالعات صورت گرفته فساد به اشكال زير 
مي تواند ب�ر رش�د اقتص�ادي ت�أثير بگذارد. نخست 
آنكه فس��اد مي تواند مانع از سرمايه گذاري خارجي 
و داخلي ش��ود. هزينه هاي اض�افي ك�ه فساد باعث 
آن مي شود، در واقع مانند ماليات بر سرمايه گذاري 
اس��ت كه باعث كاهش سرمايه گ�ذاري در تحقيق و 
توسعه كسب و ك�ار و ن�وآوري محص�والت مي شود . 
اف�زون ب�ر آن، فس�اد ب�ا دام�ن زدن ب�ه نااطميناني 
در خص��وص چگونگي اجراي چارچ��وب مقرراتي، 
ريس��ك هاي كش��وري م�رتبط ب�ا ي�ك پ�رو ژه را 
افزايش مي ده��د. در ابعاد كلي تر، فس���اد مح�يط 

كس���ب و ك�ار نامس���اعدي را ايجاد مي كند كه در 
آن، ايجاد موسس��ات جديد امكان پذير نيست و به 
همين دليل پويايي اقتصاد دچار افت مي شود. دوم، 
فساد پس انداز را كاهش مي دهد. استفاده غيرقانوني 
از وجوه دولتي ب��راي تملك دارايي ه��ا در خارج از 
كش��ور، كل پس انداز اقتصاد را كه مي توانست براي 
س�رمايه گذاري اس���تفاده ش�و د، ك�اهش مي دهد 
و در نتيج��ه س��رمايه گذاري نيز كاه��ش مي يابد. 
سرانجام، فساد ناكارايي را تداوم مي بخش�د . از آنج�ا 
ك�ه اقتص�ادي ب�ا مق�ررات ب�يش از ح�د، فرصت هاي 
دريافت رشوه را براي مجريان قانون ايجاد مي كند، 
فساد انگيزه قوي براي به تأخير انداختن آزادسازي 
اقتص��ادي و نوآوري را نيز به وج��ود مي آورد. اثرات 
فس��اد بر جنبه هاي اجتماعي ني�ز قاب�ل مالحظ�ه 
اس�ت. در سيس�تم هاي درگي�ر فس�اد، هزينه هاي 
آموزش و بهداش��ت معم�وال كمتر است. اين امر به 
نوبه خود باعث اف�زايش ن�رخ م�رگ و مي�ر نوزادان 
و اطفال، كاهش وزن نوزادان در هنگام تولد، كاهش 
دسترسي به آموزش و اف�زايش ن�رخ ت�رك تحصيل 
مي ش��ود. اين عوامل به شدت بر فقرا تأثير ميگذارد؛ 
زيرا فقرا اتكاي بيشتري بر خدمات دولتي دارند ك�ه 
در نتيجه فساد، هزينه آنها افزايش مي يابد. افزون بر 
اين، فساد باعث مي شود كه پتانسيل كسب درآم�د 
فقرا كاهش يابد، زيرا در موقعيتي نيستند كه بتوانند 
از فساد، درآمدي به دست آورند. در مجم�وع، اي�ن 
عوامل باعث تشديد نابرابري درآمدي و فقر مي شود. 

  راهبردهاي رويايي با فساد
با توجه به اثرات بالقوه فساد بر ثبات اقتصاد كالن و 
رشد پاي�دار اقتص�ادي، ص�ندوق بين الملل�ي پ�ول 
به صورت فعالي در جهت ارايه كمك به كش��ورهاي 
عضو براي طراحي و اجراي راهبردهاي مقابله با فساد 
حركت كرده است. صندوق در سال 1997 سياستي 
را در مديريت خود در پ�يش گرف�ت ك�ه متض�من 
چگونگي برخورد در زماني اس��ت كه مسائل مربوط 
به نحوه حكمراني يك كشور از جمل�ه فس�اد، ت�أثير 
قابل مالحظه اي بر اقتصاد كالن دارد. از آن زمان، ما 
در زمينه كمك به كش��ورهاي عضو براي طراحي و 
اجراي راهبرده�اي مقابل�ه ب�ا فساد به تجربيات قابل 
مالحظه اي دست يافته ايم. اين امر به ويژه در زمان 
بحران هاي اقتصادي اهمي�ت پيدا مي كند، زماني كه 
اقدامات موثر ضد فساد ب�راي بازگردان�دن اعتم�اد 
عم�ومي حي�اتي هس�تند . در برخي از مواقع مشكل 
چنان حاد بود كه صندوق گزينه ديگري به جز قطع 
كمك خود نداش��ت؛ مگ�ر اينكه راهبرد اصالحات 
معتبر از سوي كشور مورد نظر به اجرا گذاشته شود.

بديهي اس��ت كه ه��ر راهبرد مقابله با فس��اد بايد با 
توجه به شرايط خاص هر كش��ور طراحي ش�ود . با 
اين حال، به اين نتيجه رسيده ايم كه براي موفقيت 
يك استراتژي ض�د فس���اد باي�د چن�دين ويژگ�ي 
حمايتي مش��ترك وجود داش��ته باش��د كه در زير 

به صورت كوتاه ارايه مي شوند.
ايجاد انگيزه و مشوق هاي درست: همانطور كه يك 
متخصص در زمينه فساد گفته است فساد يك جرم 
اقتصادي اس��ت، ن�ه جرم�ي ك�ه مبتني بر ش��ور و 
هيجان باشد. رش��وه دهندگان و رشوه گيرندگان به 
مشوق ها و مجازات ها واك�نش نش�ان مي دهند برخي 
از ابزارها كه در مفهوم گسترده ت�ر، ماهي�ت تنبيه�ي 
دارن�د )چم�اق ه�ا( مي توانند پاسخگويي اشخاص را 
ارتقا دهند. ابزارهاي ديگر مي توانند انگيزه هاي مثبت 

را تقويت كنند. )هويج ه�ا( 
 تجربه صندوق نشان دهنده آن است كه يك رويكرد 
موثر ضد فس��اد به هر دو اقدام تشويقي و بازدارن�ده 
ني��از دارد. تقوي��ت حاكميت قانون ب��راي افزايش 
پاس�خگويي اش���خاص ض�روري اس�ت. ص�ندوق 
در زمين�ه تقوي��ت چارچوب قانوني كه براي ارتقاي 
پاسخگويي اش��خاص طراحي مي شود، نقش فعالي 
اتخاذ ك�رده و برنامه هاي كمك خود را به اين موضوع 
مش��روط كرده اس��ت. به طور مث��ال، برنامه كنوني 
كش���ور اوك�راين كه مورد حمايت صندوق اس��ت، 
ش��امل اصالح قوانين در برخ��ي از حيطه ها به ويژه 
قانون ضد فساد است. با اين حال، تا زماني كه قانون 
به صورت موثري اجرا نشود، نمي تواند براي مقابله با 
فساد اعتب�ار داشته باشد. بدون وجود نهادهاي كارا 
كه مسووليت اجرايي قوانين را دارند )ش�امل پل�يس 
و نهاده�اي ديگر تجسسي، دادستاني و دادگاه ها(، 
حتي محكم ترين چارچوب ه��اي قانوني در زمينه 
مبازره ب�ا فس�اد نيز موثر نخواهند بود. بنابراين، زماني 
كه فساد در جامعه چنان رواج يافته كه به نهاده�اي 
پ�يش گفت�ه نيز رس��وخ كرده اس��ت، بزرگ ترين 
چالش ها پديدار مي شوند. در اينگونه مواق�ع ش�ايد 
الزم باش���د ك�ه نهادهاي موق��ت تخصصي ايجاد 
ش��وند به اين اميد كه اين نهاده��ا بتوانند به صورت 
م�وثر تري ب�ا فس�اد در تمام حوزه ها شامل حوزه هاي 
سنتي اجراي قوانين مقابل�ه كنن�د و در ع�ين ح�ال، 
همزم�ان اص�الحات س��ترده تر نه��ادي نيز انجام 
گيرد. اين نهادهاي موق�ت ش�امل كميس�يون هاي 
مس�تقل و دادگ�اه هاي تخصصي مقابله با فساد است 
كه نمونه هاي آن ابتدا در اندونزي و سپس در اوكراين 
ايجاد شده است. در اين رابطه، صندوق به اين نتيجه 
رس��يده اس��ت كه ايجاد چارچوبهاي ضد پولشويي 
ب�راي مبارزه با فس��اد يك اقدام اساسي است. الزام 
بانك ها به گزارش معامالت مش��كوك ي�ك اه�رم 
ك�ارا ب�راي ممانعت از فعاليت هاي مجرمانه است. اين 
واقعيت كه قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي داراي 
الزامات مربوط به بازرسي دقيق تر مقامات بلندپايه 
سياسي هستند ما را به اين نتيجه مي رس�اند كه در 
ي�ك مربوط راهبرد ضد فس��اد، در نظر گرفتن اين 
قوانين اقدام بسيار مناسبي است.  افزون بر اقدامات 

اجرايي پيش گفته، يك سياس��ت موثر ضد فس��اد 
بايد متكي بر ش�فافيت باش���د . شفافيت همچون 
نوري بر تصميمات و معامالت انجام گرفته توس��ط 
دولت تابانده مي ش��ود و مردم را ق�ادر مي سازد كه 
اقدامات دولت خود را كنترل كنند كه خود اين امر از 
رفتارهاي فسادآميز ممانعت به عمل مي آورد. افشاي 
موارد فساد و اقداماتي كه در مورد آنها صورت گرفته 
است، مي تواند ب�ه عن�وان م�انعي براي فعاليت هاي 
فسادآميز در آينده عمل و اعتماد به دولت را تقويت 
كند. به هم�ين خ�اطر اس�ت ك�ه صندوق فعاالنه بر 
شفافيت بيش��تر در كل اقتصاد و فضاي مقرراتي آن 

تأكيد مي كند.
آزاد س��ازي اقتصادي و مقررات موثر: همان طور كه 
اش��اره كردم، يكي از هزينه هاي فس��اد آن است كه 
ناظران يك سيس��تم كه در جري��ان رون�د تصويب 
طرح ها ب��ه دنبال دريافت رش��وه هس��تند، تمايل 
دارند كه آزادس��ازي اقتصادي را ك�ه رش�د پاي�دار 
اقتص��ادي را به وجود م��ي آورد، به تأخي��ر اندازند. 
زماني كه ي��ك اختيار به يك مق���ام در خص�وص 
تص�ويب يك فعاليت اقتصادي اعطا مي شود، ريسك 
سوءاستفاده از اين اختيار نيز مطرح خواهد ش�د . در 
نتيج�ه، آزادسازي هدفمند اقتصادي مي تواند يك 
ابزار قدرتمند ضد فس��اد باشد. صندوق، در راستاي 
بخشي از رئوس اصلي برنام�ه ك�ار خ�ود، ب�ه ص�ورت 
فع�ال كش���ورها را ب�ه آزادسازي تجارت، قيمت ها 
و سيس��تم مالي تش��ويق كرده اس��ت. در ضمن، ما 
طرف��دار مقررات ورود آزاد و منصفان��ه به بازار و نيز 
انتش��ار آمارهاي صحيح و ايجاد ش��فافيت هستيم. 
نكته مهم آن است كه در زم�اني كه آزادسازي شامل 
خصوصي سازي باشد، بايد به اين امر حي�اتي توج�ه 
كن�يم ك���ه اق�دامات احتي�اطي ش��امل رويه هاي 
مناسب و شفاف براي آن در نظر گرفته شود تا فروش 
دارايي ها با فس��اد مواجه نش��ود. البته تجربه نشان 
مي دهد كه وجود مقررات در اقتصاد مبتني بر ب�ازار 
ب�راي رش�د پاي�دار و ثب�ات مالي از اهميت ويژه اي 
برخوردار اس��ت. با اين حال، چالش���ي ك�ه ب�ا آن ر 
وب�ه رو هس�تيم، آن اس���ت ك�ه چارچوب مقرراتي 
را ب���ه گون�ه اي طراح�ي كن�يم ك���ه ب�ين من�افع 
حاص�ل از مق�ررات و ح�داقل ك�ردن فرصت هايي 
كه اختيارات اعطا شده براي مقامات ايجاد مي كند، 
توازني حاصل شود. به همين دليل است كه صندوق 
در هسته اصلي گروه هاي تخصصي خود مجموعه اي 
از مق��ررات، رويه ها و ش��رايطي را ت�دوين كرده كه 
تا حد امكان هدفمند، روش��ن، ساده و شفاف است. 
حوزه هاي اين مجموعه ها م�ديريت مخ�ارج دولتي، 
سياستگذاري و اجراي قوانين مالياتي، سيستم هاي 
ارزي و بانكداري و مديريت داده ها را در بر مي گيرند. 
نقش بخش خصوصي: زماني كه مردم از وجود فساد 
گله و شكايت مي كنند، شايد به دليل ساده انديشي 
فراموش مي كنند ك���ه در مقابل هر رش��وه اي كه 
يك مقام دولتي دريافت مي كند، ش��خصي از بخش 
خصوص���ي وج�ود دارد ك�ه اين رش��وه را پرداخت 
مي كند. روشن است كه يكي از اجزاي مهم هرگونه 
اس�تراتژي م�وثر ض�د فس���اد، برخورد با اين رفتار 
بخش خصوصي اس��ت. ولي چط��ور مي توانيم اين 
كار را انجام دهي��م؟ در برخي از مواقع بايد از طريق 
اقدامات اجرايي مانع رش��وه ش��ويم. به طور مث�ال، 
در كش���ورهايي كه پذيراي سرمايه گذاري خارجي 
هستند و رشوه در اين حوزه به صورت امري متداول 
براي آنها درآمده اس��ت، اين نكته از اهميت ويژه اي 
برخوردار است كه كشورهاي سرمايه گذار خارجي 
قوانين��ي را تص�ويب كنن��د كه مان��ع از رويه هاي 
فسادآميز در روند س��رمايه گذاري خ�ارجي ش�ود . 
در اي�ن رابط�ه مي توان از كنوانس��يون توسعه براي 
مبارزه با رش�وه مقام�ات دولت�ي خ�ارجي و سازمان 
همكاري اقتصادي كمك گرفت. افزون بر آن، تجربه 
نش��ان داده اس��ت كه بخش خصوصي مي تواند در 
مبازره با فس�اد ب�ه ص�ورت يك شريك موثر درآيد. 

برخي از مواقع گفته مي شود كه كسب و كار مي تواند 
از فساد منتفع ش��ود، زي�را فساد مي تواند چرخ هاي 
يك بوروكراسي خش��ك و ناكارآمد را روغن ك�اري 
كن��د. م�ن ب���ا اي�ن موض���وع مخالفم. بر اس��اس 
تجربيات شخصي اعتقاد دارم، س��رمايه گذاران در 
واقع به دنبال كش��ورهايي هستند ك�ه مي توانند به 
آنها اطمينان دهند در صورت انجام سرمايه گ�ذاري، 
ديگ�ر تهدي�دي در خص�وص درياف�ت رشوه متوجه 
آنها نيس��ت. از آنجا كه فساد به ميزان خيلي زيادي 
بي اطميناني ب�راي كس���ب وك�ار ايج�اد مي كند، 
استراتژي هاي ضد فساد مي تواند به صورتي طراحي 
ش��ود كه حمايت بخ�ش خصوص�ي را جل�ب كند. 
م��ن تجربه اندونزي را در زمينه مش��اركت با بخش 
خصوصي به طور خاص روش�نگر مي دانم . در يكي از 
سمينارهايي كه به تازگي توسط صندوق در زمينه 
فساد برگزار شد، س��ري مولياني اين�درا واتي، وزير 
دارايي س��ابق اندونزي )كه در حال حاضر س��مت 
مدير عملياتي در بانك جهان��ي را دارد( ب�راي م�ن 
توضيح داد كه چط��ور به ص��ورت موفقيت آميزي 
با فعاالن كس��ب وكار مش��اركت كرده است؛ به اين 
ص�ورت كه در قبال كاراتر كردن رويه هاي گمركي 
براي موافقت با ورود و خروج كاال، آنها متعهد شدند 
ك�ه به مقامات دولتي پيشنهاد رشوه ندهند. )قواعد 
جديد ب��ازي( مفهوم »قواعد جديد بازي« اس��اس 
بسياري از كمك هاي فني صندوق و بانك جهاني را 
تشكيل مي دهد. در جريان اصالح موسسات مالياتي 
در كش��ورهاي بولي��وي، بلغارس���تان، ان�دونزي، 
ميانم�ار، پ�رو لهس��تان و س��نگال، دفاتر مربوط به 
موديان مالياتي متوس��ط تا بزرگ ايج�اد ش���د ت�ا 
اي���ن دف�اتر، مالي�ات گروه ه��اي خاصي از موديان 
مالياتي را تحت ش��رايط مش��خص دريافت كنند. 
ب��ه غير از صاحبان كس��ب و كار، جامع��ه مدني نيز 
در مب�ارزه ب�ا فس���اد نق�ش دارد. م�ردم از طري�ق 
استفاده از رسانه هاي اجتماعي مي توانند به صورت 
يك نيروي قوي در مبارزه با فساد درآيند. رسانه هاي 
اجتماعي به غير از آنكه مي توانند به صورت بس��يار 
موثري فعاليت هاي دولت را كنترل كنند، مي توانند 
اعتبار اقدامات ضد فس��اد را از طريق مرتبط كردن 
وظ�ايف موسس�ات جدي�د ض�د فس�اد ب�ا اق�دامات 
يادش��ده، افزايش دهند.ايجاد ارزش ها و نهادها: در 
رابطه با فس��اد تنها ايجاد يك چارچوب مس�تحكم 
متش�كل از انگي�زه ها و آزادس�ازي اقتص�ادي ك�ه به 
صورت مناسبي طراحي شده است، نمي تواند جاي 
نهادهاي كارا و ارزش ه��اي ق�وي را بگي�رد . البت�ه، 
روشن اس��ت كه ايجاد ارزش ها در سطح اشخاص و 
نهادها خارج از كنترل هر دولتي اس���ت و نمي توان 
ارزش ها را در روند قانونگذاري ايجاد كرد. با اين حال، 
اگر مقامات دولتي به كار خود و استقاللي ك�ه از نفوذ 
سياسي و بخش خصوصي دارند مباهات نكنند، تمام 
كوشش ها با شكست مواجه مي شود. ايجاد ارزش ها 
در ميان مقامات دولت نياز به آموزش عمومي مداوم 
دارد. آموزش هاي رس���مي مي توان��د در اين رابطه 
مفيد باشد، ولي در نهايت ارزش ها به صورت موثري 
از طري��ق چ�ارچوب آم�وزش، فش��ار اجتماعي و از 
طريق الگ�وي رهب�ران ب�ه ديگران نفوذ خواهد كرد. 
هدف اصلي آن است كه كادري از مقامات دولتي به 
وجود ايد كه از نظر مردم تحت نفوذ بخش خصوصي 
و مداخالت سياس��ي قرار نداشته باشند. اين صفت 
مهم ترين ويژگي يك نهاد قدرتمند اس��ت. در واقع، 
يك راه براي آنكه بتوان از قدرت يك نهاد آگاه ش��د، 
آن است كه بررسي شود در زمان انتخابات، پست هاي 
كليدي آن نهاد به چه ميزان دچار تغييرات مي شود. 
عوامل ديگري نيز هس��تند كه از يك اقدام موثر در 
زمينه مبارزه با فس��اد حمايت مي كنند ك�ه در اين 
رابطه برخ��ي از اين عوامل مانند ايجاد ش��فافيت و 
پاسخگويي پيشتر توضيح داده ش�د . ح�وزه اي ك�ه 
صندوق در آن به صورت ويژه اي فعال اس��ت، ايجاد 
چارچوبهاي قانونگذاري و نهادي است كه اس�تقالل، 

پكپارچگي و مديريت بانك هاي مركزي را بر اساس 
ارزيابي هاي حفاظتي صندوق تقويت مي كند. يك 
مثال در اين زمينه كاري است كه در تونس در رابطه با 
حمايت از بانك مركزي در خصوص تقويت استقالل، 
س��ازوكارهاي كنترل داخلي و اختيارات آن صورت 
گرفته است. البته ارتقاي كفاي�ت و قابلي�ت كلي فني 
مقامات شاغل در اين نهادها نيز اهميت ويژه اي دارد. 
ب�ه هم�ين دلي�ل ص�ندوق من�ابع قاب�ل توجهي را در 
ظرفيت سازي در دامنه وسيعي از حوزه ها، از مديريت 
تأمين مالي بخش دولتي گرفت�ه ت�ا تقويت واحدهاي 
اطالعات مالي مسوول اجراي قوانين ضد پولشويي، 

سرمايه گذاري كرده است.
اراده سياس��ي: ايجاد موسس��ات حرفه اي كه تا حد 
زيادي سياسي نشده اند، در مبارزه با فساد، ضروري 
است. ول�ي طن�ز قضيه آن است كه زماني كه نهادها 
كامال به فساد آلوده شده اند، وجود يك اراده فعال و 
مداوم سياس�ي يك امر اساس��ي در زمينه مبارزه با 
فس��اد خواهد بود. منافع فراگير حاصل از فساد كه 
صاحبان آنها را نيز قدرتمند كرده است، تنها زماني 
مي تواند به صورت موثري مورد مقابله قرار گي�رد ك�ه 
ب�االترين ف�رد در هرم قدرت كشور به صورت روشن 
و مش��خص اعالم كند كه كش��ور به مبارزه با فساد 
متعهد اس��ت. در برخي از مواقع شايد الزم باشد كه 
تمام مقامات يك موسسه ك�ه مش�هور ب�ه داش�تن 
عملك�رد فس��ادآميز هس��تند، بركنار شوند. پيگرد 
قضايي »ماهي هاي ب���زرگ« قدرتمن�د ك�ه ي�ك 
ام�ر ض�روري در راستاي رساندن پيام روشن مبني 
بر تعهد به مبارزه با فساد و ايجاد تغييرات است، تنها 
زم�اني حاص�ل مي شود كه رهبران كشور به صورت 
علني از روند مبارزه با فساد حمايت كنند. نكته ديگر 
آنكه رهبران سياسي نقش منحصربه فردي در زمينه 
ايجاد الگو در چارچوب س��المت حرفه اي دارند. لي 
ك�وان ي�و، رهبر س��نگاپور در زماني كه اين كش��ور 
غرق در فساد بود، قابليت و كفايت زيادي در زمينه 
اجراي ق�اطع و بدون گذش��ت سياست ضد فساد و 

ايجاد موسسات كارآمد داشت. 
جلوگيري از بروز مشكالت: اگرچه وجود يك رهبري 
سياس��ي فعال و مداوم براي هرگونه مبارزه با فس�اد 
ض�روري اس���ت، ول�ي اي�ن نكت��ه اهميت دارد كه 
اصالحات در حوزه مبارزه با فساد تنها به اجراي يك 
برنامه سياسي محدود نشود. يك راه براي تشخيص 
اعتبار كوش��ش هاي انجام گرفته در زمينه مبارزه با 
فساد، توجه به اين نكته اس��ت كه آيا اجراي برنامه 
ضد فس��اد تنها ب��ه تعقيب قضايي رقباي سياس��ي 
محدود ش��ده يا آنكه به حامي�ان سياسي دولت نيز 
گسترش يافته است. افزون بر آن، بايد توجه شود كه 
اقدامات ضد فس��اد جو ترس�ي را ب�ه وج�ود ني�اورد 
ك�ه مقام�ات دولتي از انجام وظايف خود اكراه داشته 
باشند. به طور مثال، در شرايطي كه بانك هاي دولتي 
به ش��ركتي وام داده اند و آن شركت ورشكسته شده 
است، اغلب به نفع بانك، شركت بدهكار و به صورت 
كلي ت�ر ب�ه نفع اقتصاد است كه وام تجديد ساختار 
شود )كه حتي ممكن است شامل بخش�يدن اص�ل 
وام باش�د( و در نتيجه شركت به فعاليت دوباره خود 
ادامه دهد. با اين همه، تجربه ص�ندوق نش�ان مي دهد 
ك�ه در برخي از كشورها، مديران بانك هاي دولتي از 
انجام چنين اقداماتي اكراه دارند. آنها از اين واهم�ه 
دارن�د كه موافقت با هرگونه بخش��ش وام به تعقيب 
قضايي آنها در راستاي قانون ضد فساد كشور به اتهام 
تل�ف كردن دارايي هاي دولتي منجر شود؛ در حالي 
كه روند بازسازي وام ممكن است در عمل مطالبات 
بانك را در مقايسه با گزينه ديگر كه انحالل شركت 
است، در وضعيت بهتري قرار دهد. سرانجام، اگرچه 
اصالح مقررات مي تواند س��هولت و فرآيند خودكار 
انجام كارها را ارتقا بخشد، ول�ي در خصوص برخي از 
حوزه ها مانند نظارت بانكي، اعطاي اختيار به مقامات، 
ض�روري اس���ت . ب�ه هم�ين دليل اصالح مقررات 
هميشه نمي تواند جانشيني براي نهادهاي كارا باشد.
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اعالم زمان تسويه بدهي هاي 
دولت به صندوق توسعه ملي 

دستمزد كارگران دليل 
افزايش هزينه  كارفرمايان نيست

اگرچه براساس قانون از منابع صندوق توسعه ملي 
سهمي به دولت نمي رسد، اما طبق مجوزهاي قانوني 
در س��ال هاي اخير بدهي هايي در قالب تسهيالت 
دريافتي از سوي دولت به صندوق ايجاد شده است 
كه طبق گفته رييس هيات عامل آن از سال آينده 

بازپرداخت بدهي هاي دولت آغاز خواهد شد. 
از اوايل دهه 1۳9۰، صندوق توسعه ملي شكل گرفت 
و طبق اساسنامه آن بايد بخش��ي از عوايد ناشي از 
فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي 
به حساب صندوق واريز شود و محل استفاده از آن 
هم مشخص ش��د كه دولت در آن سهمي نداشت. 
با اين حال در سال هاي اخير و با توجه به تغييراتي 
كه در شرايط اقتصادي ايجاد شده و ارتباط كاهش 
قيمت نفت در برخي دوره ها با درآمدهاي دولت، در 
برخي دوره ها منابع ورودي به صندوق طبق قانون 
در مواردي پيش نرفته و كاهش يافت؛ از سوي ديگر 
دولت براي تامين مالي در برخي بخش ها و پروژه ها 
به سمت استفاده از منابع صندوق توسعه ملي حركت 

و به نوعي آن را بدهكار كرد.
اما اينكه جريان بدهي دولت به صندوق چگونه بوده 
و در چه زماني تسويه آن انجام خواهد شد، موضوعي 
است كه از شهيدزاده ، رييس هيات عامل صندوق 
توسعه ملي، مورد پرسش قرار گرفت و البته وي نيز 
توضيحاتي كوتاه ارايه كرده است. رييس هيات عامل 
صندوق توس��عه ملي درباره اينك��ه در حال حاضر 
ميزان بدهي دولت در چه مرحله اي و تا چه عددي 
است توضيح نداد و گفت كه اين رقم محرمانه است 
و نمي توان��د درباره آن صحبت كن��د اما هر ميزان 
كه باش��د، در چارچوب قانون و مجوزهاي مربوطه 
دريافت شده است. وي تاكيد كرد كه دولت هيچ گونه 
برداشتي خارج از چارچوب قانون، از صندوق توسعه 
ملي نداشته و هرچه كه بوده به صورت قرض و در قالب 

تسهيالت و طبق مقررات انجام شده است.
شهيدزاده با اعالم اينكه بدهي هاي دولت به صندوق 
توس��عه ملي به گونه اي بوده است كه سررسيد آن 
عمدتا از سال 1۳9۸ به بعد است، گفت كه تسهيالت 
در قالب پروژه هاي مختلف از جمله آب و كشاورزي 
و اشتغال بوده و هر كدام سررسيدهاي خاص خود 
را دارند كه حتي نحوه پرداخت آن متفاوت اس��ت و 

در مواردي مساوي و در برخي ديگر پلكاني است.
به گفته اين مقام مس��وول در صندوق توسعه ملي، 
گزارش ه��اي الزم درباره بازپرداخت تس��هيالت 
دريافتي دول��ت به اين صن��دوق، در ماه هاي اخير 
به س��ازمان برنامه و بودجه ارايه ش��ده تا براي سال 
بعد پيش بيني الزم انجام شود. شهيدزاده دررابطه 
با س��ودي كه دول��ت بابت تس��هيالت دريافتي از 
صندوق توس��عه ملي خواهد پرداخت نيز تصريح 
كرد كه س��ود بازپرداخت تس��هيالت به صندوق 
براي دولت ۳.5 درصد اس��ت كه بايد در چارچوب 
قانون انجام شود. بايد يادآور شد كه طبق اساسنامه 
صندوق توسعه ملي، مصارف صندوق در چند بخش 
محدود شده است؛ اعطاي تسهيالت به بخش هاي 
خصوصي، تعاوني و بنگاه هاي اقتصادي متعلق به 
موسس��ات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه 
س��رمايه گذاري هاي داراي توجي��ه فن��ي، مالي و 
اقتصادي.  اعطاي تسهيالت صادرات خدمات فني 
و مهندسي به شركت هاي خصوصي و تعاوني ايراني 
كه در مناقصه هاي خارجي برنده مي شوند از طريق 
منابع خود يا تسهيالت اتحاديه اي )سنديكايي( ديگر 

محل مصارف صندوق است. 

علي اكبر س��يارمه، با اش��اره به اختالف نظر شديد 
نماين��دگان كارگ��ري و كارفرمايي ب��راي ترميم 
دستمزد كارگران، گفت: كارفرمايان زورشان به دولت 
نمي رسد و مدام بهانه افزايش هزينه هاي توليد و نرخ 
ارز را مطرح مي كنند، در حالي كه بهتر از هر كسي 
مي دانند كه باال رفتن قيمت مواد اوليه آنها به دليل 
دستمزد كارگران نيس��ت.وي ادامه داد: سال هاي 
سال است كه موضوع دس��تمزد را در جلسات سه 
جانبه دنبال مي كنيم و كارفرمايان همواره مدعي 
بوده اند كه اش��تغال موجود را حفظ كرده اند و اگر 
حقوق و دس��تمزد كارگران افزاي��ش يابد با ريزش 
شديد نيروهاي كار و تعطيلي بنگاه ها مواجه خواهيم 
ش��د. متاس��فانه اعالم ناتواني از پرداخت دستمزد 
حربه اي است كه كارفرمايان هميشه در زمان تعيين 
دستمزد به كار مي گيرند در حالي كه طبق آمارها 
سهم دستمزد در قيمت تمام شده توليد بسيار كم 
اس��ت و در ايران در بهترين دستمزدهايي كه داده 
شده هنوز به 1۰ درصد هم نرسيديم و بايد واقع بينانه 
به اين قضيه نگاه كنيم.س��يارمه افزود: آن چيزي 
كه موجب زيان دهي ي��ا ركود يك بنگاه اقتصادي 
مي ش��ود تا از فعاليت باز بماند دستمزد كارگرانش 
نيس��ت و كارفرمايان بايد افزايش هزينه هاي خود 
و عدم انطباق دخل و خرج ش��ان را در جاي ديگري 
جست وجو كنند.  اين كارشناس حوزه كار با بيان 
اينكه دولت به عنوان كارفرماي بزرگ وظيفه دارد 
كه هم از كارفرمايان حمايت كند و هم از كارگران، 
 گفت: زماني كه كارگران در ش��وراي عالي كار براي 
باال بردن درصد ناچيزي از حقوق كارگران چانه زني 
مي كنند دولت موضع بي طرفي مي گيرد و توپ را به 
زمين كارفرمايان مي اندازد اما در مورد كارخانه هاي 
بزرگ كه دست دولت است و افزايش مشهودي را طي 
چند ماه اخير در قيمت محصوالتشان شاهد بوديم، 
حرفي از لحاظ كردن اين افزايش فروش در دستمزد 
كارگران نمي زند و كارفرمايان هم به پشتوانه دولت، 
از حربه ناتواني استفاده مي كنند در حالي كه هر يك 
به عنوان شركاي اجتماعي بايد به نقش و وظيفه اي 

كه در قبال هم دارند، عمل كنند. 

  بنـا بـر بـرآوردي كـه به تازگي به روز شده است، بين 1.5 تا 2 هـزار ميليـارد دالر )حـدود 2 درصـد توليـد ناخـالص داخلـي جهان( رشوه در هر سال 
در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسـعه پرداخـت مي شود. با در نظر گرفتن اين نكته كه رشوه زيرمجموعه طيف وسيعي از تمام اشكال ممكن فساد است، 
هزينه كلي فساد هم در شكل قابل اندازه گيري و هم به صورت هزينه فرصت آن، سر به فلك مي زند. هزينه مستقيم اقتصادي فساد به سادگي توسط عموم 
مردم قابل درك اسـت . دو شـكل بسـيار مشخص فساد، رشوه اي است كه براي فرار از پرداخت ماليات و برنده شدن در مناقصات دولتي پرداخت مي شود
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دانش و فن10اخبار

رگوالتوري اعالم كرد

اپراتورها مجاز به افزايش تعرفه نيستند 
گروه دانش و فن   

 درحالي كه افزايش ن��رخ ارز تاثيرش را تقريبا همه 
جا نش��ان داده اس��ت، تا مدتي قبل تعرفه ها از اين 
قاعده مس��تثني شده  بودند كه باالخره اين افزايش 
در تعرفه هاي اينترنت و مكالمه در اپراتورها نيز خود 
را نشان داده كه البته رگوالتوري معتقد است اتفاقي 

خالف قانون رخ نداده است.
مدتي اس��ت اپراتورهاي اينترنتي از وضعيت تعرفه 
اينترنت موباي��ل ناراضي  و معتقدن��د تعرفه باالي 
صوت در اپراتورهاي موبايل حاش��يه سود خوبي در 
اين بخ��ش ايجاد كرده و به آنه��ا كمك مي كند كه 
بخش ديتاي موبايل را پوشش داده و با قيمت هايي 
پايين ت��ر از قيمت منطقي اينترن��ت موبايل عرضه 
كنند. اين موضوع باعث ش��د برخي از شركت هاي 
FCP يا اينترنت ثابت كم كم دچار مش��كالت مالي 
و از بازار خارج ش��وند و درنتيجه مشتركش��ان را از 

دست بدهند.
كارشناس��ان معتقدند باال ب��ودن تعرفه هاي صوت 
به دامپ بازار توس��ط اپراتورها كمك مي كند و آنها 
كه از بازار صوت منب��ع درآمد خوبي دارند، از جاي 
ديگر هزينه مي كنن��د. درحالي كه اگر تعرفه  صوت 
موبايل واقعي و مثل اينترنت ثابت كه بطور متناسب 
كم شده، كاهش پيدا كند، آن وقت تعرفه اينترنت 

موبايل هم واقعي مي شود.
اگرچه محمدجواد آذري جهرم��ي وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات اظهار كرده بود كه كميس��يون 
تنظيم مق��ررات ارتباطات بايد درباره درخواس��ت 
س��ازمان نظام صنفي رايانه اي ب��راي كاهش تعرفه 
ص��وت اپراتورها درجه��ت متعادل س��ازي تعرفه 
اينترن��ت ثابت تصميم بگي��رد، نه تنها تعرفه صوت 
كاهش پيدا نكرد، بلك��ه اپراتورهاي موبايل آن طور 
كه اعالم كردند، درراستاي يكسان سازي تعرفه هاي 
خود، تعرفه مكالمات براي برخي از تماس هاي درون  
و برون شبكه در س��يم كارت هاي اعتباري و دايمي 

را افزايش دادند.
برخي كارشناس��ان همچنين معتقدند در حالي كه 
اكنون مردم مجبورند از موبايل استفاده كنند، اگر 

اپراتوري كه درآمد خوبي از مكالمات دارد، بخواهد 
پيشنهاد ديتاي ارزان بدهد كه مشتركش به اپراتور 
ديگري مهاج��رت نكن��د، طبق قواني��ن تجارتي، 
دامپينگ انجام داده است كه بازار رقابت را محدود 
مي كن��د و درنتيجه مش��تري در كيفيت و كميت 

متضرر مي شود.
حس��ين فالح جوش��قاني رييس س��ازمان تنظيم 
مق��ررات و ارتباط��ات راديويي در واكن��ش به اين 
افزايش تعرفه ه��اي اينترنت و ص��وت، اظهار كرد: 
بررس��ي اوليه ما حاكي اس��ت كه اين اپراتورها در 
چارچ��وب مصوبات كميس��يون تنظي��م مقررات 
ارتباطات اين اقدام را انج��ام دادند. اكنون حداكثر 
بطور ميانگين حدود ۱۰ درص��د افزايش هزينه در 
اپراتورها را داريم كه در چارچوب مصوبات و مقررات 

بوده است. 
شايد بخش��ي از اين افزايش تعرفه با وجود افزايش 
هزينه ه��ا اجتناب ناپذير باش��د و درواق��ع افزايش 
غيرمعقولي رخ نداده اما طبق دستور وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات، بررسي كرديم و براساس گزارش 

خود اقدام الزم را خواهيم داشت.
به گزارش ايس��نا، پ��س از اعالم جوش��قاني، براي 
بررس��ي گزارش درباره اين افزاي��ش قيمت، او در 
آخرين اظهارنظرها درب��اره تعرفه هاي تلفن همراه 
و شركت هاي FCP بيان كرد: طي چند ماه گذشته 
با افزايش قيم��ت ارز، هزينه هاي خدمات اپراتورها 
نيز افزايش يافته اما در كميس��يون تنظيم مقررات 
ارتباطات، س��قف و كف براي قيمت ها تعيين شده 
اس��ت، بنابراين اپراتورها مجازند بين س��قف و كف 
و بر اس��اس تحليلي ك��ه از بازار دارن��د، قيمت ها را 

اعالم كنند.
رييس رگوالتوري اي��ن را هم گفت كه اپراتورها در 
دو سال گذش��ته با توجه به شرايط بازار، تعرفه ها را 
در پايين ترين ميزان اع��الم مي كردند، اما اكنون با 
توجه به ش��رايط اقتصادي تعرفه ه��ا افزايش يافته 
اس��ت؛ بطوري كه اينترنت ۱۰ درصد و مكالمه ها با 
دو برابر افزايش قيمت مواجه هستند كه اين افزايش 
همچن��ان طبق مقررات اس��ت. مخاب��رات با طرح 

هم كدس��ازي ۷۰ درصد قيمت ها را كاهش داد، اما 
اكنون قيمت ها به سقف رسيده است و گزارش اين 
كار براي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات آماده 
شده كه بر اساس جمع بندي اين كميسيون، قيمتي 

خالف قانون و باالتر از سقف تعيين شده نداشتيم.
اگر به گفته معاون وزير ارتباطات، افزايش تعرفه ها 
در اپراتورها به صورت ۱۰ درصدي در اينترنت و دو 
برابر افزايش در صوت باش��د، اين موضوع به معناي 
افزايش ۲۰۰ درصدي در اين زمينه اس��ت و حتي 
اگر افزايش تعرفه تم��اس در اپراتورهاي موبايل را 
حداكثر ۲۰ تومان به ازاي هر دقيقه در نظر بگيريم، 
باز هم شاهد افزايش تعرفه بيش از ۳۰ درصدي در 

صوت هستيم. در اين صورت حتي اگر اتفاقي خالف 
قانون و خارج از تعرفه هاي تعيين شده در كميسيون 
تنظي��م مقررات ارتباطات رخ نداده باش��د، به جاي 
كاهش تعرفه ص��وت كه خواس��ته ارايه دهندگان 
اينترنت ثابت است، اين افزايش بيشتر در صوت خود 

را نشان داده است تا اينترنت.
گفتني اس��ت اپراتوره��اي اول و دوم تلفن همراه، 
به يكسان س��ازي تعرفه هاي خود اقدام كرده اند كه 
البته به نظر مي رس��د اين يكسان سازي در برخي از 
س��يم كارت هاي دايمي و اعتباري براي تماس هاي 
درون  و برون شبكه، با افزايش قيمت براي مشتركان 

همراه است.

هزينه برقراري تماس با س��يم كارت هاي دايمي در 
اپراتور اول كه ۵۷ تومان براي مكالمات درون شبكه 
و ۶۲.۵ توم��ان ب��راي مكالمات برون ش��بكه بود، 
به ۵۹.۹ رس��يده اس��ت؛ اين مبلغ ب��راي مكالمات 
درون ش��بكه ش��امل ۲.۹ توم��ان افزاي��ش و براي 
مكالمات برون ش��بكه ش��امل ۲.۶ توم��ان كاهش 
مي شود. براي سيم كارت هاي اعتباري نيز درحالي 
كه هزينه برقراري براي مكالمات درون ش��بكه ۶۷ 
تومان و براي مكالمات برون شبكه ۹۳.۷ تومان بود، 
اين هزينه به ۸۹.۹ رس��يده اس��ت كه شامل ۲۲.۹ 
تومان افزاي��ش براي مكالمات درون ش��بكه و ۳.۸ 

تومان كاهش براي مكالمات برون شبكه مي شود.

فون آرنا| اپليكيش��ن پيام رس��ان وايبر به تازگي 
ادعا كرده است كه به نخستين پيام رسان در جهان 
تبديل خواهد ش��د كه گروه ه��اي آن ميزبان يك 

ميليون نفر كاربر هستند.
 وايب��ر ك��ه يك��ي از محبوب تري��ن و بزرگ ترين 
اپليكيش��ن هاي پيام رس��ان در جهان محس��وب 
مي شود، حاال به تازگي به نظر مي رسد كه مي خواهد 
با افزايش ظرفيت گروه هاي خ��ود به كاربران خود 
اين اطمينان را بدهد ك��ه مي توانند درصورت نياز 
گروه هاي بزرگ تري براي خود و دوستان خود ايجاد 
كنند به گونه اي ك��ه بنا به ادعاي وايبر، اين گروه ها 
ميزبان تا س��قف يك ميليون نفر كاربر نيز خواهند 
بود و همين امر بدون شك موجب خواهد شد افراد 
درصورت نياز به ايجاد و برقراري گروه هاي بزرگ، به 
سمت و سوي اين اپليكيشن پيام رسان روي بياورند. 
اين گروه ها كه ظاهرا Community نام خواهند 
داشت، به كاربران اين امكان را مي دهد تا با ساخت 
و راه اندازي گروه هاي بزرگ، به اطالع رساني و انجام 
فعاليت هاي موردنظر خود بپردازند. اين گروه هاي 
بزرگ مي توان��د حول مح��ور موضوعاتي همچون 
توريس��م و گردش��گري، ورزش و بازي نيز باشد و 
جوام��ع فعال در حوزه ه��اي مذكور را ب��ه يكديگر 
معرفي كرده و رابط خوبي براي ارتباط برقرار كردن 

آنها باشد.  
به گفت��ه كارشناس��ان، اي��ن Community ها 
ش��باهت زيادي به كانال هاي تلگرام��ي دارند زيرا 
درصورتي كه ادمين )سازنده( آن بخواهد، مي تواند 
آن را به ص��ورت عموم��ي )Public( يا خصوصي 

)Private( ايج��اد و راه اندازي كند. در صورتي كه 
گروه مذكور عمومي باش��د، همه كاربران با كليك 
روي لينك آن قادر خواهند بود وارد آن ش��ده و به 
آن بپيوندند. اما اگر گروه مورد نظر خصوصي باشد، 
تنها درصورتي ك��ه لينك آن توس��ط ادمين براي 
 كاربران فرستاده ش��ود، قابليت عضو شدن خواهد 

داشت. 
اين گروه ها همچني��ن همانند كانال هاي تلگرامي، 
Pinned mes� )اابليت سنجاق و پررنگ كردن 
sages( يك پيام اصلي و محوري را براي كل گروه 
دارد تا با ورود هر كاربر جديد، با مشاهده و خواندن 
پيام مربوطه از قوانين و شرايط حاكم در گروه آگاه 

و مطلع شود.
 اي��ن قابلي��ت جدي��د روي تمامي دس��تگاه هاي 
اندرويدي و iOS از هم اكنون از طريق فروشگاه هاي 
آنالين و اينترنتي گوگل پلي استور و اپ استور اپل 

قابل دسترسي، نصب و استفاده خواهد بود.
وايب��ر چند صباحي اس��ت كه با ورود ش��بكه هاي 
اجتماعي جديد از سوي كاربران به فراموشي سپرده 

شده است.

رگوالتوري |با اجراي طرح رجيستري از آذر سال 
۱۳۹۷، بي��ش از يك ميليون و ۵۰۰ هزار گوش��ي تا 
پايان خرداد ماه به صورت قانوني در سامانه رجيستري 
فعال شده اند و نزديك به ۲۵۰ هزار گوشي به داليلي 

از جمله قاچاق يا عدم فعال سازي، مسدود شده اند.
طرح رجيستري گوش��ي هاي تلفن همراه با هدف 
شناسنامه دار شدن يكي از پرمصرف ترين كاالهاي 
وارداتي كش��ور و مبارزه سيس��تمي با قاچاق تلفن 
همراه، پياده سازي و اجرا ش��د. اين طرح كه در آن 
مبارزه با قاچاق تلفن همراه در سطوح مصرف انجام 
مي گيرد، به گونه اي است كه صرفه اقتصادي قاچاق 

از بين مي رود.
در س��ال ۸۵ كه براي اولين بار اين طرح رجيستري 
در ايران اجرا شد، از اين كد استفاده شد اما به خاطر 
قابليت كپي كردن اين كد آن طرح بطور كلي شكست 
خورد. در بخش عرضه، جعل شماره ها )كدها( شروع 
شد. به گونه اي كه در سال ۸۶ براي برخي از شماره ها 

بيش از ۱۰ هزار شماره جعل صورت گرفت.
پس از شكس��ت خوردن آن طرح، مسووالن وزارت 
ارتباطات و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال به فكر 
پيدا كردن يك شناسه منحصر به فرد با تركيب چند 
شناسه با هم افتادند. نهايتا تصميم گرفتند از تركيب 
ش��ماره تلفن كه يك تركيب منحصر به فرد براي هر 

شخص است با IMEI استفاده كنند.
بر اساس اعالم س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 

راديويي، گوش��ي هاي برند سامس��ونگ ب��ه عنوان 
پرمصرف ترين برند حاضر در بازار ايران، آخرين برندي 
است كه به اين طرح پيوسته است و با رجيستر شدن 
آن تمام گوش��ي هاي موجود در بازار مشمول طرح 

رجيستري شده اند.
بر اس��اس اين فهرس��ت، تا پايان خرداد ۹۷، از ميان 
ح��دود دو ميليون و ۲۲۵ هزار گوش��ي تلفن همراه 
رجيستر شده اند كه بيشترين آمار به برندهاي هوآوي، 
نوكيا، اپل و سامسونگ تعلق داشته است. البته بايد 
در نظر داش��ت كه با پيوستن سامس��ونگ از ابتداي 
ارديبهش��ت ۹۷ به اين طرح و رجيستر شدن ۳۲۴ 
هزار در طول دو ماه نمي توان انتظار داشت كه اين آمار 
به مرور ش��امل تغييرات اساسي شده باشد. تا خرداد 
۹۷، همچنين بيشترين تعداد گوشي هاي قاچاق يا 
گوشي هايي كه بعد از مدت يك ماهه مقرر نسبت به 
رجيستري اقدام نكرده اند، به ترتيب به سه برند اپل، 

نوكيا و هوآوي تعلق دارد.

زددي ن�ت |  ارزش ارز ديجيتالي بيت كوين همچنان 
رو به كاهش اس��ت و به گفته كارشناس��ان ادامه ش��يب 
نزولي آن، شوك جديدي به سرمايه گذاران و بازار ارزهاي 
ديجيتالي وارد خواهد كرد. به نظر مي رس��د كه داده هاي 
تحليلي كارشناس��ان و تحليلگران فعال در بازار ارزهاي 
ديجيتال رمزنگاري شده همچون بيت كوين، ديگر براي 
سرمايه گذاران ارزشي ندارد چراكه در هفته هاي اخير بهاي 
بيت كوين با وجود برآوردهاي آنها به طرز قابل مالحظه اي 
س��قوط كرده و م��رز پيش بيني ها را هم رد كرده اس��ت. 
آخرين اخبار منتشره در كوين تلگراف نشان مي دهد كه 
ارزش بيت كوين به كمتر از ۴۰۰۰ دالر رسيده و هم اكنون 
۳۶۰۰ دالر معامله شده است. اين درحالي است كه پيشتر 
تحليلگران پيش بيني كرده بودند كه كمترين مرز سقوط 
اين ارز ديجيتال رمزپايه ۴۸۰۰ دالر خواهد بود و تا پايان 
س��ال جاري ميالدي دوب��اره به ۱۵ هزار دالر مي رس��د. 
هفته هاي اخير با سقوط ناگهاني و مداوم ارزش بيت كوين، 
بازار ارزهاي ديجيتال رمزنگاري ش��ده با شوك و شرايط 
غيرمنتظره روبرو و همين امر موجب ش��د كه بسياري از 
سرمايه گذاران و معامله گران از خريد و سرمايه گذاري روي 
آن اجتناب كرده و منتظر بمانند كه آينده اين ارز به كجا 
خواهد رسيد و چگونه رقم زده خواهد شد.  اين شوك ارزي 
به گونه اي در بازارهاي جهاني بوده است كه تنها در عرض 
۲۴ ساعت بيت كوين ۱۳ الي ۱۴ درصد از ارزش خود را در 

برابر دالر از دست داده است .

استنفورد |  دانشمندان دانشگاه استنفورد حسگرهايي 
را روي يك دستكش توسعه داده اند كه حس المسه را به 
ربات ها القا مي كند تا بدين ترتيب ربات ها بتوانند اشياي 

حساس را با دقت و بدون آسيب به آنها جابه جا كنند.
مهندسان دانشگاه استنفورد يك دستكش الكترونيكي 
را توسعه داده اند كه مي تواند به ربات ها حس المسه دهد.

اين اختراع جديد از حس��گرهاي پيشرفته برخوردار 
است كه مي توانند به دست هاي رباتيك اجازه دهند كه 
اشيايي به ظرافت يك تمشك را بدون آسيب برداشته 
و جابه جا كنند.  “ژنان بائو “ مهندس شيمي دانشگاه 
استنفورد و سرپرست اين پروژه گفت: اين فناوري، ما را 
در راهي قرار مي دهد كه روزي بتوانيم به ربات ها نوعي 
از قابليت هاي س��نجش در پوست انسان را ببخشيم. 
اين فناوري به معناي واقعي كلمه تقليد از شيوه هايي 
است كه اليه هاي پوست انسان در دست ها براي القاي 
حس المس��ه اس��تفاده مي كند. براي رسيدن به اين 
فناوري، “بائو “ و همكارانش، پايه مكانيزم خود را روي 
خاره )spinosum( قرار دادند كه يك اليه فرعي پر 
از برآمدگي از پوس��ت انسان است كه براي تشخيص 
فشار، حرارت و س��اير محرك هاي مربوط به لمس، با 
اليه بيروني همكاري مي كند. يكي از زمينه هايي كه 
محققان بطور خاص بر آن تمركز كردند، س��اختاري 
اس��ت كه به انس��ان اجازه مي دهد كه ني��روي برش 

)shear force( را حس كند. 

زد دي ن�ت| به گفت��ه محققان امنيتي، بس��ياري از 
برنامه هاي آنتي ويروس نيز از مقابله با نفوذ بدافزارهاي 
مرتبط با سرقت ارزهاي ديجيتال رمزپايه به رايانه كاربران 
ناتوان و عاجز مانده اند. ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده 
خيلي زودتر از آن چيزي كه تصور مي شد، در ميان مردم 
و كاربران در فضاي اينترنت به محبوبيت و شهرت بااليي 
دست يافته  به گونه اي كه بسياري از كاربران و سازمان ها 
از اين طريق توانستند ثروت بسياري را به دست بياورند. 
اين روزها كه بازار ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده بسيار 
داغ شده، وب سايت ها، حساب هاي كاربري و پلت فرم هاي 
بسياري براي استخراج بيت كوين يا بيت كوين ماينينگ 
ايجاد شده است تا بتوانند با اس��تفاده از آنها به خريد و 
فروش و مب��ادالت تجاري كالن اقدام كنند. همزمان با 
استقبال بي نظيري كه از استخراج اين ارزهاي ديجيتال 
شد، بسياري از هكرها و مجرمان سايبري نيز به منظور 
استخراج بيت كوين ماينينگ، از حساب هاي كاربري، 
مرورگرهاي اينترنتي و دستگاه هاي متصل به اينترنت 
كاربران )گوش��ي همراه و رايانه( به رايانه و دستگاه هاي 
الكترونيك��ي آنها نف��وذ يافته و از اطالعات ش��خصي 
آنها سوءاس��تفاده كرده و به س��رقت ارزهاي ديجيتال 
استخراج شده مي پردازند. حاال به تازگي محققان فعال 
در حوزه امنيت س��ايبري عنوان كرده اند كه بسياري از 
آنت��ي ويروس هاي قدرتمند موجود در ب��ازار ابزارهاي 
الكترونيكي نيز قادر نيستند به مبارزه و مقابله   بپردازند.

روابط عمومي وزارت ارتباطات | وزير ارتباطات 
با بيان اينكه دولت الكترونيك باعث صرفه جويي در 
پرداخت هزينه كارت سوخت براي مردم شده است، 
گفت: تنها با سه كليك مي توانيد كارت بانكي را به 

كارت سوخت متصل كنيد.
محمدجواد آذري جهرمي در اينس��تاگرام نوشت: 
دولت الكترونيك باعث صرف��ه جويي در پرداخت 
هزينه كارت س��وخت براي مردم خواهد ش��د. وي 
ادامه داد: همچنين صف هاي طوالني انتظار از بين 
خواهند رفت و نيز به جاي يك هفته زمان موردنياز 
براي ارسال كارت سوخت به منازل از طريق پست، 
تنها ساعتي پس از ورود اطالعات به سامانه، كارت 

بانكي شما به كارت سوخت تبديل خواهد شد. 
جهرمي با انتشار ويدئويي در اينستاگرام ادامه داد: 
مردم مي توانند كارت بانكي خود را به كارت سوخت 
تبديل ك��رده و ديگر نياز به كارت س��وخت جديد 

نداشته باشند. 
البته دريافت كارت س��وخت با سه كليك از طريق 
كارت هاي بانكي ممكن است و از چند روز ديگر فقط 

با داشتن كارت سوخت مي توان بنزين زد. 
در اين زمينه وزير نفت گفته اس��ت ك��ه اين اقدام 
به معن��اي س��هميه بندي و افزايش نرخ س��وخت 

نخواهد بود. 
وزير ارتباطات ادامه داد: هنوز فرآيندهاي بسياري 
باقي مان��ده كه با اس��تفاده از دول��ت الكترونيكي 
مي توانيم به رفاه بيش��تر مردم، افزايش ش��فافيت، 
كاه��ش هزينه هاي مردم و دولت دس��ت يابيم كه 
البته اين موضوع نيازمند همكاري و تعامل بيش��تر 

سازمان ها و نهادها است. 
همچنين، مع��اون وزير ارتباطات با بيان اينكه ثبت 
نام كارت سوخت از طريق اپليكيشن »دولت همراه« 
از روز ۵ آذرماه فعال مي ش��ود، نحوه فعال س��ازي 
كارت بانكي به عنوان كارت سوخت را از طريق اين 
اپليكيشن اعالم كرد. امير ناظمي در شبكه اجتماعي 
توئيتر نوش��ت: ثبت ن��ام كارت س��وخت از طريق 
اپليكيش��ن »دولت همراه« يا س��ايت دولت همراه 
به نش��اني mob.gov.ir از روز دوشنبه ۵ آذرماه 

جاري فعال مي شود. 
وي ادامه داد: هنوز اين نس��خه فعلي داراي قابليت 
ثبت نام نيس��ت و از روز دوش��نبه خوش آمدگوي 

شما هستيم. 
رييس س��ازمان فناوري اطالعات ايران با اشاره به 
نحوه ثبت نام براي كارت س��وخت، گفت: كس��اني 
كه كارت س��وخت قبلي را ندارند يا مايل هس��تند 
از كارت بانك��ي خود اس��تفاده كنن��د، مي توانند با 
 )mob.gov.ir( مراجعه به س��ايت دولت هم��راه
وارد قس��مت دريافت صدور كارت المثني سوخت 
ش��ده و درخواس��ت خود را ثبت كنند. معاون وزير 

ارتباطات با انتشار ويديوئي درباره چگونگي استفاده 
از اپليكيش��ن دولت همراه نيز گفت: كاربر بايد اين 
اپليكيش��ن را از بازارهاي اندروي��دي و IOS روي 

موبايل خود دانلود و نصب كند. 
پس از آن اطالعات خود از جمله شماره موبايل را در 
س��امانه وارد كرده تا يك كد براي كاربر ارسال شده 
و ب��ا وارد كردن كد موردنظر، امكان اس��تفاده براي 

كاربر فراهم مي شود. 
وي افزود: در مرحله بعد با انتخاب گزينه درخواست 
صدور كارت المثني وارد مرحله ثبت نام ش��ده و با 
واردكردن كدملي و تاريخ تولد، مش��خصات كاربر 

تاييد مي شود. 
سپس با انتخاب نوع وس��يله نقليه و شماره سريال 
۸ رقمي ذيل باركد در پشت كارت خودرو يا شماره 
VIN مي توان خودرو را معرفي كرد. در مرحله آخر 
شماره كارت هاي بانكي متعلق به كاربر نمايش داده 
مي شود كه كاربر يكي از اين كارت ها را انتخاب كرده 
تا اطالعات همان كارت به اطالعات وسيله نقليه وي 

متصل شود. 
ناظمي با تاكيد براينكه اين فرآيندها رايگان اس��ت 
و با تاييد نهايي اطالعات كاربر ثبت مي شود، ادامه 
داد: در اي��ن روش كارت بانكي ش��ما همان كارت 

سوخت شما است. 
رييس س��ازمان فن��اوري اطالعات با بي��ان اينكه 
هوش��مندي در اتصال س��امانه هاي مختلف است، 
گف��ت: كارب��ران مي توانند با مراجع��ه حضوري به 
پليس +۱۰ نيز نس��بت به ثبت نام كارت س��وخت 

المثني اقدام كنند.

كانال هاي تلگرامي به وايبر مي آيد

۱.۵ ميليون گوشي طي 7 ماه رجيستري شده است   ارزش ارز ديجيتالي 
همچنان در حال سقوط

دستكشي كه به ربات ها حس 
المسه مي دهد

 ناتواني آنتي ويروس ها در مقابله 
با  بدافزارهاي ارز ديجيتالي

 تبديل كارت بانكي به كارت سوخت از امروز

 Mon. Nov 26 .  دوشنبه    5 آذر 1397   18 ربيع االول 1440  سال پنجم    شماره   1253  2018 

رويداد

دريچه فراسو

 رباتي كه به كاربر خود 
غذا مي دهد

ديلي مي�ل | محقق��ان يك ب��ازوي رباتيك 
ساخته اند كه روي قفسه سينه كاربر قرار مي گيرد 
و با توجه به حاالت صورت كاربر يا مخاطب او به 

آنها غذا مي دهد.
گروهي از محققان يك ربات عجيب ساخته اند 
كه روي قفسه سينه فرد بسته مي شود و مي تواند 
هنگامي كه افراد خسته هستند، به آنها غذا بدهد. 
اين بازوي رباتيك Arm�A�Dine نام دارد و 
روي قفسه سينه كاربر قرار مي گيرد. سپس غذا را 

از بشقاب به سمت دهان كاربر مي برد.
البته تاكنون فقط نمونه اوليه ربات ساخته شده 
اس��ت.Exertion Games Lab در دانشگاه 
RMIT اس��تراليا با همكاري موسسه طراحي 
اطالعات فناوري هند اين ربات را ساخته اند. در 
تجربه غذا خوردن هر س��ه بازو )دو بازوي فرد و 
نس��خه رباتيك( براي غذا دادن ب��ه كاربر يا فرد 
ديگري به كار مي رود. بازوي رباتيك به وسيله يك 
جليقه روي قفسه سينه كاربر قرار مي گيرد. يكي از 
محققان درباره نحوه غذا خوردن با بازوي رباتيك 
مي گويد: ما بازوي رباتيك را طوري قرار داديم كه 
حركات آن به وسيله حاالت صورت كاربر يا طرف 

مقابل او تعيين مي شود.
 اين بازو بطور خودكار به سمت باال و پايين حركت 
مي كند اما غذا را به سمت دهان نمي برد بلكه به 
دليل وجود حسگرهاي ايمني غذا را در فاصله ۱۰ 

سانتي متري دهان فرد مي برد.
البته ربات ها كامال خودكار نيس��تند و افراد بايد 
حركت كنند تا آنها دقيقا باالي بشقاب غذا قرار 
بگيرند. اگر فرد بخندد، ربات به او غذا مي دهد و اگر 
اخم كند ربات از غذا دادن به او خودداري مي كند.

حمايت از ۱۰ ايده برتر 
استارت آپي كليد خورد

ايس�نا| رييس پارك علم و فناوري دانش��گاه 
تهران از حمايت از ۱۰ايده برتر استارت آپ ويكند 
جشنواره دانشمندان و انديشمندان جوان خبر 
داد. عباس زارعي در مراسم استارت آپ ويكند 
جشنواره انديشمندان و دانشمندان جوان كه در 
محل پارك علم و فناوري دانشگاه تهران برگزار 
شد، گفت: پيش از اين خيرين به دنبال راه اندازي 
و تأسيس مدارس و مساجد بودند اما در سال هاي 
اخير كه توسط رهبري، اقتصاد مقاومتي تأكيد 
ش��ده اس��ت توجه به اقتص��اد دانش بنيان نيز 
قوت گرفت��ه. به همين  دليل خيرين به س��مت 
پشتيباني از ايده ها و تبديل ايده ها به كسب وكار 
پيش رو هستند كه حمايت ازاين ۱۰ ايده برتر 
استارت آپي نيز در همين راستا انجام شده است. 
اين ايده ها پس از سه روز بررسي بايد سه ماه دوره 
تبديل به محصول را بگذرانند و طي اين سه ماه 
بتوانند محصول اوليه را توليد كنند تا در نهايت 
براي ايده هاي برتر، سرمايه گذار پيدا شود وبتوانيم 

انها را به مرحله تجاري سازي برسانيم .

صورت رباتيكي كه قابليت 
اخم كردن و خنديدن دارد

ديلي ميل| محققان يك سركودكانه رباتيك 
س��اخته اند كه مي تواند حاالت مختلف مانند 

خنديدن و اخم كردن را در صورت نشان دهد.
 محققان دانش��گاه اوزاكا در ژاپ��ن اين ربات را 
س��اخته اند كه Affetto نام گرفته است. آنها 
براي ساختن اين سررباتيك با مشكالتي روبرو 
بودند زيرا بايد طي��ف طبيعي حركات صورت 
انس��ان را اندازه گيري مي كردن��د، براي توليد 
پوست ربات با مشكالتي روبرو بودند و مهندسي 

ظريف حركات نيز كار سختي بود.
 نخستين مدل ربات اندرويدي در يك تحقيق 
در ۲۰۱۱ رونمايي ش��د. از آن زم��ان تاكنون 
محققان مشغول بررسي و تحقيق براي ساخت 

نسل دوم ربات بوده اند.
به هرح��ال اكنون اي��ن رب��ات مي تواند بطور 
نامحسوس قس��مت هايي از لب يا پلك خود را 
باال و پايين ببرد تا حالتي خ��اص در صورت را 

نشان دهد.
محققان براي ساخت ربات ۱۱۶ نقطه مختلف 
در صورت شناسايي و مكانيسم هاي الزم براي 

خلق حاالت مختلف را تحليل كردند.

 اپل توليد »آيفون ايكس« 
را از سر مي گيرد

ونچور بيت| اپل قصد دارد دوباره توليد آيفون ايكس 
را از سرگيرد. احتماال اين موبايل در بازارهايي مانند 
هند و چين عرضه شود كه مشتريان از قيمت باالي 

آيفون شكايت داشتند.
پس از آغاز توليد آيفون ه��اي جديد چندي پيش 
اخباري از توقف توليد موبايل پرچمدار اپل در ۲۰۱۷ 
)آيفون ايكس( منتشر ش��د. اما طبق گزارش هاي 
جديد قرار است توليد آيفون ايكس دوباره آغاز شود. 
طبق گزارش روزنامه وال استريت ژورنال، قراردادهاي 
اپل و حساسيت روي قيمت براي مصرف كننده دليل 

از سرگيري دوباره توليد آيفون ايكس است.
اپل پس از كاهش توليد آيفون ايكس اس و آيكس 
اس مكس، ميزان خريد نمايش��گرهاي OLED از 

سامسونگ را كاست.
درهمين راستا به نظر مي رسد اين شركت براي جبران 
شكاف در محصوالتش در بازار به جاي توليد آيفون 
ايكس اس قصد دارد توليد آيفون ايكس را دوباره آغاز 
كند اين درحالي اس��ت كه هزينه هاي توليد آيفون 

ايكس كمتر از نسخه هاي جديد است. 
اما به نظر نمي رسد درآينده نزديك آيفون ايكس در 
فروشگاه هاي اين برند در امريكاي شمالي عرضه شود. 
اين دستگاه براي بازارهاي منتخبي توليد مي شود كه 

تقاضاي كافي براي آن وجود داشته باشد.
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سيزدهمين اجالس بين المللي تعاون در آسيا و اقيانوسيه برگزار شد

با برگزاري »سيزدهمين اجالس بين المللي تعاون در آسيا و اقيانوسيه« در تهران

شهردار اصفهان: 

شكست سياست انزواي ايران

ايران ميزبان تعاونگران ۴قاره

جهان شهر اصفهان براي همه افتخار آفريده است

رييس اتاق تعاون ايران با اشاره به برگزاري اجالس 
تعاوني هاي آس��يا و اقيانوس��يه در ته��ران گفت: 
برگزاري اجالسي در اين سطح با حضور ۳۰ كشور 
و ۴ قاره، نمايشي از شكست تالش هاي امريكا براي 

ايجاد انزواي سياسي براي ايران است.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني اتاق تعاون ايران، 
بهم��ن عبدالله��ي رييس ات��اق تعاون اي��ران در 
خصوص سيزدهمين اجالس منطقه اي تعاون در 
آسيا و اقيانوس��يه كه در 5 تا 9 آذر ماه به ميزباني 
ايران برگزار مي ش��ود، با تأكيد بر اهميت ميزباني 
يك اجالس بين المللي در شرايط تحريم ها گفت: 
برگزاري اين اجالس با آغاز تحريم ها همزمان شده 
و به همين دليل سعي كرديم تا در باالترين سطح 
برگزار شود چرا كه يكي از اهداف امريكا در اعمال 
تحريم هاي اقتصادي، انزواي سياسي ايران است و 
برگزاري اجالسي در اين سطح با حضور ۳۰ كشور 
و ۴ قاره خود نمايشي از شكست تالش هاي امريكا 

براي ايجاد انزواي سياسي براي ايران است.
رييس اتاق تعاون ايران در تبيين اهداف برگزاري 
اين اجالس يادآور شد: تعاوني ها دو هدف اقتصادي 
و اجتماعي را دنبال مي كنند كه اهداف اقتصادي 
آنها بيش��تر از اهداف اجتماعي شان شناخته شده 
اس��ت اما فعاالن بخش تعاون به اهداف اجتماعي 
نيز پايبند هس��تند.بهمن عبدالله��ي رييس اتاق 
تعاون ايران، ضمن تايي��د بر اهميت بخش تعاون 
بيان داشت: شركت هاي تعاوني براي حداقل 28۰ 
ميليون نفر در سراس��ر جه��ان در داخل يا درون 
تعاوني ها مش��اغل نيمه وقت يا تمام وقت را ايجاد 
كرده اندكه تقريبًا 1۰ درصد از كل جمعيت شاغل 

را تشكيل مي دهند.
وي در تش��ريح تعاون در آس��يا و اقيانوسيه بيان 
داش��ت: اتحاديه بين المللي تعاون ICA با هدف 
ايجاد دفتر منطقه اي و مركز آموزش براي جنوب 
شرق آسيا در سال 196۰ پس از بحث هايي كه در 
كنگره هاي مختلف اتحاديه درسال 19۴8 صورت 
گرفت، به منطقه آسيا - اقيانوسيه ورود پيدا كرد. 
اين مقام مس��وول در خصوص اجالس منطقه اي 
تعاون اظهار داشت: اجالس منطقه اي هر دوسال 
يك ب��ار و با حضور نمايندگان س��ازمان هاي عضو 
كه باالترين مق��ام پس از اتحاديه بين المللي تعان 
محسوب مي ش��وند، برگزار مي شود. اين اجالس 
زمينه گردهمايي همه اعضا را جهت ايجاد فضايي 
ب��راي بحث در مورد مس��ائل مربوط به توس��عه و 
رشد سازمان هاي تعاوني همچنين فرصتي براي 
شبكه س��ازي و ايجاد اتحاد براي س��ود طرفين را 
فراه��م مي كند. اولي��ن دوره اج��الس منطقه اي 
در س��ال 1995 برگزار ش��د و از آن سال به بعد به 
صورت دوساالنه با ميزباني كشورهاي عضو ادامه 
دارد. اج��الس منطقه اي ش��امل انجمن تعاوني و 
رويدادهاي مربوط به آن است كه توسط كميته هاي 

منطقه مربوطه برگزار مي ش��ود. عبداللهي افزود: 
موضوعي كه در س��ال 2۰18براي باالترين سطح 
اجالس در زمينه توسعه پايدار در نظر گرفته شده 
عبارت است از: »تبديل به جوامع پايدار و مقاوم«. 
نياز به رش��د اقتصاد واقعي، فراهم س��ازي شرايط 
براي ايجاد اشتغال پايدار همچنين افزايش ثروت 
ك��ه منافع اقتص��ادي را با مش��كالت اجتماعي و 
زيست محيطي تركيب مي كند بيشتر از هميشه 
محسوس است. مدل كسب و كار تعاون با تمركز بر 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي اعضا 
و اصول دموكراتيك قدرتمن��د خود، راه حل هاي 
ساده اما عملي را جهت حل مسائل اصلي اجتماعي 
و اقتص��ادي زمان ح��ال ما ارايه مي كن��د. پس از 
بحران هاي مالي و اقتصادي بين المللي، تعاوني ها 
قدرت و انعطاف پذيري خود را به اثبات رسانده اند. 
مدل كسب و كار تعاون مي تواند روند نابرابري رو به 
رشد را متوقف و نقش مهمي در ساختن اقتصادي 

پايدار و مقاوم ايفا كند.
اين مقام مس��وول ات��اق تعاون ايران، با اش��اره به 
ميزباني ايران براي »سيزدهمين اجالس منطقه اي 
تعاون در آسيا_ اقيانوسيه« ابراز داشت: اتاق تعاون 
ايران با توجه به فعاليت ه��اي بين المللي كه طي 
سال هاي اخير داشته اس��ت، براي اولين بار موفق 
ب��ه دريافت ميزباني اجالس منطق��ه اي تعاون در 
بخش آس��يا و اقيانوسيه شده است. وي ادامه داد: 
اين دوره، سيزدهمين دوره اجالس منطقه اي آسيا 
و اقياونس��يه اس��ت كه از 26 تا ۳۰ نوامبر - 5 تا 9 
آذرماه در تهران برگزار مي شود كه نمايندگاني از 
بخش هاي مختلف و مهم تعاوني ها در كشورهاي 
آسيا و اقيانوس��يه در اين اجالس حضور خواهند 
داش��ت. »با توجه ب��ه اينكه اتحادي��ه بين المللي 
تعاون بخش آس��يا و اقيانوس��يه، قويترين مرجع 
تعاون منطقه اي از نظر حجم مبادالت تجاري در 
جهان به ش��مار مي رود و به دليل ارتباطي كه اين 
بخش با س��ازمان ملل در زير شاخه برنامه عمران 
س��ازمان ملل متحد )UNDP( و سازمان جهاني 
كار )ILO( دارد، برگ��زاري اين اجالس از اهميت 

ويژه اي برخوردار است. 
وي افزود: محوري ترين فعاليت اقتصادي تعاوني ها 
جمع آوري س��رمايه هاي خرد و استفاده از آن در 
كارهاي كالن، ايجاد شغل و كاهش فاصله طبقاتي 
اس��ت همچنين اه��داف بخش تع��اون در حوزه 
اجتماعي مواردي از جمل��ه توزيع عادالنه ثروت، 
كاهش فقر، ايجاد س��رمايه اجتماعي و روحيه كار 

جمعي است.
وي با اش��اره به اينكه تعاوني ها در پيشبرد اهداف 
اقتص��ادي و اجتماع��ي در دنيا گس��ترش خوبي 
داش��ته اند، گفت: ما با وجود آموزه هاي فرهنگي و 
مذهبي در حالي كه بايد در پيشبرد اهداف تعاون 
جلوتر بوديم اما مي بينيم كه غربي ها در اين زمينه 

پيشرو هستند.وي ادامه داد: بعد از انقالب اسالمي 
و تصويب قانون اساس��ي به خصوص در اصول ۴۳ 
و ۴۴ حضور و نقش تعاوني ها پررنگ تر ديده ش��د 
و حاال ما 18۰ هزار تعاوني با 1۴ گرايش گوناگون 
داريم؛ گرچ��ه همچنان با اه��داف بخش تعاون و 
رس��يدن به س��هم 25 درصدي از اقتصاد فاصله 
زيادي داريم كه تالش مي ش��ود در اين زمينه به 

اهداف نزديك تر شويم.
عبداللهي با اشاره به آماري از وضعيت تعاون در دنيا 
يادآور ش��د: در دنيا 2 ميليون و 6۰۰ هزار تعاوني 
وجود دارد كه يك ميلي��ارد و 2۰۰ هزار نفر عضو 
آن هستند و 28۰ ميليون شغل از قبل آنها ايجاد 
شده اس��ت و در واقع سهم 1۰ درصدي از اشتغال 
دنيا را دارند. در ايران نيز يك ميليون و 8۰۰ هزار 
نفر يعني حدود 8 يا 9درصد مشاغل موجود مربوط 
به بخش تعاون هس��تند. رييس اتاق تعاون ايران 
گردش مالي بخش تعاون در دنيا را در سال 2۰1۷ 
مبلغ 2.1 تريليون دالر مربوط به ۳۰۰ تعاوني برتر 
دنيا دانس��ت و گفت: اين ارقام نشان دهنده حجم 
باالي فعاليت تعاوني ها در دنياس��ت.رييس اتاق 

تعاون ايران برگزاري اين اج��الس را يك فرصت 
تاريخي براي ب��ه نمايش گذاش��تن ظرفيت ها و 
توانمندي هاي بخش تعاون برشمرد و گفت: ايجاد 
شغل، تقسيم عادالنه ثروت، كاهش فاصله طبقاتي 
و رونق اقتص��ادي از طريق تعاوني ها الزاماتي دارد 
كه ارتباطاتي از اين دست از جمله اين الزامات به 
ش��مار مي آيد.وي تعداد كشورهاي شركت كننده 
در اين اجالس را بالغ بر ۳۰ كشور كه عمدتًا مربوط 
به منطقه آسيا و اقيانوسيه هستند برشمرد و گفت: 
البته از ساير مناطق و قاره ها نيز شركت كنندگاني 
داريم كه در مجموع 15۳ ش��ركت كننده حضور 
خود را قطعي كرده ان��د.وي معرفي ظرفيت هاي 
بخش تعاون، تعامالت اقتصادي بين تعاوني هاي 
ايران و تعاوني ه��اي دنيا با نگاه ص��ادرات محور، 
هدف گذاري بازار صادرات محصوالت تعاوني ها و 
آش��نايي با روش هاي نوين مديريت در تعاوني ها، 
روش هاي نوين كسب و كار و تأمين مالي برشمرد.

به گفت��ه وي امض��اي دو تفاهم نامه با دو كش��ور 
از جمل��ه برنامه ه��اي س��يزدهمين اج��الس در 
تهران اس��ت همچنين در بخ��ش جانبي اجالس 

نمايشگاهي براي به نمايش گذاشتن ظرفيت هاي 
بخ��ش تع��اون و همچني��ن ايجاد مجال��ي براي 
گفت وگو ب��راي تجار از ديگ��ر برنامه هاي جانبي 
اجالس خواهد بود.وي ادام��ه داد: تفاهم نامه ها با 
هند و س��ريالنكا در بخش تع��اون، مبادله هيات 
تجاري، برنامه هاي آموزش��ي و تحقيقاتي خواهد 
ب��ود. همچنين ي��ك تفاهم نام��ه نيز ب��ا اتحاديه 
بين المللي تعاوني ها در جريان اين اجالس خواهيم 
داشت.به گفته وي همچنين در كميته تحقيقات 
اين همايش ۴6 مقاله از سراسر دنيا دريافت شده 
كه بخش��ي از ميهماناني كه از ساير قاره ها حضور 
دارند، كساني هس��تند كه براي اين اجالس مقاله 

ارسال كرده اند. 
در عين حال كه روس��اي مناطق ديگ��ر اتحاديه 
بين الملل تعاون در اج��الس حضور دارند.وي در 
پاسخ به س��وال ديگري درباره استفاده از ظرفيت 
بخش تع��اون در دوران تحريم ها گفت: تعاوني ها 
جزو فهرس��ت تحريم ها نيستند و بر همين اساس 
مي توان از ظرفيت تعاوني ها در اين دوران براي باال 

بردن حجم مبادالت تجاري استفاده كرد.

س��يزدهمين اجالس بين المللي تعاون در آسيا و 
اقيانوسيه )ICA( از تاريخ 9-5 آذرماه به ميزباني 
اتاق تعاون ايران در مركز همايش هاي بين المللي 
صداوس��يما جمهوري اس��المي اي��ران با حضور 
1۷۰ ميهم��ان از 25 كش��ور خارج��ي و بيش از 
۳۰۰ ش��ركت كننده اعم از فع��االن حوزه تعاون و 

شخصيت هاي مهم كشوري برگزار مي شود. 
س��يزدهمين اجالس بين المللي تعاون در آسيا و 
اقيانوسيه )ICA( از تاريخ 9-5 آذرماه به ميزباني 
اتاق تعاون ايران در مركز همايش هاي بين المللي 
صداوس��يما جمهوري اس��المي اي��ران با حضور 
1۷۰ ميهم��ان از 25 كش��ور خارج��ي و بيش از 
۳۰۰ ش��ركت كننده اعم از فع��االن حوزه تعاون و 

شخصيت هاي مهم كشوري برگزار مي شود.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني اتاق تعاون ايران، 
س��يزدهمين اجالس بين المللي تعاون در آس��يا 
و اقيانوس��يه به ميزباني اتاق تعاون ايران از 5 تا 9 
آذر در مركز همايش هاي بين المللي صداو س��يما 

برگزار مي شود. 
براس��اس اين گزارش، 1۷۰ ميهم��ان خارجي از 
25 كشور در سيزدهمين اجالس حضور خواهند 
داشت كه اين كشورها شامل چين، روسيه، هند، 
ژاپن، كره جنوبي، سنگاپور، آرژانتين، بلژيك، كنيا، 
نيجريه، اردن، فلس��طين، مال��زي، تركيه، ايتاليا، 
كانادا، فرانسه، لهس��تان و…… هستند.گفتني 
است، كميته هاي ويژه اي در منطقه جهت مراقبت 

از منافع بخش ها ايجاد شده اند وكميته ها حاميان 
اداري خ��ود را براي ي��ك دوره دو س��اله انتخاب 
مي كنند، در حال حاضر كميته هاي ذيل در منطقه 

فعاليت مي كنند: 
كميته كش��اورزي، • كميته توسعه منابع انساني، 
• كميت��ه همكاري ه��اي دانش��گاهي، • كميت��ه 
مصرف كنن��ده، • كميت��ه جنس��يت، • كميت��ه 
جنگل��داري، • كميته اعتب��اري و بانكي، • كميته 
همكاري ه��اي جوانان، • كميت��ه تحقيقات.الزم 
به ذكر است كه روز ۷ آذر ماه جاري )چهارشنبه( 
نشس��ت اصلي با حضور و سخنراني مقامات ارشد 
جمه��وري اس��المي از س��اعت 9.۳۰ صبح تا 18 

برگزار مي شود.

مراسم رس��مي نكوداش��ت روز اصفهان با حضور 
نمايندگان 1۰ كشور، اعضاي شوراي شهر و برخي 
از مديران شهري و كشوري در روز اصفهان در هتل 

عباسي اصفهان برگزار شد.
ش��هردار اصفهان در اين مراسم ضمن برشمردن 
 ويژگي ه��اي اي��ن كالن ش��هر تاريخ��ي گف��ت: 
جهان شهر اصفهان براي همه افتخار آفريده و معيار 
سنجش هويت بشري است، بنابراين همه وظيفه 

داريم اين جهان شهر را پاس بداريم.
قدرت اهلل نوروزي در پاس��خ به اين پرسش كه چرا 
بايد اصفهان را گرامي داش��ت و ب��راي آن اينگونه 
جشن نكوداش��ت برپا كرد ؟ گفت: اگر دو ويژگي 
در كس��ي يا چيزي وجود داش��ته باشد، شايسته 
قدرداني و نكوداش��ت است، اول آنكه اگر آن كس 
يا آن چيز براي بش��ريت افتخاري به ارمغان آورده 
باشد بطوري كه انس��ان به آن ببالد، دوم آنكه آن 
كس از چن��ان مبنا و معنايي برخوردار باش��د كه 
انسان هويت خود را تعريف و بر اساس آن موقعيت 

خود را ارزيابي كند.
شهردار اصفهان خاطرنشان كرد: اصفهان نه يك 
ويژگي بلكه هر دو خصوصي��ت را يك جا در خود 
جمع كرده اس��ت همه براي هم��ه افتخار آفريده 
و هم معيارس��نجش هويت بشري است، بنابراين 
همه وظيفه داريم اين شهر را پاس بداريم.نوروزي 

اضافه كرد: نكوداشت فقط توسط شهروندان انجام 
نمي شود، بلكه وظيفه همه ايرانيان و جهانيان است 
تا اين جهان شهر را گرامي بدارند؛ اين اسطوره شهر 
را بايد با تمام دستاوردهاي مدني، شكوه فرهنگي 
و نيز تجربه غني و منحصر به فرد شهرس��ازي كه 
از خالل هزاره ها تكرار و تكثير شده است، گرامي 

داشت.
وي با تاكيد بر اينكه اصفهان هم هويت آفرين است 
و هم افتخار آميز، تصريح كرد: نخس��تين ظرفيت 
افتخارآفرين اصفهان، جهان ش��هر بودن آن است 
ك��ه به دليل پيش��ينه  تاريخي، نق��ش اثرگذار در 
مسير جاده ابريش��م و توانايي گفت وگو در سطح 

بين المللي ميسر شده است.
شهردار اصفهان با اشاره به آنكه جهاني را مي توان 
در اصفهان ديد، ادامه داد: دومين ظرفيت اصفهان، 
ويژگي اس��طوره ش��هري اين س��رزمين مقدس 
اس��ت كه قابليت نمادين براي الگو شدن را دارد؛ 
 اين اس��طوره به دس��ت اهال��ي هنرمن��د، عالم و 

باريك انديش اين شهر شكل گرفته است.
ن��وروزي گفت: اصفهان اس��طوره ش��هري داراي 
هويت هاي گوناگون اس��ت كه براي جهان امروز، 
هنوز ه��م تازگي دارد.ن��وروزي ادامه داد: فرصت 
س��وم آن اس��ت كه گذش��ته و حال را دست مايه 
تدوين فرايندهاي آتي كرده و با اجماع همگرايانه 

و همدالنه براي ساماندهي شهري فرهنگي و خالق 
اقدام كنيم.در اين مراس��م رييس شوراي اسالمي 
ش��هر اصفهان نيز با اشاره به س��ابقه تاريخي شهر 
اصفهان، اف��زود: برخي آثار همچون بناهاي محور 
آتشگاه و قسمتي از مسجد جامع، متعلق به پيش 
از اسالم است و اين مطلب نشان دهنده تمدن بيش 
از 15۰۰ اصفهان است كه نظير آن در كمتر شهري 

در دنيا ديده مي شود.
فتح اهلل معين ادامه داد: آنچه درخشش اصفهان را 
پس از اسالم نيز ادامه داد، پايبندي مردم آن به دين 
 پيامبر اسالم و نيز رواداري و زندگي مسالمت آميز

با پيروان س��اير اديان بوده  است و امروز نيز افتخار 
داريم كه پيروان دين يهود، مسيحيت و زرتشت، 
در اين شهر همچنان به راحتي زندگي و كسب وكار 
مي كنند، احساس مضيقه نكرده و در ساخت شهر 
با اهالي ديگر اصفهان هم��راه بوده اند.وي تصريح 
كرد: آنچه امروز از شهر اصفهان مي بينيم ساخته 
دست مردمي است كه با همه وجودشان معتقد به 
كار فرهنگي همراه با اصول اخالقي و مبتني بر علم 
و كوشش بوده اند كه اين امر در حفظ آثار تاريخي 
اين شهر مشهود است؛ آثاري كه در قرون مختلف 
دست به دس��ت چرخيده تا ميراثي براي ما باشد.

مع��اون اداري مالي وزير امور خارج��ه نيز در اين 
مراس��م گفت: وزارت امور خارجه ايران با تقويت 

دفاتر نمايندگي خود در مراكز اس��تان هاي كشور 
به خصوص اصفهان در راستاي حمايت از تقويت و 
توسعه روابط ديپلماسي شهري در كنار مسووالن 
و ش��هروندان اصفهان در رشد و پيش��رفت آوازه 
اصفهان مشاركت فعال خواهد داشت. محمدتقي 
صابري اظهار كرد: در اين مراس��م بطور رس��مي 
سالم وزير امور خارجه، دكتر ظريف را به مناسبت 
بزرگداشت روز اصفهان به مردم شريف و مسووالن 

اين كالن شهر ابالغ مي كنم.
وي ب��ا بيان اينكه ثمره اي��ن تالش هاي نوآورانه و 
خس��تگي ناپذير خلق مكات��ب علمي ملي و حتي 
بين المللي اس��ت، اظهار ك��رد: اصفهان در زمينه 
معماري، هنر، فرش، ش��عر و صنايع دستي خوش 
درخش��يده و اينها نمونه اي از هنرهاي فاخر است 

كه گواه خالقيت اصفهان است.
صاب��ري تأكيد ك��رد: اصفه��ان از ابع��اد مختلف 
اقتص��ادي از جمله صنع��ت و كش��اورزي داراي 
ظرفيت هاي بي شماري اس��ت و قطب مهم هنر، 
صنع��ت، گردش��گري، صنايع دس��تي و چهاراه 

ارتباطي ايران پهناور است.
معاون اداري و مالي وزير امور خارجه با بيان اينكه 
اصفهان با داشتن يك سوم صنايع دستي ثبت شده 
در جهان، مش��هور به ش��هر جهاني صنايع دستي 
است، گفت: در مس��ير تحوالت تاريخي، اصفهان 

همواره جزو پيشتازان تحوالت سياسي، اجتماعي 
و فرهنگي بوده است.

مع��اون اداري و مالي وزي��ر امور خارج��ه افزود: 
بزرگداش��ت روز اصفه��ان براي معرف��ي چنين 
گنجينه ارزش��مندي از آثار تاريخ��ي، فرهنگي، 
هنري و شناس��اندن خالقيت ه��اي فرهنگي در 
اين محدوده جغرافيايي و نشان دادن هم زيستي 
مسالمت آميز اديان مختلف نشان دهنده افق هاي 
روش��ن در اصفه��ان اس��ت و همه اينه��ا حاصل 
سرمايه هاي ارزشمند انساني اين شهر و ديار است.

وي با بيان اينكه در جهان امروز ش��هرهاي خالق 
نقش مهمي در عرصه هاي اقتصادي و انساني ايفا 
مي كنند، گفت: تقويت توسعه ديپلماسي شهري 
مي تواند بين مردم كشورها روابط دوستي و مودت 

ايجاد كند.
معاون اداري و مالي وزير ام��ور خارجه ادامه داد: 
تعامالت شهري در بخش هاي فرهنگي اقتصادي 
و دانشگاهي بايد تقويت ش��ود تا تأثيرات مثبتي 
در رواب��ط دولت ها داش��ته باش��د.صابري با بيان 
اينك��ه ديپلماس��ي عموم��ي يك��ي از موضوعات 
مهمي اس��ت كه در جهان ام��روز بايد به آن توجه 
خاص ش��ود، تصريح كرد: برگزاري اين نشست ها 
و بين المللي كردن اين رويدادها آثار س��ودمندي 

براي شهروندان اصفهاني خواهد داشت.
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خرم آباد|بارش باران در لرستان و به ويژه پلدختر 
كه از روز گذشته شدت بيشتري گرفته است باعث 
مسدود ش��دن برخي محورهاي مواصالتي و حتي 
تخريب برخي مناطق شده است. محور خرم آباد به 
پلدختر كه به علت باران شديد و احتمال ريزش كوه 
بر اساس اعالم رييس پليس راه لرستان شب گذشته 
براي پيشگيري از خطرات احتمالي مسدود شده بود 

امروز بازگشايي شد.
سرهنگ مرتضي چغلوند در توضيح اين خبر افزود: 
شب پيش به علت شرايط نامناسب جوي اين محور 
مسدود ش��ده بود كه با تالش دستگاه هاي مربوطه 
محور خرم آباد- پلدختر بازگشايي شده است. البته 
اين بازگشايي با احتياط است و امكان انسداد دوباره 
اين محور با توجه به ش��رايط و براي پيش��گيري از 
خطرات وج��ود دارد، لذا از رانن��دگان مي خواهيم 
با توجه به ش��رايط جوي با احتياط كامل رانندگي 
كنند. مديرعامل ش��ركت آبفار لرستان گفت: آب 
اكثر روستاهاي پلدختر قطع است و با وجود حضور 
اكيپ هاي آبفار استان در منطقه به علت مسدود بودن 
راه دسترسي امكان خدمات دهي وجود ندارد. عليرضا 
كاكاوند اظهار كرد: براثر س��يالب ديشب آب اكثر 
روستاهاي پلدختر قطع است. البته ميزان خسارت 
مشخص نيست و برخي از قطعي ها مربوط به قطع 
شدن برق و شكستگي لوله هاست. اكيپ هاي آبفار 
استان در منطقه حضور دارند اما زمان دقيق وصل 
شدن آب اين روستاها مشخص نيست و در صورت 

نياز تانكر آبرساني به روستاها فرستاده مي شود. 

سمنان|نخس��تين رويداد اس��تارتاپ ويكند 
استان س��منان با حضور 9۰ نفر از دانشگاه هاي 

استان، در دانشگاه دامغان برگزار شد.
در اين دوره استارتاپ از بين 55 ايده مطرح شده 
11 ايده انتخاب و در پايان به ۳ ايده برتر جوايزي 
اهدا شد. عبدالعلي بصيري رييس دانشگاه دامغان 
گفت: مهم ترين هدف برگزاري اين اس��تارتاپ 
حمايت و آشنايي جوانان و دانشجويان مستعد 
با حوزه هاي مختلف كار آفريني و ايجاد كس��ب 
وكار هاي جديد و چگونگي رقابت در فضاي كسب 
و كار و آشنا كردن افراد متخصص و ايده پرداز، با 

اين جوانان مستعد كارآفريني بود.

اهواز|مع��اون اجتماع��ي فرمانده��ي انتظامي 
خوزستان خبر شهادت دو نفر از ماموران انتظامي 
اهواز كه در برخي كانالهاي تلگرامي منتش��ر شده 
بود را تكذيب كرد.  س��رهنگ علي قاسم پور اظهار 
كرد: ي��ك كانال تلگرام��ي در اقدامي غير اخالقي 
و غير حرف��ه اي خبري مربوط به س��ال ها قبل در 
خصوص شهادت دو مامور انتظامي اهواز را منتشر 
كرد. وي افزود: برخي كانالها هم اين خبر جعلي را 
بدون اطمينان از صحت و سقم آن، تنها كپي كرده 
و در فضاي مجازي بازنش��ر دادند. قاسم پور گفت: 
كساني كه اين خبر جعلي را منتشر كرده اند تحت 
پيگردقانوني قرار خواهند گرفت. اين خبر مربوط به 
دو سال پيش است و اين كانالها معلوم نيست با چه 

انگيزه اي آن را منتشر كرده اند.

س�اري|رييس پليس راه استان مازندران با اشاره 
به اينك��ه در حال حاض��ر در محورهاي مواصالتي 
بارش خفيف برف را شاهد هستيم، گفت: رانندگان 
با س��رعت مطمئنه حركت كرده و زنجير چرخ نيز 
به همراه داشته باش��ند. سرهنگ عليرضا قدمي از 
وضعيت محورهاي مواصالتي اين استان خبر داد و 
اظهار كرد: در حال حاضر ترافيك در تمام محورها به 
صورت پرحجم و روان گزارش شده است. وي با بيان 
اينكه از صبح ديروز محدوديت تردد كاميون و تريلي 
در محور ه��راز و كندوان اجرا ش��د، تصريح كرد: از 
ساعت 1۳ محور كرج و از ساعت 1۴ رودهن يكطرفه 
شده و اين محدوديت تا پايان بارندگي ادامه خواهد 
داش��ت. رييس پليس راه استان مازندران گفت: در 
حال حاض��ر در محورهاي مواصالتي بارش خفيف 
برف را ش��اهد هستيم، بنابراين رانندگان با سرعت 
مطمئنه حركت كرده و زنجي��ر چرخ نيز به همراه 

داشته باشند.

شيراز|به علت آبگرفتگي كنارگذر هاي رودخانه 
خشك شيراز تا اطالع ثانوي مسدود شد.

معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري شيراز اعالم 
كرد: كنارگذر هاي رودخانه خشك به علت آبگرفتگي 
مسدود شده اس��ت و شهروندان ش��يرازي از تردد 
غيرضروري در معابر خودداري كنند.با شروع باران از 
روز جمعه تا كنون، سيالب در رودخانه خشك جاري 
شده و مردم شيراز كه سال هاست بارندگي چندان 
زيادي را در ش��هر خود نديده اند پر آب شدن آن را از 
لنز دوربين به تصوير كشيدند.جاري شدن سيالب در 
رودخانه خشك شيراز باعث خوشحالي مردم شده و 
عده زيادي را به تماشا نشانده است.رودخانه خشك در 
شيراز، فصلي است و در زمان بارندگي جاري مي شود.

رودخانه خشك شيراز يا هفت پيلي رودخانه اي فصلي 
است كه از ملحق شدن آب دو قنات نهر اعظم و چنار 
سوخته تشكيل شده و پس از عبور از شيراز به درياچه 
مهارلو مي ريزد. حوضه آبريز رودخانه خشك يكي از 

زير حوضه هاي درياچه مهارلو محسوب مي شود.

سخنرانان ويژه از ساعت ۹.۳۰ صبح تا 1۳ روز چهارشنبه
سمتسخنرانان ويژهرديف

رييس محترم مجلس شوراي اسالميجناب آقاي دكتر علي الريجاني1
رييس محترم اتحاديه بين المللي تعاون منطقه آسيا و اقيانوسيهجناب آقاي لي2
وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعيجناب آقاي شريعتمداري۳  

سخنرانان ويژه از ساعت 1۴ تا 1۸ روز چهارشنبه
سمتسخنرانان ويژهرديف

دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظامجناب آقاي دكتر محسن رضايي1
معاون محترم رييس جمهور در امور زنان و خانوادهسركار خانم دكتر معصومه ابتكار2
مديركل محترم اتحاديه بين المللي تعاون منطقه آسيا و اقيانوسيهجناب آقاي بالو آير۳
رييس محترم اتحاديه بين المللي تعاون منطقه آسيا و اقيانوسيهجناب آقاي لي۴
وزير محترم اقتصاد و داراييجناب آقاي دكتر دژپسند5

فرماندار پلدختر؛ روستاهاي 
حاشيه كشكان را تخليه كنيد

برگزاري استارتاپ ويكند 
كوك در دانشگاه دامغان

تكذيب شهادت 2 مامور 
انتظامي اهواز

 برف در محورهاي مواصالتي 
مازندران

مسدود شدن كنارگذر هاي 
رودخانه خشك شيراز 

  اتاق تعاون ايران با توجه به فعاليت هاي بين المللي كه طي س�ال هاي اخير داشته است، براي اولين بار موفق به دريافت ميزباني اجالس منطقه اي 
تعاون در بخش آسيا و اقيانوسيه شده است. اين دوره، سيزدهمين دوره اجالس منطقه اي آسيا و اقياونسيه است كه از ۲۶ تا ۳۰ نوامبر - ۵ تا ۹ آذرماه 

در تهران برگزار مي شود كه نمايندگاني از بخش هاي مختلف و مهم تعاوني ها در كشورهاي آسيا و اقيانوسيه در اين اجالس حضور خواهند داشت

برش



اقتصاد اجتماعي12اخبار

كاهش 40 هزار زنداني با حذف 26 مورد عناوين مجرمانه

عناوين مجرم ساز كاهش يافت
وجود بيش از دو ه��زار عنوان مجرمانه در قانون، كار 
را به جايي رس��انده كه سال هاس��ت تعداد زنداني ها 
از ظرفيت زندان هاي كش��ور بيشتر ش��ده است. در 
شرايطي كه از چندي پيش يك فوريت اليحه كاهش 
عناوي��ن مجرمانه ب��ه تصويب نماين��دگان مجلس 
شوراي اسالمي رسيد، ديده مي شود كه برخي به جرم 
بوته كني، دودزا بودن موتورشان يا چراي غيرمجاز 
دام در زندان به سر مي برند. چنين وضعيتي در حالي 
است كه روزانه 150 هزار تومان هزينه نگهداري يك 
زنداني بوده و طبق آمار تعداد زندانيان كشور از 250 
هزار نفر فراتر رفته است به اين ترتيب اجراي اليحه 
كاهش عناوين مجرمانه آنطور كه نمايندگان مجلس 
مي گويند، نه تنها آمار زندانيان را 43 درصد كاهش 
مي ده��د، بلكه از مي��زان هزينه ه��اي دولت هم كم 
مي كند. با اين حال بر اساس قانون مجازات اسالمي 
حدود 90 درصد مجازات ها در بخش تعزيرات، حبس 
را به خود اختصاص  مي دهد حال آنكه صدور چنين 
احكامي نه تنها پيامدهاي ناگواري از جمله افزايش 
جمعيت زندانيان در زندان هاي ممل��و از افراد دارد، 
بلكه آثار و تبعات زيانباري هم براي زنداني، خانواده 

او و جامعه به بار مي آورد. 

  حذف عنوان مجرمانه از 26 مورد كيفري
كارشناس��ان معتقدند، هر رفتار خ��الف قانون يا هر 
ناهنجاري نياز به عنوان مجرمانه و رسيدگي قضايي 
ندارد و پاس��خ هر رفتار خالف قانوني لزوما مجازات 
حبس نيس��ت؛ به بيان ديگ��ر، نباي��د بالفاصله هر 
ناهنجاري يا آسيب فردي را با انگ مجرمانه به دستگاه 
قضايي سپرد تا براي فرد مجازات تعيين كند و فرد را 
راهي زندان كند، بلكه در بسياري از موارد مي توان با 
رسيدگي اجتماعي به موضوع و جريمه فرد خاطي، 
او را از تكرار رفتار خالف، بازداشت؛ بدون اينكه نياز به 
دادگاه و زندان و مجازات باشد. چنين وضعي در حالي 
است كه برخي نمايندگان مجلس معتقدند با اجراي 
اليحه كاهش عناوين مجرمان��ه، آمار زندانيان با 43 
درصد كاهش هم��راه خواهد بود. ابوالفضل ابوترابي، 
عضو كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس ش��وراي 
اسالمي معتقد است با اجراي اين اليحه، 15 درصد 
از ورودي پرونده ها به دادگستري كاهش مي يابد. او 
درباره اين موضوع بيان كرد: »به واس��طه اين طرح و 
اليحه مي تواني��م حدودا 40 هزار زنداني را با عناوين 
مجرمانه اي چون »بوته كني«، »آلوده كنندگان محيط 
زيست« و »حفر كنندگان چاه« كاهش دهيم و نهايتا 
اين موارد را ب��ه تخلف تبديل كرده و پ��س از آن به 

تعزيرات حكومتي ارسال كنيم. «
او افزود: »در مجموع 2۶00 عنوان مجرمانه داريم كه 
در مقايسه با كشور هاي مختلف هم خيلي زياد نيست. 
تقريبا به ميزان 3 هزار نفر مج��رم تا ۶ ماه حبس در 
محاكم قضايي داريم كه براس��اس اين طرح و اليحه 

اين افراد ديگر به زندان نخواهند رفت.«
اظه��ارات ابوترابي در حالي اس��ت ك��ه محمد علي 
پورمختار، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس 

شوراي اس��المي درباره جزييات اين طرح بيان كرد: 
»از آنجاي��ي كه موضوع كاهش عناوي��ن مجرمانه و 
جرم زدايي جزو يكي از سياست هاي كلي رهبر معظم 
انقالب بوده و هست و از سويي ديگر هم در حوزه قوه 
قضاييه و هم در برنامه شش��م به اين موضوع تأكيد و 
تكليف شده است، دولت دهم نيز در راستاي وظايف 
خود اليحه قضا زداي��ي و كاهش عناوين مجرمانه را 
تهيه و به مجلس شوراي اسالمي ارسال كرده است. 
اليحه اي كه از س��وي دولت ارس��ال شده حدود 2۶ 
مورد از جمله مسائل بهداشتي، منابع طبيعي، محيط 
زيس��ت، آلودگي هوا و... است كه از عنوان كيفري به 
تخلف تغيير پيدا مي كند كه به نوعي قابل تأييد و مورد 
نظر مجلس شوراي اس��المي و كميسيون حقوقي و 
قضايي نيز هست. البته در كنار اين طرح كميسيون 
حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسالمي نيز طرحي 
تحت عنوان ساماندهي كاهش جمعيت زندانيان تهيه 
كرده كه يك فوريت آن در س��ال گذشته به تصويب 
رس��يد و قرار اس��ت با تلفيق اين دو طرح يك اليحه 
جامع تدوين ش��ود. چرا كه اثر اجراي هر دو طرح به 

نوعي مي تواند در كاهش زندانيان تأثير گذار باشد.«
او افزود: »يكي از اقدامات اين كميسيون ضمن كاهش 
ورودي پرونده ها به قوه قضاييه، حبس زدايي است. در 
واقع هدف اين است تا آنجايي كه امكان دارد در جرايم 
تعزيري زن��دان را حذف كنيم مگر در موارد بس��يار 
محدود كه در ش��رع مقدس آمده است. اما متأسفانه 
در حال حاضر به دليل وجود عناوين متعدد در قوانين 
كشور شاهد تعداد بسيار باالي بازداشت شدگان موقت 
يا محكومان به حبس ف��ارغ از اينكه چه مدتي را در 
زندان سپري كرده اند، هستيم. بنابراين يك ضرورت 
بس��يار جدي و اساسي دارد كه اين عناوين مجرمانه 
كاهش پيدا كند. زيرا به دليل افزايش جمعيت كيفري 
ضمن اينكه نمي تواني��م زندان ها را بخوبي مديريت 
كنيم، بلكه هم از لحاظ فضاي زندان ها و هم از لحاظ 
مالي، تغذيه و بهداشت و ساير نيازمندي ها نمي توانيم 

امكانات الزم را فراهم كنيم.« 
پورمختار بي��ان ك��رد: »كاهش عناوي��ن مجرمانه 
درخصوص مس��ائلي اس��ت كه تبديل آن به تخلف 
خسارتي به افراد وارد نمي كند و بيشتر شامل عناوين 
فرع��ي و قابل مالحظه اس��ت. بنابراين طرح كاهش 
عناوين مجرمانه ضمن اينكه مي تواند به جرم زدايي 
و كاهش جمعيت كيفري كمك كند رس��يدگي به 

پرونده هاي قضايي را هم سرعت مي بخشد.«
او بيان كرد: »در واقع مجازات ها بازدارنده اس��ت اما 
زماني اثر گذار خواهد بود كه از آنها درس��ت استفاده 
ش��ود. يعني اگر اين قوانين را بدرستي اجرا كنيم اثر 
بازدارندگ��ي دارد، اما نكته قابل توجه اين اس��ت كه 
مجازات حبس را مجازات بازدارنده اي نمي دانيم چرا 
كه در بسياري از مواقع نتيجه عكس داشته و بسياري 
از مواقع باعث شده مجرمان حرفه اي شوند. بر همين 
اس��اس بازدارندگ��ي مجازات ها منوط به اس��تفاده 
مناسب و متناسب با جرمي است كه واقع مي شود. در 
واقع ما اين را در اختيار قضات گذاشته ايم و آنها بايد 

تشخيص دهند كه براساس موارد مختلف كه در سير 
رسيدگي به پرونده روي داده است چه مجازاتي را براي 

متهم در نظر گيرند كه بازدارنده و اثر بخش باشد.«

  جايگزين�ي مج�ازات راه حل�ي ب�راي 
حبس زدايي

بهمن كشاورز، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري 
هم در خصوص چالش هاي��ي كه در قوانين جزايي و 
كيفري كشور وجود دارد، بيان كرد: »يكي از اشكاالتي 
كه بر نظام حقوقي و قضايي كشور وارد است اين است 
كه قانونگذار سعي مي كند مواردي را كه ذاتًا قابليت 
جرم ان��گاري ندارد جرم تلقي كرده و بدين وس��يله 
مشكل عدم اصالح قانون را حل كنند. حال آنكه وقتي 
عملي از ديدگاه مردم و اجتماع بار كيفري نداش��ته 

باشد جرم انگاري آن مشكلي را حل نخواهد كرد.«

او افزود: »موارد بسياري هست كه مي توان با جايگزين 
كردن جزاي نقدي يا شمول مجازات هاي جايگزين، 
موضوع تعيين حبس در مورد آنها را منتفي كرد. اين 
مقوله و بحث هر از چند گاهي مطرح شده و مي شود 
اما تمايل قانونگذار به حل مش��كالت ذاتًا حقوقي با 
جرم انگاري و تعيين مج��ازات هرگز كاهش نيافته 
است. از آنجايي كه كميسيون قضايي مجلس شوراي 
اسالمي ظاهراً مباشر تهيه اين طرح شده است گمان 
مي رود با متني كارشناس��ي ش��ده و كارساز روبه رو 
خواهيم شد. بديهي است در حذف عناوين مجرمانه 
بايد دقت بسيار به كار برده شود تا احيانًا مواردي كه 
جرم انگاري آنها مسبوق به سوابق جدي و مهم بوده 
در البه الي ساير موارد از نظر دور نماند و حذف نشود. 
به هر حال آنچه مسلم است از آنجايي كه زندان هاي 
كش��ور به لحاظ تراكم قادر به بازس��ازي شخصيت 

مجرمان نيست به حتم به هر ميزان عناوين مجرمانه 
كمتر شود مثبت ارزيابي مي شود.«

او در ادامه درب��اره ميزان بازدارندگ��ي مجازات ها در 
كاهش جمعيت كيفري زندان ها مي گويد: در واقع تكرار 
جرم به دليل عدم ترس از مجازات نيست بلكه عوامل 
متعدد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي باعث تكرار جرم 
مي شود. از اين رو اگر هدف از كاهش موارد ارتكاب جرم 
اعم از تكرار يا ارتكاب جرم براي بار نخس��ت باشد بايد 

عوامل موثر و محرك محدود و حذف شود.
اما بر اساس نظر برخي كارشناسان يكي از داليلي كه 
باعث شده اقدامات صورت گرفته در خصوص كاهش 
عناوين مجرمانه موفقيت آميز نباش��د ابهام در اصل 
سي و ششم قانون اساسي اس��ت. آنها معتقدند اين 
اصل با وجود اينكه بيان مي كند رس��يدگي به جرم 
و كيفر باي��د در دادگاه صالح ص��ورت گيرد اما هيچ 
معيار و ميزاني براي تعريف جرايم و تفكيك ضمانت 
اجراي كيفري از س��اير ضمانت اجراه��اي اداري و 
مدني را ارايه نمي دهد. از اين رو الزم و ضروري است 
كه در جه��ت كاهش عناوين مجرمانه ابتدا اين اصل 

شفاف سازي شود.
اين در حالي است كه بهمن كشاورز در اين باره اظهار 
داش��ت: آنچه مسلم اس��ت تعيين مجازات به غير از 
طريق مرجع صالح قانوني نه ممكن است و نه مقرون 
به مصلحت. ظاهراً آنچه مطرح ش��ده اين اس��ت كه 
برخي يا بس��ياري از اعمال جرم زدايي شود. در اين 
حالت موجي براي نگراني از اصل 3۶ - كه البته اصواًل 

هم درخور نگراني نيست – نخواهد بود.

وزير بهداشت:  تمام پس گردني ها را به دولتي ها مي زنند

فرهنگيان به سختي زندگي مي كنند

وزير بهداشت گفت: اين روزها تمام پس گردني ها را به 
دولتي ها مي زنند و دولت شبيه بچه زن بابا شده است 

و به ديگران هيچ دردي وارد نمي شود.
حس��ن قاضي زاده هاش��مي افزود: بايد توجه داشت 
درباره برخي مشكالت پيشرفت هاي بسياري نسبت 
به گذشته داشته ايم. به عنوان مثال يكي از مشكالت 
امروز ما كمبود پزشك متخصص زن راديولوژيست 
است اما در گذش��ته در شهرستان محل سكونت ما 
تا انتهاي دوره دبس��تانم تنها يك پزشك در فريمان 
داش��تيم. امروز در بازديد از بيمارس��تان س��جاديه 
تربت جام شاهد اين هستيم كه پزشك فوق تخصص 
اطفال وجود دارد كه عمل هاي س��نگين هم صورت 
مي گيرد. چهل س��ال از انقالب مي گ��ذرد و اتفاقات 
خوب��ي افتاده اس��ت و بايد خدا را ش��كر ك��رد البته 
خرابكاري هايي هم داشته ايم، دركنار دستاوردهاي 
انقالب باي��د خرابكاري ها را هم بگويي��م تا عبرت و 

پيشگيري شود و ديگر تكرار نشود.
او اظهاركرد: در دوره هاي گذشته نظير سال هاي 90 
و 91 نيز در تحريم بوده اي��م و هنرهايمان براي دور 
زدن تحريم ها را در آن دوره اس��تفاده كرده ايم و طي 
اين مدت دشمنان با جاسوس هايشان اين راهكارها 
را شناسايي كرده اند و بايد راه هاي جديدي بيابيم و 

اين مساله بدون هزينه هم نخواهد بود.

هاش��مي ادامه داد: مديريت كردن كشور طي ماه ها 
و س��ال آينده بسيار سخت است و چه بخواهيم و چه 
نخواهيم دنيا از امريكا مي ترسد و اروپا در مقابل امريكا 
اصال عددي نيست. چين به اين بزرگي مي گويد ابتدا 
رييس جمهورمان از ترامپ خل و چل بايد اجازه بگيرد 
تا بتوانيم با اي��ران همكاري كنيم. ظرفيت اقتصادي 
هيچ كشوري در دنيا نمي تواند با امريكا برابري كند 
و همچنين در منطقه هم با رذل ترين انسان ها امروز 
درگير هستيم.قاضي زاده هاشمي افزود: دولت و تمام 
نظام درگير يك جنگ اقتصادي اس��ت و اگر كسي 
بگويد هيچ آس��يبي نمي بينيم دروغ مي گويد. مگر 
مي شود در جنگ و دعوا انسان آسيب نبيند؟ اما بايد 
تدبير كنيم كه اين آسيب ها به حداقل برسد و بهانه نيز 
دست آنها ندهيم بنابراين ما درگير يك جنگ هستيم 
و اگر به روي خودمان نمي آوريم، علت ديگري دارد و 

نمي خواهيم دشمن شاد شود.

معلمان نس��بت به وضعيت معيشتي شان معترضند 
و در يكي دو ماه گذشته نيز اعتراضشان را به اشكال 
مختلف نش��ان داده اند، اما آموزش و پرورش اولويت 
اصلي دولت نيست و بودجه اين وزارتخانه نيز كفاف 
شرايط بهتري را نمي دهد. عضو كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس ش��وراي اسالمي گفت: حقوقي 
كه فرهنگيان در مقابل تكان هاي اقتصادي دريافت 
مي كنند، كفاف زندگي شان را نمي دهد. محمد بيرواند 
در خصوص اعتراضات اخير معلمان به وضعيت كاري 
خود به ايلنا گفت: اقتصاد ما در طول امسال در نوسان 
زيادي بود و هر لحظه افرايش قيمت داشتيم. اگرچه 
در فروردين امسال حداقلي به حقوق معلمان اضافه 
ش��ده بود، اما در مقابل اين همه ش��وك و نوسانات 
اقتص��ادي اصال جواب نمي دهد، ضم��ن اينكه براي 
معلمان نه مقدور و نه ميسر است كه بخواهند به شغل 

ديگري روي بياورند.
عضو كميس��يون آموزش وتحقيقات مجلس شوراي 
اسالمي به شرايط دش��وار معيشتي فرهنگيان اشاره 
كرد و گفت: حقوقي كه فرهنگيان در مقابل تكان هاي 
اقتصادي درياف��ت مي كنند، كفاف زندگي ش��ان را 
نمي دهد و اعتراضش��ان در همين راس��تا بوده  است، 
ما هم به دول��ت تذكر داديم كه بايد حقوقق بگيران را 

بطور ويژه ببينن��د. به نظرم بايد امس��ال قبل از ورود 
به بودجه سال 9۸ س��هم اين نوسان لحاظ شود، زيرا 
زندگي فرهنگيان سخت شده و به سختي زندگي شان 
را مي گذرانند، بنابراي��ن دولت بايد حتما طي همين 
امسال حقوق بگيران و به ويژه فرهنگيان را بيشتر ببيند 

و به آنها توجه كند.
او همچنين درباره استيضاح وزير علوم و وزير آموزش 
و پ��رورش گفت: طب��ق ش��نيده ها در مجلس براي 
اس��تيضاح وزير علوم امضا جمع كردند و فكر مي كنم 
براي استيضاح او امضاي بيش��تري جمع شده باشد. 
عضو كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به اس��تيضاح وزير آموزش و پرورش 
گفت: استيضاح بايد آخرين اقدام مجلس باشد، بنابراين 

نبايد به خاطر كمترين خللي كه مش��اهده مي شود، 
شخص استيضاح شود و اين به صالح نيست. او درباره 
عملكرد وزير آموزش و پرورش بيان كرد: من بر اين باورم 
آموزش و پرورش با توجه به وضعيت موجود آنچه در 
چنته داشته، انجام داده و تالشش را مي كند و با وجود 
اينكه با مسائل اقتصادي مواجه هستيم، اما تالش خود 
را با حداقل هايي كه دارد، انجام مي دهد و در مجموع با 
اين شرايط اقتصادي تالش هاي آموزش و پرورش بد 
نبوده است و از نظر ساير حوزه هاي پرورشي و آموزشي 

هم تالش هايي مي كند.
او اظهار ك��رد: من معتق��دم اگر بخواهي��م عملكرد 
آموزش و پرورش را بررس��ي كنيم هن��وز با ايده آل ها 
فاصله داريم و بايد راه زيادي را برويم. عضو كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس ش��وراي اسالمي درباره 
نظام رتبه بن��دي نيز گفت: من در س��فري كه با وزير 
آموزش و پرورش داشتم ديدم كه جديت او در اجراي 
رتبه بندي كمتر از ما نيست. البته ممكن است موانعي 
مثل تامين اعتبار و بودجه سر راه باشد و بايد اين تامين 
اعتبار صورت بگي��رد، از طرف ديگر اليحه رتبه بندي 
از طرف آم��وزش و پرورش به دولت ارايه ش��ده و كار 
آن در كميسيون رو به اتمام است و يكي از محور هاي 

استيضاح وزير هم همين است.
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آخرين وضعيت طرح امريه 
روستايي سربازي

رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي 
مسلح، درباره طرح »امريه سربازي جوانان روستايي« 
توضيحاتي ارايه كرد. موس��ي كمالي درباره آخرين 
وضعيت طرح امريه سربازي جوانان روستايي گفت 
كه » اعطاي امريه سربازي به جوانان روستايي در حال 
حاضر يك طرح است كه ستاد كل نيروهاي مسلح در 
حال بررسي آن است.« او با بيان اينكه »اعطاي امريه 
سربازي به مشموالن روستايي هنوز اجرايي نشده 
اس��ت«،  افزود: » هنوز چيزي در اين مورد تصويب 
نشده، بلكه تنها تفاهمي در اين خصوص ميان ستاد 
كل نيروهاي مس��لح و معاونت توس��عه روستايي 
رياس��ت جمهوري به امضاء رسيده كه در حال طي 
مراحل كارشناسي و بررسي هاي الزم است.« كمالي 
درباره اينكه آيا امريه به تمامي مش��موالن سربازي 
ساكن در روستا تعلق خواهد گرفت يا خير؟ به ايسنا 
گفت: » قطعا اينطور نخواهد بود كه هر فردي كه در 
روستا باشد امريه دريافت كند؛ شرايط دريافت اين 
امريه جزو مواردي است كه در حال بررسي است.« 
او همچنين در پاسخ به پرسش شماري از مخاطبان 
ايس��نا درباره چگونگي اقدام ب��راي دريافت امريه، 
جزييات و زمان اجراي اين طرح نيز گفت: » در حال 
حاضر بايد جزييات و نح��وه اجراي اين طرح نهايي 
شود. همانطور كه گفته شد هنوز اين طرح اجرايي 
نشده است، اما پس از نهايي شدن از طريق رسانه هاي 

رسمي موضوع اطالع رساني خواهد شد.« 

تحصيل 480 هزار دانش آموز 
غيرايراني در ايران 

رييس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور 
وزارت آموزش و پرورش اع��الم كرد كه حدود 4۸0 
هزار دانش آموز پناهنده در مدارس ثبت نام كرده اند 
كه نسبت به آمار 450 هزار نفري سال گذشته، رشد 
خوبي را نشان مي دهد. غالمرضا كريمي با بيان اينكه 
»طبق فرمايش��ات مقام معظم رهب��ري هر كودك 
ساكن در ايران كه در سن الزم التعليمي باشد نبايد 
بيرون از مدرسه بماند و مي تواند به مدارس مراجعه و 
ثبت نام كند« اظهار كرد: » امسال نيز همين سياست 
را درپيش گرفتيم و شاهد رشد ثبت نام  اتباع )خارجي( 
در مدارس بودي��م.« به گفته او »ح��دود 4۸0 هزار 
دانش آموز پناهنده ثبت نام شده در مدارس داريم كه 
نسبت به سال گذشته كه 450 هزار نفر ثبت نام كرده 
بودند، رشد خوبي را نشان مي دهد.« رييس مركز امور 
بين الملل و مدارس خارج از كش��ور وزارت آموزش و 
پرورش همچنين با بيان اينكه افزايش آمارها حاكي از 
كاهش محدوديت هاي ثبت نامي است، افزود: » اين 
امر طبق روال قبلي با هماهنگي وزارت كشور انجام و 
در سال تحصيلي جاري نيز انجام شد؛ ضمن آنكه هنوز 
مهلت ثبت نام براي دانش آموزان اتباع در آذر و دي ماه 
نيز وجود دارد.« كريمي در عين حال گفت كه »با وجود 
همه اقدامات خوب انجام شده، نسبت به كمك اندك 
س��ازمان هاي بين المللي معترض هستيم« و افزود: 
»هرچند روابط ما با كميس��ارياي عالي پناهندگان 
خوب است، اما بايد تعالمالت مان را افزايش دهيم تا 
از ظرفيت هاي بين المللي ديگر بيشتر استفاده كنيم. 
در حال حاضر كل كمك س��ازمان هاي بين المللي، 
سه درصد كل بودجه ماس��ت. از سازمان هاي فعال 
بين المللي مي خواهيم تا كمك كنند آموزش براي 

دانش آموزان پناهنده را توسعه دهيم.«

     عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسالمي : كاهش عناوين مجرمانه در خصوص 
مسائلي است كه تبديل آن به تخلف خسارتي به افراد وارد نمي كند و بيشتر شامل عناوين فرعي 
و قابل مالحظه است. بنابراين طرح كاهش عناوين مجرمانه ضمن اينكه مي تواند به جرم زدايي 
و كاهش جمعيت كيفري كمك كند رس�يدگي به پرونده هاي قضايي را هم سرعت مي بخشد.  
در واقع مجازات ها بازدارنده است اما زماني اثر گذار خواهد بود كه از آنها درست استفاده شود. 
يعني اگر اين قوانين را بدرستي اجرا كنيم اثر بازدارندگي دارد، اما نكته قابل توجه اين است كه 
مجازات حبس را مجازات بازدارنده اي نمي دانيم چرا كه در بسياري از مواقع نتيجه عكس داشته 
و بسياري از مواقع باعث ش�ده مجرمان حرفه اي شوند. بر همين اساس بازدارندگي مجازات ها 

منوط به استفاده مناسب و متناسب با جرمي است كه واقع مي شود.

برش
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با گذشت يك ماه از اعمال تحريم هاي اياالت متحده عليه ايران صورت گرفت

اعالم مخالفت سازمان جهاني دريانوردي با مواضع امريكا

كاهش روزهاي ناسالم و افزايش روزهاي پاكبررسي اليحه جديد برج- باغ درصحن شورا تا يك ماه ديگر 

گروهراهوشهرسازي|
حدود يك ماه از آغ��از فاز دوم تحريم هاي امريكا عليه 
ايران مي گذرد و در اين مدت تالش هايي از سوي سفير 
ايران در لندن، مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي و ... 
براي اثبات حقوق پايمال شده بخش دريانوردي ايران با 
خروج اياالت متحده از برجام، انجام شد و در نتيجه آن، 
سازمان جهاني دريانوردي سند ايران عليه تحريم هاي 

امريكا را تاييد كرد.
پس از درخواس��ت هاي مكرر ايران براي رسيدگي به 
اعمال محدوديت هاي امريكا عليه بخش دريانوردي، 
سازمان بين المللي دريانوردي در لندن پس از بررسي 
سند پيشنهادي ايران عليه تحريم هاي امريكا، قاطعانه 
از امريكا و ديگر كشورهاي عضو خواست كه از اتخاذ هر 
گونه اقدامي كه امنيت و ايمني دريانوردي بين المللي و 
آزادي كشتيراني را به خطر مي اندازد خودداري كنند.

در س��ند ياد ش��ده بر تعهدات كش��ورها به پايبندي 
بر معاه��دات بين الملل��ي درياي��ي و همچنين مفاد 
كنوانسيون تاسيس آيمو تاكيد ش��د و از كشورهاي 
عضو خواسته شد كه دست به اقداماتي نزنند كه خالف 
 مقررات بين المللي باشد و موجب اقدامات محدوديت زا

عليه كشتيراني تجاري ديگر اعضاي آيمو و طرف هاي 
كنوانسيون هاي دريايي شود.

اما ماجراي سند ايران عليه تحريم هاي امريكا، دو روز 
پس از شروع تحريم ها عليه ايران و با اظهارات »برايان 
هوك«، مس��وول كارگروه ايران در دولت امريكا آغاز 
ش��د، هوك اعالم ك��رد كه كش��تي هاي ايراني ايمن 
نيستند و بايد كش��ورها از ورود اين كشتي ها به بنادر 
خود جلوگيري كنن��د، اين موضع گيري غيرقانوني و 
خالف كنوانس��يون هاي ايجاد كننده سازمان جهاني 
دريانوردي، در ابتدا واكنش حميد بعيدي نژاد، سفير 
اي��ران در لندن را به همراه داش��ت و او ط��ي نامه اي 
ب��ه دبيركل س��ازمان بين المللي دريان��وردي ضمن 
محكوميت درخواست امريكا از كشورها براي ممانعت 
از پهلوگيري كشتي هاي ايراني در بنادر ساير كشورها 
خواس��تار رس��يدگي به اين موضوع از سوي سازمان 

بين المللي دريانوردي شد.
البته اعمال تحريم ه��اي امريكا عليه ايران و اظهارات 
غيرقانوني براي��ان هوك درباره اي��ران، موضع گيري 
تند مديرعامل س��ازمان بنادر و دريان��وردي را هم در 
پي داش��ت و محمد راس��تاد حدود يك هفته پس از 
آغاز تحريم ها از ش��كايت ايران از اعمال محدوديت ها 

و تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه حمل و نقل دريايي، 
به س��ازمان بين المللي دريانوردي در لندن خبر داد و 
در نهايت و پس از پيگيري هاي انجام ش��ده، سازمان 
جهاني دريانوردي، حقانيت اي��ران را در زمينه ايجاد 

محدوديت هاي اعمال شده از سوي امريكا تاييد كرد.
در همين راستا، معاون س��ازمان بنادر و دريانوردي با 
بيان اينكه حق و س��هم تمام اعضاي سازمان جهاني 
دريانوردي با يكديگر برابر اس��ت و امريكا حق تهديد 
ناوگان و دريانوردان ايراني را ندارد، مي گويد: كشورهاي 
عضو IMO در ش��وراي س��ازمان جهاني دريانوردي 
مخالفت خود را با مواضع امريكا عليه ايران اعالم كردند.

هادي حق شناس در گفت وگو با ايلنا درباره ارايه سند 
اعتراض ايران به تحريم هاي ضد ايراني امريكا در حوزه 
حمل  ونقل دريايي در يك صد و بيست و يكمين شوراي 
س��ازمان جهاني دريانوردي اظهار مي كند: IMO يا 
همان سازمان جهاني دريانوردي، مرجع دريايي در دنيا 
است و تمام ذي نفعان در اين سازمان حق برابر و يكسان 
دارند.او ادامه مي دهد: سهم كشوري مانند امريكا كه 
25 درصد اقتصاد جهان را در اختيار دارد با سهم ساير 
كشورها در اين سازمان برابر است و نمي تواند برتري 

نسبت به ساير اعضا داشته باشد.
به گفته حق شناس، مبناي سازمان جهاني دريانوردي 
و كنواسيون هاي ايجاد كننده اين سازمان بر اين اساس 
است كه هيچ يك از كش��ورهاي عضو در اين سازمان 
نمي تواند ايمني، امنيت و حفاظت محيط زيست ساير 
اعضا را تهديد كند حال اينك��ه اخيرا »برايان هوك« 
مسوول كارگروه ايران در دولت امريكا اعالم كرده بود 
كشتي هاي ايراني ايمن نيستند و بايد كشورها از ورود 

اين كشتي ها به بنادر خود جلوگيري كنند.
اين مقام مس��وول بيان مي كند: اين گفته آقاي هوك 
به لحاظ حقوقي خالف كنوانسيون هاي ايجاد كننده 
س��ازمان جهاني دريانوردي محسوب مي شود ضمن 
 MLC  ،اينكه ساير كنوانسيون ها مانند سوالس،  مارپل
و ... هم بر اين موضوع تاكيد دارند و همچنين 170 كشور 
عضو سازمان جهاني دريانوردي بر اين باورند كه اعضا 
حق ندارند ناوگان و دريانوردان ديگر را مورد تهديد قرار 
دهند.او با بيان اينكه با حضور در صد و بيست و يكمين 
شوراي سازمان جهاني دريانوردي سند اعتراض ايران به 
تحريم هاي ضد ايراني امريكا را قرائت كرديم، مي گويد: 
از اعضا و دبيركل سازمان خواسته شد يك بار ديگر بر 
اين موضوع تاكيد كنند كه هيچ عضوي حق تهديد ساير 

اعضا را ندارد و ساير اعضا هم در اين باره اظهارنظر كرده و 
حمايت خود را از ايران اعالم كردند.معاون سازمان بنادر 
و دريانوردي مي افزايد: نكته مهم اين است كه در دوره 
تحريم هاي گذشته افكار عمومي جهاني و يك اجماع 
جهاني عليه ايران بود و نه تنها در اين مجامع بين المللي 
كشوري از ايران حمايت نمي كرد بلكه نسبت به مواضع 
كش��ورمان اعتراضاتي هم وجود داشت اما در شوراي 
سازمان جهاني دريانوردي شاهد آن بوديم كه پس از 
قرائت سند اعتراض ايران نسبت به تحريم هاي امريكا، 
اغلب كشورها مخالفت خود را با مواضع امريكا نسبت به 
ايران اعالم كردند و اين نگاه جهاني در راستاي حمايت 

از ايران، دستاورد برجام است. 

 امكان تغيير تابعيت كشتي هاي ايراني 
در ش��رايطي كه اعم��ال تحريم هاي امري��كا عليه 
اي��ران، مش��كالتي را ب��راي صنعت كش��تيراني و 

پهلوگيري كش��تي هاي ايراني در بنادر ساير كشور 
ايجاد كرده اس��ت، هيات وزيران ب��ا ابالغ مصوبه اي، 
فضا را براي فعاليت گس��ترده تر كش��تي هاي ايراني 
فراهم كرد، براس��اس اين ابالغيه كه از سوي معاون 
اول رييس جمهور صادر ش��د، ام��كان تغيير تابعيت 
كشتي هاي ايراني به ساير كشورها فراهم شد. پيشنهاد 
تغيير تابعيت كشتي هاي ايراني كه 20 بهمن سال 95 
به هيات وزيران ارايه شده بود، در نشست 1۳ آبان ماه 
سال جاري مطرح ش��د و هيات وزيران با اين مصوبه 
موافقت كرد و درهمين راستا، آيين نامه اجرايي ماده 
7 قانون دريايي ايران مص��وب 1۳۴۳ به وزارت راه و 

شهرسازي و سازمان بنادر و دريانوردي را ابالغ كرد.
بر اساس آيين نامه اجرايي اين ماده قانوني، مالكان 
كش��تي هاي ثبت ش��ده در ايران اع��م از حقيقي و 
حقوقي كه تابعيت ايراني دارند، مي توانند از سازمان 
بنادر و دريان��وردي تغيير تابعيت اين كش��تي ها از 

ايران به كشوري ديگر را درخواست كنند.همچنين 
سازمان بنادر مي تواند در صورتي كه كشتي در رهن 
نباشد، يا عين يا منفعت آن در مراجع قضايي مطرح 
نباشد، يا اينكه كشتي مورد درخواست تغيير تابعيت 
از س��وي مراجع ذي ص��الح به ص��ورت فيزيكي يا 
اسنادي در توقف نباشند، با درخواست تغيير تابعيت 
موافقت كند.بنا بر تصويب نامه مذكور، كش��تي اي 
كه از تابعيت ايران خارج مي ش��ود، حق برافراشتن 
پرچم جمهوري اسالمي ايران بر فراز كشتي خود را 
نخواهد داشت و نام و شماره ثبت شده براي كشتي 
 تغيي��ر تابعيت يافته به هيچ كش��تي ديگ��ر ايراني 

واگذار نمي شود.
در اين مصوبه آمده اس��ت كه كشتي هاي ايراني كه 
سازمان بنادر، مجوز تغيير تابعيت آنها را صادر مي كند 
مي توانند در صورت درخواست مجدد مالكان، تابعيت 

جمهوري اسالمي ايران را بار ديگر دريافت كنند.

عضو كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر 
تهران با بيان اينكه اليحه جايگزين مصوبه برج_باغ به 
كميسيون هاي تخصصي محيط زيست و شهرسازي 
ارجاع داده شده است گفت: به نظر مي رسد با توجه 
به طي شدن فرآيند انتخاب شهردار تا يك ماه ديگر 
اين اليحه ب��راي جمع بندي نهايي به صحن ش��ورا 

آورده شود.
به گزارش ايس��نا علي اعطا در مورد سرانجام اليحه 
جايگزين مصوبه برج-باغ اظهاركرد: 22 اس��فندماه 
س��ال گذش��ته مصوبه برج-باغ لغو و مقرر ش��د كه 
ش��هرداري ظرف مدت دو ماه اليحه جايگزين را به 
ش��ورا ارايه دهد اما شهردار اس��تعفا داد و در پي آن 
نيز معاون شهرس��ازي نيز استعفا داد و در فاصله اي 
كه شهرداري با سرپرست اداره مي شد پيشنهاداتي 
به صورت غيررس��مي به كميسيون ها ارايه شد اما از 
آنجايي كه پيش��نهادات مطلوب نبود در كميسيون 

مربوطه پيشنهادات رد شد.
وي با بي��ان اينكه با انتصاب محمدعلي افش��اني به 
عنوان شهردار تهران دوباره تدوين اليحه جايگزين 
برج-باغ در دستور كار قرار گرفت و چندي پيش بعد 
از ماه ها مطالعه و بررس��ي اليحه جايگزين برج-باغ 
به شورا ارس��ال شد، گفت: براس��اس كليات اليحه 

پيشنهادي ساخت و ساز در باغات به حداقل مي رسد 
و باغات براس��اس مساحت دس��ته بندي مي شوند. 
سطح اشغال و طبقه براي هر باغ با توجه به مساحت 
آن در نظر گرفته شده است و با اين كار مالكان عمال 
نمي توانند از امتيازي به نام برج_باغ استفاده كنند و 
مي توانند فعاليت هاي متنوعي را در باغ مستقر كنند 
كه با باغ سازگار باشد و براي مالك نيز ارزش افزوده 

ايجاد كند.
اين عضو كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر 
تهران افزود: با اينكه كليات اليحه در كميس��يون ها 
مورد استقبال واقع شده است بايد بعد از تصويب در 
شورا آن را به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
بفرستيم تا در طرح جامع نيز اين پيوست شماره سه 

طرح جامع شهر تهران اصالح شود.
اعطا در مورد پرونده هاي باز اليحه لغو شده برج_باغ 
نيز گفت: اخيرا جلس��ه اي در كميته حقوقي برگزار 
شد كه نمايندگاني از مناطق يك تا 5 و 21 و 22 كه 
عمدتا با موضوع برج-باغ درگير هستند و نمايندگاني 
از معاون��ت مالي، معاونت شهرس��ازي، مديران كل 
حقوقي، تدوين ضوابط، تش��خيص و وصول درآمد 

ومعماري شهرسازي در آن حضور داشتند.
وي افزود: در اين جلس��ه سعي ش��د در مورد تعداد 

پرونده ها، ميزان پيش��رفت پرونده، وضعيت ريالي، 
مباحث حقوقي اين پرونده ه��اي باز به جمع بندي 
برسيم اما متوجه ش��ديم كه آماري كه پيش از اين 
اداره كل تدوين ضوابط به شورا داده با آمار ارايه شده 
از سوي مناطق مغايرت چشمگيري دارد و اين اتفاق 
بدين معنا بودكه مناطق به اداره كل تدوين مقررات 
اطالعات دقيق��ي نداده اند بنابراي��ن اطالعات قابل 

استفاده در دسترس نبود.
وي ب��ا بيان اينكه ب��ه مناطق ابالغ ش��د كه تا مدت 
مشخصي فرصت دارند تا نسبت به تكميل اطالعات 
دقيق در زمينه پرونده هاي جاري برج-باغ برس��ند 
اقدام كنند، گفت: اداره كل تدوين ضوابط و مقررات 
نيز فرصت محدودي دارد تا آم��ار قابل اتكا را احصا 
كند و به شورا ارايه دهد چرا كه اطالعات ارايه شده در 

جلسه كميته حقوقي اشكاالت چشم گيري داشت.
اعطا با بيان اينكه حدود 500 پرونده جاري در مورد 
اليحه برج_باغ وجود دارد كه عمدتا در منطقه يك 
هستند، گفت: شهروندان اطمينان داشته باشند كه 
اجازه پايمال ش��دن حقي را نمي دهيم اما بايد تك 
به تك اين پرونده هاي جاري بررس��ي شود تا بتوان 
تصميم درست گرفت تا خير و مصلحت عمومي در 

آن باشد و حق الناس هم ضايع نشود.

تعداد روزهاي ناسالم طي دو ماه مهر و آبان از ۴0 درصد 
به كمتر از 7 درصد كاهش يافت.

به گ��زارش ايلنا، دو ماه ابتدايي پاييز امس��ال در حالي 
سپري شد كه تعداد روزهايي كه در آنها كيفيت هواي 
تهران ناس��الم گزارش ش��ده، از ۴0 درصد به كمتر از 7 
درصد كاهش يافته است. در كنار تغييرات جوي، عواملي 
همچ��ون اجراي مرحله دوم ط��رح كاهش، تاثير طرح 
ترافيك جديد، كنترل جدي تر معاينه فني خودروهاي 
ديزلي و بهبود كيفيت س��وخت توزيعي ازجمله عوامل 

موثر بر اين تغييرات بوده اند.
تعداد روزهاي با هواي پاك و سالم در مهر و آبان 1۳97 
نسبت به دو ماه مشابه سال گذشته از ۳۶ روز به 5۶ روز 
رس��يده و در مقابل، تعداد روزهايي كه هوا در ش��رايط 
نامطلوب قرار داش��ته، از 2۴ روز به ۴ روز كاهش يافته 
است.ش��اخص كيفيت هواي تهران كه هم��ه روزه در 
گزارش هاي شركت كنترل كيفيت هواي تهران منعكس 
مي شود، از اول مهر تا ۳0 آبان سال جاري، فقط در چهار 
روز از عدد 100 فراتر رفت تا كيفيت هوا، ناس��الم براي 
گروه هاي حساس گزارش شود. در مهر و آبان 9۶ اما در 
2۴ روز اين عدد باالتر از 100 قرار گفت و يك روز از 150 

هم فراتر رفت كه هوا كامال ناسالم گزارش شد.
در مقاب��ل، در اين دو ماه تعداد روزهاي »پاك« از 1 روز 

در س��ال 9۶ به ۶ روز در سال 97 رسيد و تعداد روزهاي 
با كيفيت هواي »سالم« نيز از ۳5 روز به 50 روز افزايش 
يافت. كارشناسان معتقدند عالوه بر بهبود شرايط جوي 
و وزش باد و باران كه تاثيرات مقطعي و چندروزه دارند، 
پايدار ماندن كيفيت هواي مناس��ب در طول اين دو ماه 
نشانه موفقيت سياست هاي ناظر به كاهش آلودگي هوا 
و كنترل آاليندگي خودروها در شهر تهران است.مرحله 
دوم ط��رح كاهش آلودگي هوا باعث ش��د كه در دو ماه 
گذشته بسياري از دارندگان خودروهاي شخصي براي 
اخذ گواهي معاينه فني مراجعه و در صورت آاليندگي، 

اقدام به تعمير و رفع اشكال كنند.
اجراي طرح ترافيك جديد كه به ميزان محسوسي باعث 
كنترل ترافيك در محدوده مركزي ش��هر شد و به ويژه 
با تعيين تخفيف براي خودروه��اي داراي معاينه فني 
برتر، بسياري از خودروهاي با عمر زير چهار سال را نيز 
به سمت بهبود كيفيت خود س��وق داد، از ديگر عوامل 
موثر بر كاهش آاليندگي بوده است.ممنوع شدن تردد 
اتوبوس هاي دودزا و فاقد معاينه فني در خطوط شركت 
واحد، بازرسي سرزده از بيش از هزار خودروي سنگين 
و بهبود كيفيت س��وخت توزيعي و ارتقاي اس��تاندارد 
گازوييل جايگاه هاي شهر تهران به يورو۴ از ديگر عوامل 

موثر بر كاهش آلودگي هوا در تهران عنوان شده است.
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كاهش 24 درصدي تلفات ناشي 
از استنشاق گاز منواكسيد كربن

 ورود سازمان محيط زيست
به كاتاليست هاي تقلبي

سخنگوي سازمان آتش نشاني شهر تهران گفت: 
امسال با رعايت ايمني و توجه به اخطارها و هشدارها 
از سوي شهروندان شاهد كاهش 2۴ درصدي تلفات 
ناشي از استنش��اق  گاز منواكسيد كربن نسبت به 

مدت مشابه در استان تهران بوده ايم.
به گزارش فارس جالل ملكي درباره راه هاي مقابله 
با جلوگي��ري از گازهار منواكس��يد كربن و مرگ 
خاموش اظهار داشت: خوشبختانه امسال با رعايت 
ايمن��ي و توجه به اخطارها و هش��دارها از س��وي 
شهروندان شاهد كاهش 2۴ درصدي تلفات ناشي 
از استنشاق  گاز منواكس��يد كربن نسبت به مدت 
مشابه در استان تهران بوده ايم. وي ادامه داد: با توجه 
كاهش دما در روزهاي آينده و افزايش باران و برف 
در ش��هر تهران بايد وضعيت فيزيكي بخاري هاي 
در منازل و كارگاه ها و ادارات بررس��ي شود. شيشه 
بخاري  بايد كامال سالم باشد و اگر در بخشي از لوله ها 
شعله اي وجود ندارد قطعا گاز در حال انتشار است 
و اين مش��كل بايد برطرف شود.بايد از شلنگ هاي 
مخصوص بخاري استفاده ش��ود و طول شلنگ با 
اسفنج آغشته به كف چك شود كه نشتي نداشته 
باشد. سخنگوي س��ازمان آتش نشان شهر تهران 
افزود: استفاده از كالهك هاي اچ براي خروج گازهاي 
آالينده توصيه مي ش��ود كه تقريبا موجب انسداد 
گازها نمي ش��ود.نبايد از لوله هاي آكاردوني براي 
خروج گازهاي آالينده اس��تفاده شود و اين لوله ها 

مناسب براي هود آشپزخانه است.

مديرعامل س��تاد معاينه فني ش��هرداري تهران 
از ورود س��ازمان محيط زيس��ت به موضوع توزيع 

كاتاليست هاي تقلبي در بازار خبر داد.
ب��ه گزارش ايس��نا س��يدنواب حس��يني منش با 
هش��دار در مورد نصب كاتاليست هاي تقلبي روي 
خودروهاگفت: از زمان اجراي معاينه فني برتر، به 
پديده اي جديد در مورد وضعيت كاتاليس��ت هاي 
نصب ش��ده روي خودروه��ا برخ��ورد كرده اي��م؛ 
به گون��ه اي كه كيفيت پايي��ن و حتي تقلبي بودن 

برخي كاتاليست ها محرز شده است.
وي با بيان اينكه اين كاتاليست ها فاقد الزام آاليندگي 
هس��تند، افزود: كاتاليس��ت روي يك خ��ودرو با 
پيمايش معمولي حدودا ۳ سال عمر مي كند، اما به 
نظر نمي رسد اين كاتاليست هاي تقلبي، بيشتر از 
سه ماه روي خودرويي دوام بياورند حسيني منش 
ب��ا بيان اينكه داخل س��اختار كاتاليس��ت، فلزات 
گرانبهايي وج��ود دارد، گفت: با افزايش قيمت ها و 
نوسانات بازار، برخي سازنده ها اين فلز گرانقيمت 
را از داخل كاتاليست برمي دارند كه سبب مي شود 
كاتاليست از كاركرد اصلي خود خارج شود؛ چرا كه 
با برداشتن آن فلز گرانبها، فقط يك فيلتر توري در 
داخل قوطي كاتاليست باقي مي ماند و تعميرگاه ها 
نيز اين كاتاليست معيوب را با نصف قيمت بر روي 
خودروها نصب مي كنند. مديرعامل ستاد معاينه 
فني شهرداري تهران با بيان اينكه داستان غمناكي 
را شاهد هستيم؛ چراكه اين كاتاليست ها به صورت 
عمده و سيس��تماتيك در بازار پخش شده است، 
افزود: سازمان محيط زيس��ت هم بطور جدي، به 
دنبال بررسي تخلفات توليدكنندگان كاتاليست 
تقلبي است تا به اين مهم رسيدگي شود؛ اما رانندگان 
نيز بايد در خريد كاتاليست دقت الزم را داشته باشند.

رشد ۶۳ درصدي قيمت 
مسكن در تهران

براساس جديدترين گزارش وزارت راه و شهرسازي 
از تحوالت بازار مس��كن در تابس��تان سال جاري، 
متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع آپارتمان 
در تابستان امسال نسبت به فصل قبل 2۴ درصد و 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳.2 درصد افزايش 
داشته اس��ت. به گزارش دفتر برنامه ريزي و اقتصاد 
مس��كن وزارت راه و شهرس��ازي، متوسط قيمت 
خريد و فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني 
آپارتماني معامله ش��ده در فصل تابس��تان 97، 7 
ميليون و 510 هزار تومان بوده اس��ت كه نسبت به 
فصل قبل 2۴.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال 

قبل ۶۳.2 درصد افزايش نشان مي دهد.
معامالت انجام ش��ده به تفكيك مناطق شهري در 
فصل تابس��تان امس��ال حاكي از آن است، از ميان 
مناطق بيست و دوگانه شهر تهران، منطقه يك با 1۶ 
ميليون و 2۴0 هزار تومان بيشترين و منطقه 1۸ با ۳ 
ميليون و 200 هزار تومان كمترين متوسط قيمت را 
داشته است. بيشترين رشد متوسط قيمت در فصل 
تابستان س��ال 97 نسبت به فصل مشابه سال قبل 
مربوط به منطقه 5 به ميزان ۸2.۸ درصد و كمترين 
مقدار افزايش مربوط به منطقه 12 به ميزان 2۶ درصد 
بوده اس��ت، البته گزارش ها حاكي از اين است كه 
مناطق 1، ۳، 2، ۶، 5، ۴ به ترتيب مناطقي هستند كه 
ميانگين قيمت يك متر مربع آپارتمان در آنها بيش 

از متوسط قيمت شهر تهران به ثبت رسيده است. 
توزيع قيمتي واحدهاي مسكوني معامله شده شهر 
تهران بر حسب سن بنا در فصل تابستان 97 نشان 
مي دهد كه واحدهايي با س��ن كمتر از پنج س��ال 
و واحدهاي ب��ا عمر بين ۶ تا 10 س��ال به ترتيب با 
متوسط قيمت هاي ۸ ميليون و ۸70 هزار تومان و 
7 ميليون و ۳00 هزار تومان بيشترين قيمت ها را به 
ثبت رسانده اند، اين در حالي است كه آپارتمان هايي 
با عمر بين 20-1۶ و 15-11 با متوسط قيمت هاي 
۶ ميليون و 570 هزار تومان و ۶ ميليون و ۸90 هزار 
تومان، كمترين قيمت را در اين فصل داشته اند. تعداد 
معامالت واحدهاي مسكوني آپارتماني شهر تهران در 
فصل تابستان 97 به ۳7,۴5۳ واحد رسيد كه نسبت 
به فصل قبل ۶.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال 

قبل 2۳.2 درصد كاهش را نشان مي دهد.

  تشخيص فعال شدن آتش فشان دماوند
قبل از وقوع

رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با اشاره 
به ضرورت پايش آتش فشان دماوند، گفت: با استفاده از 
فناوري هاي روز جهان، تشخيص فعال شدن آتش فشان 

2 تا ۳ روز قبل از آن عملي است.
به گزارش ايرنا »محمد شكرچي زاده« با بيان اينكه بدون 
ترديد اطالع از وقوع آتش فش��ان در كاهش خس��ارات 
احتمالي بس��يار موثر خواهد بود، افزود: بر خالف زلزله 
كه دس��تگاه هاي هش��داردهنده تنها چند ثانيه قبل از 
وقوع حادثه هش��دار مي دهند، در پديده آتش فش��ان با 
مجهز شدن به فناوري هاي روز مي توانيم 2 تا ۳ روز قبل 
هشدارهاي الزم را بدهيم و منطقه را از سكنه خالي كنيم.
ب��ه گفته وي، در 100 كيلومتري ش��عاع ك��وه دماوند، 
جمعيت چند ميليون نفري س��اكن هس��تند، بنابراين 
ضرورت دارد س��امانه هاي پايش را در منطقه مس��تقر 
كنيم و با استفاده از آن ايستگاه ها، اطالعات را مرتب به 
صورت برخط )آنالين( دنبال كنيم و اگر زماني يك حالت 
غيرعادي را مشاهده كرديم اقدامات الزم را اجرايي كنيم.
وي بر ضرورت اقدامات پيشگيرانه در رابطه با مخاطرات 
طبيعي قريب الوقوع تاكيد كرد و گفت: در ش��هريورماه 
امسال سيلي در منطقه اتفاق افتاد كه متخصصان علت 
مهم آن را افزاي��ش قابل  توجه حرارت در اطراف منطقه 

آتش فشان تعيين كردند.
رييس مركزتحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي با بيان 
اينكه سازمان هواشناس��ي نيز افزايش دما را در منطقه 
گزارش ك��رده بود، گفت: اينها مي تواند عالئمي باش��د 
كه فعاليت آتش فش��اني منطقه را نش��ان مي دهد و در 
برداشت هاي ديگري كه دستگاه هاي ديگر انجام دادند 

فعال بودن منطقه را نشان مي دهد.شكرچي زاده افزود: 
اين بدان معنا نيس��ت ك��ه در ماه هاي آين��ده مواجه با 
آتش فش��ان جدي خواهيم ب��ود اما با توج��ه به دانش 
زمين شناس��ي و اطالعات علمي و فني كه دستگاه هاي 
مختلف دارند اينها مخاطرات طبيع��ي قريب الوقوعي 
هس��تند كه بايد با استفاده از دانش روز نسبت به رخداد 
آنها آنها آگاه باشيم تا در صورت وقوع كمترين خسارت 
را ببينيم. پيش بيني ما اين اس��ت كه ايستگاه اوليه را با 
دستگاه هاي مورد نياز مس��تقر كنيم و چون اين كار به 
بودجه اي قابل توجه نياز دارد، بايد اعتبار الزم را در بودجه 

سال 9۸ در نظر بگيريم.

  عدم موافقت پليس با بازگشايي خط عابر پياده 
در چهارراه وليعصر

س��ركالنتر مركز ته��ران بزرگ از ع��دم موافقت پليس 
راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با بازگشايي خط عابر 
پياده در چهارراه وليعصر خبر داد و گفت: اين اقدام باعث 
ترافيك بيشتر و به خطر افتادن جان عابران پياده در اين 

منطقه خواهد شد.
به گزارش ايلنا سرهنگ سعيد سپهري سركالنتر مركز 
تهران بزرگ، در واكنش به اظهارات الهام فخاري، عضو 
شوراي شهر تهران درخصوص بازگشايي خط عابر پياده 
در چهارراه  وليعصر گفت: صحبت هايي از سوي شهرداري 
در خصوص بازگشايي خط عابر پياده در چهارراه  وليعصر 
شده است كه ما به صراحت اعالم كرديم به هيچ عنوان 
اين موضوع مورد موافقت پلي��س راهنمايي و رانندگي 
تهران بزرگ نيس��ت.زماني كه زيرگ��ذر در اين منطقه 
نبود، عبور و مرور عابران پياده در اين منطقه باعث ايجاد 
ترافيك بسيار سنگين مي شد از همين رو با زيرگذر در اين 

منطقه براي كاهش ترافيك در نظر گرفته شد.سركالنتر 
مركز تهران بزرگ با بيان اينكه زيرگذر با هزينه بس��يار 
زياد براي راحتي و آسايش مردم در اين منطقه و كاهش 
ترافيك ايجاد شده، ادامه داد: روزانه بيش از 15 هزار نفر 
عابر از اين زيرگذر تردد مي كنند در صورتي كه قرار باشد 
خط عابر بازگشايي و عابران از سطح خيابان تردد كنند، 
مشكالت ترافيكي بسياري براي اين منطقه ايجاد خواهد 
شد.در گذشته به دليل عبور عابران پياده از سطح خيابان 
بار ترافيكي بسياري به اين محدوده وارد مي شد و پليس 
مجبور بود از طناب براي نگهداري مردم استفاده كند تا 
از حجم بار ترافيك خودروها كاس��ته شود.همچنين در 
گذش��ته به دليل تردد عابران پياده از سطح خيابان در 
اين محدوده آمار تصادفات منجر به جرح و فوت در اين 
منطقه باال بود اما با احداث زير گذر آمار تصادفات بسيار 

كاهش يافته است.
سركالنتر مركز تهران بزرگ تاكيد كرد: قطعا بازگشايي 
خط عابر پياده در اين محدوده و تردد عابران پياده از سطح 
خيابان با ترافيك بسيار سنگيني تا محدوده پل كالج و 
دورتر از آن مواجه خواهيم شد. در تمام دنيا سواره رو محل 
تردد خودروهاي سواري و اتوبوس هاست و براي عابران 
پياده گذرگاه هاي پل عابر هوايي يا زيرگذر در نظر گرفته 
مي شود.س��رهنگ س��پهري با بيان اينكه حجم عابران 
پياده و خودروهاي س��واري نس��بت به گذشته افزايش 
يافته است، يادآور شد: ما نبايد به صد سال قبل برگرديم 
و انتظار داشته باشيم عابران و خودروها با هم از يك مسير 
تردد داشته باشند كامال غيرمنطقي است و باعث ازدحام 

بيشتر در اين منطقه خواهد شد.
وي تاكيد كرد: اين اق��دام باعث بي نظمي صددرصدي 
در اين محدوده ش��ده و براي جان عابران نيز خطرناك 

خواهد بود. نمي دانم چرا اقدامي را كه درست و بجاست 
بايد ناديده گرفته بش��ود. ما به شهرداري پيشنهاد داده 
بوديم تا از اين منطقه براي ديگر تقاطع ها مانند تقاطع 
توحيد_آزادي الگوب��رداري كنند.به گزارش ايلنا، الهام 
فخاري، عضو ش��وراي ش��هر تهران س��ه روز پيش در 
خصوص بازگشايي عابر پياده در تقاطع چهارراه وليعصر 
 و خيابان انقالب در صفحه توييتر شخصي خود نوشت: 
» به پيشنهاد گروه هايي همچون باهمستان و در راستاي 
انجام ش��عار »شهر انس��ان محور«، با رايزني و همراهي 
ش��هرداران منطقه ه��اي ۶ و 11 و معاونت حمل و نقل 
ترافيك ش��هرداري تهران، با هم��كاري و پيگيري ويژه 
معاونت شهردار منطقه ۶، چهارراه وليعصر به طور موقت 
در محدوده خط عابر پياده بازگشايي خواهد شد. پس از 
پايان دوره آزمايشي و با همكاري مردم در رعايت چراغ 
راهنما و قواني��ن ترافيكي اين نرده ه��ا را مي توان براي 

هميشه برچيد.«

  حكم شهردار تهران امروز صادر مي شود
زهرا صدراعظم نوري رييس كميس��يون محيط زيست 
و سالمت شوراي ش��هر تهران از برگزاري جلسه رييس 
شوراي ش��هر تهران با وزير اطالعات خبر داد و گفت: در 
اين جلس��ه وزير اطالعات اعالم كرده است مشكلي در 

خصوص حناچي براي شهرداري تهران وجود ندارد.
به گزارش ف��ارس نوري درباره صدور حكم ش��هرداري 
پيروز حناچي منتخب شوراي شهر تهران، اظهار داشت: 
محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران و چند تن ديگر 
از اعضاي شوراي شهر پيگير صدور حكم شهردار جديد 
از سوي وزارت كشور بودند و با توجه به جلسات صورت 
گرفته، اعالم شده اس��ت كه تا روز دوشنبه حكم پيروز 

حناچي به عنوان شهردار جديد تهران صادر مي شود.
همچنين الهام فخاري ديگر عضو شوراي شهر تهران با 
اشاره به اينكه حكم شهردار يزد را هم هنوز صادر نكرده اند 
گفت: تاخير در صدور حكم منحصر به تهران نمي شود. 

الهام فخاري، درباره صدور حكم حناچي به عنوان شهردار 
تهران اظهار داشت: با توجه به تعطيلي هاي رسمي، تأييد 
حكم شهردار به تعويق افتاده است و ما اميدواريم هر چه 
زودتر اين موضوع تعيين تكليف ش��ود. تأخير در صدور 
حكم ش��هرداران فقط منحصر به تهران نمي شود بلكه 

حكم شهردار يزد را هم هنوز نزده اند. 
وي ادام��ه داد: پرونده حناچي براي ش��هرداري تهران 
هنوز در فرايند اس��تعالم و كارهاي اداري است كه بايد 
زودتر انجام ش��ود و تكليف تهران ني��ز در اين خصوص 

مشخص شود. 
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا شورا در ارسال 
پرونده تأخير داشته است، گفت:  خير، شورا به موقع ارسال 
كرده، بلكه پروسه وزارت كشور با تأخير بوده است كه بايد 
در اين خصوص وزارت كشور پاسخگو باشد. در حال حاضر 
حناچي به عنوان شهردار تهران از سوي اعضاي شوراي 
شهر انتخاب شده است و اگر حكم آن صادر نشود، مراحل 
اداري و قانوني بعدي را دنبال مي كنيم كه بررس��ي اين 
پرونده در هيات حل اختالف اس��ت، البته اميدواريم كه 

نياز به مراحل بعدي نباشد.
او افزود: با توجه به تخصص حناچي و سوابق كاري وي، 
اميدواريم كه حكم شهردار هر چه زودتر امضا شود و اعضا 
مصر به انتخاب خود هس��تند و اين انتخاب را براساس 
معيارها و مالك هاي الزم انجام داده اند. در شرايط فعلي، 
مديريت شهري تهران نياز به ثبات دارد و اين امر نيز بايد 

هر چه سريع تر به دليل منافع شهر و مردم اتفاق بيفتد.

در شهر
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آمار واردات و صادرات تا پايان مهرماه 97 تحليل شد 

در نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران مطرح شد

 فهرست 40 بازار تجاري ايران 

تحقق 25 درصدي ورود ارز صادراتي به »نيما«

تعادل|
جزييات تجارت خارجي ايران در 7 ماه منتهي به مهر سال 
97 نشان از رشد صادرات غير نفتي و كاهش واردات دارد. 
مطابق آمارها، مجموع صادرات غيرنفتي ايران در مدت ياد 
شده، به 20 مقصد نخست صادراتي حدود 24 ميليارد دالر 
گزارش مي شود. در مقابل واردات ايران از 20 صادركننده 
ب��زرگ كاال، حدود 23.7 ميليارد دالر بوده اس��ت. از نگاه 
آمارها، صادرات كش��ور در مقايس��ه با مدت مشابه سال 
96 از نظر ارزشي رش��د 13 درصدي و از نظر وزني افت 2 
درصدي را شاهد بوده و واردات نيز حدود 10 درصد از نظر 
ارزش و حدود 7 درصد از نظر وزني، كاهش داش��ته است. 
اما عمده ترين مقاصد صادرات��ي و مبادي وارداتي ايران در 
اين بازه زماني كدام كش��ورها بودند؟ نگاه به فهرست 20 
واردكننده كاال از ايران، نش��ان مي دهد، بازارهاي آسيايي 
و اروپاي��ي در صدر بازاره��اي صادراتي ايران ق��رار دارند. 
به طوري كه براساس آمارها، 20 كشور »عراق، چين، امارات 
متحده عربي، افغانستان، هند، كره جنوبي، تركيه، پاكستان، 
عمان، تايلند، اندونزي، تايوان، تركمنس��تان، جمهوري 
آذربايجان، ايتاليا، ژاپن، مالزي، مصر، كويت و آلمان«، در اين 
بازه زماني حدود 61 ميليون تن كاال از ايران وارد كرده اند. 
اما اينكه كدام كشورها در اين مدت توانسته اند، كاالهاي 
خود را روانه بازارهاي ايران كنند، ارزيابي ها حاكي از تنوع 
جغرافيايي 20 مبدا وارداتي ايران دارد؛ چراكه مطابق ليست 
وارداتي ايران، نام 10 كشور آسيايي )چين، امارات متحده 
عربي، كره جنوبي، هند، تركيه، روسيه، سنگاپور، عمان، ژاپن 
و مالزي(، 9 كشور اروپايي )آلمان، سوييس، فرانسه، هلند، 
ايتاليا، انگلستان، اتريش، اسپانيا و بلژيك( و يك كشور واقع 
در امريكاي التين )برزيل( به چشم مي خورد. از سوي ديگر، 
جزييات تجارت ايران با بازارهاي پيراموني حاكي از اين است 
كه  مجموع تجارت خارجي ايران و عربستان سعودي در اين 
بازه زماني، صفر بوده است. اين در حالي است كه »امارات 
متحده عربي« در فهرست كش��ورهاي پيراموني ايران در 
جايگاه نخس��ت تجارت با ايران قرار مي گيرد كه مجموع 
تجارت خارجي )صادرات به عالوه واردات( ايران و امارات در 

مدت ياد شده، حدود 8.5 ميليارد دالر بوده است.

   20 بازار هدف صادراتي 
بر اساس گزارش عملكرد تجارت خارجي سازمان توسعه 
تجارت در 7 ماه منتهي به مهر سال 1397، صادرات كاالهاي 
غير نفتي به 20 مقصد نخست صادراتي ايران، در مجموع 
حدود 24 ميليارد دالر ارزآوري براي كشور به همراه داشته 
است. اين در حالي است كه مجموع سهم اين 20 كشور از 
س��بد صادرات غير نفتي ايران، حدود 91 درصد است. به 
اين ترتيب، كشورهاي »عراق، چين، امارات متحده عربي، 
افغانستان، هند، كره جنوبي، تركيه، پاكستان، عمان، تايلند، 
اندونزي، تايوان، تركمنستان، جمهوري آذربايجان، ايتاليا، 
ژاپن، مالزي، مصر، كويت و آلم��ان«، در اين بازه زماني در 
مجموع حدود 61 ميليون تن كاال از اي��ران وارد كرده اند 
كه در قياس با بازه زماني مش��ابه در س��ال گذشته، از نظر 
ارزش��ي رشدي 13 درصدي و از نظر وزني افت 2 درصدي 
را شاهد بوده است. اين تغيير را البته عمدتا مي توان ناشي از 
افزايش قيمت ارزهاي خارجي و نه تغيير در ارزش كاالهاي 
صادراتي ايران قلمداد كرد.  در اين ميان، اما مهم ترين اتفاق، 
جابه جايي اولين و دومين مقاصد صادراتي كاالهاي غيرنفتي 

ايران است. بر اين اساس، »عراق« با تصاحب جايگاه »چين«، 
به نخستين مقصد صادراتي ايران بدل شده و در طول هفت 
ماه نخست سال جاري، حدود 5.7 ميليارد دالر كاال از ايران 
وارد كرده كه به تنهايي، حدود 21.1 درصد از سهم ارزشي 
صادرات غير نفتي ايران در بازه زماني مورد اشاره را به خود 
اختصاص مي دهد. اين در حالي است كه صادرات ايران به 
اين همسايه غربي، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 
55 درصد افزايش داشته است. »چين« اما در جايگاه دومين 
مقصد صادراتي ايران، حدود 5.3 ميليارد دالر كاال از ايران 
وارد كرده كه در قياس با هفت ماهه نخس��ت سال 1396، 
حدود 11 درصد افزايش داش��ته اس��ت. صادرات ايران به 
»چين« نيز در حالي به تنهايي 19.8 درصد از صادرات غير 
نفتي ايران در هفت ماه نخست سال جاري را تشكيل مي دهد 
كه وزن صادرات ايران به اين كشور در اين مدت با كاهش 14 
درصدي رو به رو بوده است. اين به معني آن است كه اقالم 
موجود در سبد صادراتي ايران به اين كشور، عمدتا به دليل 
افزايش قيمت ارز، ارزش صادراتي بيشتري در قياس با بازه 

زماني مشابه در سال 1396 داشته اند.
»امارات متحده عربي« اما در جايگاه سومين مقصد صادراتي 
ايران در بازه زماني مورد اشاره، حدود 4.6 ميليارد دالر كاال 
از ايران دريافت كرده كه در قياس با هفت ماه نخست سال 
گذشته، حدود 33 درصد افزايش ارزش را شاهد بوده است. 
» افغانستان« اما چهارمين مقصد صادرات غير نفتي ايران 
بوده كه در قياس با بازه زماني مشابه در سال گذشته، شاهد 
افزايش 24 درصدي در ارزش اقالم صادراتي بوده اس��ت. 
»هند« به عنوان پنجمين مقصد صادرات غير نفتي ايران، 
در هفت ماه نخست سال جاري حدود 1.4 ميليارد دالر كاال 
از ايران وارد كرده كه البته در قياس با مدت مشابه در سال 
گذشته، حدود 7 درصد كاهش داشته است. »كره جنوبي«، 

ششمين مقصد صادرات غير نفتي ايران در همين مدت 
است كه 848 ميليون دالر كاال از ايران وارد كرده است. اين 
البته در حالي اس��ت كه اقالم صادراتي ايران به اين كشور 
در قياس با مدت مشابه سال گذشته، از نظر ارزش افت 66 
درصدي و از نظر وزني نيز افت 73 درصدي را ش��اهد بوده 
است. در فهرست 20 مقصد نخست صادراتي ايران در هفت 
ماهه نخست سال جاري اما »آلمان« در آخرين جايگاه قرار 
گرفته است. اين كش��ور در اين مدت حدود 161 ميليون 
دالر كاال از ايران وارد كرده و اين در حالي است كه تنها يك 
درصد افزايش ارزش صادرات ايران به آلمان در قياس با مدت 
زمان مشابه سال گذشته، معادل حدود 295 درصد افزايش 
وزن محموله ها بوده است. اين به معني آن است كه اقالم 
صادراتي ايران به آلمان در اين بازه زماني، با كاهش شديد 

ارزش صادراتي مواجه شده اند.

 20 صادركننده بزرگ كاال به ايران
اما براساس جديدترين آمار سازمان توسعه تجارت، تا پايان 
مهرماه س��ال 97 ، 20 صادركننده بزرگ كاال به ايران، در 
مجموع حدود 23.7 ميليارد دالر كاال به ايران صادر كرده اند 
كه در قياس با بازه زمان مش��ابه در سال 1396، حدود 10 
درصد از نظر ارزش و ح��دود 7 درصد از نظر وزني، كاهش 
داشته است. اين در حالي است كه سهم اين 20 كشور از سبد 
صادرات به ايران در بازه زماني مورد اشاره، حدود 90 درصد 
بوده است. به اين ترتيب، »چين، امارات متحده عربي، كره 
جنوبي، هند، آلمان، تركيه، سوييس، فرانسه، روسيه، هلند، 
ايتاليا، سنگاپور، انگلس��تان، عمان، ژاپن، برزيل، اتريش، 
مالزي، اسپانيا و بلژيك« در اين مدت توانسته اند، حدود 17 
ميليون تن كاال به ايران صادر كنند. جزييات واردات ايران 
تا پايان مهرماه 97 حاكي از اين است كه »چين« همچنان 

جايگاه خود به بزرگ ترين صادركننده كاال به ايران را حفظ 
كرده است. در اين مدت، چيني ها حدود 6.6 ميليارد دالر 
كاال به ايران صادر كرده اند كه در قياس با مدت مشابه سال 
گذش��ته، از نظر ارزش 4 درصد و از نظر وزني نيز حدود 20 
درصد افت را شاهد بوده است. اين در حالي است كه چين 
به تنهايي حدود 25.2 درصد از سبد صادرات به ايران را در 
اختيار داشته است. از آن س��و، »امارات متحده عربي« نيز 
جايگاه سنتي خود در مقام دومين صادركننده عمده به ايران 
را همچنان حفظ كرده و در اين مدت، حدود 4 ميليارد دالر 
كاال به ايران صادر كرده است. صادرات اين كشور به ايران اما 
در اين بازه زماني، در قياس با بازه زماني مشابه در سال 1396، 
افت 25 درصدي از نظر ارزش و افت 8 درصدي از نظر وزني 
را نيز تجربه كرده است. اين در حالي است كه اماراتي ها، به 
تنهايي حدود 15 درصد از سبد صادرات به ايران را در اختيار 
داشته اند.  »كره جنوبي« اما در هفت ماه نخست سال جاري، 
سومين صادركننده بزرگ كاال به ايران بوده كه در مجموع، 
حدود 1.6 ميليارد دالر كاال روانه بازاهاي ايران كرده است. اما 
موضوع مورد اشاره اين است كه صادرات اين كشور به ايران 
نيز مشابه دو مورد باال، هم از نظر ارزش و هم از نظر وزني با افت 
مواجه بوده است. به نحوي كه ارزش كاالهاي صادراتي اين 
كشور به ايران در بازه زماني مورد اشاره، از نظر ارزش حدود 
21 درص��د و از نظر وزني حدود 31 درصد كاهش را تجربه 
كرده است. »هند« نيز كه چهارمين صادركننده بزرگ كاال 
به ايران به شمار مي رود، در بازه زماني مورد اشاره، حدود 1.5 
ميليارد دالر كاال به ايران صادر كرده و البته در سبد صادراتي 
خود، شاهد افت 13 درصدي از نظر وزني در قياس با مدت 
مشابه در سال 1396 بوده است. ارزش صادرات اين كشور 
به ايران در اين مقايس��ه، تغييري نكرده است. اما »آلمان« 
پنجمين صادركننده بزرگ كاال به ايران و البته نخستين 

شريك اروپايي ايران در اين فهرست است. مطابق آمارها، 
تجار آلماني در اين بازه زماني حدود 1.4 ميليارد دالر كاال 
به ايران صادر كرده اند كه از نظر ارزش، در مقايس��ه با مدت 
مشابه سال 96، افت 11 درصدي را شاهد بوده و از نظر وزني 
نيز رش��د 12 درصدي را تجربه كرده است.  »بلژيك« اما با 
تنها 248 ميليون دالر صادرات به ايران، آخرين جايگاه را در 
فهرست 20 صادركننده بزرگ كاال به ايران از آن خود كرده 
است. اين در حالي است كه صادرات اين كشور به ايران در 
7 ماه نخست سال جاري، در مقايسه با زمان مشابه سال 96، 
افت 44 درصدي از نظر ارزش و افت 78 درصدي از نظر وزني 
را شاهد بوده است. بيشترين افزايش در ميزان صادرات در 
قياس ميان دو بازه زماني مورد اشاره، متعلق به »عمان« است 
كه در جايگاه چهاردهمين صادركننده بزرگ كاال به ايران 
ايستاده است. عماني ها در اين مدت، حدود 337 ميليون 
دالر كاال به ايران صادر كرده ان��د كه در قياس با بازه زماني 
مشابه در سال گذشته، از نظر ارزش حدود 274 درصد و از 
نظر وزني حدود 303 درصد رشد را شاهد بوده است. از ديگر 
سو اما نگاه به فهرست 20 صادركننده بزرگ كاال به ايران در 
هفت ماهه نخست سال جاري نشان دهنده تنوع جغرافيايي 
نسبتا مناسب اين كشورها اس��ت. در اين فهرست، نام 10 
كشور آس��يايي )چين، امارات متحده عربي، كره جنوبي، 
هند، تركيه، روسيه، سنگاپور، عمان، ژاپن و مالزي(، 9 كشور 
اروپايي )آلمان، سوييس، فرانسه، هلند، ايتاليا، انگلستان، 
اتريش، اسپانيا و بلژيك( و يك كشور واقع در امريكاي التين 

)برزيل( به چشم مي خورد.

 تجارت با همسايه ها
گزارش عملكرد هفت ماهه تجارت خارجي ايران در سال 
جاري اما نشان دهنده آن است كه مجموع تجارت خارجي 
ايران )مجموع صادرات و واردات( با 25 كش��ور پيراموني، 
حدود 22.5 ميليارد دالر بوده اس��ت. اين در حالي اس��ت 
كه از اين ميان، صادرات ايران به بازارهاي پيراموني حدود 
15.7 ميليارد دالر و واردات ايران از اين كشورها نيز حدود 
6.8 ميليارد دالر بوده و به اين ترتيب، تراز تجاري كشور در 
بازه زماني مورد اش��اره، حدود 8.9 ميليارد دالر بوده است. 
مطابق آمارها، 25 بازار پيراموني ايران كش��ورهايي چون 
»امارات متحده عربي، عراق، تركيه، افغانستان، پاكستان، 
عمان، روسيه، تركمنستان، جمهوري آذربايجان، كويت، 
قطر، گرجستان، قزاقستان، ازبكستان، ارمنستان، سوريه، 
اوكراين، تاجيكستان، لبنان، قرقيزستان، بالروس، اردن، 
يمن وعربستان س��عودي« را در بر مي گيرد. البته ارزيابي 
آماري نش��ان از اين دارد كه مجموع تجارت خارجي ايران 
و عربستان س��عودي در اين بازه زماني، صفر بوده است. به 
اين ترتيب، »امارات متحده عربي« در فهرست كشورهاي 
پيراموني ايران در حالي در جايگاه نخست تجارت با ايران 
قرار مي گيرد كه مجموع تجارت خارجي )صادرات به عالوه 
واردات( ايران و امارات در 7 ماهه نخست سال جاري، حدود 
8.5 ميليارد دالر بوده است. مجموع تجارت خارجي »ايران 
و عراق« در همين مدت، حدود 5.7 ميليارد دالر و مجموع 
تجارت خارجي »ايران و تركيه« نيز حدود 2.1 ميليارد دالر 
بوده است. اما از آن سو، در همين بازه زماني، مجموع تجارت 
خارج��ي »ايران و يمن« تنها يك ميلي��ون دالر و در قالب 
صادرات ايران به يمن بوده و در واقع، اين كشور هيچ كااليي 

به ايران صادر نكرده است.

تعادل |
متولي بانك مركزي از بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات 
بخش خصوصي به س��امانه نيما گاليه مند است و اين در 
حالي است كه بخش خصوصي نيز در اين مورد گاليه هاي 
متقابلي دارد. نشست ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي اس��تان تهران اما در حالي ب��ه عرصه طرح اين 
انتقادات متقابل تبديل شده بود كه فعاالن بخش خصوصي، 
بزرگ ترين چالش پيش روي اين بخش را تبادالت پولي 
و بانكي مي دانند. اين در حالي اس��ت كه بخش خصوصي 
معتقد اس��ت تكرار تصميمات اشتباه از سوي دولت براي 
بازگشت ارز صادراتي مشكالت آنها را دو چندان كرده و هر 
چند اين بخش بطور كلي موافق بازگشت ارز صادراتي به 
چرخه اقتصادي كشور است، اما انتقادها به روشي است كه 
دولت براي آن در نظر گرفته  است. از آن سو اما نمايندگان 
بانك مركزي مي گويند كه اين نه��اد دولتي به دنبال آن 
نيست كه به بخش صادرات كشور فشار وارد شود. در اين 
نشست اما نماينده بانك مركزي خبر خوبي هم براي فعاالن 
بخش خصوصي داشت: صادركنندگاني كه پيش از ابالغ 
دستورالعمل اخير تعهدات ارزي، ارز صادراتي خود را صرف 
واردات خ��ود كرده يا به واردكنن��دگان ديگر واگذار كرده  
يا سپرده گذاري داشته اند، جزو تعهدات ارزي آنان لحاظ 
مي شود. از سويي ديگر، در اين نشست گزارشي از عرضه 
ارز بخش هاي مختلف اقتصادي به سامانه نيما مطرح شد. 
بر اساس اين گزارش، ميزان تحقق عرضه ارز صادراتي در 
سامانه نيما طي هفت ماهه امسال، تنها حدود 25 درصد 

بوده است.

  فرصت سوزي افزايش صادرات
در پنجاه و يكمين نشس��ت ش��وراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي اس��تان تهران، از ميزان ثبت سفارش ها 
و ارز تخصيصي به گروه هاي كااليي رونمايي ش��د. در اين 
جلسه همچنين نماينده گمرك ايران از وضعيت ترخيص 
و رسوب كاال در گمركات كشور گزارش داد و مشاور عالي 
رييس اتاق تهران نيز در گزارش��ي، وضعيت تامين مالي 
بخش توليد در ش��رايط تحريم را تشريح كرد. رييس اتاق 
تهران نيز در اين جلسه، با اشاره به آغاز دور دوم تحريم ها و 
افزوده شدن بار مشكالت اقتصادي بنگاه ها، »تبادالت پولي 
و بانكي ايران با جهان« را چالش جدي در اين دوره خواند. 

مسعود خوانساري با اشاره به نشست اخير خود با سفير هند 
در تهران، افزود: بر اساس گفته هاي سفير هند، دولت اين 
كش��ور همزمان با آغاز دور دوم تحريم هاي اياالت متحده 
امريكا عليه ايران تصميماتي را براي انجام مراودات بازرگاني 
با ايران اتخاذ كرده و از اين پس، 50 درصد از پول خريد نفت 
از ايران را در قالب خريد كاال از اين كشور پرداخت خواهد 
كرد و 50 درصد باقي مانده را نيز پرداخت به صورت نقد و با 
ارز يورو درنظر گرفته است اما انتقال و جابه جايي آن به ايران 
واگذار شده است. دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي در ادامه، جهش نرخ ارز طي ماه هاي گذشته را 
فرصتي ايده آل براي رشد صادرات غيرنفتي كشور دانست 
و گفت: با اين حال، تكرار تصميمات اشتباه از سوي دولت، 
اين فرصت را به تهديد براي صادرات و صادركنندگان تبديل 
كرده است. به گفته خوانساري، شيوه بازگشت ارز صادراتي 
و بخشنامه اخير بانك مركزي در اين خصوص، به كندي 

صادرات غيرنفتي كشور دامن زده است. 

  نيما، ارز دخالتي است
رييس اتاق تهران همچنين در واكن��ش به اصرار دولت و 
بانك مركزي بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: بخش 
خصوصي نيز بطور جدي موافق با بازگشت ارز صادراتي به 
چرخه اقتصادي كشور است، اما انتقادها به مكانيزم و روشي 
است كه دولت براي آن در پيش گرفته است. خوانساري با 
بيان اينكه، دخالت دولت در تعيين نرخ سامانه نيما مورد 
نقد جدي بخش خصوصي است، افزود: فعاالن اقتصادي 
و بنگاه هاي توليدي براي اس��تفاده از ارز سامانه نيما، بايد 
مدت طوالني در صف انتظار بايستند در حالي كه مديريت 
زمان يكي از شاخص هاي توليد و كسب و كار است. او افزود: 
بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه پس از افزايش ن��رخ ارز در 
كش��ور، ميزان واردات كشور در حدود 20 ميليارد دالر در 
سال كاهش يافته است كه به تعبيري، اين ميزان از كاالي 
وارداتي، در داخل كشور تامين شده است از اين رو، اگر قيمت 
ارز در كشور واقعي شود اثر آن را در كاهش واردات و افزايش 

صادرات ديده خواهد شد. 

   ارز صادراتي فوالدي ها به نيما نيامد
مدير اداره صادرات بانك مركزي نيز در اين جلسه، به آماري 
از عرضه ارز در بازار ثانويه اش��اره ك��رد و گفت: گروه هاي 

پتروش��يمي 75 درصد ارز حاصل از ص��ادرات خود را در 
سامانه نيما عرضه كرده اند. صمد كريمي با اشاره به اينكه 
ساير گروه هاي صادراتي به ويژه شركت هاي فوالدي سهم 
ناچيزي در عرضه ارز صادراتي به بازار ثانويه داشته اند، افزود: 
بنا بر آماري كه استخراج كرده ايم، ارزش صادرات گروه هاي 
فوالدي طي هفت ماه امسال رقمي در حدود يك ميليارد 
و 600 ميليون يورو بوده است در حالي كه از اين ميزان، در 
حدود تنها 406 ميليون يورو در سامانه نيما عرضه شده و 
شركت هاي اين بخش از بانك مركزي نيز نزديك به 240 
ميليون دالر منابع ارزي خريداري كرده اند. او خبر داد كه 
ميزان تحقق عرضه ارز صادراتي در سامانه نيما طي هفت 
ماهه امسال، 25 درصد بوده است. كريمي در ادامه با بيان 
اينكه به دنبال سياس��ت هاي بانك مركزي طي ماه هاي 
گذشته، ثبات در بازار ارز كشور رقم خورده است، به اين نكته 
اش��اره كرد كه هدف اصلي بانك مركزي اين است كه نرخ 
حواله هاي ارزي در سامانه نيما با نرخ اسكناس در بازار نزديك 

شده و اختالف ها در اين دو نرخ كمتر شود. 
مدير اداره صادرات بانك مركزي سپس خبر داد كه طبق 
تصميمات بان��ك مركزي، به زودي ب��ازار نقدي ارز ايجاد 
خواهد شد و در حال حاضر نيز مقدمات آن در حال انجام 
است. به گفته او، رويكرد جديد بانك مركزي تعامل بيشتر با 
كانون صرافان است و از حدود 670 صرافي كشور، در حدود 
50 صرافي از ش��بكه گسترده مالي با كشورهاي مختلف 
در جهان از جمله امريكا برخوردار هستند و از شبكه هاي 
مويرگي صرافي ها براي انجام نقل و انتقاالت پولي كشور 
استفاده مي شود. او همچنين در ارتباط با موضوع تعهدات 
ارزي و گاليه عمده صادركنندگان پيرامون مشكالت ناشي 
از آن، گفت: بانك مركزي به دنبال اين نيست كه به بخش 
صادرات كشور فشار وارد شود صرفا هدف اين است كه ارز 
صادراتي به چرخه اقتصادي كشور بازگردد. كريمي سپس 
خبر داد كه صادركنندگاني كه پيش از ابالغ دستورالعمل 
اخير تعهدات ارزي، ارز صادراتي خود را صرف واردات خود 
كرده يا به واردكنندگان ديگر واگذار كرده  يا سپرده گذاري 

داشته اند، جزو تعهدات ارزي آنان لحاظ مي شود.

 حاكميت نرخ هاي چندگانه در بازار ارز
در ادامه اين نشس��ت رييس كنفدراسيون صادرات ايران، 
با بيان اينكه جهش ن��رخ ارز مي توانس��ت فرصتي براي 

افزايش صادرات غيرنفتي كش��ور باشد، گفت: متاسفانه 
تصميم گيري ه��اي اش��تباه دولت و بان��ك مركزي، اين 
فرصت را به هدر داد. محمد الهوتي با اشاره به اينكه ميزان 
رشد صادرات غيرنفتي كش��ور طي هفت ماهه امسال در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، كمتر از 13 درصد بوده 
اس��ت، افزود: صدور و لغو پي در پي بخشنامه هاي مرتبط 
با حوزه تجارت از سوي دولت و دستگاه هاي دولتي اجازه 
رشد صادرات را نداده اس��ت، از اين رو دولت بايد از صدور 

بخشنامه هاي متعدد خودداري كند. 
از آن س��و، رييس اداره بازرگاني خارجي سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان تهران نيز در سخناني، گزارشي از 
ميزان تخصيص و تامين ارز به گروه هاي كااليي طي هفت 
ماهه سال جاري را تشريح كرد. هوشنگ رضايي ثمرين با 
استناد به آمار سامانه جامع تجارت، گفت: طي مدت هفت 
ماهه امس��ال، از مجموع 34 ميليارد و 950 ميليون دالر 
تخصيص ارز ب��ه چهار گروه كااليي در كش��ور، در حدود 
13 ميليارد و 417 ميليون دالر تامين ارز ش��ده است. به 
گفته او، طي اين م��دت از 22 ميليارد و 396 ميليون دالر 
ارز تخصيصي به كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي، معادل 
6 ميلي��ارد و 134 ميليون دالر تامي��ن ارز صورت گرفته 
اس��ت. رضايي ثمرين با بيان اينكه مقايسه ارزش دالري 
ثبت سفارش ها طي هفت ماهه سال جاري و سال گذشته، 
حكايت از رشد 68 درصدي دارد، افزود: طي هفت ماهه سال 
جاري ميزان ثبت سفارش صورت گرفته 60 ميليارد و 300 
ميليون دالر بوده است در حالي كه اين ميزان طي همين 

مدت در سال گذشته، 38 ميليارد و 600 ميليون دالر بود.

 اقدامات گمرك براي ترخيص
 به موقع كاالها

مديركل واردات مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي گمرك ايران 
نيز در اين نشست، با بيان اينكه طي سه ماه گذشته صدور و 
ابالغ بخشنامه ها از سوي گمرك ايران به ثبات رسيده است، 
گفت: گمرك براي تسهيل در ترخيص دارو بيش از هزار سند 
صادر كرده و اين در حالي است كه با استفاده از اختيارات اين 
سازمان، بيش از 70 درصد مواد اوليه واحدهاي توليدي اجازه 
ترخيص پيدا كرده است. علي معقولي با اشاره به اينكه از ابتداي 
امسال ضمانتنامه هاي بانكي باري واحدهاي صنفي يك ساله 
شده است، افزود: به دليل برخي مشكالت از جمله اعتصاب 
كاميونداران، چندين مرحله رسوب در گمركات كشور اتفاق 
افتاد كه با تصميماتي كه اتخاذ شد اين مشكل نيز برطرف 
شده است. مشاور عالي رييس اتاق تهران نيز در اين نشست، 
در گزارشي به تحليل چالش هاي تامين مالي در شرايط تحريم 
پرداخت. ابراهيم بهادراني گفت: توليد بخش صنعت ومعدن 
در سال 96 معادل 194 هزار ميليارد تومان و ميزان افزايش 
هزينه اين بخش بر اثر تحريم ها حدود 133 هزار ميليارد تومان 
است، در صورتي كه گردش مواد اوليه در بخش مذكور را دو 
بار درسال فرض كنيم، ميزان نياز به تسهيالت جديد معادل 
66 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. ابراهيم بهادراني افزود: 
در سال 96 كل تامين مالي از طريق سيستم بانكي كشور، در 
حدود 614 هزار ميليارد تومان، از طريق بازار سرمايه در حدود 
54 هزار ميليارد تومان و از محل سرمايه گذاري خارجي 14 
هزار ميليارد تومان معادل 4 ميليارد دالر برابر اعالم سازمان 

مربوطه، تامين اعتبار شده است.
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صادرات؛ تنها راه نجات كشور 
از تحريم ها 

ش�اتا | سرپرست سازمان توس��عه تجارت ايران ، 
افزايش صادرات در اوض��اع كنوني را تنها راه نجات 
كشور از تحريم ها برش��مرد و گفت: درك درست از 
شرايط موجود، اولين گام در خصوص مقابله با شرايط 
محدود بين المللي امروز و تحريم ها است. محمدرضا 
مودودي، جنگ نوي��ن امريكا در عرصه اقتصادي را 
جنگ مالي و ديجيتالي عنوان كرد و گفت: امريكا چه 
در كنترل مسير كشتي ها به وسيله جي پي اس چه 
در مورد تبادالت مالي از طريق سوئيفت و چه از دالر به 
عنوان پايه پولي تجارت دنيا، بحران هايي را ايجاد كرده 
كه همگي تجارت ايران را هدف قرار داده است. امريكا 
مي خواهد از يك س��و مصارف ارزي ايران را با هدف 
تشويق واردات كاالهاي لوكس و غير ضروري افزايش 
دهد و از سوي ديگر با ايجاد محدوديت در صادرات، 

كاهش درآمد ارزي ايران را رقم بزند.
او افزود: كاهش ارزش پول ملي، گرچه محدوديت هايي 
را موجب شده اما در عين حال، بر جذابيت صادرات 
ايران اف��زوده و اين خود نقطه ضعف سياس��ت ها و 
برنامه هاي امريكا است. گرچه ممنوعيت صادرات 
كاالهايي كه ارز دولتي به آنها تعلق مي گيرد كاماًل 
منطقي است. به گفته او،  درصادرات بايد مراقب بود 
كه ضوابط غير ضروري باعث تضعيف صادرات غير 
نفتي كشور نشود، چرا كه صادرات در اوضاع كنوني 
تنها راه نجات كشور از تحريم ها  است و بايد به بخش 
خصوصي اعتماد كرد تا خود محصول صادراتي اش 
را معرفي كرده و س��هم خود را در بازارهاي منطقه و 
به خصوص در كشورهايي كه مشكالت حمل و نقل 

كمتري وجود دارد، مديريت كند. 

رشد ۱۹ درصدي توليد فوالد 
ايران 

تس�نيم| طبق گزارش انجمن فوالد جهان )ورلد 
استيل(، توليد فوالد خام 64 كشور عضو اين گروه در 
اكتبر سال 2018 به 156.6 ميليون تن رسيد كه 5.8 
درصد در مقايسه با اكتبر سال 2017 رشد نشان داد. 
بر اساس گزارش ورلد استيل، توليد فوالد خام ايران 
در اكتبر سال 2018 با 10.6 درصد افزايش نسبت به 
اكتبر سال 2017، به 2.07 ميليون تن رسيد. توليد 
ايران در 10 ماهه س��ال ميالدي ج��اري، 20.590 
ميليون تن بود كه در مقايس��ه با 17.303 ميليون 
تن در مدت مشابه سال 2017، به ميزان 19 درصد 
افزايش نشان داد. در ميان ساير توليدكنندگان، توليد 
فوالد چين در اكتبر سال 2018 با 9.1 درصد افزايش 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 82.6 ميليون 
تن رسيد. ژاپن 8.6 ميليون تن فوالد توليد كرد كه 
4.5 درصد كاهش نسبت به اكتبر سال 2017 داشت. 
توليد هند در همين م��دت با 0.4 درصد افزايش، به 
8.8 ميليون تن و كره جنوبي با 3.5 درصد رش��د، به 
6.2 ميليون تن رسيد. در اتحاديه اروپا، توليد فوالد 
خام فرانس��ه در اكتبر، با 3.5 درصد كاهش نسبت 
به اكتبر سال 2017 به 1.3 ميليون تن رسيد، اما در 
همين مدت، توليد ايتاليا با 1.1 درصد افزايش، به 2.3 

ميليون تن رسيد. 

نخستين كارخانه آهن 
اسفنجي ايراني در چين 

ايرنا| سرپرست سازمان توسعه و نوسازي معادن و 
صنايع معدني ايران از آغاز نصب نخستين كارخانه 
توليد آهن اسفنجي به روش ايراني »پرد« در چين 
خبر داد. جمشيد مالرحمان اظهار كرد: توليد آهن 
اسفنجي به روش ايراني پرد در چين، نخستين پروژه 
برون مرزي ايران در آهن اس��فنجي اس��ت. او بيان 
كرد: اين طرح بطور مشترك بين ايران و چين انجام 
مي شود كه نقش شركت ايراني مهندسي معادن و 
فلزات، ارايه فناوري و تامين بخشي از تجهيزات است. 
او ابراز اميدواري كرد كه كارخانه احياي مس��تقيم 
ايراني )PERED( به ظرفيت 300 هزار تن، س��ال 
آينده به بهره برداري برسد. مالرحمان گفت: مسووالن 
شركت چيني »سي اس تي ام« در جلسه اي مشترك 
ضمن ارايه توضيحاتي درخصوص روند پيش��رفت 
پروژه، تمايل خود را براي امضاي تفاهم نامه همكاري 
مشترك و اخذ ليسانس پرد به نمايندگي از شركت 
مهندس��ي معادن و فلزات براي بازاريابي در چين را 
داشتند كه اين موضوع در حال انجام است. سرپرست 
ايميدرو يادآور شد: برنامه همكاري شركت مهندسي 
معادن و فلزات ايران در پيش��برد پنج پروژه استاني 
)طرح هاي فوالدي( در داخل كش��ور همچنان در 

حال اجراست.

صادرات آهن كاهش مي يابد
تس�نيم| رييس اتحاديه فروشندگان آهن گفت: 
مردم انتظار دارند با كاهش قيمت دالر قيمت كاالها 
از جمله آهن نيز كاهش پيدا كند اما متأسفانه اوضاع 
به گونه اي است كه كاهش قيمتي اتفاق نخواهد افتاد. 
محمد آزاد با اشاره به اينكه شرايط خريد و فروش بازار 
آهن بسيار خاص شده است، اظهار داشت: مردم انتظار 
دارند با كاهش قيمت دالر قيمت كاالها از جمله آهن 
نيز كاهش پيدا كند اما متأسفانه اوضاع به گونه اي است 
كه كاهش قيمتي اتفاق نخواهد افتاد. او با بيان اينكه 
ضرر اصلي نوسانات قيمت ارز متوجه مردم شده است، 
افزود: متأسفانه در دو ماه آينده توليد كنندگان آهن با 
كاهش صادرات روبرو خواهند شد كه همين موضوع 
تأثيرات منفي بر عملكرد آنها خواهد داشت. رييس 
اتحاديه فروشندگان آهن اضافه كرد: هدف گذاري 
توليدكنندگان افزايش حجم توليد است اما با شروع 
ش��دن فصل س��رما و برف، كاهش تقاضا در سطح 
بازار اتفاق افتاده و همين موضوع با كاهش صادرات 
مشكالتي را براي توليدكنندگان به وجود مي آورد. 
او با اعالم اينكه برخي تصور مي كنند توليدكنندگان 
مايل به نگهداري كاال هستند، گفت: وقتي تقاضايي در 
بازار نباشد توليدكننده مجبور است محصوالت خود را 
در انبارها بگذارد اما اين موضوع به هيچ وجه به معناي 

احتكار كاال نيست.



كوتاه از دنياي انرژي  15 انرژي

اروپاازمالياتبربنزينوگازوئيلبرايتغييرتقاضادربازارسوختاستفادهميكند

سالحي به نام ماليات بر سوخت
گروه انرژي|عليرضاكياني|

افزاي�ش قيمت س�وخت مس�اله اي نيس�ت كه 
معموال به ايجاد اعتراضات گسترده دامن زند اما 
ماليات هاي »به نسبت پايين« سوخت در فرانسه، 
پس از اتخاذ سياست هاي محيط زيستي در دولت 
پيشين اين كشور بطور مستمر افزايش يافته و اين 
امر اعتراضات عمومي را در اين كشور در پي داشته 
است؛ اعتراضاتي كه تا اينجاي كار 1 كشته و بيش 
از 200 زخمي برجاي گذشته است. همه اينها مساله 
ماليات گذاري در اتحاديه اروپا را به ميان مي كشد. 
ماليات  بر سوخت در قاره سبز به نسبت باالست و 
اين امر مي تواند براي مصرف كنندگان مضرات و 
حتي مزايايي داشته باشد. در روزهايي كه ايران 
هن�وز به فرمولي كه بتواند ه�م مصرف را كنترل 
كند و هم جلوي قاچ�اق را بدون ايجاد نارضايتي 
اجتماعي بگيرد دست پيدا نكرده است، در گزارش 
پيش رو به موضوع كمتر پر داخت شده »ماليات بر 

سوخت« پرداخته ايم. 

روز يك ش��نبه قبل، يك مقام رس��مي فرانس��وي در 
كنفرانس خبري ك��ه بعد اعتراضات به افزايش قيمت 
سوخت انجام شده بود، گفت كه در كشمكش ها يك 
نفر كشته شده اس��ت. به گزارش واشنگتن پست، در 
منطقه شرقي »س��اووا«، يك از خودرو كه راننده اش 
در اثر سيل جمعيت »هول« كرده بود به يك معترض 
مرد 63 ساله برخورد كرد كه اين قضيه به فوت اين فرد 
منجر شد. ماجرا به همين جا ختم نمي شود؛ تاكنون، 
227 نفر در اعتراضات خياباني مجروح و 73 نفر توسط 

پليس دستگير شده اند.
اعتراضات عمومي در فرانسه كه به بسته شدن جاده ها 
و در اقصي نقاط اين كشور منجر شده بخشي از جنبش 
»جليقه زردها« است؛ جنبش��ي كه مخالف افزايش 
قيمت بنزي��ن و وضع ماليات هاي محيط زيس��تي بر 

انتشارات آالينده هاي وسايط نقليه است. 
با استناد به داده هاي فدراسيون صنعت نفت فرانسه، 
يو اف آي پي، قيمت گازوئيل در اين كشور در سال جاري 
از ميانگين 1 دالر و 41 سنت در هر ليتر به 1 دالر و 69 
سنت رسيد. در مقطعي كه قيمت برنت به اوج خود در 
4 ساله اخير رسيد، هر ليتر گازوئيل در فرانسه به وراي 
مرزهاي 1 دالر و 70 سنت كوچ كرد. افزايش قيمت  نفت 
در فرانسه تابعي از قيمت عمده نفت در بازارهاي جهاني 
است. ش��اخص نفتي جهاني، برنت در نيمه اول سال 
2018 چيزي بيش از 20 درصد رشد كرد و از بشكه اي 

60 دالر به بشكه اي 80 دالر در ابتداي اكتبر رسيد. 

  مساله فرانسوي
تظاهركنندگان فرانسوي اما، اوپك و سياست كاهش 
توليد اين س��ازمان يا وضع تحريم هاي نفتي از سوي 

امريكا ب��ر ايران را ه��دف انتقادات خ��ود نمي دانند. 
سي ان ان در گزارشي ميداني از ليون- جايي كه همين 
چند روز پيش ش��اهد تظاهرات گس��ترده اي بود كه 
1كشته بر جاي گذاشت-  مي نويسد كه اعتراض هاي 
فراگيري متوجه امانوئل مكرون، رييس جمهور فرانسه 
است. در همين گزارش آمده كه اعتراض مردم به دليل 
پيگيري و گسترش سياست هاي محيط زيستي توسط 
دولت ماكرون اس��ت؛ سياست هاي كه ريشه در زمان 

رياست جمهوري فرانسوا اوالند دارد. 
در ماه ژانويه، ماليات بر گازوئيل در فرانس��ه 9 سنت و 
ماليات بر بنزين 4.5 س��نت افزايش يافت. س��ي ان ان 
مي افزايد كه در س��ال 2019 نيز قرار اس��ت ماليات بر 
گازوئيل و به بنزين به ترتيب 7.3 و 3.3 سنت افزايش 
يابند. اين افزايش ها در قيمت گازوئيل بعد از سال ها وضع 
ماليات هاي جزئي بر سوخت در فرانسه اعمال مي شود. 

  سالح مبارزه با سرب
با باز ك��ردن لنز تحليل مي ت��وان دريافت كه ماليات 
بخش اعظم قيمت سوخت را نه تنها در فرانسه بلكه در 
كل اتحاديه اروپا تشكيل مي دهد. بخش اعظمي از اين 
تفاوت ها به منظور تشويق خريداران براي خريد بنزين 
بدون سرب يا بنزين س��وپر وضع شده اند. به عبارتي، 
ماليات بر سوخت، انگيزه  اي است كه سياست گذاران 

از آن ب��راي تغيير جهت تقاضا از بنزين داراي س��رب 
به س��مت سوخت هاي مناس��ب براي محيط زيست 
به��ره مي برند.  آژانس محيط زيس��ت اروپا كه يكي از 
زيرمجموعه هاي اتحاديه اروپاست و اطالعات مستقلي 
درباره محط زيست را منتشر مي كند، عنوان كرده است 
كه هدف از سياست هاي انگيزشي اين چنيني كاهش 
مصرف تقاضاي كل براي سوخت نيست. اين آژانس كه 
در كپنهاگ دانمارك مستقر است در گزارشي در اين 
باره مي نويسد كه رويه جامعي در مورد ماليات گذاري 
روي بنزين در ميان كش��ورهاي عض��و اتحاديه ديده 

نمي شود. 
در گزارشي، سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي 
)OECD( ب��ا اش��اره به ماليات ه��اي متفاوتي كه بر 
سوخت خودرو در اروپا وضع شده، آورده كه ماليات ها 
وس��يله اي براي كاه��ش تقاضا هس��تند و ماليات ها 
متفاوت روي سوخت هاي متفاوت، روي انتخاب افراد 
تاثير مي گذارد«. اين گزارش در سال 1998 به چاپ 

رسيده بود.
پيش از اين گ��زارش برنامه هايي براي هدايت مصرف 
سوخت دراروپا ارايه شده بود. براي مثال، برنامه نفت 
معدني كه در نوامبر سال 1995 از سوي شوراي اتحاديه 
اروپا ارايه شد، ماليات حداقلي بر سوخت و تمايز ميان 

بنزين بدون يا سرب را توصيه كرده بود. 

آژانس محيط زيست اروپا در يكي از گزارش هايي كه 
روي وبس��ايت خود قرار داده نوشته است كه اتحاديه 
اروپا در نظر دارد تا با استفاده از سياست ماليات گذاري 
بر س��وخت، تمامي هزينه ه��اي حمل ونقل از جمله 
هزينه هاي زيست محيطي را در قيمت لحاظ كند. از 
طرفي هم بسياري از كشورهاي اتحاديه اروپا در نظر 
دارند تا با اس��تفاده از ماليات، ساير وجوه حمل ونقل 
مثال ترافيك، آلودگي هوا و تصادفات را مديريت كنند. 
داده هاي يورواس��تات كه عموما مورد استناد آژانس 
محيط زيست اروپا قرار مي گيرد، نشان دهنده تفاوت 
ميان ماليات هاي وضع ش��ده روي س��وخت در ميان 
اعضاي اتحاديه اروپا است. اين اطالعات نشان مي دهند 
كه 65 تا 80 درصد قيمت بنزين بدون س��رب و 60 تا 
80 درصد قيمت گازوئيل مربوط به ماليات مي شود. 
بنزين با سرب، در همه كشورهاي اروپا گران تر از بقيه 
انواع س��وخت اس��ت )در ابتداي دهه اول هزاره سوم، 
بنزين با س��رب 4 تا 17 درصد گران تر از بنزين بدون 
س��رب و 57 درصد گران تر از گازوئيل بود( . بر همين 
اس��اس نيز آژانس محيط زيست اروپا ادعا مي كند كه 
ماليات مهم ترين ابزار كاهش مصرف بنزين با س��رب 

در اروپا بوده است. 
براي مثال در آلمان، نخستين فاز ماليات هاي مربوطه به 
محيط زيست در سال 1999 و با وضع ماليات 6 سنت 

در هر ليتر آغاز ش��د و قرار بود هر سال تا سال 2003 
بر مقدار اين ماليات افزوده ش��ود. از س��ال 2001 نيز 
سوخت هايي كه محتوي بيش از 50 پي پي ام گوگرد 
يا بيشتر بودند نيز مشمول ماليات مازاد 3 سنت بر هر 

ليتر شدند. 

  ماليات بر سوخت؛ از آفت تا نعمت
اما در مواقعي، ماليات بر بنزين مي تواند حتي براي مردم 
عادي، يعني امثال »جليقه  زرد«هايي كه در اعتراضات 

فرانسه شركت كردند، نيز سودمند باشد.
10 سال پيش زماني كه نفت خام در قيمت هاي وراي 
بش��كه اي 100 دالر سير مي كرد و در حال ركوردزني 
بود، 2 وضعيت متفاوت در اروپا و اياالت متحده مشاهده 
شد؛ افزايش قميت بنزين در اياالت متحده بيداد مي كرد 

اما اوضاع قيمت اين سوخت در اروپا آرام تر بود. 
چنان كه در كت��اب، »ماجراجويي: ان��رژي، امنيت و 
ساخت دوباره جهان مدرن« آمده است، بعد از بحران 
مالي س��ال 2008 كه با افزايش بي سابقه قيمت نفت 
همراه شد، در كشورهاي پيشرفته جهان، تاثير افزايش 
قيمت بنزين به اندازه اياالت متحده حس نشد. اين امر 
به سهم متفاوت ماليات بر قيمت بنزين در اروپا و امريكا 

باز مي گردد. 
اين كتاب ش��رح مي دهد كه بس��ياري از كشورهاي 
اروپايي به پمپ بنزين هاي خود به عنوان ش��عبه اي از 
خزانه داري نگاه مي كنند. در نتيجه، با وجود اينكه كل 
ماليات روي بنزين گاهي در اياالت متحده به 40 سنت 
در هر گالن مي رسد، اين رقم در آلمان 4 دالر و 60 سنت 
در هر گالن است. از همين رو هم با دو برابر شدن قيمت 
نفت خام، قيمت بنزين در آلمان يا فرانس��ه نسبت به 

امريكا، تنها به ميزان اندكي افزايش مي يابد.
با اين وجود نبايد تصور ك��رد كه تمام نكته ماليات بر 
سوخت، درآمدزايي دولت ها است. يك گزارش بانك 
جهاني نش��ان مي دهد كه محاس��به درآمد دولت ها 
از محل ماليات بر س��وخت نيازمند داده هايي اس��ت 
كه حتي در كش��ورهاي OECD نيز به راحتي يافت 
نمي ش��ود. در دنياي پس از معاهده زيست محيطي 
پاريس، چنانكه پيشتر هم اشاره شد، انگيزه وضع ماليات 
بر سوخت، متفاوت از گذشته است؛ امري كه شايد براي 

جليقه  زردهاي فرانسوي اهميتي نداشته باشد. 
ش��رايط در س��وي ديگر جهان متفاوت است. دنيل 
يرگين نويسنده كتاب »ماجراجويي« اضافه مي كند كه 
بسياري از كشورهاي در حال توسعه، يارانه هايي را روي 
قيمت سوخت اعطا مي كنند. دست و دلبازي كشورهاي 
صادركننده نفت خام در اين بين بس��يار بيشتر است. 
باالرفتن قيمت بنزين در اين كشورها به معناي بحران 
اجتماعي، اعتصاب و آشوب است. به همين دليل هم اين 
كشورها بايد شكاف ميان قيمتي كه خريداران سوخت 

مي پردازند و قيمت جهاني را به نحوي جبران كنند. 
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CNPC رسما جايگزين 
توتال شد

باشگاه خبرنگاران|وزير نفت گفت: شركت 
CNPC چين رسما جايگزين توتال براي توسعه 
فاز 11 پارس جنوبي شده، اما عمال شروع به كار 

نكرده است.
بيژن زنگنه وزير نفت با اش��اره به خروج توتال از 
پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبي، گفت: شركت 
CNPC چين رسما جايگزين توتال براي توسعه 
فاز 11 پارس جنوبي شده، اما عمال شروع به كار 

نكرده است.
 CNPC وزير نفت افزود: بايد با ش��ركت چيني
مذاكره شود تا مشخص شود فعاليت عملياتي و 

اجرايي را از چه زماني آغاز مي كند.
زنگنه اواخر مردادماه سال 97 اعالم كرده بود كه 
شركت توتال به صورت رسمي قرارداد توسعه فاز 

11 پارس جنوبي را ترك كرده است.
ش��ركت توتال فرانس��ه به دنبال اجراي مجدد 
تحريم هاي امريكا عليه ايران مجبور شد از پروژه 
توسعه فاز 11 پارس جنوبي كنار برود. بر اساس 
پيش بيني هاي صورت گرفت��ه در قرارداد، مقرر 
شد شركت CNPC چين كه شريك دوم قرارداد 
توسعه فاز 11 پارس جنوبي بود، جايگزين توتال 

در اين قرارداد شود.

كاهش چراغ خاموش
 توليد اوپك

ايس�نا| اوپك و عربس��تان س��عودي ظاهرا در 
تدارك كاهش توليد نفت خود هستند اما تالش 
خواهند كرد براي اجتناب از خش��مگين كردن 
رييس جمهور امريكا، ميزان اين كاهش را پنهان 
كند. اين استراتژي كه از سوي منابع آگاه در اوپك 
و عربس��تان به وال اس��تريت ژورنال توضيح داده 
شده است، ايجاب مي كند كه عربستان سعودي 
به تنهايي ميزان توليد خود را حداكثر يك ميليون 
بش��كه در روز كاهش دهد. سعودي ها گويا نگران 
عبور از ترامپ هس��تند زيرا وي پس از رس��وايي 
قتل جمال خاشقجي، خبرنگار منتقد رياض در 
كنسولگري عربس��تان در استانبول، از محمد بن 
سلمان، وليعهد اين كشور دفاع كرده است. اوپك 
براي محدوديت عرضه آماده ش��ده زيرا اين گروه 
معتقد است بازار نفت در سال ميالدي آينده دچار 
اشباع عرضه خواهد ش��د. قيمت هاي نفت از ماه 
ميالدي گذشته به دليل نگراني ها نسبت به فرا رفتن 
ميزان عرضه از تقاضا، بيش از 30 درصد ريزش كرده 
است. اما ترامپ در آستانه نشست رسمي اوپك در 
ششم دسامبر، از اين گروه خواسته است توليد خود 
را كاهش ندهد و از سعودي ها براي كمك به افزايش 
توليد و پايين بردن قيمت نفت تمجيد كرده است. 
يك مقام اوپك به وال استريت ژورنال گفت: اوپك 
قصد دارد كاهش 1.4 ميليون بشكه در روز توليد 
نفت را اعالم كند اما از اين كاهش به عنوان پايبندي 
به سهميه توليد پيمان سال 2016 ياد خواهد كرد.

مشقت توليدكنندگان
 از قيمت كم نفت

تس�نيم| به نظر رييس جمهور آنگوال بعيد است 
قيمت نفت به بيش از 100 دالر در هر بش��كه برسد 
و قيمت فعلي كار را براي توليدكنندگان عمده مثل 
آنگوال سخت كرده است. به گزارش بلومبرگ، جوئو 
لورنزو اين اظهارات را پس از يك هفته وحشتناك در 
بازار نفت بيان كرد. نفت برنت، ش��اخص جهاني در 
روز جمعه با 6.1 درصد كاهش به پايين ترين ركورد 
ساالنه 58.80 دالر در هر بشكه رسيد. قيمت نفت 
در ماه جاري به خاطر نگران��ي از عرضه بيش از نياز 
نفت، 22 درصد كاهش داش��ته اس��ت. نفت وست 
تگزاس اينترمديت، شاخص امريكا هم تا حدود 50 
دالر در هر بشكه كاهش يافت. لورنزو بيان كرد: اوپك 
همواره حامي تعادل قيمت بوده اس��ت. هنوز كاماًل 
غيرواقع بينانه است كه انتظار داشته باشيم قيمت 
نفت به بيش از 100 دالر در هر بشكه برسد و اگر اين 
اتفاق بيفتد، تعادل بين فروشندگان و مصرف كنندگان 
پيچيده خواهد شد. نفت بيش از 90 درصد صادرات 
آنگوال را تش��كيل مي دهد. لورن��زو در مورد قيمت 
مناس��ب براي آنگوال نظري ن��داد و گفت: من فقط 

مي گويم هر چه بيشتر بهتر.

آخرين وضعيت بارش هاي 
كشور

تسنيم| با ثبت 52 ميليمتر بارش در 62 روز ابتدايي 
س��ال آبي جاري، رشدي 136.4 درصدي نسبت به 
مدت مشابه سال قبل و رشدي 73.9 درصدي نسبت 
به متوس��ط درازمدت در ميزان بارش هاي كشور به 

ثبت رسيده است.
بر اس��اس آمار رسمي دفتر مطالعات پايه منابع آب 
شركت مديريت منابع آب ايران، ارتفاع كل ريزشهاي 
جوي از اول مهر تا 2 آذر س��ال آبي 98-97 )62 روز 
ابتدايي سال آبي جاري( بالغ بر 52 ميليمتر است. اين 
مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره هاي مشابه 
درازمدت )29.9 ميليمت��ر( 73.9 درصد افزايش و 
نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته )22 ميليمتر( 
136.4 درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين حجم 
بارش هاي كشور از اول مهر تا 2 آذر به 85 ميليارد و 
697 ميليون مترمكعب رسيد. در بين 6 حوضه اصلي 
آبريز كشور، تنها در حوضه آبريز درياچه اروميه شاهد 
افت بارش ها نس��بت به مدت مشابه سال گذشته و 
همچنين نس��بت به متوس��ط آمار مدت مشابه در 

درازمدت )آمار 50 ساله( هستيم.
در اين بين، بيشترين ميزان رشد بارش ها نسبت به 
مدت مشابه در سال آبي گذشته را در حوضه هاي آبريز 
مرزي شرق و قره قوم و بيشترين ميزان رشد بارش ها 
نسبت به متوسط آمار مدت مشابه در درازمدت )آمار 
50 س��اله( را در حوضه  آبريز خليج فارس و درياي 

عمان شاهد هستيم.

چهار منب��ع قابل دريافت اس��ت: س��امانه خدمات 
 دول��ت هم��راه )mob.gov.ir(، اي��ران اپ��س

 ،)cafebazaar.ir( كاف��ه بازار ،)iranapps.ir(
اپ استور )appstore.ir(  همچنين در اين اطالعيه 
تأكيد شده است كه مالكين خودرو يا موتورسيكلت 

كه كارت سوخت فعال در سامانه هوشمند دارند در 
صورت ثبت تقاضاي صدور كارت المثني، كارت اوليه 

آنها ابطال خواهد شد. 
بنابراين توصيه مي شود صرفا افراد فاقد كارت سوخت 

براي ثبت نام مراجعه كنند.

گروه انرژي|نادي صبوري|
همزماني نمايشگاه ساخت داخل نفت اهواز با موج تغيير 
مديران ايران به دليل قانون منع بازنشستگي باعث شده 
است نشست هاي خبري اين نمايشگاه بيش از هر چيزي به 
ارايه برنامه مديران جديدي كه بعضا چند ساعت از انتصاب 
آنها مى گذشت. تبديل شود.  نشست نخست خبرنگاران 
در حاشيه نمايشگاه نفت با سيد عبداهلل موسوى مديرعامل 
جديد شركت ملى حفارى برگزار شده و در ادامه نشستي 
ديگر با جهانگير پورهنگ مديرعامل شركت نفت و گاز 
اروندان برگزار ش��د. اين 2 مدير ه��ر  دو  با تاكيد بر اينكه 
در دوره مديريتي خود چارچوب مشخص وزارت نفت و 
برنامه هاي باالدستي را دنبال خواهند كرد از برنامه هاي 

شركت هاي ذي ربط خود صحبت كردند. 
اهواز باراني در چند روز اخير ميزبان نمايشگاه ساخت داخل 
صنعت نفت بود، نمايشگاهي كه هر چند شايد در قياس 
با نمايشگاه نفت تهران رونق كمتري داشته باشد اما براي 

سازندگان صنعت نفت در خوزستان اهميت فراواني دارد. 
سازندگاني كه تفاوت مهمشان با ديگر رقبا در داخل كشور، 
اين نكته است كه حتي در شرايط نبود پول و منابع نيز به 

اعتبار چهره هاي استاني كار را متوقف نمي كنند. 
سيد عبداهلل موسوي مديرعامل جديد شركت ملي حفاري 
كه در راستاي موج تغييرات به دليل قانون منبع به كارگيري 
بازنشستگان به تازگي به اين سمت منصوب شده است، روز 
يكشنبه در نشستي خبري در حاشيه نمايشگاه ساخت 
داخل نفت اهواز عنوان كرد: »حمايت از شركت هاي سازنده 
داخلي به ويژه شركت هاي دانش بنيان وظيفه ذاتي شركت 
ملي حفاري اس��ت و در س��ال هاي پيش رو در اين راستا 

حركت خواهيم كرد«
به گزارش »تعادل« ش��ركت ملي حف��اري در مجموع 
73 دكل حفاري در اختيار دارد كه 70 دكل خش��كي و 
3 دكل دريايي را شامل مي شود. طبق اظهارات موسوي 
اين دكل ها اكنون در مرحله اي قرار دارند كه به تعميرات 

»تعادل«ازنمايشگاهساختداخلنفتخوزستانگزارشميدهد

آيندهنفتبامديرانجديد
نيازمند هستند.  پيش تر در اخبار عنوان شده بود كه شركت 
اني ايتاليا از شركت ملي حفاري ايران دعوت كرده است تا 
در پروژه هاي حفاري اين ش��ركت در عراق شركت كند. 
مديرعامل ش��ركت ملي حفاري در پاسخ به اين پرسش 
»تعادل« كه اكنون وضعيت اين همكاري در چه مرحله اي 
است عنوان كرد: »شركت ملي حفاري پتانسيل بااليي 
براي اين ن��وع از همكاري ها دارد و در هفته هاي پيش رو 

اخبار خوبي در اين زمينه خواهيد شنيد« 
موسوي در بخش ديگري از صحبت هايش با بيان اينكه 
ش��ركت ملي حفاري ايران از رديف ه��اي بودجه دولت 
اس��تفاده نمي كند، گفت: اين شركت هزينه هاي جاري 
خود در ارتباط با حقوق و دس��تمزد و تهيه و نگهداشت 
تجهيزات را از محل كاركرد خود تامين مي كند و لذا بايد 
با كار و تالش مضاعف و گسترش فعاليت ها از داشته هاي 

خود استفاده به عمل آورد.
مديرعامل و رييس هيات مديره شركت ملي حفاري در 
پاسخ به پرسشي درباره دستاوردهاي نمايشگاه صنعت 
نفت و حفاري خوزستان توضيح داد: اين رويداد صنعتي 
اقتصادي فرصت ارزنده اي ايجاد مي كند تا شركت هاي 
س��ازنده، صنعتگران و پيمانكاران در فضايي صميمي با 

شركت هاي متقاضي دريافت خدمات به تعامل و تبادل 
تجربيات پرداخته و راه هاي بس��ط همكاري را بررس��ي 
نمايند . همچنين جهانگيرپورهنگ مديرعامل شركت 
نفت و گاز اروندان نيز كه تنها چند ساعت از انتصابش به 
اين سمت مي گذشت پس از موسوي نشستي خبري را 
در حاشيه نمايشگاه برگزار كرد. پورهنگ كه پيش از اين 
سمت مديرعاملي نفت و گاز مارون را در اختيار داشته است، 
برنامه هاي خود براي اداره نفت و گاز اروندان كه 6 ميدان 

مهم نفتي را در اختيار دارد مطرح كرد. 
پورهنگ با اشاره به اينكه در حال حاضر 440 هزار بشكه 
نفت خام از اين ميادين كه بخشي از آنها ميادين غرب كارون 
مشترك با عراق است نفت خام توليد مي شود گفت: »طبق 
برنامه پنجم توسعه اين توليد بايد به 1 ميليون بشكه در 
روز برس��د. البته اين ارقام حدودي است و ممكن است با 

مطالعات جديد به ارقام بيشتري دست پيدا كنيم«
نحوه تعامل در منطقه اي كه هورالعظيم در آن واقع شده 
است، يكي از تفاوت هاي مهم شركت نفت و گاز اروندان 
است. پورهنگ در خصوص موضوع هورالعظيم عنوان كرد: 
»ويژگي هاي خاص اقليمي منطقه به ويژه در هور، با هر دو 
بخش دريا و خشكي متفاوت است كه اين موضوع سبب 

پيچيدگي و سختي فرآيند حفاري و توليد شده است، اما 
تمهيدات الزم براي آن در نظر گرفته شده و اكنون توليد 
طبق برنامه ابالغي شركت ملي نفت ايران انجام مي شود.« 
مديرعامل ش��ركت نفت و گاز اروندان در پاس��خ به اين 
پرسش كه با كاهش سرمايه گذاري هاي خارجي، عمليات 
توليد و توسعه ميدان ها چه شرايطي خواهد داشت، اظهار 
كرد: هيچ كسي منكر نياز صنعت نفت به سرمايه گذاري 
در بخش باالدستي نيس��ت، اما ما همواره روي پاي خود 
ايستاده ايم و در هر شرايطي به اهداف خرد و كالن صنعت 
نفت دست يافته ايم، زيرا با اعتماد به توان داخل، سازندگان 
متعهد و جوانان خوش فكر كش��ور، بخ��ش عظيمي از 
كاال و تجهي��زات مورد نظر و حتي دانش نوين صنعتي را 

بومي سازي كرده ايم.
وي درخصوص سياست هاي اجرايي آينده براي كاركنان 
گفت: در راس��تاي ارايه خدمات رفاهي هر چه بيشتر به 
نيروهاي قرارداد معين و اركان ثالث اين شركت طي دوسال 
گذشته تاكنون كميته هايي تشكيل و كارشناسي شد كه 
ماحصل آن ارايه تسهيالت رفاهي اعم از استفاه از خدمات 
بيمارستاني، باشگاهي و افزايش دستمزد ها به نيروهاي 

قرار داد موقت بوده است.

شركتمليپخشفرآوردههاينفتياعالمكرد

ثبت نام كارت سوخت از امروز
گروه انرژي|

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اعالم كرد 
كه ثبت نام الكترونيكي مالكان خودرو  و موتورسيكلت 
فاقد كارت س��وخت از روز دوش��نبه )پنجم آذرماه( 
س��اعت 8 صبح در س��امانه خدمات دولت همراه به 
نشاني www.mob.gov.ir و اپليكيشن خدمات 
دولت همراه با نصب آن در گوشي هاي هوشمند تلفن 

همراه در دسترس عموم قرار مي گيرد.
در اطالعيه شماره 3 شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي آمده اس��ت: ش��ايان يادآوري اس��ت ورود به 
س��امانه هاي اينترنتي براس��اس آخرين رقم شماره 
سمت راست تلفن همراه مالكان خودرو انجام مي شود 

و از فردا با شماره 9 آغاز مي شود.
اين اطالعي��ه تاكيد دارد كه در هي��چ يك از مراحل 
ثبت نام چه به ص��ورت حضوري در دفاتر پليس+10 
و چ��ه به صورت اينترنت��ي، نيازي ب��ه ارايه رمزهاي 
كارت هاي بانكي نيس��ت. بنابراي��ن هموطنان عزيز 

مراقبت الزم در اين باره داشته باشند.
ش��ركت ملي پخش فرآورده ه��اي نفتي ايران پيش 
از اي��ن در اطالعيه ش��ماره 2 خود اع��الم كرده بود 
هم وطناني كه كارت سوخت خودرو يا موتورسيكلت 
آنها مفقود شده است، مي توانند به يكي از روش هاي 

زير و برابر جدول زمانبندي درخواس��ت خود را ثبت 
نمايند: 

روش اول: ثبت نام مالكان خودرو يا موتورسيكلت فاقد 
كارت سوخت با مراجعه حضوري به دفاتر پليس+10 با 
ارايه مدارك الزم طبق ضوابط جاري انجام پذير است.

الف: مالكان خودروهاي عمومي دولتي اعم از سواري، 
وانت و موتورسيكلت و مالكان خودروهاي قولنامه اي 
براي ثبت نام كارت سوخت المثني، مي توانند همانند 
گذشته صرفا با مراجعه به دفاتر پليس+10 نسبت به 

ثبت تقاضاي خود اقدام نمايند.
ب: خودروهاي نو ش��ماره، داراي كارت سوخت بوده 
و كافي است مالكان آنها براي دريافت كارت سوخت 

خود به دفاتر پست مراجعه نمايند.
روش دوم: مراجعه به س��امانه خدمات دولت همراه 
به نشاني )www.mob.gov.ir( و ورود به گزينه 
درخواست كارت سوخت المثني و ثبت اطالعات. اين 
سامانه از 5 آذرماه در دسترس عموم قرار مي گيرد و 

ثبت اطالعات در اين سامانه رايگان است.
روش سوم: دريافت و نصب رايگان اپليكيشن خدمات 
دولت همراه و ورود به گزينه درخواست كارت سوخت 

المثني به شرح زير: 
نس��خه هاي Android و IOS اين اپليكيش��ن از 

رقم روز تاريخ

99 دوشنبه 1397/9/5

89 سه شنبه 1397/9/6

رقم آخر 9 چهارشنبه 1397/9/7

رقم آخر 8 پنجشنبه 1397/9/8

رقم آخر 8 جمعه 1397/9/9

رقم آخر 7 شنبه 1397/9/10

رقم آخر 7 يكشنبه 1397/9/11

رقم آخر 6 دوشنبه 1397/9/12

رقم آخر 6 سه شنبه 1397/9/13

رقم آخر 5 چهارشنبه 1397/9/14

رقم آخر 5 پنجشنبه 1397/9/15

رقم آخر 4 جمعه 1397/9/16

رقم آخر 4 شنبه 1397/9/17

رقم آخر3 يكشنبه 1397/9/18

رقم آخر3 دوشنبه 1397/9/19

رقم آخر 2 سه شنبه 1397/9/20

رقم آخر 2 چهارشنبه 1397/9/21

رقم آخر 1 پنجشنبه 1397/9/22

رقم آخر 1 جمعه 1397/9/23

رقم آخر صفر شنبه 1397/9/24

   اطالعات مورد نياز ثبت نام الكترونيكي 
كارت سوخت المثني: 

1- ش�ماره تلفن همراه به نام مالك وس�يله 
نقليه

2- كد مل�ي و تاريخ تولد مال�ك كه با ثبت 
آن ساير اطالعات شناس�نامه اي به صورت 

خودكار نمايش داده مي شود.
3- اطالعات شناسايي وسيله نقليه )شماره 
سريال هشت رقمي مندرج در باركد پشت 

VIN كارت خودرو( يا شماره
4 - انتخ�اب ش�ماره 16 رقم�ي يك�ي از 
كارت هاي بانكي عضو ش�تاب كه به صورت 
خودكار در پنج�ره ثبت اطالعات اين بخش 
به نماي�ش درمي آيد. صرفا ش�ش رقم اول 
و چه�ار رق�م آخ�ر كارت )به عن�وان مثال 
2213******603799( نماي�ش داده 

مي شود.
5- پ�س از ورود اطالع�ات، پيامي مبني بر 
تاييد عملي�ات ثبت نام به اط�الع متقاضي 

خواهد رس�يد كه ب�ه منزله پاي�ان مراحل 
ثبت نام خواهد بود.

6- نحوه فعال سازي كارت سوخت و استفاده 
از آن در جايگاه هاي سوخت در اطالعيه هاي 

بعدي اعالم خواهد شد.

   نكات قابل توجه: 
1- مال�كان بي�ش از ي�ك دس�تگاه خودرو 
يا موتورس�يكلت فاقد كارت س�وخت بايد 
مراحل ثبت نام را به ازاي هر دستگاه خودرو 
يا موتورس�يكلت با ي�ك كارت بانكي ديگر 

تكرار كنند.
2- در ص�ورت ه�ر گونه مش�كل ي�ا نياز به 
دريافت اطالعات تكميلي، با شماره 09627 

تماس حاصل نمايند.
3- مالكان خودرو يا موتور س�يكلت داراي 
كارت سوخت كه رمز آن را فراموش كرده اند، 
امكان بازيابي رمز براي آنها فراهم شده است 

و نياز به ثبت نام ندارند.
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عكسروز

چهرهروز

مشكالتي كه فرهنگستان بايد حل شان كند
 پرويز شهدي مي گويد: فرهنگستان زبان و ادب فارسي بايد مشكالت مربوط به غلط نويسي ها را با تدوين يك دستور زبان كامل و يكنواخت 
حل كند. اين مترجم با تاكيد بر لزوم تدوين دستور زباني جامع براي زبان فارسي، به ايسنا گفت: فرهنگستاني كه درست كرده اند، چه كار كرده 
است؟ فقط چيزهايي را از خودش درآورده كه بطور كلي دور از ذهن است. چند سال پيش ابوالحسن نجفي كتابي را با عنوان »غلط ننويسيم« 
منتشر كرد و در آن تمام ايرادهايي را كه گرفته بود به صدا و سيما و رسانه ها مربوط بود. اين ايرادها از روي بي توجهي يا از روي بي سوادي است كه 
مثال واژه هاي فارسي را با عالمت هاي عربي مي نويسند. بطور مثال ما در زبان فارسي تنوين نداريم اما از كلمه »گاها« استفاده مي كنند؛ يا كلمه 

»پيشنهاد« كه يك كلمه فارسي است اما آن را با »ات« كه عالمت جمع عربي است، جمع مي بندند.

میراثنامه

پاي گردشگران به مهم ترين شهر هخامنشي باز مي شود
»محوطه تاريخي ريوي يكي از شهرهاي مهم دوران هخامنشي در شمال شرق كشور 

از نوروز ۱۳۹۸ پذيراي گردشگران داخلي و خارجي است.«
محمد جواد جعفري، سرپرست فصل ششم كاوش باستان شناسي در محوطه ريوي 
شهرستان مانه و سملقان در خراسان شمالي با اشاره به ثبت محوطه ريوي با وسعتي 
۱۱۰ هكتاري در س��ال ۱۳۴۶ در فهرست آثار ملي كش��ور گفت: در پژوهش هاي 
باستان شناسي كه از سال ۱۳۹۱ در محوطه تاريخي  ريوي  آغاز شده، باستان شناسان 
به بقاياي يك شهر از دوران هخامنشي تا ساساني دست يافتند و با توجه به اهميت اين 
كشف تاكنون شش سال پژوهش هاي باستان شناسي در اين محوطه ادامه يافته است. 
به گفته او، كاوش هاي سال ۱۳۹۶ در محوطه تاريخي ريوي منجر به كشف بقاياي يك 
تاالر ستوندار در بخش جنوبي محوطه و بقاياي يك ساختمان بزرگ خشتي مربوط 
به دوران هخامنشي تا ساساني در مركز محوطه و يك گورستان مربوط به عصر مفرغ 

)چهار هزار سال قبل( در بخش شمالي شد.
جعفري با اشاره به اينكه براساس اهميت باستان شناسي اين آثار، در كاوش هاي امسال 
نيز مطالعات روي اين سه نقطه متمركز بود كه منجر به شناخت بخش زيادي از جزييات 
معماري بناهاي مربوط به دوران هخامنشي و اشكاني و وضعيت گورستان عصر مفرغ 
محوطه ش��د، افزود: در مهر ماه امسال همراه با فعاليت هاي باستان شناسي، مرمت 
ديوارهاي خشتي تاالر ستوندار و ديگر ساختارهاي خشتي يافت شده آغاز شد و براي 
بازديد گردشگران دو گمانه به ابعاد ۱۲× ۱۲ متر و ۵× ۵ متر با اسكلت فلزي مسقف شد.
او با بيان اين نكته كه محوطه تاريخي ريوي از نوروز ۱۳۹۸ پذيراي گردشگران داخلي 
و خارجي خواهد بود، گفت: وسعت اين محوطه در دوران هخامنشي به بيش از ۱۱۰ 
هكتار رسيده و به نظر مي رسد يكي از شهرهاي مهم دوران هخامنشي در شمال شرق 
كشور بوده است. او با بيان اينكه بر اساس اين پژوهش ها، از دوران اشكاني و ساساني نيز 
شواهد معماري و باستان شناسي مختلفي در محوطه ريوي به دست آمده كه نشان از 
توالي استقراري پس از دوران هخامنشي در محوطه ريوي دارد، اظهار كرد: با توجه به 

اهميت علمي و گردشگري اين اثر تاريخي، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري خراسان شمالي با همكاري موسسه باستان شناسي آلمان، برنامه منظمي 
را تحت عنوان پروژه باستان شناسي ريوي  براي كاوش و پژوهش هاي باستان شناسي 
برنامه ريزي كرد. وي با استناد به شواهد باستان شناختي گفت: ريوي  يكي از مهم ترين 
محوطه هاي دوران تاريخي شمال شرق كشور است كه پژوهش هاي باستان شناسي 
هدفمند در آن مي تواند باعث ارتقاي شناخت ما از هويت تاريخي منطقه و رشد صنعت 

گردشگري در استان شود.
اين باستان شناس اضافه كرد: فعاليت هاي پژوهشي در محوطه تاريخي ريوي به صورت 
مشترك بين اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي 
و موسسه باستان شناس��ي آلمان در ايران و با حمايت پژوهشگاه ميراث فرهنگي و 
گردشگري انجام مي شود. همچنين تاكنون پنج فصل كاوش هاي باستان شناسي در 
محوطه ريوي با مشاركت باستان شناسان آلماني انجام شده و فصل ششم اين كاوش ها 

از مهر امسال آغاز و در اواسط آبان به پايان رسيد. 

تاريخنگاري

اعتصاب سراسري پس از تيراندازي در بارگاه قدس رضوي 
پنجم آذر ۱۳۵7، با تيراندازي نظاميان حكومت پهلوي به معترضان اين رژيم، 
در بارگاه قدس رضوي، سراسر كشور به دعوت امام خميني )ره( تعطيل و عزاي 

عمومي اعالم شد و تمامي اداره هاي دولتي در اعتصاب بسر بردند. 
پس از تجمعات اعتراضي مردم مشهد عليه شاه و شهادت يك طلبه، مجلس 
يادبودي براي طلبه ش��هيد مجاهد محمد نبي مبارز از طرف همدرسانش در 
مدرسه علميه عباسقلي خان با شكوه تمام برگزار شد. پس از پايان مجلس گروه 
زيادي از طبقات مختلف مردم مسلمان مشهد كه براي بيان خواسته هاي خود 
جايي را خال��ي از نيروهاي نظامي نمي ديدند، به داخل صحن عتيق )انقالب( 
روي آورده و با تش��كيل اجتماع به سخنراني گويندگان مذهبي گوش فرامي 
دادند كه ناگاه در جريان درگيري مردم با يك نفر از ماموران ش��ناخته ش��ده 
س��اواك كه قصد بر هم زدن مراسم را داشت، عده اي از ماموران ساواك كه در 
يك غرفه فوقاني صحن كمين كرده بودند، با اسلحه كمري شروع به تيراندازي 

كرده و با بي سيم، نيروهاي انتظامي خارج از صحن را به كمك طلبيدند.
از اينجا فاجعه به وقوع پيوست كه شنيدن خبر آن، مردم مشهد و شهزرهاي 

ديگر را متاثر و خشمگين كرد. 
نيروهاي نظامي حريم مقدس حضرت ثامن االئمه )ع( را براي سومين بار بعد 
از يورش نيروهاي روسيه تزاري و هجوم وحشيانه عمال رضاخان، مورد اهانت 
قرار داده و با لشكركش��ي از طريق بس��ت پايين خيابان داخل صحن )عتيق( 
انقالب شده و مردم را به رگبار مسلسل بستند كه در اثر اين يورش دو نفر شهيد 
و ده ها نفر از زائران و انقالبيون مجروح ش��دند. اما كار به اينجا پايان نگرفت و 
نيروهاي امنيتي و نظامي به داخل ح��رم مطهر هجوم بردند و در كنار ضريح 
مطهر حضرت رضا )ع( مردم را به گلوله بستند و با پخش گاز اشك آور گروهي 

از مردم مجروح و مصدوم شدند كه دو كودك ۳ و ۵ ساله بر اثر آن دچار خفگي 
شده و به شهادت رسيدند. 

در نتيجه اين يورش، آثار گلوله دربرخي اماكن حرم مطهر ايجاد شد. اين اتفاق 
بازتاب وس��يعي در افكار عمومي پيدا كرد و بار ديگر سيل صدور اعالميه هاي 
محكوميت و مخابره تلگراف ها و تس��ليت به س��وي مراجع و علماي خراسان 
جاري شد بعد از يورش نظاميان به داخل صحن مطهر و حرم مبارك حضرت 
رضا )ع( و كشتار مردم در اين مكان مقدس توسط نيروهاي شاه، مردم مشهد 

شعارهايي را عليه شاه سردادند. 

كیوسك

برخورد دوگانه امريكا با حقوق بشر 
  الشروق

روزنامه »الش��روق« الجزاير، درمقاله اي در مورد 
برخورد دوگانه دولت امري��كا با مقوله هايي مانند 
حقوق بش��ر و دموكراسي، نوش��ت، دولت امريكا 
هيچ ارزش��ي براي اينگونه مفاهيم قائل نيست و 
فقط به منافع خود و رژيم صهيونيستي مي انديشد 
و ب��راي حفظ وليعهد عربس��تان از اي��ن مقوله ها 
چشم پوش��ي مي كند. اين روزنامه در مقاله اي با 
عنوان » از صدام حس��ين تا محمد بن س��لمان« 
نوش��ت: » اين روزها اوض��اع در منطقه با جنايت 
قتل خاشقچي كامال تغيير كرده است، اين بار پاي 
يك متحد امريكا در ميان اس��ت كه حاضر اس��ت 
صدها ميليارد دالر تحت عنوان س��رمايه گذاري 
و در قالب قرارداد خريد اس��لحه به امريكا بپردازد 

و به درخواس��ت هاي ترامپ ب��راي كاهش قيمت 
نفت و رساندن آن به پايين ترين حد ممكن پاسخ 
مثب��ت دهد حتي اگر اين كاه��ش قيمت نفت به 
ضرر اقتصاد عربس��تان تمام ش��ود. ب��ه اين دليل 
است كه ترامپ به گزارش سيا كه بر نقش داشتن 
وليعهد عربستان در جنايت قتل خاشقچي تاكيد 
دارد، توجه��ي نمي كند و در حالي كه اين گزارش 
بر اساس مستندات دقيق تهيه شده، در خصوص 
صحت آن ابراز ترديد مي كند و حتي گفته اس��ت 
اگر ثابت ش��ود رهبران س��عودي در اين جنايت 
دست داشته اند، او در جهت حفظ منافع امريكا و 
رژيم صهيونيس��تي، حاضر نيست اقدام به تحريم 
عربس��تان و مقام هاي اين كش��ور كند.« الشروق 
در پايان نوش��ت: » قتل خاش��قچي مي توانست 

س��رآغاز دوره جديدي در 
عربستان باشد، بسياري از 
مقام هاي اين كشور كنار 
روند و سركوب مخالفان، 
روشنفكران و حقوقدانان 
و فعاالن حقوق بشر در اين 
كشور و زنداني شدن آنها 
بدون محاكمه متوقف شود 

اما رييس جمهوري امريكا با اين نوع رفتار با پرونده 
بن سلمان و خاشقچي، به وليعهد اين كشور براي 
س��ركوب بي امان مخالفان چراغ سبز نشان داد و 
اين يعني اينكه متاسفانه عربستان به سوي دوران 
تاريكتري پيش مي رود و سركوب و ظلم و خفقان 

در آن افزايش مي يابد.«

كشورهايي با بدترين زيرساخت هاي تامين آب 

گروهگوناگون|
يكي از اهداف توس��عه هزاره سوم در 
سازمان ملل متحد، ايجاد دسترسي 
به آب آشاميدني پايدار و سالم است. 
آنطور ك��ه در گزارش ها آمده ب��ه دليل باال بودن 
هزينه سرمايه گذاري اوليه، بسياري از كشورهاي 
كم توان، قادر به ساخت و توسعه زيرساخت هاي 
مناسب براي دسترسي به آب آشاميدني نيستند. 
از اي��ن رو، مردم س��اكن در اين مناطق بيش��تر 
درآمد خود را براي تهيه آب مورد نيازشان صرف 
مي كنند. طب��ق آخرين آمار به دس��ت آمده در 
حدود ۱.۱ ميليارد نفر در سراسر جهان دسترسي 
به آب آشاميدني سالم ندارند كه اين وضعيت آنها 

را در شرايط ناامني قرار داده است. 
در صدر اين ليست، گينه نو قرار دارد كه تنها ۴۰ 
درصد از جمعيت اين كش��ور به منابع آب بهبود 
يافته دسترسي دارند. آب آش��اميدني پيشرفته 
يا بهبوديافته ش��امل آب لوله كشي در ساختمان 
مي ش��ود و ديگر موارد منابع آن، نيز شامل حفر 
چاه ه��ا، محافظت از چش��مه ها و جمع آوري آب 
باران مي شود. هرچند كه بدترين زيرساخت هاي 
تامين آب آشاميدني در كشوري واقع در اقيانوس 
آرام است، اما بيشتر ساكنان كشورهاي آفريقايي 
از نبود دسترس��ي به منابع آب آش��اميدني رنج 

مي برند.
بعد از گينه نو، گينه اس��توايي بدترين زيرساخت 
آب آش��اميدني را دارد. در اي��ن كش��ور تنها ۴۸ 
درصد از ساكنان كش��ور به منابع آب آشاميدني 

دسترسي دارند. 
عواقب دسترس��ي نداشتن به آب س��الم و منابع 
آبي تصفيه ش��ده، تاثيرات بس��ياري بر بهداشت 
و درم��ان دارد. در اين ميان كودكان بيش��ترين 
آسيب را از نبود منابع سالم آب مي بينند. نزديك 
به ۱.۶ ميليون نفري كه در س��ال گذش��ته بر اثر 
بيماري هايي مانند وبا – كه ناش��ي از مصرف آب 
آلوده اس��ت- جان خود را از دست داده اند. آنطور 
كه در گزارش ها آمده است، در حدود ۹۰ درصد از 
اين تعداد را كودكان زير ۵ سال تشكيل مي دادند. 
عالوه بر اين تع��داد مرگ ومير در ميان كودكان، 
بيشتر از ۱.۵ ميليون نفر ساالنه با هپاتيت A جان 

خود را از دس��ت مي دهند كه ح��دود ۸۰ درصد 
اين تلفات مربوط به مصرف آب آلوده و بهداشت 

ضعيف در كشورها مي شود. 
در ادام��ه اين گ��زارش ب��از هم نام كش��ورهاي 
افريقايي به چشم مي خورد. آنگوال ديگر كشوري 
اس��ت كه بيش از نيمي از جمعي��ت آن، به منابع 
آب آشاميدني س��الم دسترسي ندارند. در بيشتر 
كش��ورهاي افريقايي، ك��ودكان و بزرگس��االن 
بيشترين وقت خود را صرف تامين آب سالم براي 
خانواده هاي خود مي كنن��د. البته اين به معناي 
اشتغال رسمي در اين كشور نيست. آنها ناچارند 
در كنار زندگي روزمره خ��ود، زمان زيادي براي 
به دس��ت آوردن آب قابل آشاميدن صرف كنند. 
بر اس��اس برآوردهاي س��ازمان ملل، كشورهاي 
آفريقايي به تنهايي ۴۰ ميليارد س��اعت در سال 
را براي به دس��ت آوردن آب قابل مصرف از دست 

مي دهند. 
در چاد و موزامبيك ني��ز تنها حدود ۵۱ درصد از 
ساكنان به منابع آب قابل آشاميدني و تصفيه شده 
دسترس��ي دارند. اين آمار در كش��ورهايي مانند 
ماداگاسكار و كنگو به ۵۲ درصد مي رسد. در واقع 
در اين كشورهاي نام برده شده، نيمي از جمعيت 
از آب آشاميدني سالم و بهداشتي محروم هستند. 
بعد از اين ۶ كشور آفريقايي، شهروندان افغانستاني 

نيز دسترس��ي نامطلوبي به منابع آب آشاميدني 
دارند. در اين كش��ور تنها ۵۵ درصد از ساكنان از 
آب قابل آشاميدن و بهداشتي استفاده مي كنند. 
در تانزاني��ا و اتيوپ��ي نيز اين تعداد ب��ه ۵۶ و ۵7 

درصد مي رسد. 
بس��ياري از س��ازمان هاي دولتي و خصوصي به 
جهت از بين بردن مشكل زيرساخت هاي تامين 
آب، در حال همكاري با همديگر هستند. سازمان 
ملل متحد، بهداش��ت جهاني و يونيسف نيز طبق 
اهداف توس��عه هزاره س��وم در راس��تاي تامين 
زيرساخت هاي آب آشاميدني، نظارت دقيقي بر 
پيشبرد اين هدف دارند. در بسياري از گزارش ها 
اعالم ش��ده كه با وجود تمام اع��داد و آمار منفي، 
مي ت��وان به برنامه بهبود زيرس��اخت هاي تامين 
آب س��الم اميدوار ب��ود. چرا كه اهداف توس��عه 
هزاره سوم در سازمان ملل متحد در جهت ايجاد 
دسترسي به آب آشاميدني پايدار و سالم، جلوتر 
از برنامه هاي پيش بيني شده در حركت است. به 
نظر مي رسد دولت ها بهبود زيرساخت هاي تامين 
آب آشاميدني را ابزاري مهم براي ارتقاي كيفيت 
زندگي براي ش��هروندان مي دانن��د. آمارهاي به 
دست آمده از پيشرفت برنامه ها در جهات تامين 
منابع آب آش��اميدني، نشان مي دهد اين موضوع 

اهميت ويژه اي براي دولت ها دارد. 

نيمي از ساكنان آفريقا از آب سالم بي بهره اند 

آمارنامه

%40
%48 %49 %51 %51 %52 %52 %55 %56 %57

كشورهايي با بدترين كيفيت آب
درصدبهبودكیفیتآبدركشورهاييكهآبآلودهداشتند
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