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كميس��يون اقتصاد هيات دولت بررسي پيشنهاد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مبني بر تشكيل »ستاد تسهيل 
و رفع موانع توليد« را آغاز كرد. به گزارش روز يك ش��نبه 
پايگاه اطالع رس��اني دفتر هيات دول��ت، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت آيين نامه اجرايي مواد )۶۱( و )۶۲( الحاقي 
قانون رفع موان��ع توليد رقابت پذير و ارتق��اي نظام مالي 
كشور را براي تشكيل »ستاد تسهيل و رفع موانع توليد« 
به هيات دولت ارايه كرده است. بر اين اساس و طبق ماده 
)۶۱( قانون رف��ع موانع توليد رقابت  پذي��ر و ارتقاي نظام 
مالي كشور، به  منظور بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص 
حل و فصل مشكالت واحدهاي توليدي، به  ويژه در موارد 
مربوط به تكميل و راه اندازي طرح هاي نيمه  تمام، تأمين 
مالي، تعيين تكليف بدهي هاي مع��وق و همچنين رفع 
مشكالت مرتبط با محيط زيست، منابع طبيعي و معادن 
و رفع موانع صادراتي، به دولت اجازه داده مي شود نسبت 
به ايجاد »س��تاد تس��هيل و رفع موانع توليد« به رياست 
وزير صنعت، مع��دن و تجارت اقدام كند. براين اس��اس، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت آيين نامه اجرايي تشكيل 
»ستاد تسهيل و رفع موانع توليد« را براي تصويب به هيات 
دولت ارايه كرده اس��ت. همچنين در راستاي وظايف اين 
ستاد، در هر استان كارگروه تس��هيل و رفع موانع توليد 
به رياست اس��تاندار و تحت نظارت و س��ازماندهي ستاد 
فوق انجام وظيفه مي كند. س��تاد و كارگروه هاي مذكور 
و دبيرخانه هاي موردني��از آنها، باي��د از امكانات و نيروي 
انساني موجود در دستگاه هاي اجرايي و اعضاي ذي ربط 
اس��تفاده كرده و به هيچ عنوان تشكيالت جديدي ايجاد 
نكنند. بر اين اساس، وزير صنعت، معدن و تجارت )رييس 
س��تاد(، رييس��ان س��ازمان هاي برنامه و بودجه كشور، 
حفاظت محيط زيست، ميراث فرهنگي،  صنايع دستي 

و گردشگري، ملي اس��تاندارد، رييس  كل بانك مركزي، 
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي، وزراي 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كشور، امور اقتصادي و دارايي، 
نفت، جهاد كشاورزي، نيرو، بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي، رييس اتاق تعاون، رييس اتاق اصناف و نمايندگان 
تشكل هاي سراسري توليدي اعضاي »ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد« را تش��كيل مي دهند. مطابق اين آيين نامه، 
بانك ها و موسس��ات اعتب��اري و صندوق هاي حمايتي 
موظفند با تس��هيالت يا موارد امهال مصوب در كارگروه 
تس��هيل، حداكثر ظرف مدت يك  م��اه موافقت كنند يا 
داليل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هيات 
موضوع تبصره اين ماده تسليم كنند. بر اين اساس، رييس  
كل بانك مركزي موظف است هياتي متشكل از خبرگان 
مورد وثوق بانكي و اقتصادي در هر استان از ميان افرادي 
كه استاندار پيش��نهاد مي كند، تشكيل دهد. كساني كه 
مورد تأييد رييس  كل بانك مركزي قرار مي گيرند و با حكم 
وي به عضويت هيات هاي موضوع اين تبصره در مي آيند، 
به  عنوان نماينده رييس  كل محسوب مي شوند. همچنين 
اين هيات موظف اس��ت داليل و مستندات بانك ها براي 
استنكاف از پرداخت تسهيالت مورد نظر كارگروه تسهيل 
را بررسي و درباره آن اظهارنظر كند. در صورتي كه داليل 
بانك براي استنكاف از پرداخت تسهيالت مورد نظر، مورد 
تأييد هيات موضوع اين تبصره قرار نگيرد، بانك موظف 
است تسهيالت مورد نظر را به متقاضي پرداخت كند. عدم 
تمكين بانك، تخلف از دستور بانك مركزي تلقي شده و 
موضوع به هيات انتظامي بانك مركزي ارجاع خواهد شد. 
رييس  كل بانك مركزي مي تواند هر يك از اعضاي هيات 
مذكور را عزل كند. بر همين اساس، اين پيشنهاد در حال 

رسيدگي در كميسيون اقتصاد هيات دولت است.

 بررسي تشكيل 
ستاد تسهيل  و رفع موانع توليد در دولت

گزارش

محسن شمشيري |
دبير گروه راه و شهرسازي|

در روزهاي اخير از قول رييس جمه��ور و رييس كل 
بانك مركزي، خبري در رابط��ه با بهبود 40 درصدي 
ارزش پول ملي در رس��انه ها منتشر ش��د، كه صرف 
نظر از داليل و آثار ش��كلي و اس��مي آن، اين پرسش 
مطرح اس��ت كه حفظ و ثبات ارزش پول ملي تا كجا 
امكان پذير اس��ت و آيا مي توان به بهبود قدرت خريد 
مردم و تامين مايحتاج خانواده ها از اين طريق اميدوار 
بود؟ واقعيت اين است كه رش��د نرخ دالر در سال 97 
تا مرز ۱9 هزار تومان، تحت تاثير رش��د نقدينگي در 
سال هاي قبل و چند س��ال ثبات نرخ ارز در محدوده 
كانال 3 ه��زار تومان، اثر تحريم ه��اي بانكي و نفتي، 
پيش خور كردن اث��ر تحريم ه��ا و همچنين هجوم 
نقدينگ��ي و تبدي��ل ري��ال ب��ه دالر در جهت حفظ 
ارزش پول بوده اس��ت و به همين دليل بخشي از آن 
واقعي و متناسب با رشد نقدينگي و تورم و بخشي از 
آن متناس��ب با اثر تحريم ها و هزينه هاي مبادله بوده 
اس��ت. اما بخش ديگري از آن كاذب و به دليل پيش 
خور كردن رش��د نرخ ارز يا هجوم نقدينگ��ي به بازار 
ارز بوده اس��ت.  به عبارت ديگر، افزايش قيمت دالر تا 
۱9 هزار تومان به دليل رشد بي قاعده و نامتناسب با 
عوامل بنيادي صورت گرفت و تنها بخشي از آن متاثر 
از تحريم و هزينه مبادله و رشد نقدينگي بوده و بخش 
عمده اي از آن به دليل سفته بازي، هجوم نقدينگي و 
تقاضاي كاذب و پيش خور كردن نرخ ها بوده و طبيعي 
اس��ت كه بعد از مدتي موج بلند يا جزر و مد بازار ارز 
فروكش كرده و س��طح واقعي بازار و نرخ ها مشخص 
مي ش��ود.  همچنين درصدي از اين رشد نرخ دالر به 
خاطر تبديل ريال به دالر و حفظ ارزش پول و دارايي 
بود و از آنجا كه برخي افراد تم��ام ريال خود را تبديل 
به دالر و سكه كرده بودند، لذا در سال 98 براي تامين 
مايحتاج و ريال مورد نياز، بخش��ي از دالرهاي خود را 
فروختند كه به افزايش عرضه ارز منجر شد. از سوي 
ديگر، پيش خور كردن نرخ ارز تا يك جايي منطقي به 
نظر مي رسد و از يك نقطه به بعد با منطق اقتصادي، 
رشد هزينه مبادله و تورم و نقدينگي هماهنگ نيست 
و در عين حال ريالي هم در دس��ت س��فته ب��ازان و 
طرفداران حفظ ارزش پول نبود كه تبديل به دالر شود 
و لذا ميزان تقاضا نيز به تدريج كاهش يافت.  همچنين 

بانك مرك��زي از طريق كنترل س��قف تراكنش هاي 
بانكي، جمع آوري چك هاي تضميني در گردش، الزام 
صادركنندگان به بازگشت ارز، كنترل صرافي ها و بازار 
س��نا و نيما و... عرضه و تقاضا را كنترل كرد و همين 
موضوع نيز باعث مهار سفته بازي و گردش دالر و ريال 
در بازار ش��د و به تدريج ش��تاب نرخ ها و نوسان ها را 
گرفت.  براين اساس، روشن است كه بخشي از نرخ ارز 
۱9 هزار توماني سال گذش��ته كاذب و متاثر از هجوم 
نقدينگي، سفته بازي، پيش خور كردن نرخ ها، حفظ 
ارزش پول و... بوده اس��ت و با ثبات نرخ ارز، عده اي از 
بازار خارج شده و دالر خود را تبديل به ريال كردند و 
وارد بازار مسكن در ايران و كشورهاي همسايه و سهام 
و بورس ش��دند و عده اي نيز كه ق��درت خريد كافي 
نداش��تند اقدام به فروش دالر و س��كه كردند. براين 
اساس نرخ ها به تدريج كاهش يافت و اكنون در كانال 

۱۱ هزار توماني قرار گرفته است. 
اما حفظ اي��ن روند و ب��ه خصوص اث��ر آن بر كاهش 
قيمت ها و افزايش قدرت خريد مردم، نيازمند ثبات 
نرخ ارز از يك س��و و توجه به ساير متغيرهاي كالن از 
جمله افزايش درآم��د ارزي حاصل از صادرات، حفظ 
و تنظيم اس��تفاده از ذخاي��ر ارزي، كنترل كس��ري 
بودجه دول��ت و بدهي هاي دولت ب��ه بانك ها، خلق 
پول در بانك ها و رش��د نقدينگي و پايه پولي، رشد و 
رونق توليد و افزايش عرض��ه كاالها و خدمات، تامين 
كاالهاي اساسي، كنترل سفته بازي در بازار مسكن و 
خودرو، س��هام، جذب نقدينگي از طريق سپرده هاي 
بانكي، اوراق مش��اركت، بازار باز و اوراق خزانه، عرضه 
سهام جذاب وابسته به فعاليت هاي مولد و صنعتي و... 
است تا بار ديگر ش��اهد هجوم نقدينگي سرگردان به 
سمت بازار ارز نباش��يم.  برخي كارشناسان معتقدند 
كه تحت تاثير رش��د باالي ۲3 درص��دي نقدينگي، 
طبيعي است كه بعد از مدتي كه اثر پيش خور كردن 
نرخ ارز تخليه شود و نرخ مبادله متناسب با متغيرهاي 
كالن و بنيادي نرخ ارز ش��ود، بايد شاهد رشد دوباره 
نرخ ارز باشيم و لذا انتظار اين است كه به جاي تثبيت 
چند س��اله نرخ ارز مانند دهه ۱380 و سال هاي 9۶-

۱39۲، بانك مركزي اجازه دهد كه نرخ ارز متناسب 
با رشد نقدينگي و رشد اقتصادي و بازار كاال و واردات 
افزاي��ش يابد تا با جهش و نوس��ان و الته��اب مواجه 
نشويم.  واقعيت اين اس��ت كه تا 85 درصد سپرده ها 

و نقدينگي در اختيار ۱5 درصد جامعه است مي توان 
انتظار داشت كه هجوم نقدينگي مرحله به مرحله از 
بازار مسكن، به بانك و موسسه غيرمجاز، خودرو، ارز 
و سكه، سهام، مسكن كشورهاي همسايه و... منتقل 
شود و هربار بحران تازه ايجاد كند. اما ثبات نرخ ارز و 
حفظ ارزش پول ملي مي تواند به تدريج انعطاف پذير 
بوده و خود را با ساختار و واقعيت هاي اقتصاد انطباق 
دهد تا هج��وم نقدينگي و رش��د بي قاعده را ش��اهد 
نباشيم و نرخ دالر تا ۲0 هزار تومان باال نرود و دوباره 
به ۱۲ هزار تومان بازگردد.  نكته مهم ديگري كه بايد 
به آن توجه داشت بررسي اين تصور اشتباه است كه 
اگر نرخ دالر از ۱9 هزار به ۱۱ هزار تومان رس��يد هم 
ارزش پول تقويت ش��ده و هم قيمت ه��ا بايد كاهش 
يابد! واقعيت اين اس��ت كه تمام كاالهاي اساس��ي و 
مايحتاج مردم در بازار و ساير كاالها از طريق دالر ۱9 
هزار توماني تامين نشده، بلكه بخش عمده اي با دالر 
4۲00 توماني، و بخش ديگري با دالر آزاد با نرخ هاي 
متفاوت از 5 هزار تومان تا ۱9 هزار تومان تامين شده 
است و لذا كاالهاي مختلف با نرخ هاي مختلف تامين 
ارز شده و درصد وابس��تگي هر كاال به ارز نيز متفاوت 
اس��ت و لذا نمي توان انتظار داش��ت كه متناس��ب با 
كاهش ن��رخ دالر از ۱9 هزار به ۱۱ ه��زار و بهبود 40 
درصدي در بازار آزاد، در بازار كاال و قدرت خريد مردم 
نيز به همان اندازه بهبود حاصل شده باشد و اين تصور 
اشتباهي اس��ت كه عده اي باالترين نرخ دالر آزاد در 
مهرماه س��ال 97 و قيمت ۱9 هزار تومان را با نرخ ۱۱ 
هزار توماني فعلي مقايس��ه كرده و اعالم مي كنند كه 
بايد 40 درصد بهبود در قيمت كاالها و قدرت خريد 
مردم حاصل شود. زيرا بايد ديد كه سبد هر خانوار از 
چه كاالهايي تشكيل شده و به چه ميزان به ارز وابسته 
اس��ت و ضمن اينكه در هر فصل يا هر ماه كه كاالي 
مورد نظر به توليد رسيده، قيمت ارز چقدر بوده است 
ضمن اينكه اثر انتظارات تورمي و نرخ تورم نيز عامل 
عمده اي در تعيين قيمت كاالهاس��ت و چسبندگي 
قيمت ها به اين دلي��ل رخ داده كه نوس��ان قيمت ها 
زياد بوده و مشخص نيست كه نرخ تورم و قيمت تمام 
شده عمده فروش��ي كاال در آينده چقدر خواهد بود؟ 
لذا نمي توان انتظار داشت كه كاهش نرخ ارز به همان 
اندازه قيمت تمام ش��ده و قيمت كاال و قدرت خريد 

مردم را نيز بهتر كند

بهبود 40 درصدي ارزش پول ملي يا تخليه رشد بي قاعده دالر 
يادداشت

 همين صفحه  

يادداشت

بهبود 40 درصدي ارزش پول 
ملي يا تخليه رشد بي قاعده دالر 
در روزهاي اخير از قول 
رييس جمهور و رييس 
مرك��زي،  بان��ك  كل 
خبري در رابطه با بهبود 
40 درصدي ارزش پول 
ملي در رسانه ها منتشر 
ش��د، كه ص��رف نظر از 
دالي��ل و آثار ش��كلي و 
اسمي آن، اين پرسش مطرح است كه حفظ و ثبات 
ارزش پول ملي تا كجا امكان پذير است و آيا مي توان 
به بهب��ود قدرت خريد م��ردم و تامي��ن مايحتاج 
خانواده ها از اين طريق امي��دوار بود؟ واقعيت اين 
است كه رشد نرخ دالر در سال 97 تا مرز ۱9 هزار 
تومان، تحت تاثير رشد نقدينگي در سال هاي قبل 
و چند سال ثبات نرخ ارز در محدوده كانال 3 هزار 
تومان، اثر تحريم هاي بانك��ي و نفتي، پيش خور 

كردن اثر تحريم ها و همچنين هجوم...

محسن شمشيري

صفحه3  

گزارش

 شير نفت را 
در اقتصاد باز نكنيم

عليرضا سلطاني| 
اين روزها كه منابع مالي حاصل از فروش نفت 
كشور تحديد شده اس��ت، مسووالن اقتصادي 
كش��ور به ط��رق مختلف ب��ه دنب��ال كاهش 
وابس��تگي بودجه به نفت هس��تند. اما كاهش 
وابستگي بودجه كشور به نفت را بايد يك طرف 
ماجراي بودجه كشور دانس��ت. سياست هاي 
اصالحي كه در راستاي رس��يدن به اين اقدام 

اساسي بايد به كار بسته شود...

انرژي

ماه عسل پتروپارس با فاز 11 
شركت نفتي سي ان پي سي چين از پروژه توسعه 
فاز ۱۱ پ��ارس جنوبي كن��ار رفت تا اي��ن پروژه 
بس��يار مهم مهندس��ي به طور كامل به شركت 
پتروپارس سپرده شود. پتروپارس ۱۲ تير ماه 9۶ 
عهده دار عنوان شراكت غير عامل در كنسرسيوم 
توسعه دهنده فاز ۱۱ شده بود. خبر خروج كامل 
سي ان پي سي از اين پروژه را ديروز بيژن زنگنه وزير 
نفت در جريان بازديدش از كارخانه مپنا در جمع 
خبرنگاران مطرح كرده و نقطه پاياني بر قصه اي 
گذاشت كه تابستان سال 9۶ آغاز شده بود. حاال 
فاز اول اين پ��روژه احتماال طبق برنامه قبلي جلو 
مي رود و فاز دوم كه مربوط به طراحي و س��اخت 
سكوهاي فشار افزايي بود، طبق صحبت هايي كه 
پيش تر شده بود با راهكارهاي جايگزيني كه ايران 
در نظر داشت پيش خواهد رفت. حدود دو هفته 
پيش يك هيات چيني از سي ان پي سي به ايران 
آمده بودند و به نظر مي رس��د خ��روج كامل اين 

شركت از فاز ۱۱ نتيجه اين مذاكرات بوده است. 
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اتحاديه اروپا درخواست بريتانيا براي مذاكره را رد كرد

ايران پل ارتباطي خاورميانه و كشورهاي اوراسيا مي شود

چالش اخراج جانسون براي ملكه بريتانيا

5 آبان آغاز تجارت با » اوراسيا«

دولت

فرماندار قصرشيرين گفت: براساس توافقي كه 
با مسووالن عراقي صورت گرفت، مرز خسروي 
به روي زائران اربعين حس��يني)ع( بازگش��ايي 
شد. مرادعلي تاتار شامگاه يكشنبه در گفت وگو 
با خبرنگار ايرنا افزود: اولين گ��روه از زائران بعد 
از چهار روز وقفه، صبح روز دوش��نبه - امروز - از 

طريق مرز خسروي عازم عراق مي شوند.
وي اظهار داشت: زائران پس از خروج از خسروي 
از همان مسير قبلي عازم بغداد و سپس عتبات 
عالي��ات خواهند ش��د. تات��ار گف��ت: در مدت 
ممنوعيت عزيمت زائران از مرز رسمي خسروي 
به عراق، تردد انفرادي اتباع خارجي و مسافران 
عراقي و همچنين فعاليت هاي تجاري مرز بدون 
محدوديت انجام مي شود. وي ادامه داد: تمامي 
دستگاه هاي عضو ستاد اربعين پاي كار هستند و 

آمادگي خدمات رساني به زائران را دارند.
عزيمت زائران اربعين حس��يني از مرز رس��مي 
خسروي روز پنجشنبه ۱۱ مهرماه به درخواست 
مسووالن عراقي متوقف ش��د. امسال چهار مرز 
خس��روي، مهران، چذابه و ش��لمچه براي تردد 
زائران اربعين حسيني باز اس��ت. مرز خسروي 
به عنوان نزديك ترين مس��ير عبور زوار عتبات  
عاليات به عراق پس از سال ها انتظار ۱5 شهريور 
امس��ال با حضور وزراي كش��ور اي��ران و عراق 
بازگشايي ش��د، به همين علت مسووالن استان 
تمام تالش خود را ب��راي ميزباني هرچه بهتر از 
زوار به كار گرفته اند. مرز خسروي نزديك ترين 
نقطه از كشورمان به بغداد پايتخت عراق ۱90، 
نجف 380، كربال 300، كاظمين ۲03 و س��امرا 
3۲۶ كيلومتر فاصله دارد، عمليات ساخت پايانه 
بين المللي مرز خسروي از سال 77 در نقطه صفر 
مرزي آغاز شد و در سال 8۱ با 75 ميليارد ريال 
اعتبار به بهره برداري رسيد. براساس اعالم ستاد 
اربعين كش��ور، خدمات دهي به زائران در قالب 
موكب ها در داخل كش��ور از ۱3 تا 30 مهرماه و 
در داخل عراق از ۱۶ تا ۲7 مهر برنامه ريزي شده 
است. شهرستان قصرش��يرين داراي ۱4 واحد 
اقامتي شامل هتل و مهمانپذير درجه يك تا سه 
با 3۲۲ ات��اق و يك هزار و ۲00 تخت اس��ت كه 
بيشتر اين اماكن در اوايل دهه 80 ساخته شده 
است تا زائران عتبات عاليات در مسير تردد خود 
به عراق يك ش��ب را در اين منطقه مرزي اقامت 
داشته باشد.  قصرش��يرين در غرب كرمانشاه با 
۲7 هزار تن جمعيت، بيش از ۱8۶ كيلومتر مرز با 
عراق دارد و در امتداد اين مرزهاي طوالني، ۲ مرز 
رسمي خس��روي و پرويزخان قرار دارد كه اولي 
هم مرز با حوزه حكومت مركزي )بخش عربي( و 

دومي هم مرز با اقليم كردستان عراق است. 
مرز خسروي در ۲0 كيلومتري شهر قصرشيرين 

واقع شده است.

مرز خسروي باز شد

دانش و فن

گوشي هايي به  نام  مسافر 
به كام  قاچاق
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دبير ش��وراي عالي انقالب فرهنگي گف��ت: مصوبه 
تسهيالت نقل و انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي 
كه مصوب پيشين اين شورا است، مورد بازنگري قرار 
مي گيرد. سعيدرضا عاملي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا 
درباره ساماندهي تس��هيالت فرزندان اعضاي هيات 
علمي كه مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي است، 
افزود: شوراي عالي انقالب فرهنگي در حوزه آموزش 
عالي بايد رابطه بين دانش��گاه، جامعه و بازار را برقرار 
كند؛ بنابراين حساسيت هاي اجتماعي براي اين شورا 
مهم اس��ت. وي با بيان اينكه در مورد حساسيت هاي 
اجتماعي نمي ت��وان بي تفاوت ب��ود اظهاركرد: يكي 
از اين حساس��يت ها، تبعي��ض اجتماع��ي در مورد 
جذب فرزندان اعض��اي هيات علمي اس��ت كه چرا 

دانشگاهيان مزايايي براي خود قائل هستند.
عاملي تصريح كرد: آنها انتظار دارند اگر دانش آموزي 

حد نصاب 80 درصد را كس��ب ك��رد از مزيت نقل و 
انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي استفاده كند.

دبير ش��وراي عالي انقالب فرهنگي خاطرنشان كرد: 
اين مس��اله كه مصوبه قبلي ش��وراي عال��ي انقالب 

فرهنگي است، بايد مورد بررسي مجدد قرار گيرد.
به گفته عامل��ي، كنكور يك حوزه سياس��ت گذاري 
كالن و يك حوزه قانونگذاري دارد، كه سياست گذاري 
و راهبردي بر عهده ش��وراي عالي انقالب فرهنگي و 

قانونگذاري بر عهده مجلس شوراي اسالمي است.
وي تاكيد كرد: مصوبه تس��هيالت فرزن��دان اعضاي 
هيات علمي در حوزه ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 
قرار دارد و اين ش��ورا در حوزه خود ورود مي كند اما با 
مجلس شوراي اس��المي هم تعامل داريم كه به يك 
تصميم سازي موثر براي ارزيابي و پذيرش دانشجو در 

كنكور برسيم.

مصوبه نقل و انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي بازنگري مي شود

خبر

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند.  14
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رييس جمهوري در مراسم تجليل از دانش آموزان مدال آور المپيادهاي علمي جهاني: 

بايد در مشاغل حساس دنبال جذب نخبگان باشيم
در ش��رايطي كه موضوع عدم بسترس��ازي مناسب براي 
شكوفايي استعدادها و رقابت ناعادالنه در بخش هاي مختلف 
به عنوان يكي از چالش هاي پيش روي س��اختار آموزشي 
كشور شناخته مي شود، رييس جمهوري از اهميت رقابت 
سالم و عادالنه براي رسيدن به بهترين تركيب از استعدادها 
سخن مي گويد و اين امر را الزمه پيشرفت و توسعه ارزيابي 
مي كند. ضرورتي كه از منظر رييس جمهوري هسته مركزي 
آن ابتدا در خانواده ها و بعد از آن در محيط هاي آموزش��ي 
شكل مي گيرد و در ادامه به س��اير بخش هاي اقتصادي، 

فرهنگي، اجتماعي و...نيز راه پيدا مي كند. 
روحاني نقش اولياي دانش آموزان و محيط خانواده را در رشد 
و شكوفايي استعدادها و نخبگي دانش آموزان حايز اهميت 
دانس��ت و اظهارداشت: نخبگان و مدال آوران المپيادهاي 
جهاني قهرماناني در زمينه استعداد، آموزش و يادگيري 
هستند و پاسداشت اين قهرماني ها براي كشور حايز اهميت 
اس��ت.به گزارش پاد، روحاني ديروز در مراس��م تجليل از 
دانش آموزان مدال آور المپيادهاي علمي جهاني سال 2019 
ميالدي با اشاره به ضرورت تالش براي استفاده هر چه بهتر از 
فرصت هاي زندگي گفت: بخشي از نخبگي مربوط به هوش 
و حافظه ذهني افراد بوده، اما بخش عمده اي كه اين نخبگي 
را ماندگار و درخش��ان مي كند، به تالش و كوشش فردي 
وابسته است.رييس جمهور اظهار كرد: با توجه به معيارهاي 
ديني و اسالمي حتي قبل از تولد نيز حاالت روحي و رواني و 
شرايط زندگي اولياء در چگونگي رشد و شكوفايي استعداد 
فرزندان تأثيرگذار و مهم است.روحاني با بيان اينكه معتقدم 
كشف استعدادهاي درخشان بايد در دوران پيش از مدرسه 
يعني از پيش دبستاني يا حتي دوره هايي قبل از آن آغاز شود، 
خاطرنشان كرد: ش��كوفايي استعداد در انسان ها، همواره 
يكسان نيست و بايد فرايندمحور ديده و مديريت شود، يعني 
ممكن است فردي استعدادش در دوران دبستان شكوفا بوده 
و در دوره هاي بعد مانند دبيرستان دچار افت شود؛ از اين رو 
بايد در راس��تاي حفظ و ماندگاري استعدادها در نخبگان 

برنامه ريزي و تالش داشته باشيم.

   نقش محيط بر رشد
رييس جمهور چگونگي محيط زندگي و تحصيل را در رشد 
استعدادها و تداوم شكوفايي آنها تأثيرگذار دانست و گفت: 
بايد از نخبگان و استعدادهاي درخشان كشور تا پايان دوره 
تحصيل شان مراقبت كنيم تا خداي ناكرده غبار نااميدي بر 

درخشان بودن آنها نيفتد.

روحاني با بيان اينكه اساس اين رقابت ها در علم و دانش بوده 
و از اين رو تقدير از برتري ها مهم است، اظهارداشت: رقابت 
س��الم، عادالنه و برمبناي مباني درست در همه زمينه ها 

موجب تحرك و پيشرفت خواهد بود.
رييس دولت دوازدهم با اش��اره به اينكه بايد در مش��اغل 
گوناگون و حساس كشور به دنبال جذب افراد نخبه باشيم، 
گفت: اگر نخبگان را در زمينه هاي گوناگون جذب كنيم، 
هزينه هاي اداره كشور پايين آمده و شرايط بهتري در راستاي 
توسعه و پيشرفت ايجاد خواهد شد كه امروز خوشبختانه در 
سيستم جذب از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور 
نسبت به جذب نخبگان اقدامات خوبي صورت گرفته است.
رييس جمهور با بيان اينكه استعداد و هوش ذاتي انسان ها در 
زمينه هاي مختلف مي تواند حركت رو به توسعه و پيشرفت 
كشور را تس��ريع كند، افزود: امروز در دولت شاهد نظرات 
گوناگون از سوي برخي وزرا در حوزه هاي مختلف هستيم كه 
نشان از آگاهي و جامعيت آنها نسبت به مسائل در بخش هاي 
گوناگون است.روحاني ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نيز 
فرماندهان نخبه اي بودند كه با وجود آنكه در مسائل جنگي 
تحصيل نكرده بودند، اما عمليات ها را به طور خارق العاده 
برنامه ريزي مي كردند و نشان دادند كه يك نخبه مي تواند 

موجب پيروزي در يك عمليات شود.
رييس جمهور با تأكيد بر اينكه ت��الش دولت بهره گيري 
درست و مناسب از نخبگان در بخش هاي مختلف است، 
افزود: يك��ي از اقدامات دول��ت در اين راس��تا حمايت از 
شركت هاي دانش بنيان بوده كه زمينه بسيار مناسبي براي 
آينده نخبگان به وجود خواهد آورد.روحاني با اشاره به اينكه 
امروز كش��ور در همه بخش ها و رشته ها نياز به نخبگان و 
پرورش اس��تعدادها دارد، تصريح كرد: اگر فردي در علوم 
انساني داراي استعداد بوده و حقوقدان اليق و وكيلي مجرب 
شود مي تواند در يك دادگاه بين المللي به نفع كشور اقدام 
كند. همچنين يك هنرمند با استعداد هم مي تواند با هنر 
خود افكار گوناگون را جذب و پرورش دهد؛ مهم اين است 

كه چگونه و در چه مسيري از استعدادها استفاده كنيم.

  استفاده از نخبگان در ساختارهاي مديريتي
رييس جمهور با اشاره به اينكه نسبت به استفاده از نخبگان 
در وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي تأكيد داريم، گفت: از 
نخبگان بايد در حوزه مشاوره در وزارتخانه ها و دستگاه هاي 
دولتي استفاده شود و طي زمان اين افراد مي توانند حتي 

باالترين مقام اجرايي را به دست آورند.

روحاني با اشاره به ضرورت آموزش مهارت به دانش آموزان، 
گفت: امروز مهارت ها،  علوم، دانش و فناوري ها به طور مداوم 
در حال تغيير است و به روز بودن در اين عرصه بسيار حايز 
اهميت بوده و بايد دروس مربوطه در دبيرستان و دانشگاه 
بر اين اساس به روز شود.رييس جمهور با بيان اينكه علم، 
دانش و فناوري، تنها محدود به يك دوره نيست، افزود: درس 
خواندن و مهارت آموزي بايد با آخرين تحوالت جهاني دنبال 
شود. روحاني با توصيه به مدال آوران المپيادهاي جهاني بر 
تالش در زمينه ادامه مسيري كه در پيش گرفته اند خطاب 
به آنها گفت: همه دستگاه هاي دولت وظيفه دارند حامي و 
پشتيبان شما بوده و محيط رشد و شكوفايي را براي شما 
فراهم كنند.رييس جمهور خاطرنشان كرد: امروز در اقتصاد 
و فرهنگ دانش بنيان شاهد تحوالت بسيار خوبي هستيم 
و دانش آموزان با اس��تعداد و قهرمانان المپيادهاي علمي 

مي توانند آينده سازان خوبي براي كشور باشند

پيش از سخنان رييس جمهور، آقاي محسن حاجي ميرزايي 
وزي��ر آم��وزش و پ��رورش گزارش��ي از چگونگي حضور 
دانش آموزان با اس��تعداد و نخبگان كشور در المپيادهاي 
علمي و بين المللي و برنامه هاي اين وزارتخانه براي حمايت 

و پشتيباني از آنان ارايه كرد.

   نمادي از توسعه
حاجي ميرزاي��ي وزير آم��وزش و پرورش با بي��ان اينكه 
مدال آوران المپيادهاي علمي سفيران فرهنگي و علمي 
كشور هستند، گفت: اين قهرمانان شاخص معتبر و نماد 
برجسته اي از اين هستند كه كشور ما ظرفيت هاي علمي 

بسيار خوبي را دارا است.
وزير آموزش و پرورش تأكيد كرد: هر چه بتوانيم شناخت 
دقيق تر و كامل تري از اس��تعدادهاي درخشان و نخبگان 
داشته و آنها را خوب كش��ف كرده و در راستاي تداوم شان 

تالش كنيم، دس��تيابي به اهداف توسعه علمي در كشور 
ميس��رتر خواهد بود.وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه 
سياست اين وزارتخانه توسعه ميدان كشف استعدادها و 
تالش بيشتر در راستاي تقويت آنان است، افزود: از سال 93 
طرحي به عنوان طرح شهاب در آموزش و پرورش آغاز شده 
كه هدف آن شناسايي استعدادهاي برتر از پايه ابتدايي است.
حاجي ميرزايي ادامه داد: بر اين اس��اس در سال تحصيلي 
98-97 اين طرح در 88 هزار مدرسه و در پايه هاي چهارم و 
نهم توسعه و 3 ميليون و 800 هزار دانش آموز را در برگرفت و 
تالش ما توسعه اين طرح در مناطق روستايي و محروم كشور 
براي شناسايي استعدادهاي درخشان در اين مناطق است.

وزير آموزش و پرورش اظهار داشت: معتقديم مدرسه اي 
كه در آن كش��ف و اس��تعدادهاي فطري صورت گرفته و 
پاسخگويي به اين اس��تعدادها در آن انجام شود، مدرسه 

تراز 1404 است.

ظريف در صحن علني مجلس: 

وظيفه وزارت امور خارجه بستن قرارداد و جذب سرمايه نيست
هرچند موضوعات مهمي چون تشكيل كميته حقيقت ياب 
در خصوص ح��وادث لردگان، وعده وزير علوم براي اتصال 
دانشگاه هاي كوچك به دانشگاه هاي بزرگ، ادامه بررسي 
جزيي��ات اليحه ماليات بر ارزش اف��زوده و... در كنداكتور 
برنامه هاي روز گذشته مجلس قرار داده شده بود، اما حال 
و هواي ديروز بهارستان تحت تاثير حضور ظريف وزير امور 
خارجه كش��ورمان براي پاسخگويي به پرسش هاي علي 
كرد نماينده خاش، جالل محم��ود زاده، نماينده مهاباد و 
محمدعلي پورمختار، نماينده مردم كبودرآهنگ در جلسه 
علني مجلس قرار داشت. جلسه اي كه در آن هم از طرح هاي 
مهم اقتصادي كشور رونمايي شد و هم ظريف توانست كارت 
سبز نمايندگان را در خصوص پرسش هاي مطروحه كسب 

كند و با دست پر مجلس را ترك كند. .
مهم ترين بخش از اظهارات ظريف در پاس��خ به پرس��ش 
پورمختار در خصوص مش��اركت دستگاه ديپلماسي در 
برنامه هاي اقتصادي مطرح ش��د. وزير امور خارجه ضمن 
تاكيد بر اين نكته كه كار وزارت امور خارجه بسترسازي است 
نه ورود مستقيم به فرآيندهاي اقتصادي گفت: در حال حاضر 
موضوع اقتصاد مهم ترين اولويت سياست خارجي ماست و بر 

اين اساس معاونت اقتصادي را تشكيل داديم.
محمدجواد ظري��ف وزير امور خارجه كش��ورمان درباره 
اقدامات اين وزارتخان��ه در جهت بهبود روابط اقتصادي و 
ارتقاي ديپلماسي اقتصادي و همچنين ارتقاي جايگاه ايران 
در صحنه جهاني اظهار داشت: موضوع اقتصاد مهم ترين 
اولويت سياست خارجي اس��ت و ما بر اين اساس معاونت 

ديپلماس��ي اقتصادي را تش��كيل داديم اما ذكر اين نكته 
حايز اهميت اس��ت كه كار ما اقتصادي نيست و ما وظيفه 

تصدي گري را بر عهده نداريم.
وي با اشاره به تش��كيل دبيرخانه ستاد هماهنگي روابط 
اقتصادي گفت: مدتي است كه اين دبيرخانه تشكيل شده 
و وظيفه اصلي اين دبيرخانه، هماهنگي كارهاي مختلف 
كشور در دس��تگاه هاي خارجي اس��ت.وزير امور خارجه 
تصريح كرد: دبيرخانه ستاد هماهنگي روابط اقتصادي هر 
دو هفته يك بار با معاونت وزارتخانه هاي ديگر جلس��ه اي 
تشكيل مي دهد. همچنين آنان جلساتي را با سفراي ايران 
در كشورهاي مختلف برگزار مي كنند كه آخرين تحوالت 
اقتصادي را ارايه دهند.ظريف با بيان اينكه تاكنون سفراي 
ما در كش��ورهاي همسايه و همچنين چين و ژاپن در اين 
دبيرخانه حض��ور يافته اند و مباحثي درباره ديپلماس��ي 
اقتصادي مطرح شده است، گفت: همچنين ما براي استان ها 
اداره  ويژه اي را تش��كيل داده ايم تا امكانات استان ها براي 
جذب سرمايه مورد ارزيابي قرار گيرد كه تاكنون در معاونت 
اقتصادي چند جلسه بين استانداران و سفرا تشكيل شده 
است.وي با بيان اينكه همچنين يك پايگاه اطالع رساني در 
معاونت ديپلماسي تشكيل شده است، افزود: در اين پايگاه 
اطالع رساني، اطالعات اقتصادي كشورها در اختيار بخش 
خصوصي و دولتي قرار مي گيرد.وزير امور خارجه ادامه داد: 
در پايگاه اطالع رساني معاونت ديپلماسي، اطالعات مربوط 
به بازارها در اختيار بخش خصوصي قرار مي گيرد كه اين 
امر در ارتقاي فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي تأثير 

بسزايي دارد. همچنين ما اطالعات ايران را در اختيار بخش 
خصوصي خارجي ق��رار مي دهيم.ظريف بيان كرد: اقدام 
ديگري در اين مورد انجام شد كه به كمك مجلس نهايي شد 
و هفته گذشته هم رييس جمهور در آن جلسه شركت كرد 
كه اين موضوع ورود ايران به اتحاديه اقتصادي اوراسيا است.
وي تأكيد كرد: وظيفه وزارت امور خارجه بستن قرارداد و 
جذب سرمايه نيست، صرفًا وظيفه ما تسهيل اين اقدامات 

است و دستگاه هاي ذي ربط بايد آن را انجام دهند.

 تالش براي بسترسازي اقتصادي
ظريف بيان كرد: سفراي ما موظف به شناخت سرمايه گذاران 
هس��تند و بايد اطالعات الزم را در اختي��ار آنان بگذارند 
تا س��رمايه گذاران در ايران حضور يابن��د و پس از حضور 
سرمايه گذاران خارجي در كش��ورمان، يكسري مقررات 
داخل��ي و قواني��ن وج��ود دارد ك��ه بايد رعايت ش��ود و 
همه مي دانيم كه ب��راي يك س��رمايه گذاري عادي بايد 
سرمايه گذاران چندين ساعت صبر كنند تا مجوز بگيرند و 

اين مسائل ديگر ربطي به وزارت خارجه ندارد.
وزي��ر ام��ور خارجه گف��ت: ما ه��ر روز اف��رادي را جهت 
سرمايه گذاري در كشورمان به دستگاه هاي ذي ربط معرفي 
مي كنيم اما پس از معرفي، ديگر وظيفه ما نيست كه اقدامي 
انجام دهيم و مداخله ما باعث اخالل در سيس��تم س��اير 
دستگاه ها مي شود و فسادآور است و وزارت امور خارجه صرفًا 
وظيفه خودش را انجام مي دهد.وي ادامه داد: البته در اجراي 
اين وظيفه ما با مشكالت ديگري به ويژه تحريم هاي امريكا 

مواجه هستيم و زماني كه پيش بيني هايي توسط دولت در 
زمينه ارتقاي مسائل اقتصادي و روابط اقتصادي كشور انجام 
شده بود، هنوز تحريم هاي جديد اياالت متحده امريكا وارد 
نشده بود اما امروز بخش فشار حداكثري امريكا، مانع تحقق 
بسياري از اقداماتي شده كه ما در برنامه خود داشتيم ولي 
كماكان در همه اين زمينه ها تالش مي كنيم.ظريف با بيان 
اينكه وزارت امور خارجه مسووليت تسهيل را بر عهده دارد 
نه مسووليت انعقاد و انجام قرارداد، گفت: اگر موردي است 
كه سفير ما در اين زمينه تعلل كرده، لطفاً به بنده بگوييد كه 
قطعاً پيگيري مي كنم. همچنين اگر مردم ايراد و اشكالي از 
روش يك فرد در سفارتخانه اي از كشورمان داشته باشند، 
مي توانند به شكل مستقيم به بنده ايميل بزنند و بنده تمامي 
موارد را شخصاً پيگيري مي كنم تا اين موارد به نتيجه برسد.

 جلسه با استان ها در خصوص اقتصاد
وزير امور خارجه با اشاره به جلساتي كه وزارت امور خارجه 
تاكنون با استان ها براي بررسي درباره مسائل اقتصادي 
داشته اس��ت، اظهار داشت: س��فراي ما در افغانستان، 
پاكستان، تركمنستان، قزاقستان، ارمنستان، آذربايجان 
و روسيه با استانداران گيالن، مازندران، گلستان، خراسان 
رضوي، خراسان ش��مالي، خراسان جنوبي، سيستان و 
بلوچس��تان، كرمان و يزد جلس��اتي را برگزار كرده ايم و 
محوريت تحريم ها، تحوالت ارزي، مالي، بانكي و حمل و 
نقل، ترانزيت و انرژي مورد بررسي قرار گرفت. همچنين 
برنامه ريزي براي ساير كشورهاي همسايه يعني تركيه، 

عراق، قطر، عمان و كويت هم در حال انجام است. بعد از 
صحبت هاي ظريف پورمختار اعالم كرد كه از صحبت هاي 

ظريف قانع شده است. 

 ديپلماسي منطقه اي
درا دامه اين جلسه وزير خارجه به سوال علي كرد نماينده 
خاش درباره  دليل نداشتن ديپلماسي پايدار با كشورهاي 
همسايه شرق، و جنوب ش��رقي ايران پاسخ داد و با تاكيد 
بر اينكه روابط با همسايگان ابر اولويت سياست خارجي در 
كنار تسهيل امور اقتصادي است، گفت: روابط ما با پاكستان 
دچار سردرگمي نيست. در حال حاضر مرز ايران با پاكستان 
امن ترين مرزها براي اين كش��ور اس��ت درخواست ما اين 
اس��ت كه اين مرز براي ما هم امن باشد. نماينده خاش هم 
از پاس��خ هاي وزير خارجه درباره  ديپلماسي با كشورهاي 
همسايه شرق و جنوب شرقي ايران قانع شد.ظريف همچنين 
در پاسخ به سواالت جالل محمود زاده نماينده مهاباد درباره 
سدسازي غيرقانوني تركيه و حمله تركيه به عفرين گفت: 
موضع گيري ايران درباره عفرين توسط سخنگوي وزارت 
خارجه صورت گرفته من ه��م در تركيه مخالفتم را اعالم 
ك��ردم و رييس جمهور ني��ز با اين موض��وع مخالف بود ما 
معتقديم حقوق مردم كرد سوريه بايد حفظ شود معتقد به 
رعايت حقوق همه مردم منطقه و مرزهاي بين المللي هستيم 
البته امنيت تركيه هم بايد حفظ شود ولي امنيت از طريق 
لشگركشي حفظ نمي شود. نماينده مهاباد نيز از توضيحات 

ظريف درباره دفاع از كردهاي سوريه قانع شد.
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چهرهها

شفاف سازي با تصويب اليحه 
ماليات بر ارزش افزوده

رييس كميسيون اقتصادي 
در مجل��س معتقد اس��ت 
تصويب اليح��ه ماليات بر 
ارزش افزوده شفاف سازي 
فعاليت ه��اي اقتص��ادي، 
عدالت مالياتي، درآمدزايي، 
حمايت از توليد، كمك به 
صادرات و سرمايه گذاري را به دنبال دارد.الياس حضرتي 
در گفت وگو با خانه ملت گفت: اليحه ماليات بر ارزش 
افزوده حدود 3 سال در كميسيون اقتصادي مورد بحث 
و بررس��ي قرار گرفت و از ابتداي مهر ماه در دستوركار 
صحن علني ق��رار گرفت و ت��ا م��اده 8 آن به تصويب 
نمايندگان رسيد.نماينده مردم تهران در مجلس دهم 
افزود: از آنجايي كه ماده 9 اليحه ماليات برارزش افزوده 
-كه درباره معافيت هاي مالياتي است- براي نمايندگان 
ابهاماتي دارد، مقرر شد؛ موضوع معافيت هاي مالياتي 
مندرج در مواد 9، 10 و 11 به كميسيون اقتصادي ارجاع 
شود تا اين مواد به منظور رفع ابهام و كاهش معافيت هاي 
مالياتي اصالح ش��وند. تصويب اليحه ماليات بر ارزش 
افزوده شفاف س��ازي فعاليت هاي اقتص��ادي، عدالت 
مالياتي، درآمدزايي، حمايت از توليد، كمك به صادرات 

و سرمايه گذاري را به دنبال دارد.

 نيروي انتظامي با رافت 
و مهرباني با مردم برخورد كند
رييس ستاد كل نيرو هاي 
مسلح با اش��اره به فرمايش 
مق��ام معظم رهب��ري كه 
نيروي انتظامي را به عنوان 
ظاهر و چهره حاكميت ايران 
مي دانند، بي��ان كرد: مردم 
بايد پليس را ملجآ و پناهگاه 

خود بدانند و با ديدن آن احساس آرامش كنند.
به گزارش ايسنا، سرلشكر محمدحسين باقري در جلسه 
گزارش گيري عالي ستادي و ارزيابي ميداني فرماندهي 
انتظامي غرب استان تهران با اشاره به اينكه عملكرد ناجا 
مي تواند به عنوان عملكرد نظام محسوب شود، تصريح 
كرد: اين فرماندهي داراي ويژگي هاي خاصي است كه 
ارزيابي و گزارش همكاران ما در يك ماه و نيم گذش��ته 
نشانگر اين است كه اين اس��تان داراي اهميت ويژه اي 
است؛ چرا كه سر ريز ناامني ها از تهران و ساير استان ها 
به اين استان معطوف و شاخص و آمارها امنيتي نشان 
مي دهند كه رش��د قابل مالحظه اي در سال هاي اخير 
در اين اس��تان صورت گرفته اس��ت. وي بيان داشت: 
با همكاري همه دس��تگاه ها و با وجود تمام فش��ارها و 
مشكالت معيشتي نتوانستند ثبات و امنيت جمهموري 

اسالمي ايران را متزلزل كنند.

ماموريت ويژه رييسي به قوه 
قضاييه براي صيانت از توليد

ريي��س ش��وراهاي ح��ل 
اختالف كشور از ماموريت 
وي��ژه ريي��س اين ق��وه به 
زيرمجموعه ه��ا، جه��ت 
صيانت از تولي��د خبر داد و 
گفت: شوراهاي حل اختالف 
تخصص��ي در حوزه ه��اي 

صنعتي، معدني و تجاري تشكيل خواهند شد.
به گزارش مهر، حكمتعلي مظفري ديروز در مراس��م 
امضاي تفاهمنامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت، از 
تشكيل شوراهاي حل اختالف تخصصي در حوزه هاي 
صنعت��ي، معدني و تج��اري خبر داد و گف��ت: يكي از 
دغدغه هاي نظام جمهوري اسالمي ايران در اين برهه 
از زمان، توجه ويژه و حمايت قاطع قوه قضاييه از توليد 
و اشتغال در كشور اس��ت كه بر اين اساس، بخش هاي 
مختلف قوه قضاييه نيز در تعامل با ساير قوا اين موضوع 
را پيگيري مي كنند.وي افزود: بر اين اساس بخش هاي 
مختلف قوه قضاييه مكلف شده اند، زمينه اشتغال و توليد 
در داخل كشور را فراهم كنند و تا هر ميزان كه مي توانند 
از وابستگي كشور به خارج جلوگيري نمايند.مظفري 
گفت: وجود شعب ويژه در صنعت يكي از ضروريات به 

شمار مي رود تا بخشي از اختالفات را حل و فصل كند.

 گام هاي بعدي ايران 
در راه است

مع��اون ام��ور بين الملل، 
حقوقي و مجلس سازمان 
انرژي اتمي ديروز در مراسم 
افتتاحي��ه دوره آموزش��ي 
حقوق هسته اي با تأكيد بر 
برنامه همكاري بين ايران و 
اتحاديه اروپا، تمركز بر ايمني 
هسته اي و پروژه هاي مربوطه و برگزاري 3 دوره سمينار 
سطح باالي ايران و اتحاديه اروپا اظهار داشت: با وجود 
تمامي معضالت و مشكالت، با هدف بهبود همكاري ها 
و تبادل اطالعات در راستاي اجراي پروژه هاي مربوط 
به ضميمه س��وم برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( 

همكاري ها ادامه دارد.
معاون امور بين الملل، حقوقي و مجلس سازمان انرژي 
اتمي ادامه داد: در س��طح بين المللي حقوق هسته اي 
بايد واجد الزاماتي به مثابه قانون اساسي جهاني باشد، به 
گونه اي كه براي همه كشورها حقوق و تكاليفي مشابه و 
بدون تبعيض قائل باشد. از جمله اين موارد خلع سالح به 
عنوان خواسته جهاني است كه جهان را در ابهام و آينده 
تاريكي فروبرده است.كمالوندي سپس افزود: شعار ما آن 
طوري كه رهبري معظم فرموده اند فناوري هسته اي براي 

همه و سالح هسته اي براي هيچ كس است.

ابالغ زمان بندي برگزاري 
انتخابات مياندوره اي خبرگان

مديركل انتخاب��ات وزارت 
كش��ور خب��ر داد: كليات 
برنامه زمان بندي برگزاري 
انتخاب��ات ميان��دوره اي 
پنجمي��ن دوره مجل��س 
خب��رگان رهب��ري ب��ه 
استان هاي برگزار كننده آن 
ابالغ ش��د.به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، 
سيد اسماعيل موسوي از ابالغ كليات برنامه زمان بندي 
برگزاري انتخابات اولين مياندوره پنجمين دوره مجلس 
خبرگان رهبري خبر داد و گفت: پس از تاييد ش��وراي 
نگهبان، اين زمان بندي به پنج اس��تان كش��ور يعني 
استان هاي تهران، خراس��ان رضوي، خراسان شمالي، 
فارس و قم ابالغ شده تا استان هاي مذكور، آن را در دستور 
كار خود قرار داده و مطابق آن فرايند هاي اجرايي انتخابات 
خبرگان را انجام دهند.او  ادامه داد: در استان هاي ياد شده 
مجموعا ۶ نماينده براي مجلس خبرگان رهبري انتخاب 
خواهند شد كه از ميان آن، استان تهران نيازمند 2 نماينده 
است.وي افزود: بر اساس اين زمان بندي، فرايند اجرايي 
انتخابات مياندوره اي مجلس خبرگان از تاريخ 9 آذر ماه 
شروع و تا روز 98/12/2 كه روز برگزاري انتخابات است 

به مدت 84 روز ادامه خواهد داشت.

رويموجخبر

  كميس�يون بهداش�ت مام�ور رس�يدگي 
به ماجراي لردگان شد؛ ايلنا|

بر اساس اعالم رييس مجلس كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس ماموريت يافته كه به شهرس��تان 
لردگان برود و ماجرايي كه در اين شهرستان رخ داده 
را بررس��ي كند. محمد خدابخشي در جلسه علني 
ديروز مجلس طي تذكري شفاهي گفت: متأسفانه 
اتفاقي در شهرس��تان ل��ردگان رخ داده و عده اي از 
مردم به بيماري ايدز مبتال ش��ده اند. بر اين اساس 
بايد اين موضوع مورد رس��يدگي جدي قرار گيرد 
و داليل اين اتفاق و تعداد بيم��اران به ويروس ايدز 
مشخص شود.الريجاني در پاسخ به اين تذكر گفت: 
نماينده مردم لردگان توضيحات كافي و الزم را در اين 
زمينه ارايه كرد و ما به كميسيون بهداشت و درمان 
ماموريت داده ايم كه به اين منطقه بروند و موضوع را 

رسيدگي كنند.

 پايش و كنترل مرزها با استفاده از هواپيماهاي 
بدون سرنشين ارتش؛مهر|

معاون هماهنگ كننده ارتش ايران از پايش و كنترل 
مرزها با استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين ارتش 
براي اربعين خبر داد. امير دريادار حبيب اهلل سياري 
ديروزدر بازديد از پايانه مرزي مهران اظهار داشت: 
تمام مرز را نيروهاي ارتش ايران با روش هاي مختلف 
پايش و رصد مي كنند. عالوه بر اين، ارتش جمهوري 
اسالمي ايران با هواپيماهاي بدون سرنشين مرزها 
را پايش و كنترل مي كند.وي تصريح كرد: براي ايام 
اربعين توجه بيشتري از س��وي ارتش به مرزهاي 
مي ش��ود، افزود: عالوه ب��ر بحث تامي��ن امنيت، 
ارت��ش در بخش هاي مختلف از جمل��ه راه اندازي 
 موكب، بيمارس��تان صحرايي و...به زائران اربعين 

خدمات رساني مي كند.

 نقش رسانه ها در شكل گيري جهان آينده
سپاه نيوز|

فرمانده كل سپاه پاسداران در آيين گراميداشت 
مجاهدت هاي خانواده معاونت برون مرزي رسانه 
ملي، از اهميت نقش رس��انه ها در شكل گيري 
جهان آينده و تقابل ح��ق و باطل در اين ميدان 
سخن گفت.سردار سالمي افزود: چهره جنگ ها 
هم تغيير كرده است. ميدان جنگ از جغرافياي 
سرزميني به مرزهاي ذهني و جغرافياي قلب ها 
تغيير موضع داده است. اتفاقاتي  كه در عالم واقع 
رخ مي دهد، پژواكي از چيزي است كه در ذهن ها 
جريان دارد. پس هر كسي كه بهتر بتواند ذهن ها 
را مديريت كند در اين نبرد موفق تر اس��ت. اين 

اهميت رسالت شما را نشان مي دهد.

 موقعي�ت ممت�از اي�ران در ش�اخص هاي 
بين المللي حوزه مالكيت معنوي ؛ ايلنا|

در ديدار خداييان معاون رييس قوه قضاييه و رييس 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور با ماريو ماتوس 
معاون رييس س��ازمان جهان��ي مالكيت معنوي 
)WIPO( بر تعميق رواب��ط مرجع ملي مالكيت 
معنوي ايران و وايپو در جهت ارايه كمك هاي فني 
و حقوق��ي بنيادين در حوزه هاي تجاري س��ازي و 
استفاده از ابزارهاي نوين هوش مصنوعي در بررسي 
اظهارنامه هاي مالكيت صنعتي تأكيد ش��د.ماريو 
ماتوس معاون رييس وايپو در بخش توسعه نيز در اين 
ديدارگفت: ايران در حوزه مالكيت معنوي از وضعيت 
خوبي برخوردار بوده و در شاخص هاي بين المللي 

مربوط نيز موقعيت ممتازي را دارا است.

 تقديم اس�توارنامه س�فير جديد استراليا 
به ظريف؛ پاد|

سفير جديد استراليا امروز استوارنامه خود را تقديم 
وزير امور خارجه كشورمان كرد.  خانم ليندال ساكس 
سفير جديد استراليا در كشورمان با حضور در وزارت 
امور خارجه رونوشت استوارنامه خود را به محمدجواد 
ظريف وزير امور خارجه تقدي��م كرد.»ايان ديويد 
بيگز« سفير پيشين اين كشور تابستان امسال به كار 

خود در تهران پايان داد.

 روحاني در پرونده ب�رادرش دخالت نكرده 
است؛ خبرآنالين|

لعيا جنيدي مع��اون حقوقي رييس جمهور به اين 
سوال كه: »برخي رسانه ها و جريان ها مدعي شدند 
كه آقاي رييس جمهوري يا دولت اعمال نفوذ كردند 
تا حكم آقاي حسين فريدون كاهش يابد. شما چنين 

ديدگاهي را مي پذيريد؟ « پاسخ داد.
وي گف��ت: اوال كه من در جري��ان جزييات پرونده 
نيستم، اما از اين اظهارنظرها تعجب مي كنم. به نظر 
من اين ح��رف كاماًل غيرمنطقي و عجيب مي آيد. 
چنين حرفي، حتي بيان آن هم مي تواند جرم تلقي 
ش��ود. همه آنچه دولت از قوه قضايي��ه انتظار دارد، 
بي طرفي و استقالل است. اين تنها چيزي نيست كه 
دولت انتظار دارد و باالتر از آن، حتي مردم هم از قوه 
قضاييه انتظار دارند كه بي طرفي و استقالل را حفظ 
كند و تنها رسيدگي صحيح و منظم را دنبال كند. 
آنچه مي توانم درباره كليت مساله بگويم، اين است 
كه همه توقع هيات دولت و مردم از قوه قضاييه رعايت 
اصول دادرسي عادالنه، بي طرفي، استقالل، دادرسي 

صحيح و منظم و مطابق آيين دادرسي است.

  مجل�س ب�ا افزاي�ش قيم�ت دارو مخالف 
است؛خانه ملت|

سخنگوي كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس 
تاكيد كرد كه با توجه به افزايش قيمت دارو در چند 

ماه گذشته اصالح مجدد نرخ آن منطقي نيست.
اكبر ترك��ي در واكنش به اظهارنظ��ر اخير رييس 
سازمان غذا و دارو مبني بر اصالح قيمت دارو به عنوان 
گام اول وزارت بهداشت براي درمان اقتصاد دارو گفت: 
اگر بخواهند مجددا قيمت دارو را افزايش دهند با اين 
استدالل كه قيمت فعلي براي توليد كننده صرفه 
ندارد و در صورت عدم توليد آن در داخل بايد از خارج 
وارد كنيم قابل قبول نيست چون واردات به معني 

افزايش بيشتر قيمت دارو خواهد بود
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فرصت بخشودگي 100 درصدي جرايم مالياتي تا پايان مهر ماهتكليف گمرك به اخذ ماليات كاالهاي وارداتي در زمان ترخيص

پيش بيني تسهيالت ويژه براي كارگران فاقد بيمه

ثبت معامالت در سامانه موديان توسط مشموالن قانون ماليات

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، گمرك جمهوري اسالمي ايران را مكلف 
كردند كه مالي��ات كاالهاي وارداتي را در زم��ان ترخيص قطعي و ماليات 
كاالهاي متروكه را قب��ل از ترخيص نهايي وصول كرده و به صورت برخط 
به حساب سازمان واريز كند. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه 
علني روز گذشته ماده ۱۶ اليحه ماليات بر ارزش افزوده را تصويب كردند. 
براساس اين ماده موديان مكلفند ماليات فروش موضوع اين قانون را از خريدار 
يا كارفرما وصول كنند و پس از كسب ماليات پرداختي مطابق مقررات به 
حساب سازمان واريز كنند. براساس تبصره ۱ اين ماده سازمان مي تواند با 
توافق موديان مشمول اين قانون ماليات متعلقه را همزمان با صدور صورت 
حساب به حساب سازمان نزد خزانه داري كل واريز كند. دستورالعمل اجرايي 
اين تبصره مشتمل بر فهرست مودياني كه مشمول اين حكم مي شوند و نحوه 
پرداخت ماليات متعلقه با پيشنهاد سازمان به تصويب وزير اقتصاد  مي رسد. 
مالياتي كه به اين ترتيب به سازمان پرداخت مي شود به حساب بستانكاري 

فروشنده منظور شده و براي خريدار در صورتي كه مصرف كننده نهايي نباشد 
اعتبار مالياتي به حساب مي آيد. براساس تبصره ۲ اين ماده گمرك جمهوري 
اسالمي ايران مكلف است ماليات كاالهاي وارداتي را در زمان ترخيص قطعي 
و ماليات كاالهاي متروكه را قبل از ترخيص نهايي وصول و به صورت برخط 
به حساب سازمان واريز كند. گمرك جمهوري اسالمي ايران موظف است 
ضمن درج اطالعات پرداخت در پروانه هاي گمركي يا فرم هاي مربوطه امكان 
دسترسي برخط س��ازمان به پايگاه هاي اطالعاتي ذي ربط را فراهم نمايد. 
گمرك مكلف است در )ورود موقت(، و )ورود موقت براي پردازش(، تضمينات 
الزم را براساس مقررات تبصره ماده ۵۳ قانون امور گمركي اخذ نمايد. براساس 
تبصره ۴ اين ماده واردكنندگان خدمات مكلفند ماليات متعلقه را محاسبه 
و طبق مقررات اين قانون پرداخ��ت نمايند. چنانچه محل ارايه خدمات و 
 مصرف آن در خارج از كشور باشد مشمول اين حكم نخواهد شد. نمايندگان 

تبصره ۳ و ۵ اين ماده را براي بررسي بيشتر به كميسيون ارجاع دادند.

رييس امور مالياتي شهر و استان تهران، اعالم كرد: همه مودياني كه 
تا پايان مهر ماه ۱۳۹۸ ماليات خود را پرداخت كنند، از بخشودگي 

۱۰۰ درصدي جرايم مالياتي برخوردار خواهند شد.
محمدرضا نوري افزود: امس��ال به نام رونق توليد نام گذاري شده، 
بنابراين س��ازمان امور مالياتي كشور در چارچوب حمايت از توليد 
و كاالي ايران��ي و به منظور حمايت از فعاالن اقتصادي، اقداماتي را 
براي حمايت از موديان مالياتي و به طور ويژه براي بخش توليد اتخاذ 

كرده كه در قالب بخشنامه اي ابالغ شده است.
وي اضافه كرد: س��ازمان ام��ور مالياتي در تالش اس��ت با تقويت 
ضمانت هاي اجرايي با بازتعريف رابطه بين سازمان و فعاالن اقتصادي 
و با مبارزه قاطعانه با فرار مالياتي در كنار حمايت همه جانبه از توليد 

بتواند تبعيت مالياتي را با خوداظهاري افزايش دهد.
رييس امور مالياتي شهر و اس��تان تهران درباره مهلت بخشودگي 

جرايم مالياتي، تصريح كرد: همه موديان مالياتي حقيقي و حقوقي 
غير دولتي كه تا پايان مهر نس��بت به پرداخت بدهي مالياتي اقدام 

كنند ۱۰۰ درصد جرايم مالياتي آنها بخشيده مي شود.
نوري افزود: برحسب تناسب تاخير تا پايان سال به ازاي هر يك ماه 
براي بخش هاي توليدي ۲ درصد و براي س��اير بخش ها ۴ درصد از 
بخش��ودگي جرايم مالياتي كم خواهد شد و اين بخشنامه تا پايان 

سال ۹۸ به قوت خود باقي است.
وي يادآور شد: ميزان بخشودگي جرايم اسفندماه براي واحدهاي 
توليدي ۹۰ درصد و ساير واحدها ۸۰ درصد اختصاص يافته است.

نوري با بيان اينكه اين بخشنامه در سال هاي بعد تكرار نخواهد شد، 
تاكيد كرد: چنانچه پرداخت بدهي مالياتي قطعي شد، اين امكان در 
سال آينده فراهم نخواهد شد، بنابراين بهتر است كه فعاالن اقتصادي 

از اين فرصت حاضر استفاده كنند.

دبيركل كانون عال��ي انجمن هاي صنف��ي كارگران 
معتقد است تعداد كارگران فاقد بيمه در كشور بيش 
از س��ه ميليون نفر اس��ت و وزارت كار بايد از ظرفيت 
تشكل هاي كارگري به ويژه انجمن هاي صنفي كه در 
صنوف حضور دارند، براي شناسايي كارگران فاقد بيمه 
و زيرزميني استفاده كند. هادي ابوي، درباره وجود آمار 
كارگران فاقد بيمه در كش��ور گفت: اگر چه مركز آمار 
ايران وظيفه آمارگيري از شاغلين و بيكاران را برعهده 
دارد ولي تشكل هاي كارگري آمار كارگران غيررسمي 
را دارند به ويژه انجمن هاي صنفي كارگري كه در صنوف 
بيشتر حضور دارند؛ مثال انجمن صنفي پوشاك مي تواند 
بگويد كه در يك شهر و در صنف پوشاك چندهزار نفر 
مشغول كارند و چند نفرشان بيمه نيستند و كارگاه هاي 

زيرزميني پوشاك در كجا هستند؟

وي با تاكيد بر استفاده از ظرفيت تشكل هاي كارگري به 
ويژه انجمن هاي صنفي كارگري در شناسايي كارگران 
فاقد بيمه، گفت: فلس��فه تشكيل انجمن هاي صنفي 
حل مشكالت مربوط به كارگران و رفع موانع و ايرادات 
قانوني حوزه كار است و بيمه از جمله اين ظرفيت هاي 
قانوني اس��ت. وزارت كار باي��د از ظرفيت انجمن هاي 
صنف��ي در بازدي��د ميداني كمك بگيرد. ش��وراهاي 
اسالمي كار بيشتر در محيط كارخانه  هستند و معموال 
در كارخانه ها اين دسته كارگران ديده نمي شود ولي در 

صنوف مختلف كارگر غير بيمه بسيار است.
دبيركل كانون عالي انجمن ه��اي صنفي كارگران با 
اشاره به ماده ۱۴۸ قانون كار اظهار كرد: بر اساس اين 
ماده كارفرمايان موظفند نسبت به بيمه كارگران خود 
اقدام كنند و اين ماده يكي از موارد تشكيل پرونده در 

مراجع حل اختالف است. كساني كه مدعي اند كارگر 
بيمه نشده وجود ندارد يا آماري از كارگران فاقد بيمه 
در دس��ت نيس��ت مي توانند پرونده هاي شكايات در 
مراجع حل اختالف را بررسي كنند و مشخص مي شود 
چه تعداد كارگر فاقد بيمه داريم كه از كارفرما شكايت 

كرده اند.
وي تاكيد كرد: اين آمار كارگراني اس��ت كه خودشان 
مراجع��ه كردند و خيلي از آنها يا از ترس بيكار ش��دن 
يا ع��دم آگاهي و اطالع از حقوق خ��ود براي پيگيري 
وضعيت بيمه مراجعه نمي كنند چون معيشت كارگر و 
اداره كردن خانواده در شرايط امروز بيشتر اهميت دارد 

لذا كارگر دنبال ليست بيمه نمي رود.
 ابوي در عين حال با بيان اينكه از نظر ما تعداد كارگران 
فاقد بيمه بيش از سه ميليون نفر است، گفت: بسياري 

از اف��رادي كه در فض��اي مجازي يا مراكز آموزش��ي 
مشغول كارند يا كارگراني كه در برخي قطعه سازي ها 
و كارگاه هاي توليدي زيرزميني كار مي كنند با وجود 
داشتن شغل و درآمد بيمه نيستند. ما مدعي هستيم 
كه نزدي��ك به ۶ ميليون كارگر فاقد بيمه و زيرزميني 
داريم و كس��اني كه مي گويند تعدادشان كمتر از اين 
رقم است اعالم كنند براي شناسايي همان تعداد اندك 

چه كار كرده اند؟
اين مقام مسوول كارگري خاطرنشان كرد: اگر همين 
فردا دولت اعالم كند براي كارگران فاقد بيمه تسهيالتي 
در نظر مي گيرد به شرط آنكه اعالم كنند تحت پوشش 
بيمه نيستند بس��ياري از كارگران فاقد بيمه مراجعه 
مي كنند. وي ب��ا بيان اينكه ام��كان معرفي كارگران 
فاقد بيمه در سامانه روابط كار پيش بيني نشده است، 

گفت: اگر مي خواهيم به آمار كارگران فاقد بيمه دست 
پيدا كنيم الزم نيست با هزينه كالن سايت راه اندازي 
كنيم يا بازرسان كار را براي بررسي ميداني بفرستيم. با 
اختصاص تسهيالت خاص براي اين دسته كارگران به 
راحتي مي توان آنها را شناسايي و تحت پوشش بيمه 
ق��رار داد مثال اعالم كنيم كه بيايند خود را بيمه كنند 
ولي نرخ بيمه را ب��راي آنها پايين و فرضا ۱۵ درصد در 

نظر بگيريم.
دبيركل كانون عال��ي انجمن هاي صنفي كارگران در 
پايان با تاكيد بر خأل بانك آمار و اطالعات جامع كارگران 
در كش��ور ابراز اميدواري كرد: اي��ن بانك اطالعاتي با 
همكاري و اس��تفاده از ظرفيت تشكل هاي كارگري 
ايجاد شود تا آمار دقيقي از كارگران و وضعيت اشتغال 

و بيكاري و بيمه آنها به دست  آيد.

نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي، همه مشموالن 
قانون ماليات را موظف كردند پس از راه اندازي سامانه 

موديان معامالت خود را در اين سامانه ثبت كنند.
نمايندگان در جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي 
اسالمي، موادي از اليحه ماليات بر ارزش افزوده مربوط 
به وظايف و تكاليف موديان و اشخاص ثالث را تصويب 
كردند. بنابر ماده ۱۳ اين اليحه؛ پس از راه اندازي سامانه 
موديان، همه مشموالن اين قانون موظفند به ترتيبي كه 
سازمان مقرر و اعالم مي كند، در سامانه مزبور ثبت نام 

كرده و معامالت خود را در آن ثبت كنند.
بر مبناي ماده ۱۳؛ ثبت معامالت )خريد و فروش( در 
سامانه موديان به منزله ثبت در دفاتر قانوني است. تا 
آن زمان ترتيبات ثبت ن��ام، نحوه ارايه اظهارنامه هاي 
مالياتي و رسيدگي به آنها حسب مقررات قانون ماليات 
بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۷ با 
اصالحات بعدي آن است. در ساير موارد مفاد اين قانون 

جاري است.
در ماده ۱۴ اين اليحه مقرر شد؛ چنانچه سازمان امور 

مالياتي در مهلت مقرر در قانون )پايانه هاي فروشگاهي 
و سامانه موديان( نتواند سامانه موديان را مستقر كند، 
مكلف است رسيدگي به اظهارنامه موديان موضوع اين 
قانون را كه بعد از اتمام مهلت مزبور به س��ازمان امور 
مالياتي تسليم مي شود، صرفا به ميزاني كه در تبصره 
اين ماده آمده است، محدود نموده و ساير اظهارنامه ها 
را بدون رس��يدگي قبول نمايد. نمايندگان در تبصره 
اين ماده مصوب كردند؛ بعد از استقرار سامانه موديان، 
سازمان امور مالياتي مجاز است حداكثر يك درصد از 

پرونده هاي مالياتي موديان عضو س��امانه موديان را با 
اولويت موديان بزرگ مورد رسيدگي قرار دهد. چگونگي 
انتخاب مودياني كه پرونده آنها بايد مورد رس��يدگي 
قرار گيرد، در دستورالعملي كه با پيشنهاد سازمان به 

تصويب وزير اقتصاد مي رسد، معين مي شود.
بنابر اين تبصره؛ س��ازمان امور مالياتي مكلف است تا 
پايان مهرماه هر س��ال فهرست اس��امي مودياني كه 
مشمول رسيدگي قرار مي گيرند را در سامانه عمليات 

الكترونيكي خود اعالم عمومي نمايد.

همچني��ن در م��اده ۱۵ اي��ن اليحه تصويب ش��د؛ 
دس��تگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت 
خدمات كشوري و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و 
سازمان هاي وابسته به آنها مكلف به ثبت معامالت خود 
در سامانه موديان شدند. وزارت صنعت، معدن موظف 
است ترتيبي اتخاذ كند كه اطالعات معامالت ثبت شده 
در سامانه تدارك الكترونيكي دولت موضوع تبصره ۵ 
ماده ۱۶۹ قانون ماليات هاي مستقيم عينا و به صورت 

برخط به سامانه موديان منتقل شود.
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 مشكل بنگاه ها
تنها نقدينگي نيست

مديركل حمايت از مش��اغل و بيمه بيكاري وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي از پرداخت تسهيالت به 
طرح هاي نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي ۶۰ درصدي 
خبر داد و گفت: شناسايي،  پيگيري و حل مشكالت 
بنگاه ها در مرحله اول برعهده كارفرمايان و مالكان 
بنگاه ها ست. كريم ياوري در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: از س��ال ۱۳۹۷ تاكنون بيش از ۱۸۲۰ ميليارد 
تومان تس��هيالت از محل رونق توليد به واحدهاي 
اقتصادي اختصاص يافته و به بنگاه هايي كه نياز به 
نوسازي و بازس��ازي دارند و طرح هاي نيمه تمامي 
كه از پيش��رفت فيزيكي ۶۰ درص��دي برخوردارند 
نيز تسهيالت پرداخت شده است. وي با بيان اينكه 
كارفرمايان و مالكان بنگاه ها وظيفه رصد و پيگيري، 
شناس��ايي و حل مش��كالت بنگاه را برعهده دارند، 
افزود: در صورتي كه مالكان به عنوان س��هامداران 
كارخانه ها و بنگاه ها موفق به حل وفصل مشكالت 
نشوند وزارتخانه اي كه مجوز فعاليت و تاسيس بنگاه 
را صادر كرده متولي رسيدگي به مشكل بنگاه خواهد 
بود و در نهايت كارگروه هاي استاني و ملي رفع موانع 
توليد وارد عمل خواهند شد. نماينده وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي در ستاد ملي تسهيل و رفع موانع توليد 
بر لزوم حضور استانداران در واحدهاي اقتصادي تاكيد 
كرد و گفت: استانداران به عنوان روساي كارگروه هاي 
تس��هيل و رفع موانع توليد بايد با حضور به موقع در 
بنگاه ها و همفكري و مشورت با مديران و كارفرمايان 

بررسي مشكالت بنگاه را در دستور كار قرار بدهند.
ي��اوري در عين حال درباره عمده ترين مش��كالت 
بنگاه هاي اقتصادي گفت: مشكل اصلي بنگاه ها تنها 
نقدينگي نيست و باال بودن هزينه هاي توليد، انباشت 
محصول و بعضا سوء مديريتها هم به عنوان بخشي 
از مش��كالت درون كارگاهي اثرگذار است، در كنار 
آن مشكالتي همچون قاچاق كاال، واردات بي رويه و 
ركود هم مشكالتي را براي بنگاه ها ايجاد كرده است.

مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت كار 
در پايان بر لزوم صيانت از نيروي كار شاغل در بنگاه ها 
تاكيد كرد و گفت: براي حفظ بق��ا و دوام واحدهاي 
اقتصادي، حمايت از كارآفرينان و س��رمايه گذاران، 
رونق توليد و پايداري اشتغال رسيدگي و حل و فصل 
مشكل بنگاه ها ضروري است. به گزارش ايسنا، وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي به منظور بررس��ي و حل 
و فصل مشكالت بنگاه هاي توليدي، كارگروه هاي 
تسهيل و رفع موانع توليد را در استان ها راه اندازي كرده 
كه اين كارگروه ها وظيفه رصد و شناسايي بنگاه هاي 

اقتصادي مشكل دار را برعهده دارند.

امروز آخرين مهلت ارايه 
اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده

سازمان امور مالياتي اعالم كرد: مهلت ارايه اظهارنامه 
ماليات بر ارزش افزوده فصل تابستان، تا امروز دوشنبه 

۱۵ مهرماه ۹۸ بوده و اين مهلت قابل تمديد نيست.
محمد مسيحي بيان كرد: مطابق قانون، موديان نظام 
ماليات بر ارزش افزوده، حداكثر ۱۵ روز پس از پايان 
هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالياتي خود را از طريق 
سايت عمليات الكترونيكي ماليات بر ارزش افزوده به 
آدرس www.evat.ir اراي��ه و مالي��ات و عوارض 

متعلق را پرداخت كنند.
وي افزود: مودي��ان مالياتي به منظور برخورداري از 
هرگونه تسهيالت قانوني و جلوگيري از تعلق جرايم 
مالياتي،  بايد ت��ا تاريخ ۱۵ مهرماه نس��بت به ارايه 
اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۳۹۸ 

و پرداخت ماليات و عوارض متعلقه اقدام كنند.

حذف نفت از بودجه به اختيار يا اجبار؟

شير نفت را در اقتصاد باز نكنيم
عليرضا سلطاني|كارشناس اقتصاد سياسي |

اين روزها كه منابع مالي حاصل از فروش نفت كشور 
تحديد شده است، مسووالن اقتصادي كشور به طرق 
مختلف به دنب��ال كاهش وابس��تگي بودجه به نفت 
هستند. اما كاهش وابستگي بودجه كشور به نفت را بايد 
يك طرف ماجراي بودجه كشور دانست. سياست هاي 
اصالحي كه در راس��تاي رسيدن به اين اقدام اساسي 
بايد به كار بس��ته ش��ود از جمله موضوع اصالح نظام 
مالياتي و همچنين بحث هدفمندي يارانه ها و مسائلي 
از اين قبيل، طرف ديگر قضيه است. اين دو با يكديگر 
ارتباط مس��تقيم دارند و دوروي يك سكه در اقتصاد 

ايران هستند. 
كش��ورهاي ديگ��ر هم ب��راي اص��الح بودجه خود 
تجربياتي را از سر گذرانده اند به خصوص در رابطه با 
اصالح نظام مالياتي و هدفمندي يارانه ها؛ شيوه ها، 
راه ها و روش هاي مختلفي در پيش  گرفته ش��ده و 
در نهايت به ش��يوه هاي علمي رس��يده اند. طبيعي 
اس��ت كه كش��وري مانند ايران هم كه يك اقتصاد 
نفتي دارد الجرم براي عبور از وضعيتي كه دارد بايد 
اصالح نظام ماليات��ي يا اصالح نظام يارانه هاي خود 
را با اين ش��يوه ها پيش ببرد. در يك اقتصاد نفتي به 
صورت طبيعي ما مي توانيم شاهد آن باشيم كه يك 
نظام ماليات��ي ضعيف و ناكارآم��د و همچنين يك 
نظ��ام يارانه اي ناكارآمد وج��ود دارد. به اين ترتيب 
در حقيقيت تالش هاي ص��ورت گرفته تالش هاي 
كارآم��دي ك��ه منجر به ه��دف نهايي ك��ه كاهش 
وابستگي بودجه به نفت باش��د انجام نگرفته است.  
از منظر ادبيات توس��عه اي هم مغالطه يا مش��كلي 
در اي��ن زمينه وجود دارد، وقت��ي صحبت از اصالح 
نظام مالياتي مي كنيم بايد ديد هدف چيس��ت؟ آيا 
هدف رسيدن به اقتصاد بدون نفت است يا جدايي و 
كاهش وابستگي بودجه كشور به نفت است؟ اگر به 
دنبال فراهم كردن بسترهاي توسعه اقتصادي پايدار 
هستيم، اصالح نظام مالياتي و يارانه اي اولويت هايي 

است كه بايد تعيين تكليف شوند.

  كاهش وابستگي بودجه به نفت در راستاي 
توسعه

كاهش وابستگي بودجه به نفت يك سياست راهبردي 
است. اقتصاد ايران براي اينكه بتواند در مسير توسعه 
قرار بگيرد يا به عبارت ديگر به مسير توسعه بازگردد 
الج��رم بايد آن را در دس��تور كار قرار ده��د. اما اين 
موضوع تا به حال با وجود پيگيري هاي فراوان به نتيجه 
نرسيد و دليل به نتيجه نرسيدن آن شرايط سياسي 
كشور اس��ت كه ما در طول چند دهه گذشته تجربه 
كرده ايم. به هر حال سياست در ايران مانع از آن شده 
است كه سياست هاي كالني مانند كاهش وابستگي 
بودجه به نفت عملياتي ش��ود. اين در حالي است كه 
در برنامه هاي توسعه ۵ ساله به خصوص برنامه چهارم 
توسعه اين سياست راهبردي گنجانده شده بود. طبق 
آن برنامه بودجه كل كش��ور ساالنه بايد ۲۰ درصد از 

وابستگي خود را به نفت كم كند اما اين اتفاق نه تنها 
در آن برنام��ه رخ نداد بلكه در ط��ول برنامه هاي بعد 
هم يعني برنامه پنجم و برنامه ششم هم ميسر نشد. 
مس��اله اين است كه كاهش وابستگي بودجه به نفت 
در خأل اتفاق نمي افتد و بايد بسترهايي براي آن وجود 

داشته باشد.
 بس��ترهايي مانند ش��رايط سياس��ي باثبات و عزم 
تصميم گيري و تهيه بسته هاي اقتصادي كارشناسي 
شده مانند بسته نظام مالياتي و اصالح نظام يارانه اي. 
ب��ا اين همه قبل ه��ر موضوعي بايد ش��رايط باثبات 
سياسي فراهم شود. دولت ها و ادوار مختلف مجلس 
بايد بتوانند در يك شرايط عادي تصميم گيري كنند. 
كاهش وابس��تگي بودجه به نفت مي تواند به صورت 
برنامه ريزي ش��ده هدفمند و توسعه محور پيگيري 
شود. در حالي كه اكنون به نظر مي رسد شرايط اجبار و 
اضطرار وجود دارد. در شرايط نرمال بايد دولت بتواند با 
كمترين مخاطره و دغدغه سياسي چه در حوزه داخلي 
و چه در حوزه خارجي، در يك پروسه زماني مشخص 
و با برنامه ها و بس��ته هاي اقتصادي مشخص اقدام به 
كاهش وابستگي بودجه به نفت كند. چنين وضعيتي 
است كه نهايتا مي تواند قطار توسعه اقتصادي كشور 

را در مسير توسعه به حركت درآورد. 
ه��دف نهايي براي اقتص��اد كش��وري نبايد كاهش 
وابس��تگي بودجه به نفت باشد. هدف نهايي بايد اين 
باش��د كه توس��عه اقتصادي در كش��ور ما به شرايط 
عادي برگ��ردد و با قدرت پي��ش رود. اكنون يكي از 

عوامل چالش ها و موانع مهم توس��عه اي در كش��ور 
ما وابس��تگي بودجه به نفت است. اين موضوع عمال 
باعث شده تمام فرصت ها و ظرفيت هاي توسعه اي در 
ايران به نفت و آس��يب ها و نوسانات آن وابسته باشد. 
به اين ترتيب اس��ت كه خالقيت، نوآوري، بازدهي و 
به��ره وري اقتصادي در حوزه ه��اي مختلف و ارزش 
افزوده اقتصادي در كش��ور ما با محوريت استعدادها 
و ظرفيت هاي اقتصادي داخلي صورت نگرفته است. 

 خروج نفت از بودجه زير سايه تحريم
اكنون براي كاهش وابس��تگي بودجه كشور به نفت 
شرايط اجباري و اضطراري وجود دارد. به اين ترتيب 
كه كشور در شرايط تحريمي قرار دارد و اين شرايط 
تحريم��ي محدوديت هاي مال��ي و اقتصادي زيادي 
را ب��ه دليل عدم ام��كان صادرات نفت و دسترس��ي 
ب��ه درآمدهاي حاصل از ص��ادرات محدودي هم كه 
وجود دارد ايجاد كرده است. بنابراين اين نوع كاهش 
وابس��تگي بودجه ساالنه كش��ور به نفت از سر اجبار 
اس��ت و در آن خالقيت و ابتكاري ديده نمي ش��ود. 
ضمن اينكه تن دادن ب��ه آن ديگر براي دولتمردان، 
نمايندگان مجلس و ديگر مسووالن افتخاري ندارد. 
همه به اين واقفيم كه ش��رايط اجباري و اضطراري 
دولت را به اين نقطه رس��انده است و انتخابي در كار 
نيست. مساله اينجاست كه اكنون بيم آن وجود دارد 
كه وقتي تحريم ها برداشته شود شرايط بودجه كشور 
به همان وضعيت قبلي برگردد. به اين ترتيب كه دوباره 

شير نفت به اقتصاد كشور باز شود.  طرحي كه اكنون 
براي خروج نفت از بودجه اجرا شده، طرحي پرهزينه، 
سياس��ي، موقت، تس��كيني، متناقص و عقيم است. 
طرحي كه نمي تواند زمينه كاهش پايدار وابس��تگي 
بودجه به نفت را فراهم كند. به اين ترتيب زماني كه 
محدوديت ها برداشته شود همه به دنبال اين هستند 
كه گشايش��ي در اقتصاد، هزينه هاي دولت، اجراي 
طرح هاي عمراني و معيش��ت مردم ايجاد ش��ود اين 
در حالي اس��ت كه وضعيت بد دوب��اره پس از مدتي 
به كشور باز خواهد گشت و وابستگي بودجه به نفت 
افزاي��ش پيدا مي كن��د.  در كل مي خواهم بگويم كه 
طرح كاهش وابستگي بودجه به نفت بايد در قالب يك 
برنامه زمان بندي شده، برنامه ريزي شده، هدفمند و 
توسعه محور ايجاد شود. در شرايط فعلي برنامه هايي 
از اين دست كه ما در نتيجه تحريم ها و محدوديت هاي 
اقتصادي ناشي از تحريم به آن دچار هستيم نمي تواند 

گام مفيدي در راستاي بهبود اقتصاد ايران باشد.
بيم تكرار تجربه خصوصي سازي در فروش اموال مازاد

يكي از مواردي كه مس��ووالن كشور اين روزها براي 
خروج از وضعيت كنوني اقتصادي ايران بر آن تمركز 
كرده اند، موض��وع فروش اموال مازاد دولتي اس��ت. 
تجرب��ه فروش اموال دولتي ثاب��ت كرده كه در بحث 
خصوصي سازي و مسائلي از اين قبيل درآمد حاصل 
از اين موارد نمي تواند زمينه ايجاد افزايش س��رمايه 
براي گشايش اقتصادي در كشور را فراهم كند. دولت 
آنقدر به نهادهاي مختلف بدهكار اس��ت كه فروش 

اموال و امالك مازاد دولتي نمي تواند راهكار درستي 
براي ايجاد درآمدهايي براي دولت باشد. در نتيجه اين 
بسته در شرايط فعلي داراي آثار مثبت اقتصادي براي 

كشور و اقتصاد ملي ما نخواهد بود.

  راه بي نتيجه حذف يارانه هاي پنهان
يكي ديگر از برنامه هايي كه مس��ووالن كشور اكنون 
در دس��تور كار قرار داده اند، حذف يارانه هاي پنهان 
است. به نظر من حذف يارانه هاي پنهان قطعا صورت 
نخواهد گرفت. با وجود ش��عارهايي كه در اين زمينه 
داده مي شود حذف يارانه هاي پنهان در شرايط فعلي 
محقق نخواهد شد. اكنون شهروندان ايراني با مسائل 
و مشكالت عديد ه اي مواجه هستند و به نظر نمي رسد 
كه دولت به اين س��مت و سو حركت كند. اكنون من 
بعيد مي دانم اراده قوي براي ساماندهي نظام يارانه اي 
و همچنين ساماندهي يارانه هاي پنهان وجود داشته 
باشد. ش��رايط كنوني شرايطي نيس��ت كه بشود در 
آن ريس��ك كرد. ما هميش��ه در مباح��ث اقتصادي 
تاكيد مي كنيم كه انجام كارهاي بزرگ در اقتصاد و 
عملياتي كردن سياست هاي كالن در حوزه اقتصادي 
و توس��عه اي نياز به آرامش، ثبات و امنيت سياسي، 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دارد، بهتر است دولت 
قبل از هرچيزي در اين شرايط به فكر تامين ثبات و 
امنيت باشد و بعد زماني كه توانستيم به يك شرايط 
عادي برسيم به فكر انجام اصالحات پايدار اقتصادي 
و از اين قبيل باشد و گرنه در اين شرايط همه شعارها 
كليش��ه اي و بي فرجام خواهد بود. ب��ا اين همه نكته  
مهمي كه اين نظام سياسي بايد به آن تن دهد و نسبت 
به موضوع بسته هاي اقتصادي )اصالح نظام مالياتي، 
اصالح نظام يارانه اي و ساماندهي اموال دولتي اولويت 
دارد(، موضوع مفاسد اقتصادي است. در شرايطي كه 
اين روزها بسيار حساس شده و شهروندان هم به آن 
واكنش بسياري نش��ان مي دهند. در شرايط كنوني 
اقتصاد اي��ران مهم ترين موضوعي كه قبل از هر چيز 
دولت و حاكميت بايد به آن توجه كند، رفع مفاس��د 
اقتصادي است. دولت بايد بتواند بزنگاه ها و كانال هاي 
فسادي كه به صورت سازماندهي و برنامه ريزي شده 

در كشور وجود دارد شناسايي كند.
طبيعي است با ش��رايطي كه داريم بايد براي بودجه 
۹۹ يك بودجه انقباضي داشته باشيم. اكنون با توجه 
به محدوديت هاي ناشي از فروش نفت و درآمدهاي 
حاص��ل از نفت باي��د يك بودجه انقباض��ي ببنديم. 
بودجه انقباضي هم طبيعتا با خود كاهش هزينه هاي 
س��رمايه گذاري در بحث ه��اي عمران��ي و كاه��ش 
هزينه هاي جاري دولت را ب��ه دنبال دارد. اين موارد 
بايد در بودجه ديده ش��ود و دولت هم تالش كند كه 
با مديريت هزينه بودجه س��ال ۹۹ را ببندد و شرايط 
را ب��ه اين ترتيب پيش ببرد. ب��ه هرحال اين موضوع 
تحت تاثير فضاي سياسي و سياست خارجي ما است 
تا با توجه به اين ش��رايط بتواند مس��ائل اقتصادي و 

برنامه ريزي اقتصادي خود را داشته باشد.

مردم، قدرت و منافع )93(

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور   بيطرف|

در اي��ن فصل من مي خواهم ني��از به كنش جمعي 
و محدوديت هاي كنش جمعي را كن��د و كاو كنم. 
فصل هاي پيشين توضيح داده بودند كه چه اشتباهاتي 
بر سر جهاني سازي و مالي سازي رخ داد. ما پيامدهاي 
قدرت رو به رشد شركت ها و تضعيف وضعيت كارگران 
را شرح داديم. ما ديديم كه چگونه اينها به رشد كندتر 
همراه با نابرابري رو به افزايش و بخش هاي بزرگي از 
جمعيت كه في الواقع در طول زمان كارهاي بدتري 
انجام مي دهند ش��ده اس��ت. و ما ديديم كه چگونه 
پيش��رفت هاي فناوري اين قدرت بالق��وه را دارند تا 
موضوعات را هنوز بدتر كنند. اما ما گفتيم كه همه اينها 

اجتناب پذير است. اين 
تغيي��رات را مي توان 
متف��اوت  به ط��ور 
مديريت ك��رد چون 
آنها به ط��ور متفاوت 
مديريت ش��ده اند در 
آنجا برندگان بيشتر 
و بازن��دگان كمتري 
بوده ان��د. بازاره��ا به 
تنهايي آنچ��ه را كه 

قواعد بازي به آنها اجازه م��ي داده و انچه را كه قواعد 
به آنها انگيزه براي كار مي داده، انجام داده اند. آنچه كه 
مورد نياز است قواعد متفاوت بازي است – ما كنش 
دس��ته جمعي را براي اصالح اقتصاد ب��ازار خودمان 
مي خواهي��م. هر ك��دام از اين فصول پيش��نهادات 
مش��خصي را ارايه كرده اند. اين فص��ل تالش دارد تا 
تمام اينها را با دسته بندي كردن مجموعه اي از اصول 
كه ما را به فكر كردن درباره نقش كنش دست جمعي 
هدايت كند، ب��ه هم ديگر متصل كند. بعد از تنظيم 
كردن اصول عمومي ما خواهيم ديد كه در اقتصاد رو 
به تحول ما، به جاي عقب نشيني كه بسياري در جناح 
راست آن را مي جويند، يك نياز رو به فزاينده اي براي 

دولت وجود دارد.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

اخبار
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»تعادل« از تحوالت ارز و طال و سكه گزارش مي دهد 

رييس كميسيون اقتصادي مجلس خبر داد

 فرصت خدمات استارت آپي در كشورهاي همسايه و درآمد ارزي

كاهش اندك نرخ ارز و طال 

بررسيطرحنظامبانكداريباحضورمديرانعاملبانكها

گروه بانك و بيمه |
قيمت ارز كه روز ش��نبه ثابت بود روز يكش��نبه 14 
مهر 98 با كاهش همراه ش��د و قيمت ها در بازار ارز 
و طال نس��بت به روز ش��نبه كاهش يافت. البته اين 
ميزان كاهش اندك بوده و متاثر از كاهش نرخ دالر 
بوده است. روز يكشنبه قيمت هر اونس طال در بازار 
جهاني 1505 دالر و نرخ دالر در بازار آزاد و معامالت 

نقدي به 11430 تومان رسيد.
به گزارش»تعادل«، صرافي هاي مجاز بانك مركزي 
نيز قيمت خري��د دالر را 11 ه��زار و 300 تومان و 
قيمت ف��روش آن را 11 ه��زار و 400 تومان اعالم 
كرده اند كه نسبت به روز گذشته 50 تومان كاهش 
يافته اس��ت.اين صرافي ها هر ي��ورو را به قيمت 1۲ 
هزار و 500 تومان مي خرند و 1۲ هزار و ۶00 تومان 
مي فروشند.در سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي دالر به 
11400 و نرخ يورو به 1۲۶00 تومان رسيد. سامانه 
سنا براي روز شنبه نيز نرخ ميانگين ارزهاي معامله 
ش��ده براي دالر را 11387، لير تركيه ۲085، يورو 
1۲5۶5، دره��م 31۲0، پوند 14018 يوآن 1۶14 
تومان اعالم كرد. بانك ها روز )14 مهرماه( هر دالر 
امريكا را 11 هزار و 307 تومان و هر يورو را به قيمت 
1۲ ه��زار و 47۲ تومان مي خرن��د. قيمت خريد هر 
پوند انگلي��س در بانك ها نيز 13 هزار و 954 تومان 
اس��ت.قيمت ارز مس��افرتي در بانك ها همچنان از 
قيمت فروش آن در بازار باالتر اس��ت؛ به طوري كه 
قيمت فروش ارز مسافرتي در بانك ها 1۲ هزار و ۶8۲ 
تومان اعالم شده كه با احتس��اب كارمزد به حدود 
13 هزار تومان مي رسد.روز يكشنبه قيمت هر اونس 
ط��ال در بازار جهاني 1505 دالر و ۲0 س��نت اعالم 
ش��د كه اندكي ارزان شده است. به تبع آن قيمت ها 
در ب��ازار داخلي با كاهش همراه ش��د؛ به طوري كه 
قيمت س��كه تمام بهار آزادي ط��رح جديد در بازار 
چهار ميليون و 8000 تومان است كه ۲000 تومان 
نسبت به روز گذشته كاهش قيمت دارد.سكه تمام 
بهار طرح قديم نيز بدون تغيير قيمت، س��ه ميليون 
و 990 هزار تومان مانده است. اما نيم سكه 10 هزار 
تومان كاهش قيمت را تجرب��ه كرده و دو ميليون و 
30 هزار تومان فروخته مي شود. در اين ميان سكه 
طرح قديم 3 ميليون و 990 هزار، و ربع سكه بدون 
تغيير مانده و يك ميليون و ۲40 هزار تومان قيمت 
دارد. همچنين س��كه يك گرمي 850 هزار تومان 
است كه تغيير قيمتي نداشته است. هر گرم طالي 
18 عيار هم ب��ا كاهش هزار تومان��ي قيمت، 408 
هزار تومان در طالفروش��ي ها داد و ستد مي شود و 
مظنه هر مثقال طالي 17 عيار يا آبشده 1 ميليون 
و 7۶7 هزار تومان معامله مي ش��ود.  بازار ارز در اين 
روزها به ثبات پايداري رس��يده به طوري كه حدود 
يك ماه اس��ت كه نرخ دالر و ي��ورو در محدود 50 تا 
100تومان نوسان داشته و در بسياري از روزها نيز 

بدون تغيير مانده اس��ت.بر اين اساس نرخ هر دالر 
امريكا با 50تومان كاهش ب��راي فروش 11400 و 
براي خريد 11300تومان اس��ت.قيمت يورو نيز با 
همين مقدار كاهش به 1۲۶00تومان براي فروش 
و 1۲500تومان براي خريد رس��يد. در بازار ارز روز 
يكشنبه قيمت ها كاهشي بود؛ به گونه اي كه قيمت 
ارز در صرافي هاي مجاز بانك مركزي نسبت به روز 
گذشته 50 تومان كاهش يافت و قيمت خريد دالر 
11 هزار و 300 تومان و قيمت فروش آن 11 هزار و 
400 توم��ان بود.همچنين اين صرافي ها هر يورو را 
به قيمت 1۲ هزار و 500 تومان خريدند و 1۲ هزار 

و ۶00 تومان فروختند.

ذخايرارزيهندركوردزد
از سوي ديگر، ذخاير ارزي هند تا پايان ماه سپتامبر 
به باالترين س��طح تاري��خ خود رس��يد.به گزارش 
بيزينس اينديا، بانك مركزي هند در گزارش جديد 
خود از وضعيت ذخاير اين كشور اعالم كرد كه هند 
تا پايان ماه س��پتامبر 433.59 ميليارد دالر ذخيره 
ارزي و طال داشته است كه باالترين ركورد ثبت شده 
ذخاير ارزي در اين كش��ور محس��وب مي شود. اين 
ركورد ش��كني تازه به دنبال افزايش 5.0۲ ميليارد 
دالري ذخاير در طي ماه س��پتامبر رخ داده است. از 
مجم��وع ذخاير ارزي ف��وق، 401.۶۲ ميليارد دالر 
به ش��كل ارز خارج��ي و ۲۶.95 ميليارد دالر را طال 

تشكيل داده است.
ش��اكتيكانتا داس، ريي��س بانك مرك��زي هند در 
نشس��ت خبري خود به مناسبت اين ركوردشكني 
گفت كه هن��د بين ماه هاي آوريل ت��ا اكتبر، ۲1.7 
ميليارد دالر به ذخيار طال و ارز خود افزوده اس��ت. 
ذخاير ارزي هند بيش��تر از همه بر حسب دالر بوده 
اس��ت و به ترتيب يورو، پوند و ين ژاپن در رده هاي 
دوم تا چهارم ذخاير ارزي قرار داشته اند.ميزان ذخاير 
ارزي به شكل حق برداش��ت مخصوص از صندوق 
بين المللي پول بر خالف ذخاير ارز و طال كاهش��ي 
بوده اس��ت و ب��ا 7 ميليون دالر كاه��ش به 1.4۲8 
ميليارد دالر رس��يده اس��ت. همچنين طبق اعالم 
بان��ك مركزي هند، ذخاي��ر ارزي هند نزد صندوق 
بين المللي پول با 17 ميليون دالر كاهش به 3.۶0۶ 
ميليارد دالر رسيده است.انتشار خبر ركوردشكني 
ذخاير ارزي هند باع��ث تقويت ارزش پول ملي اين 
كش��ور در معامالت ارزي ش��د تا جايي كه هر دالر 
امريكا به 70.84 روپيه، هر يورو به 77.78 روپيه، هر 
پوند انگليس به 87.37 روپيه و هر فرانك سوييس به 
71.15 روپيه كاهش يافتند. همچنين ارزش روپيه 
به 1.509۶ ين ژاپن رسيد.به گفته رويترز، به دنبال 
افزايش قيمت طال در بازارهاي جهاني، هند در ماه 
سپتامبر ۲۶ تن طال وارد كرده است كه پايين ترين 
ميزان واردات ماهانه اين كش��ور در طول سه سال 

اخير محس��وب مي ش��ود. اين رقم در مقايس��ه با 
سپتامبر سال گذشته ۶8 درصد كاهش داشته است.

عدماستقبالازرمزارزديجيتال
درگاه پرداخ��ت الكتروني��ك PayPal نخس��تين 
شركت فعال در حوزه مالي بود كه اعالم كرد از رمزارز 
ديجيتال ليبراي فيس بوك پشتيباني نخواهد كرد.

به گزارش ايس��نا، بعد از آنك��ه بانك هاي حاضر در 
شوراي مشاوره فدرال )FAC( پروژه رمزارز ديجيتال 
توسعه داده شده توسط فيس بوك را به عنوان يك 
تهديد برش��مردند و عنوان كردند كه ليبرا توانايي 
و پتانس��يل ايجاد سيستم بانكداري س��ايه را دارد 
كه منجر به كاهش بالقوه در حس��اب هاي س��پرده  
همچنين كاهش حجم پرداخت هاي بانكي خواهد 
شد، شركت PayPal به عنوان يكي از بزرگ ترين 
درگاه هاي پرداخت الكترونيك در جهان، اعالم كرد 
كه از اين رمزارز پش��تيباني نخواهد كرد و اين بدان 
معناست كه كاربران و مشتركان قادر نخواهند بود 
از ليبرا براي پرداخت هاي الكترونيك خود استفاده 
كنند.بر اساس گزارش گاردين، PayPal به تازگي 
تصميم گرفته كه درحال حاضر از پش��تيباني ليبرا 
صرف نظر كند و بدين ترتيب از ش��ركت در انجمن 
حمايت از آن نيز خارج شود.اين در حالي است كه در 
ادامه بيانيه اين شركت ذكر شده است: ما با اين حال، 

از انگيزه هاي فيس بوك براي ارايه ليبرا اس��تقبال 
خواهيم كرد و بسيار مشتاقانه در انتظار موفقيت آن 

در آينده خواهيم نشست.
برخي از كارشناس��ان و تحليلگران ب��ر اين باورند كه 
با اقدام و تصميم اخير ش��ركت PayPal براي خروج 
و عدم پش��تيباني از ليبرا، برخي ديگر از شركت هاي 
بزرگ تكنولوژي و فعال در حوزه هاي مالي نظير اوبر، 
اسپاتيفاي، ويزاكارت و مستركارت نيز تصميم خواهند 
گرفت كه همين كار را كنند و بدين ترتيب اين احتمال 
وجود خواهد داشت كه به زودي آنها نيز اعالم كنند كه 
ليبرا را به نوعي تحريم خواهند كرد و امكان مبادالت 
مالي از طريق اي��ن رمزارز را به كاربران و مش��تركان 
خود نخواهند داد.به نظر مي رس��د كه مديرعامل اپل 
مخالف ورود اين غول تكنولوژي به حوزه رمزارزهاي 
ديجيتال است و نمي خواهد به گرفتاري و درگيري هاي 

فيس بوك در ارايه رمزارز ليبرا دچار شود. 
به گزارش ايسنا، تيم كوك، مديرعامل شركت اپل، 
 Les به تازگ��ي در مصاحبه و گفت وگويي با روزنامه
Echos درخص��وص رمزارزهاي ديجيتال و تمايل 
اين غول تكنول��وژي به اين ح��وزه اظهارنظر كرده 
و گفت��ه كه مخالف ص��د در ص��دي ورود و دخالت 
اپل و س��اير ش��ركت هاي خصوصي و تكنولوژي به 
حوزه هاي مالي و اقتصادي كالن است.وي در ادامه 
س��خنان خود ضمن اشاره به تالش فيس بوك براي 

ورود به حوزه هاي مالي كالن، خاطرنشان كرد: من 
بر اين باورم كه ش��ركت هاي خصوص��ي نبايد وارد 
حوزه هايي كه تحت كنترل و نظارت دولت كشورهاي 
مختلف است، ش��ده و با نفوذ به آن، به دنبال كسب 
قدرت و سهام بيشتر باشند. به نظر من، شركت هاي 
خصوصي از راه هاي ديگري كه به حوزه هاي دولتي 
وارد نمي شود، بايد براي خود اعتبار و قدرت به دست 
بياورند.بر اس��اس گزارش بيزينس اينس��ايدر، وي 
در پاس��خ به اين س��وال كه آيا احتمال ورود اپل به 
حوزه هاي مالي و اراي��ه رمزارزهاي ديجيتال وجود 
دارد يا خير، بس��يار قاطعانه گفت: »نه« و از س��اير 
ش��ركت هاي تكنول��وژي همچون فيس ب��وك نيز 
درخواست كرد كه به منظور جلوگيري از به دردسر 
افتادن، پاي خود را از حوزه هاي مالي كالن همچون 
رمزارز بيرون بكش��ند.فيس بوك در طول يك سال 
اخير تالش هاي گسترده و بي وقفه اي به منظور ارايه 
و معرفي رمزارزي تحت عنوان ليبرا كرده است كه در 
ماه هاي گذشته تحت تاثير اثرگذاري بر سياست هاي 
پول ملي كشورها به شدت از سوي مقامات دولتي و 
نهادهاي قانون گزاري با مخالفت و مشكالت متعددي 
روبرو شده اس��ت. با اينكه گفته شده است ليبرا در 
سال ۲0۲0 ميالدي ارايه و عرضه خواهد شد، اما به 
نظر مي رسد كه قانونگذاران اياالت متحده امريكا و 

اتحاديه اروپا بارها خواستار توقف آن شده اند.

گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس از بررسي طرح 
نظام بانكداري جمهوري اس��المي با حضور مديران 
عامل بانك هاي كشور خبر داد.به گزارش »تعادل«، 
الياس حضرتي با اشاره به جلسه اعضاي كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اس��المي با مديران عامل 
بانك هاي كش��ور، گفت: در اين جلس��ه طرح نظام 
بانكداري جمه��وري اس��المي مورد بررس��ي قرار 
گرفت؛ اين طرح يكي از مهم ترين طرح هايي اس��ت 
كه كميسيون اقتصادي به بررسي آن مي پردازد.وي 
افزود: كميسيون اقتصادي مجلس به منظور تعميق 
مباحث كارشناس��ي درب��اره طرح نظ��ام بانكداري 
جمهوري اسالمي جلسات مكرر با كارشناسان بانك 
مرك��زي، وزارت ام��ور اقتصادي و داراي��ي و تمامي 
مديران عامل بانك ها اعم از دولتي و خصوصي برگزار 
كرد تا نظرات كارشناس��ي اين سازمان ها در بررسي 
اين طرح منظور ش��ود.رييس كميسيون اقتصادي 
در مجلس در گفت وگو با خانه ملت، اظهار داش��ت: 
در جلسه مذكور كارشناسان و مديران عامل بانك ها 
نظرات خود را درباره طرح نظام بانكداري جمهوري 
اس��المي مطرح كردند كه اين نظرات در كميسيون 
اقتصادي مدنظر قرار گرفته و در بررسي طرح مذكور 

به آنها توجه مي شود.
طرح اصالح س��اختار بانكداري در 13 فصل و ۲05 
ماده يك��ي از مفصل ترين لوايح قانون��ي و اقتصادي 
كش��ور اس��ت كه با تغييرات و موضوعات مختلفي 
نسبت به قانون قبلي روبه رو است و از آنجا كه در دوره 
فعلي نسبت به 50 سال پيش، تغييرات عمده اي در 

بانكداري الكترونيك، استانداردهاي بانكي، نظارت 
بانك مركزي، شوراي فقهي، قوانين بانكداري اسالمي، 
معضالت نظام بانكي، نرخ سود باال، مطالبات معوق، 
بدهي م��ردم و دولت به بانك ها و... ايجاد ش��ده، در 
نتيجه تصويب و بررس��ي و اجماع نظ��ر در مورد اين 
مواد كاري بسيار دشوار است. همچنين از آنجا كه رويه 
بررس��ي اين قانون به صورت اصل 85 قانون اساسي 
در كميس��يون اقتصادي خواهد بود و كميسيون در 
ماه هاي آخ��ر مجلس فعلي با قوانين مختلف ماليات 
بر ارزش اف��زوده، قانون تجارت و... مواجه اس��ت در 
نتيجه در بررسي و تصويب قانون بانكداري نيز كاري 
وقت گير، با دغدغه و سخت را پيش رو خواهد داشت. 

براين اساس شايسته است كه كميسيون اقتصادي 
و مدي��ران بانك ها در جهت بررس��ي بهتر اين قانون 
و تصويب قانوني در شان نظام بانكي و اقتصاد ايران، 
زبده ترين كاركنان و مديران و كارشناسان خود را كه 
تجربه عملي 40 سال اخير را دارند، انتخاب كنند تا در 
كار بررسي و تصويب اين قانون كميسيون اقتصادي 

مجلس را ياري دهد. 
از جمله در ماده 138 اين طرح آمده اس��ت: ش��وراي 
فقهي متش��كل از رييس كل و مع��اون حقوقي بانك 
مركزي، پنج فقيه، يك حقوق��دان و يك اقتصاددان 
آشنا به مسائل پولي و بانكي، تشكيل مي شود. اعضاي 
غير موظف شورا با حكم رييس كل براي مدت 7 سال 

منصوب مي ش��وند. صالحيت فقهي مجتهدان عضو 
ش��ورا به تاييد اكثريت فقهاي شوراي نگهبان خواهد 
رسيد. مصوبات ش��وراي فقهي الز م الرعايه است. اين 
مواد جديد، نيازمند پيگيري، بررسي، مشورت و اجماع 
نظر فقها، مراجع، مديران بانكي و مجريان قانون است 
تا در جهت كارآمد شدن چنين قوانيني تالش كنند. 
پيش از اين عده اي از مخالفت هاي گس��ترده با طرح 
اصالح قانون بانكداري خبر داده اند كه در تصويب طرح 
و رفع شبهات نگران كننده سيستم بانكي تالش هاي 
گسترده اي انجام شود. براين اساس، الزم است كه بدون 
نگراني و عجله كردن در تصويب اين قانون، اجازه داده 
شود كه قانوني كارآمد تر و حداقل در سطح قانون قبلي 
تصويب شود و مشكالت به گونه اي نباشد كه نهادهاي 
موازي و مشكالت پيچيده تر را شاهد باشيم بلكه بايد 
تالش شود كه مطابق استانداردهاي بين المللي، قانون 

نظام بانكي تصويب شود. 

تش�كيلكميتهبررسيطرحبانكداريدر
مجلس

از سوي ديگر يك كارشناس بانكي از تشكيل كميته 
بررس��ي طرح بانكداري مجلس با حض��ور مديران 
عام��ل بانك ها خبر داد.حمي��د تهرانفر در گفت وگو 
با ايِبنا درباره جلس��ه اعضاي كميس��يون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي با مديران عامل بانك هاي 
كشور، اظهار داش��ت: روز گذشته جلسه اي با حضور 
اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
و مديران عامل بانك ها در خصوص طرح بانكداري در 
مجلس برگزار ش��د.وي افزود: طرحي با عنوان طرح 

بانكداري در مجلس ش��وراي اسالمي تهيه شده كه 
قرار است جانشين قانون پولي و بانكي كشور و قانون 
بانكداري بدون ربا و بس��ياري ديگر از موارد متفرقه 
در اين خصوص باش��د و با تجميع تمام اين قوانين، 
قانوني جديد ارايه ش��ود.تالش قابل تقديري انجام 
شده و چندين سال هم طول كشيده، البته قرار بود تا 
دولت اليحه اي در اين خصوص به مجلس ارايه كند 
اما به دليل اينكه اقدامي از س��وي دولت انجام نشد، 
نمايندگان مجلس خود دست به كار شده و در نتيجه 
مجلدي تهيه ش��ده كه تقريبا ابع��اد مختلف در آن 

مطرح شده است.
به گفت��ه تهرانفر، مدي��ران عام��ل بانك ها مباحث 
مختلفي نسبت به قس��مت هاي مختلف اين طرح از 
جمله كليات و برخي نكات ارايه كرده اند و اين طرح 
امتيازات و مش��كالتي دارد كه مديران عامل بانك ها 
نسبت به آن نقطه نظراتي داشتند.وي با اشاره به اينكه 
اين جلسه چندين ساعت طول كشيد و ابعاد مختلفي 
مطرح شد، گفت: مقرر ش��د تا كميته اي متشكل از 
اعضاي كميسيون اقتصادي و بانك ها بند به بند اين 
طرح را بررسي كنند. اين كميته متشكل از نمايندگان 
مجلس و بانك هاست زيرا بانك ها در تهيه اين طرح 
نقش موثري نداش��ته اند و بيشتر مركز پژوهش هاي 
مجلس، بانك مركزي و ... بودند و روز گذشته اولين 
جلسه اي بود كه با حضور بانك ها برگزار شد.وي تاكيد 
كرد: البته ديدگاه بيشتر افراد حاضر در جلسه اين بود 
كه در حال حاضر، زماني نيست كه اين موضوع اعالم 
شود زيرا مشكالتي وجود دارد كه طرح اين موضوع 

خود مزيد بر مشكالت فعلي خواهد بود.

معاون فناوري و نوآوري وزير ارتباطات از عرضه خدمات 
اس��تارت آپ ها در كشورهاي همس��ايه براي افزايش 
مشتريان و فرصت هاي جديد درآمدزايي ارزي خبر داد.

ستار هاش��مي در گفت وگو با ايِبنا با بيان اينكه وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات نگاهي جدي به استفاده از 
ظرفيت ها و فناوري براي توسعه اقتصاد ديجيتال دارد، 
گفت: وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در راس��تاي 
توسعه اقتصاد ديجيتال و كس��ب و كارهاي مبتني بر 
فناوري هاي نوين اقداماتي مهم را در حوزه زيرساختي 
انجام داده اما مشكالتي براي كسب و كارها در بخش هاي 
مختلف وجود دارد كه دستگاه ها نياز است تا با تعامل با 

يكديگر فضا را براي فعاليت بازيگران بخش خصوصي 
فراهم كنند و راه حل هايي محقق شود؛ توسعه اشتغال و 
استفاده از نيروهاي متخصص در كشور برنامه مهم وزارت 
ارتباطات است كه تا امروز پيشرفت خوبي داشته و بايد 
فضا براي فعاليت جوانان در بخش هاي تخصصي فناوري 
فراهم شود كه در همين راستا تربيت نيروي متخصص را 

در دستور كار قرار داده ايم.
معاون فناوري و نوآوري وزير ارتباطات ادامه داد: كاهش 
درآمدهاي دولت و فشار تحريم هاي ظالمانه امريكا در 
دو سال اخير باعث ش��ده تا روند رفع مشكالت كسب 
و كارهاي نوين با محدوديت روبه رو باش��د چرا كه رفع 

مشكالت به خصوص موضوعاتي از جمله تامين مالي 
و ضمانت بانكي نيازمند تامين منابع مالي است كه در 
شرايط فعلي مش��كل است؛ بر همين اساس مشكالت 
كس��ب و كارهاي نوي��ن را دس��ته بندي كرده ايم و با 
اولويت بندي رفع مشكالت در دستور كار قرار گرفته است 
چرا كه نگاهي ويژه به كسب و كارهاي بخش خصوصي 
در زمين��ه ICT وج��ود دارد و مي توانند باعث تحول و 

سودآوري بااليي با توسعه بازار به ساير كشورها باشند.
وي در خصوص توسعه بازار صادركنندگان محصوالت 
فاوا و حضور اس��تارت آپ ها در خارج از كش��ور اظهار 
داشت: برگزاري نمايشگاه و همكاري وزارت ارتباطات 

با كشورهاي منطقه فرصتي بسيار بزرگ براي توسعه 
بازار محصوالت فاوا و عرضه خدمات استارت آپ ها در 
كشورهاي همسايه براي افزايش مشتريان و فرصت هاي 
جديد درآمدزايي ارزي است كه براي كشور نيز فرصتي 
بزرگ به شمار مي رود كه تا به امروز نيز نتايجي قابل توجه 
داشته و چند كسب و كار ايراني توانسته اند با مشترياني 
در كشورهاي منطقه به توافق برسند و با آنها قراردادهايي 
منعقد شده است.هاشمي افزود: واژه هايي مانند تحول 
و اقتصاد ديجيتال اهميت بسيار زيادي دارند و اينها از 
جنس تعارف نيس��ت؛ واقعيت اين است كه اگر درك 
درستي از آن نداشته باشيم، ما را به ورطه خود خواهد 

كشاند و بايد در اين زمينه توجه زيادي داشته باشيم تا 
با اس��تفاده از فناوري هاي جديد و انجام قانونگذاري و 
فرهنگسازي از مزايا و فرصت هاي آن استفاده و معايب 
آنها را كاهش داده و تا ميزان الزم خنثي ش��ود.معاون 
فناوري و نوآوري وزارت ارتباطات تاكيد كرد: بايد به اين 
نكته توجه داشت كه تكنولوژي هيچ وقت منتظر درك 
ما نمانده و نمي ماند و براي پيش رفتن در اين مسير بايد 
حركت كنيم؛ با توسعه استارت آپ ها و برنامه ريزي هاي 
گس��ترده صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات رشدي 
سه برابري داشته و همچنان اين رشد ادامه دارد كه بايد 
شتاب آن را با رفع موانع و ايجاد تسهيالت افزايش دهيم.
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امكانصدورآنيكارتهديه
دركيوسكهايبانكپاسارگاد

بانك  پاس��ارگاد ام��كان ص��دور آن��ي كارت هديه 
در طرح ه��اي متع��دد و با متن دلخ��واه را از طريق 
كيوسك هاي مستقر در 93 شعبه خود فراهم كرد. به 
گزارش روابط عمومي بانك  پاسارگاد، كيوسك هاي 
كارت هديه مستقر در 93 شعبه اين بانك در تهران و 
برخي از شهرستان ها، با امكان دسترسي ۲4 ساعته، 
عالوه ب��ر صدور كارت هدي��ه، قابليت انجام تمامي 
تراكنش هاي غيرنقدي بانكي را نيز دارند.گفتني است 
به زودي تعداد شعبه هاي مجهز به كيوسك هاي كارت 
هديه در تهران و شهرستان ها گسترش خواهد يافت.

مشتريان براي دريافت ليست شعبه هاي مجهز به 
اين كيوسك ها و كسب اطالعات بيشتر مي توانند به 
سايت بانك  به نشاني www.bpi.ir مراجعه كنند 
يا با مركز مشاوره و اطالع رساني اين بانك به شماره 

8۲890 تماس حاصل كنند.

شرايطبخشودگيسود
تسهيالتزير۱۰۰ميليونتومان

بانك مركزي در بخش��نامه اي شرايط بخشودگي 
سود تسهيالت با مبلغ 100 ميليون تومان و كمتر 
از آن را به بانك ها اعالم كرد. به گزارش »تعادل«، 
بانك مركزي بخش��نامه اي را در خصوص اجراي 
بند »ل« تبصره ماده ١۶ قانون بودجه سال جاري 
به بانك ها و موسسات اعتباري ابالغ كرد. بر اساس 
اعالم ديوان محاسبات، مشمولين بخشودگي سود 
تسهيالت با مبلغ 100 ميليون تومان و كمتر از آن 
)اصل تسهيالت( مي توانند از زمان تصويب قانون 
بودجه 98 فقط تا س��قف 100 ميلي��ون تومان از 
بخشودگي سود تسهيالت استفاده كنند و مازاد بر 

آن سقف قابل بخشش نيست.

مهلت۶ماههبانكهابراياخذ
شناسهاختصاصيازبانكمركزي

بان��ك مركزي ب��ه بانك ها براي اخذ شناس��ه 
اختصاص��ي از اين بان��ك ۶ ماه مهل��ت داد.به 
گزارش»تعادل«، بانك مركزي در بخشنامه اي 
تمامي بانك ها و ش��عب تابعه را به اس��تفاده از 
شناسه اختصاصي اخذ ش��ده از بانك مركزي 
در كليه اسناد، مكاتبات، سامانه هاي خدماتي 
و پرداختي، صدور دسته چك، كارت، سربرگ و 
سردرب شعب و باجه ها ملزم كرد.بانك مركزي 
۶ ماه براي اق��دام در اين مورد به بانك ها مهلت 
داده و اع��الم كرده كه پ��س از پايان اين مهلت 
ارايه خدمات توسط سامانه هاي بانك مركزي 
اعم از سپام، صياد، چكاوك و ... صرفا با شناسه 

اختصاصي امكان پذير خواهد بود.

هشداربانكمركزينسبت
بهافزايشسايتهايجعلي

با توجه به افزايش تعداد سايت هاي جعلي در فضاي 
پرداخت كشور، بانك مركزي از دارندگان كارت هاي 
بانكي درخواست كرد هنگام انجام عمليات بانكي و 
خريد در فضاي مجازي، توجه و دقت الزم را به عمل 
آورند.به گزارش »تعادل«، با توجه به افزايش تعداد 
سايت هاي جعلي در فضاي پرداخت كشور، بانك 
مركزي از دارندگان كارت هاي بانكي درخواس��ت 
كرد هنگام انجام عمليات بانكي و خريد در فضاي 
مجازي، توجه و دقت الزم را به عمل آورده و از ورود 
و افشاي اطالعات كارت خود در سايت هاي نامعتبر 
و مش��كوك خودداري نمايند.روابط عمومي بانك 
مركزي اعالم كرده اس��ت كه اين بانك در راستاي 
صيانت و محافظت از دارايي مشتريان و به منظور 
مقابله با سايت هاي جعلي و جلوگيري از فيشينگ 
درگاه هاي پرداخ��ت همواره اقدام به شناس��ايي 
درگاه هاي تقلبي و پيگيري جهت مسدودسازي و 

غيرفعال شدن اين درگاه ها مي نمايد.
 درگاه هاي جعلي پرداخت يا فيش��ينگ توس��ط 
مجرمان سايبري به منظور سرقت اطالعات كارت 
مردم، طراحي شده و در اينترنت بارگذاري مي شوند. 
با توجه ب��ه اينكه اطالعات كارت )ش��ماره كارت، 
رمز دوم، تاريخ انقضا و ك��د )CVV۲( براي انجام 
تراكنش هاي كارتي اينترنتي مانند خريد و انتقال 
وجه كارت به كارت اس��تفاده مي ش��ود، مجرمان 
همواره سعي در سرقت اين اطالعات با فريب مردم 

از طريق صفحات فيشينگ را دارند.
بان��ك مركزي با هم��كاري بانك ها و موسس��ات 
اعتباري و شركت هاي ارايه دهنده خدمات پرداخت 
اقدامات پيش��گيرانه متعددي ب��راي حفاظت از 
دارايي ش��هروندان در برابر اين نوع كالهبرداري ها 
به انجام رس��انده اند ك��ه از آن جمل��ه مي توان به 
تجمي��ع درگاه ه��اي پرداخت معتب��ر ذيل دامنه 
شاپرك )https://shaparak.ir(، به كارگيري 
گواهي ه��اي امنيتي معتبر، ارايه رم��ز دوم پويا به 
مشتريان و رصد و پايش مستمر درگاه هاي پرداخت 
در فضاي مجازي اش��اره نمود.به موازات اقدامات 
پيش��گيرانه فوق، اين بانك با هم��كاري بانك ها و 
موسسات اعتباري، شركت هاي ارايه دهنده خدمات 
پرداخت و شركت هاي تابعه خود با رصد شبكه هاي 
اجتماعي و بهره گيري از قابليت هاي مراكز رصد و 
پايش درگاه هاي شبكه پرداخت كشور و نيز تعامل 
با نهادهايي نظير دادستاني، پليس فتا و مركز ماهر 
اقدام به مسدود س��ازي تعداد زيادي سايت جعلي 
نموده است.در پايان از مشتريان بانك ها و موسسات 
اعتباري كه اق��دام به انجام تراكنش هاي اينترنتي 
مي نمايند درخواست مي شود ضمن توجه به اعتبار 
درگاه هاي مورد اس��تفاده در فضاي مجازي از رمز 
دوم پويا كه توسط بانك ها و موسسات اعتباري ارايه 
مي شود استفاده نمايند. اميد است اقدامات انجام 
شده در كنار ارتقاء آگاهي عموم مشتريان بانك ها 
موجبات كاهش اقدامات مجرمانه در فضاي مجازي 

را فراهم آورد.



روي خط خبر 5 بازار سرمايه

نگاه »تعادل« به گروه فلزات اساسي در بازار سهام

آيندهفوالديهاشكنندهبهنظرميرسد

برخورد با سيگنال فروشان ضروري است

گروه بورس| 
فعاالن بازار سهام طي روزهاي اخير دچار حركت مبهم 
و گاه��ي رو به افول بازار ش��ده اند. حركتي كه در پس 
روزهاي صعودي بازار، طبق برخ��ي از نقل قول هاي 
كارشناسان، شبيه به اصالح بازار است و از نگاه برخي 
ديگر، مي تواند آستانه اي بر شروع استراحت طوالني 
براي بازار باشد. اما اگر نگاه منطقي و فارغ از هيجانات 
جاري به بازار بيندازيم، متوجه مي ش��ويم كه فارغ از 
اخبار سياسي، وضعيت عملكرد قيمتي كاالهاي جهاني 
مي تواند تاثير گذاري زيادي بر روند گروه هاي معدني و 

فلزات اساسي داشته باشد.
رصد بازار داخلي حاكي از آن اس��ت ك��ه روند نزولي 
ورق ف��والدي در بازار ادامه دارد و دليل عمده آن، ارايه 
تخفيفات ناهنجاري است كه در برخي از اين مبادي 
افزايش پي��دا كرده و در كل معامالت بيش��تر به نفع 
خريدار و توافقي صورت مي گيرد. بر اين اساس، دامنه 
قيمتي اين حوزه عمدتا بين ۵۷۰۰ تا ۵۹۰۰ تومان در 
روزهاي قبل بوده است  . از طرف ديگر، رصد وضعيت 
بازار و پيش بيني هايي كه كارشناسان اين حوزه ارايه 
مي دهند، در بهترين و خوش��بينانه ترين حالت، گواه 
تثبيت قيمت ه��ا در حوالي فعل��ي را دارد و چنانچه 
بخواهيم واقعبينانه تر به موضوع نگاه كنيم، اين احتمال 
وجود دارد كه تا صلح تجاري كامل ميان چين و امريكا 
يا افزايش نرخ دالر نيمايي، تغييري در وضعيت قيمتي 
اين كاالها رخ ندهد. بنابراين افزايش 14 درصدي توليد 
فوالد سازان كه در سال گذشته به دليل افزايش نرخ و 
افزايش تقاضا رخ داد، در س��ال جاري، به طور منطقي 
نمي تواند محلي از اعراب داشته باشد. حتي اگر تمام 
فوالد سازان و معادن، محصوالت خود را پيش فروش 

هم كرده باشند. 

   كاهش 4 درصدي صادرات فوالد
ش��ركت هاي بزرگ فوالدساز طي ۵ ماهه نخست ۹8 
بيش از 2 ميليون و ۹۰4 ه��زار و 366 تن فوالد صادر 
كردند كه در مقايس��ه با ميزان صادرات مدت مشابه 
پارسال، حدود 2 ميليون و ۷۹2 هزار و 66۰ تن )4درصد 
كاهش( را نش��ان مي دهد. بررسي آمار منتشر شده از 
سوي اين شركت ها، نش��ان مي دهد كه شركت هاي 
بزرگ فوالدس��از كش��ور طي مرداد ۹8، حدود 633 

هزار و ۵۰ تن فوالد ص��ادر كردند. اين رقم طي مدت 
مشابه سال گذش��ته، 462 هزار تن بود. از ميزان فوق، 
شركت هاي فوالد خوزستان 1۷4 هزار و ۷۷2 تن، فوالد 
كاوه جنوب1۵2 ه��زار و 1۵۰ تن، ذوب آهن اصفهان 
1۰3 هزار و 83۰ تن، فوالد مباركه ۹1 هزار و 26۵ تن، 
فوالد هرمزگان ۷۹ هزار و 214 تن، چادرملو 18 هزار و 
۷۷۵ تن، فوالد خراسان۵ هزار و 11 تن و فوالد آلياژي 

ايران نيز ۵1۰ تن صادر كردند.

   تغيير عادت قراضه در چين 
بررس��ي داده هاي گمرك چين در ماه آگوست نشان 
مي دهد كه در اين كش��ور براي اولين بار طي 2۰ سال 
گذشته، هيچ قراضه اي وارد نشده و عادت سنتي بازار 
قراضه كه چين را مقصد قراضه جهان مي داند، تغيير 
داده است اين موضوع باعث شده تا قيمت قراضه فوالد 
در چين روندي صعودي ش��ده و با جهش 18دالري 
نسبت به سال قبل به محدوده 38۷ دالري برسد. دليل 
اين اتفاق را مي توان در تصميمات دولت چين پيگيري 
كرد كه سرسختانه در خصوص واردات اين كاال مقاومت 
مي كند و تنها مجوز واردات 2۰ هزار تن قراضه را داده 
است. اين موضوع در ادامه مي تواند براي صادركنندگان 
آهن اسفنجي و بريكت ايران ايجاد فرصت صادرات كند. 
در وصف سر و كله چيني ها از هم اكنون به منظور خريد 

آهن اسفنجي توليد ايران، پيدا شده است. 
براي درك اتفاقي كه در خصوص واردات چين افتاده، 
مي توان به اين آمار اكتفا كرد كه مصرف قراضه چين در 
نيمه اول 2۰1۹ به 1۰1 ميليون تن رسيده كه جهش 
1۵.3 درصدي ساالنه دارد. الزم به ذكر است كه عامل 
رشد مصرف قراضه، محدوديت هاي زيست محيطي 
به روي فوالدس��ازان بوده كه با وجود مارجين پايين 
فوالدس��ازي به روش قوس الكتريكي EAF، محرك 

تقاضا است. 

   از بيلت تركيه تا تقاضا در شمال آفريقا
بررس��ي آمار قيمت معامالت محص��والت فوالد در 
بازاره��اي بين المللي ديگ��ر نيز نش��ان مي دهد كه 
بيلت صادراتي تركيه نس��بت به قيمت هاي CIS به 
خصوص در بازار شمال آفريقا قدرت رقابت خوبي دارد. 
پيشنهادها براي حمل نوامبر 3۵۵ تا 36۰ دالر هر تن 

فوب شنيده شده و الجزاير در 3۷۵ دالر هر تن سي اف 
آر معادل 3۵۰ تا 3۵۵ دالر هر تن فوب خريد داش��ته 
است. در بازار داخلي تركيه نيز بيلت 1۵ دالر افت داشته 
و 36۵ تا 3۷۵ دالر هر تن درب كارخانه شده است. البته 
بازار داخلي بيلت به دليل ركود بازار ميلگرد در سكوت 
اس��ت. قابل ذكر است ميلگرد صادراتي تركيه 3۹۵ تا 
4۰۵ دالر هر تن فوب است و با توجه به ثبات بازار قراضه 
انتظار مي رود روزهاي آتي قيمت باالتر هم برود. گرچه 
تقاضا ضعيف است و معامله چنداني صورت نمي گيرد. 

   وضعيت فلزات در روزهاي آتي بازار سهام
در همي��ن رابطه علي اصغر بهرامي، كارش��ناس بازار 
س��رمايه اظهار كرد: از فاكتورهاي موثر در بازار فلزات 
مي توان به قيمت هاي جهاني، اشاره داشت كه در اين 

ميان كشمكش هاي تجاري ميان امريكا و چين اميد به 
افزايش قيمت را در بازارهاي جهاني از بين برده است. 
به همين دليل مي توان گفت اين فاكتور موثر، در حال 

حاضر روند با ثبات يا كاهشي دارد.
وي در خص��وص ديگر فاكت��ور موثر گف��ت: يكي از 
فاكتورهاي موثر در قيمت فلزات در بازار داخلي، نرخ 
ارز نيمايي است. اگر خوش بينانه نگاه كنيم و قيمت ارز 
را با ثبات بگيريم در سه الي چهار ماه آينده افزايشي در 

قيمت محصوالت اين صنعت نخواهيم داشت .
به گزارش س��نا، بهرامي با اشاره به س��ومين فاكتور 
تأثيرگذار در صنعت فلزات بازار داخلي تصريح داشت: 
س��ومين فاكتور بحث رونق و ركود بازار اس��ت كه در 
فصل زمستان در بحث ساخت وساز كه مصرف باالي 
آلومينيوم، تيرآهن، ميلگ��رد و مس را دارد با مقداري 

ركود مواجه هس��تيم . وي گفت: اين ركود نسبي در 
بخش ساخت و ساز همراه با عدم كشش قيمت ها در 
بازار موجب كاهش قيمت فلزات شده است. اما اگر تمام 
اين روند تأثيرگذار در بازار فلزات را در كنار هم بگذاريم 

مي توانيم بازار اين محصوالت را با ثبات ارزيابي كنيم.
بهرامي خاطرنشان س��اخت: اگر از لحاظ سياسي در 
روابط بين المللي ثبات داشته باش��يم و نرخ ارز فراتر 
از 12 هزار تومان پيش نرود و در بازارهاي جهاني نيز، 
يا روند كنوني ميان امريكا و چين ادامه يابد، بازار اين 

محصوالت با ثبات نسبي همراه خواهد بود.
مدير بخش فلزات كارگزاري مفيد در ادامه گفت: اگر 
صلح تجاري ميان امريكا و چين برقرار شود، زمينه هاي 
رشد محصوالت فلزي نيز هموار خواهد شد و با افزايش 

قيمت ها رو به رو خواهيم شد.

يك كارشناس بازار سرمايه در تحليل روند بازار سرمايه طي 
ماه هاي اخير گفت: در چند ماه گذشته اتفاق مهمي در بازار 
سرمايه افتاد و آن ورود نقدينگي سرگردان جامعه به بورس 
است و ركودي كه در بازارهايي نظير طال، ارز و مسكن و... 
وجود دارد بازار سرمايه را به بهترين گزينه سرمايه گذاري 
بدل كرده است. به گزارش سنا، عليرضا قدرتي ضمن بيان 
مطلب فوق گفت: براي سوق نقدينگي به سمت بورس 
در چند ماه گذش��ته تبليغات و فرهنگ سازي مناسبي 
انجام شد. اين تدبير سبب شد تا سرمايه هاي خرد و كالن 
بيرون از بازار به اين سمت متمايل شوند و همين هجوم 
نقدينگي رشد بسيار مناسب بورس را طي دو سه ماه اخير 
در پي داشت. به طوري كه شاهد رشد قوي شاخص هاي 
معامالتي در تمام ابعاد بوده ايم و اين امر نويد دهنده ثبت 
ركوردهاي جديد توسط بازار سرمايه است. مي توان گفت 
كه فرهنگ سهامداري و افزايش تعداد سهامدار بورسي 
در كشور ارتقا داشته كه نشانه اقدامات صحيح است. البته 

هنوز با شرايط مطلوب فاصله بسياري داريم.

   نقدينگي در بورس؛ شمشير دو لبه
اين فعال بورسي هجوم سرمايه و سرازير شدن نقدينگي 
سرگردان از جامعه به طرف بازار سرمايه را شمشير دو لبه 

خواند و افزود: هرچند كه تاكيد همواره بر اين بوده كه بازار 
سرمايه بهترين بازار براي سرمايه گذاري نقدينگي هاي 
خرد و كالن اس��ت و ت��الش نيز بر اين بوده تا نس��بت 
سهامداران و فعاالن كل بازار به مردم جامعه افزايش يابد 
و از داللي و رش��د كاذب بازارهاي غير شفاف نظير ارز و 
سكه جلوگيري شود، اما بايد پذيرفت كه ورود اين پول ها 
براي بورس مي تواند هم فرصت و هم نوعي تهديد باشد.

مديرعامل شركت س��رمايه گذاري آوا نوين با اشاره به 
آمارها تصريح كرد: اكنون در بازار سرمايه خريد مردم به 
مراتب بيشتر از گذشته بوده اما بايد به اين نكته دقت كنيم 
كه برخي سرمايه ها توسط افراد نا آشنا به بازار سرمايه وارد 
بورس شده است. بعضا اين افراد از كانال هاي تلگرامي و 
خبري غير رسمي و غيرمجاز براي فعاليت خود در بازار 
سرمايه اس��تفاده مي كنند. همين باعث شده تا رشد 
برخي از سهم ها متناسب با رشد ذاتي و پتانسيل سود 
آوري آنها نباشد. وي در تشريح تبعات اين اتفاق تصريح 
كرد: اگراجازه دهيم برخي سهام بي محابا و بدون پشتوانه 
سودآوري رشد كنند، قطعا حباب شكل خواهد گرفت و 
در صورت تركيدن اين حباب و افت سنگين، سهامداراني 
كه اغلب داراي سرمايه هاي ريز جامعه هستند متضرر 
خواهند شد. مديرعامل شركت سرمايه گذاري آوا نوين 

افزود: اي��ن امر ضربه اي جدي به ش��اخص بورس وارد 
خواهد كرد. بنابراين بايد در كنار فرصت هدايت نقدينگي 
به سمت بازار سرمايه به چنين مسائلي نيز دقت كنيم و 
از رشدهاي غيرمنظقي برخي سهام جلوگيري كنيم و 

مخصوصا بايد به بازار پايه فرابورس توجه جدي داشت.

   لزوم جديت در اجراي قوانين جديد   
اين فعال بورس��ي با اشاره به حواش��ي مطرح شده در 
خصوص تدوين و اجراي قوانين بازار پايه گفت: سازمان 
بايد در وضع و اجراي قوانين درست بازار پايه جدي باشد. 
نهاد ناظر نبايد در مورد همه انتقاد ها پاس��خگو باشد و 
فقط بايد انتقادهاي سازنده و دلسوزانه را از سوي افرادي 
كه سال ها خاك اين بازار را خورده اند و روزهاي مثبت و 
منفي را ديده اند و وفاداران بازار سرمايه هستند مد نظر 
قرار دهد. همچنين بايد از رفتارهاي هيجاني و دفعتي در 
وضع قوانين و مقررات بپرهيزد تا بازار گرفتار اثرات سو آن 
نشود. در اين مسير تشكيل اتاق فكر غير رسمي متشكل 
كارشناسان دلسوز و افراد خبره و موسسات و نهادهاي 
مالي فعال و مورد تاييد صالحيت بورس مي تواند به بهبود 
قانون گذاري در بورس كمك كند. وي با اشاره به برخي 
انتقادها از اجراي قوانين جديد بازار پايه يادآور ش��د: به 

هر حال هر قانوني كه منافع افرادي را به خطر بيندازد از 
طرف آن افراد مورد مخالفت قرار مي گيرد. سازمان بورس 
به دنبال منافع حداكثري براي تمام اعضا است و به دنبال 
منفعت قشر خاصي نيست و مساله بازار پايه آزمون جدي 

سازمان بورس در مواجهه با مخالفان است.

   گزارش عملكردها بي اثري
تحريم ها را نشان مي دهد

قدرتي به عملكرد شركت ها و صنايع بورسي اشاره كرد 
و گفت: در حال حاضر فروش، توليد و عملكرد شركت ها 
مناسب ارزيابي مي شود. گزارشات شش ماهه و ماهانه 
ش��ركت ها به خوبي اين را نمود مي دهد كه ما در حوزه 
فروش و توليد مشكلي نداريم و توانسته ايم تحريم ها را 
بي اثر كنيم و اين نويد را مي دهد كه بتوانيم در ماه هاي 
آينده تا آخر سال نيز وضعيت خوبي براي سهام داشته 
باشيم. مديرعامل شركت س��رمايه گذاري آوا نوين در 
ارزيابي ريسك هاي مترتب بر بازار سرمايه طي سه ماهه 
آينده نيز گفت: بازار س��رمايه نبض اقتصاد است و هر 
گونه چالشي در حوزه اقتصاد در بازار سرمايه نمود پيدا 
مي كند. چالش هاي سياسي و اقتصادي ناشي از وضعيت 
تحريم ها مبهم است و اتفاقات غير مترقبه مي تواند تاثير 

جدي بر بازار سرمايه بگذارد. بنابراين همواره ريسك هاي 
ساختاري و غير سيس��تماتيك بازار وجود دارد اما يك 
سرمايه گذار بورسي با پذيرش آنها به اين بازار وارد شده 
اس��ت. مديرعامل شركت س��رمايه گذاري آوا نوين به 
سهامداران توصيه كرد: سرمايه گذاران همواره بايد به 
وضعيت توليد، فروش و سودآوري شركت ها نگاه كنند و 
بر اساس گزارش هاي سامانه هاي رسمي تصميم گيري 
كنند. همچنين سرمايه گذاراني كه تخصص و تجربه 
ندارند حتما به مش��اوران س��رمايه گذاري و سبدهاي 
سرمايه گذاري مراجعه كنند و از خريد مستقيم سهام 
پرهيز كنند. صندوق ها و يونيت هاي قابل خريد در بازار 

سرمايه بهترين پيشنهاد براي اين افراد است.
قدرتي در توصيه به مس��ووالن و صاح��ب نظران بازار 
سرمايه نيز خاطرنشان كرد: تصميم گيران بايد با اقدام به 
موقع اجازه ندهند كه افرادي با طمع كسب سود بيشتر، 
تكانه هاي سهمگيني به بازار سرمايه وارد كنند. همچنين 
وضع قوانين براي جلوگيري از اين تكانه ها و تسريع ورود 
شركت هاي مختلف به بازار سرمايه براي جذب عطش 
خريد و مسائلي همچون ورود سهام عدالت به بازار سرمايه 
و... مي تواند ُمسكن هايي موقت براي كاهش تكانه هاي 

بازار سرمايه باشد كه بايد به موقع تجويز شود.

گروه بورس|
ش��اخص بورس تهران روز گذشته پس از چند روز رشد، با كاهش 
مواجه ش��د و به ميزان ۷ هزار و ۹۷ واحد رشد كرد. اين ريزش كه 
منجر به افت 2.1۷ درصدي ارزش بازار ياد ش��ده شد، شاخص كل 
بورس را به س��طح 32۰ هزار و 2۰8 واحد رس��اند. بر اين اساس در 
پايان معامالت روز يكشنبه ارزش بورس تهران هزار و 1۷۰ هزار و 

2۵6 ميليارد تومان بود.
بر اساس آمارهاي معامالتي، ديروز ساير شاخص هاي بورس با ريزش 
دسته جمعي مواجه شدند به طوري كه شاخص قيمت وزني - ارزشي 
با )1۹۰6( واحد افت مع��ادل )2.1۷( درصد به 86 هزار 64 واحد، 
شاخص كل هم وزن با )1۹4۷( واحد رشد معادل )2( درصد به ۹۵ 
هزار و 42۹ واحد، شاخص قيمت هم وزن با )13۰3( واحد افزايش، 
معادل )2( درصد به 63 هزار و 88۰ واحد، ش��اخص آزاد ش��ناور با 
)8۷۷6( واحد كاهش، مع��ادل )2.3۰( درصد به 3۷3 هزار و 284 
واحد، شاخص بازار اول با )۵۹36( واحد افت معادل )2.۵۰( درصد 
به 231 هزار 8۰1 واحد و شاخص بازار دوم با )1۰۹1۹( واحد كاهش 

معادل )1.64( درصد به 6۵۵ هزار و 3۰1 واحد رسيد.
از سويي ديگرجزييات داد و ستدهاي روز قبل مشخص مي كند كه 
۷ نماد »فملي با )34۷۹( واحد، فوالد با )3۷3( واحد، اخابر با )343( 
واحد، رمپنا با )331( واحد، پارسان با )288( واحد، ومعادن با )186( 
واحد و وپاسار با )1۷۹( واحد« افت، بيشترين تاثير منفي را در كاهش 

شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.
اين گزارش مي افزايد، روز گذشته اكثر شاخص صنايع تاالر شيشه اي 
با نوسان مواجه شدند به طوري كه شاخص صنايع محصوالت چوبي 
با 1۷4۹8 واحد رشد معادل 4.41 درصد به 44 هزار و 413 واحد، 
محصوالت كاغذ با 3646 واحد افزايش معادل 3.11 درصد به ۹3 
هزار و 286 واحد، منسوجات با )166( واحد كاهش معادل )4.1۰( 
درصد به 3 هزار و 888 واحد، فني مهندسي )122( واحد افت معادل 

)4.22( درصد به 2 هزار و ۷6۷ واحد، حمل و نقل با با )3۹۹( واحد 
ريزش، معادل )4.34( درصد به 8 هزار و 81۹ واحد، س��اير معادن 
با )3۷61( واحد كاهش مع��ادل )4.4۵( درصد به 8۰ هزار و 862 
واحد، اطالعات و ارتباطات با )18( واحد افت معادل )4.۹2( درصد 

به 363 واحد رسيد.
در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي ديروز بازار سهام مشخص 
مي كند: قيمت سهام نمادهاي كسرا، شسينا، شنفت، ونيرو، شدوص، 
تكشا و وتوكا بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي خريخت، دسبحا، 
دابور، دزهراوي، دتماد، دسينا و دالبر بيشترين كاهش قيمت را در 

بازار سهام رقم زدند.
به اين ترتيب، در پايان دومين روز معامالتي بورس در هفته جاري، در 
4۹3 هزار و 684 نوبت معامالتي، ۵ ميليارد و 466 ميليون برگه اوراق 
بهادار به ارزش 24 هزار و 3۹3 ميليارد تومان در بورس معامله شد.

همچنين در فرابورس ايران نيز ش��اخص كل كاهشي بوده و با 6۵ 
واح��د افت به رقم 418۹ واحد رس��يد. ارزش روز ب��ازار اول و دوم 

فرابورس ايران به رقم 238 هزار ميليارد تومان رسيد. 
روز گذشته معامله گران فرابورس بيش از 1.6 ميليارد سهام و حق 
تقدم در قالب 1۹6 هزار نوبت معامله و به ارزش 1۰4۵ ميليارد تومان 

داد و ستد كردند.
 ا مروز نمادهاي توس��عه مولد نيروگاهي جهرم و توليد نيروي برق 
دماوند بيش��ترين اثر تقويتي در ش��اخص فرابورس را داشته اند و 
نمادهاي پتروش��يمي مارون، س��نگ آهن گهرزمين، ذوب آهن 
اصفهان،  پاالش نفت ش��يراز و بيمه كوثر بيش��ترين اثر كاهش در 

شاخص فرابورس را داشته اند.
نمادهاي پربيننده فرابورس در اين روز شامل ذوب آهن اصفهان، 
بانك دي،  سرمايه گذاري ميراث فرهنگي، توليد و صادرات ريشمك، 
توسعه و عمران استان كرمان، پخش هجرت، صنايع كاغذ پارس و 

داروسازي آوه سينا بوده اند.

افت دسته جمعي شاخص ها
مروري بر آمار معامالت بورس و فرابورس

يك كارشناس بازار س��رمايه با تشريح برخی دغدغه های شرکت های 
فعال در بازار سرمايه، به بررسی بازارها و مسير حرکت نقدينگی به عنوان 

مهمترين فاکتور تصميم ساز اين شرکت ها پرداخت.
به گزارش سنا، مونا حاجی علی اصغر در خصوص روش اهميت تشخيص 
جهت حرکت نقدينگی گفت: يکی از مهم ترين دغدغه های شرکت های 
فعال در بازار سرمايه تشخيص مناسب اين جهت گيری است تا بدانند 
در هر مقطع زمانی کداميک از بازارها منابع بيشتری را جذب نموده اند و 
چرا؟ اين سوال برای شرکت های تامين سرمايه، مشاور سرمايه گذاری، 
سبدگردان و کارگزاری مهم است تا بتوانند با تشخيص درست، خدمات 

مناسب تری ارائه نمايند.
مديرعامل شرکت مشاور سرمايه گذاری پرتوآفتاب کيان برای تشريح 
بهتر اين دغدغه افزود: ابتدا بايد موضوع را به دو قس��مت تامين مالی و 
سرمايه گذاری تقسيم کنيم. در برخی از مقاطع زمانی مشاهده کرديم 
نرخ موثر اوراق بهادار با درآمد ثابت در بازار به بيش از 31 درصد رسيده 
است. )اين نرخ در مرداد ماه سال 13۹۷ در بازار معامله شده است(. برای 
پاسخ دادن به س��وال مهم اغلب شرکت های درخواست کننده تامين 
مالی مبنی بر »بهای تمام شده تامين مالی از طريق بازار سرمايه«  بتوانيم 
فرمول ساده ای ارائه کنيم، عمال اين نرخ از مجموع نرخ بازده اوراق بهادار 
بادرآمد ثابت قابل معامله در بازار به اضافه مجموع کارمزد ارکان اوراق 

)متعهدپذيره نويس، بازارگردان و ضامن( بدست می آيد.
مونا حاجی علی اصغر يادآور شد: الزم به ذکر است در برخی از اوراق به 
داليلی ممکن است يک يا چند رکن از ارکان نام برده شده تعريف نشود؛ 
بنابراين در مقطع زمانی اشاره شده که نرخ موثر اوراق بهادار بادرآمد ثابت 
به بيش از 31 درصد رسيده است و عمال زمان مناسبی برای تامين مالی 
نيست، چون ريسک تامين مالی با نرخ باال و احتماال عدم توجيه پذيری 
س��ودآوری پروژه در مقابل بهای تمام شده قرار می گيرد. برعکس اين 
حالت زمانی رخ می دهد که نرخ بازده موثر اوراق بهادار بادرآمد ثابت به 
1۵ درصد رسيده است )اين نرخ در بهمن ماه سال 13۹6 در بازار معامله 

شده است(، در اين حالت با توضيحات مطرح شده زمان مناسبی جهت 
تامين مالی خواهد بود.

نائب رئيس هيات مديره شرکت مشاور سرمايه گذاری پرتوآفتاب کيان 
سپس به مقايسه گزينه های سرمايه گذاری و بررسی روندها پرداخت 
و خاطرنشان کرد:شايد ملموس تر باشد گزينه های سرمايه گذاری که 
برای آن ها ابزارمالی در بازار سرمايه تعريف شده است. مورد بررسی قرار 
دهيم. اگر گزينه های اصلی سرمايه گذاری را سهام شرکت های ليست 
شده در بورس و فرابورس، اوراق بهادار بادرآمد ثابت و سپرده بانکی، طال 
و مشتقات آن، ارز، امالک و مستغالت درنظر بگيريم برای همه گزينه ها 
بجز امالک و مستغالت و ارز بصورت مستقيم می توانيم سرمايه گذاری 
کنيم. )برای برخورداری از بازده ارز می توان در سهام شرکت های ليست 

شده که محصوالت خود را صادر می کنند يا طال سرمايه گذاری نمود(.
وی تصريح کرد: ش��ايد بتوان در ه��ر مقطع زمانی ب��ا توجه به تغيير 
پارامترهای اقتصادی مانند تغيير نرخ س��ود بدون ريس��ک يا نرخ ارز 
مدل مناس��ب تری برای تخصيص دارايی ه��ا بين گزينه های مختلف 
س��رمايه گذاری مطرح کرد، اما در حال حاضر با توجه به مقايس��ه نرخ 
تورم و نرخ سود بدون ريسک به نظر می رس��د سپرده گذاری در بانک 
و س��رمايه گذاری در اوراق به��ادار بادرآمدثابت می توان��د در اولويت 
اصلی نباشد. در کنار آن مقايسه قيمت دالر که در ارزش گذاری سهام 
شرکت های ليست شده استفاده می شود با دالر قابل معامله در بازار نقد 

توجيه اين سرمايه گذاری را بيشتر از گزينه اول نشان می دهد.
اين کارش��ناس بورسی در خصوص س��رمايه گذاری در طال نيز گفت: 
در خصوص طال نيز بررس��ی وضعيت قيمت جهانی انس و قيمت دالر 
تعيين کننده مناسب بودن سرمايه گذاری در اين گزينه خواهد بود. الزم 
به يادآوری است برای بيشتر گزينه های سرمايه گذاری مطرح شده دوره 
سرمايه گذاری کوتاه مدت مناسب نيست. همچنين در هر مقطع زمانی 
الزم اس��ت از مش��اوره افراد مطلع در بازارهای مالی برای بهره گيری از 

شرايط مناسب استفاده کرد.

سرمایه گذاری کوتاه مدت در هیچ بازاری مناسب نیست
یك كارشناس بازار سرمایه
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توقف رشد سهام شركت هاي 
زيان ده ضروري بود

عضو شوراي عالي بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: 
تغييرات قوانين بازار پايه ممكن است به تغيير قيمت 

منجر شود اما ارتباطي با تغيير ارزش سهام ندارد.
به گزارش ايلنا، سعيد اسالمي بيگدلي، عضو شوراي 
عالي ب��ورس و اوراق بهادار درب��اره اعتراضات اخير 
برخي از سهام داران و شركت هاي فرابورسي نسبت به 
تغيير قوانين بازار پايه گفت: تغييرات قوانين بازار پايه 
ممكن است به تغيير قيمت منجر شود اما ارتباطي 
با تغيير ارزش سهام ندارد. دبيركل كانون نهادهاي 
سرمايه گذاري با بيان اينكه اصالحات قوانين بازار پايه 
درآمدها و سودآوري شركت ها را تغيير نمي دهد اما 
ممكن است نوسانات قيمتي را تحت تاثير قرار دهد، 
اظهار داشت: بخشي از اين نوسانات قيمت ناشي از اين 
بود كه تعداد زيادي از سهام بازار پايه انحراف زيادي از 
قيمت واقعي داشتند. اسالمي ادامه داد: ممكن است 
اين انتقاد وجود داشته باشد كه نقدشوندگي سهام 
كاهش يافته يا سيگنال هايي به بازار داده شده اما در 
نهايت ارزش سهام تحت تاثير اصالح قوانين نبوده 
است. عضو شوراي عالي بورس درباره احتمال بازنگري 
مجدد و اصالح قوانين فرابورس تاكيد كرد: تاكنون 
نش��نيده ام كه كارشناسي مدعي ش��ود كه شرايط 
قبل-پيش از اصالح قوانين- شرايط درستي بوده البته 
متوجه هستيم كه افرادي كه از تغييرات قوانين زيان 

كرده اند طبيعتا از شرايط جديد خوشحال نيستند.
وي گفت: شرايط بازار پايه قبل از اصالحات شرايط 
نا به هنجاري بود چراكه ب��ه دليل خالهاي قانوني 
شركت هاي زيان دهي داش��تيم كه در يك دوره اي 
زماني ارزش آنها به چند برابر رسيد. اسالمي با بيان 
اينكه امكان بازنگري در اصالحات قوانين همچنان هم 
وجود دارد، اظهار داشت: پيش از انجام اين تغييرات 
س��ازمان بورس و فرابورس اطالع رساني هاي بسيار 
گسترده اي داشتند تا كارشناس��ان نظرات خود را 
براي اصالح هر چه دقيق تر قوانين بيان كنند در حال 
حاضر هم سازمان بورس و هم كانون ها آمادگي اين را 
دارند كه صحبت هاي سهام داران را بشنوند. دبيركل 
كانون نهادهاي سرمايه گذاري تاكيد كرد: در اين باره 
اطالع رس��اني كامل از سوي سازمان انجام شده بود 
البته به تمام پيشنهادهاي ما گوش داده نشد اما وقتي 
نظرات متفاوت زياد باشند نمي توان انتظار داشت كه 
تمام اين نظرات تامين شود اما بايد به اين فرايند احترام 
گذاشت كه سازمان نظر سنجي كرده است، اين راه باز 

است تا تغييرات ديگري هم انجام شود.

روي خط شركت ها 

   افزايش س�رمايه »وت�وس و ومعادن« ثبت 
شد: ش��ركت هاي س��رمايه گذاري توسعه شهري 
توس گستر و سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات 
در اطالعيه اي اعالم كردند كه افزايش سرمايه خود را 
در مرجع ثبت شركت ها به ثبت رساندند. به گزارش 
سنا، شركت س��رمايه گذاري توسعه شهري توس 
گستر در اطالعيه اي اعالم كرد كه افزايش سرمايه 
۷۷درصدي خود را به ثبت رسانده است. »وتوس« 
براساس تصميمات مجمع عمومي فوق العاده مورخ 
2۰اسفند13۹۷ افزايش سرمايه شركت را از مبلغ 
۹۰۰ميليارد ريال به مبل��غ يك هزار و 6۰۰ميليارد 
ريال معادل ۷۷درصد به ثبت رس��انده اس��ت. اين 
افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدي مبلغ 
تامين مي شود و در تاريخ 13مهر13۹8 در مرجع ثبت 
شركت ها به ثبت رسيده است. شركت سرمايه گذاري 
توسعه معادن و فلزات اعالم كرد سرمايه خود را معادل 
18 درصد افزايش داده و اين اقدام را به ثبت رسانده 
است. »ومعادن« براساس تصميمات مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 21فروردين13۹8 افزايش سرمايه 

خود ر  18درصد افزايش داده است.

 اصالح قوانين بازار پايه
سدي بر سوداگري ها

يك صاحب نظر در حوزه بازارهاي مالي اعالم كرد كه 
هر سيستم جديدي داراي مخالفان و موافقاني است 
و هميشه يك عده با آن مخالفت مي كنند؛ حال بايد 
ديد اين مخالفت ها منظر كارشناسي دارد يا منافع 
شخصي افراد را شامل مي شود. امين تفرشي ضمن 
مثبت ارزيابي ك��ردن اصالح قوانين بازار پايه گفت: 
پيش از اين بازار پايه حد و مرز قابل قبولي نداش��ت 
به طوري كه در هر مقطع زماني هر شركتي اجازه رشد 
سهام پيدا مي كرد و از طرفي هم محدوديت خاصي 
براي معامله ميزان سهام آن وجود نداشت. علي اكبر 
امين تفرش��ي افزود: اين موضوع سبب شد تا برخي 
افراد در بازار سرمايه با اشراف به اين مسائل با فعاليت 
در سهم هاي عمدتا كوچك و با درصد شناوري باال 
)تغييرات قيمتي باال(، روي اين سهم ها كار كرده و 
با رساندن آنها به قيمت باال، آنها را به فروش برسانند. 
مديرعامل شركت س��رمايه گذاري »پارس آرين« 
تصريح كرد: به نظر من مقررات جديد تكليف را روشن 
كرده است؛ محدود شدن س��قف افزايش و كاهش 
قيمت ها به سه درصد در مقايسه با اين ميزان در بازار 
اصلي )۵ درصد( منطقي به نظر مي رسد؛ زيرا اين بازار 
داراي ريسك زيادي است. اين كارشناس بازار سرمايه 
اضافه كرد: به نظر مي رسد كه مقررات جديد بايد در 
يك دوره زماني مورد آزمايش قرار بگيرد؛ البته ممكن 
است با دستورالعمل هاي تكميل كننده بتوانيم بازار 
ايمن تر و شفاف تري ايجاد كنيم. مديرعامل شركت 
سرمايه گذاري »پارس آرين« ادامه داد: وضع مقررات 
جديد براي اين گروه ايجاد مانع كرد، زيرا اين قانون از 
سوداگري هاي موجود در بازار پايه جلوگيري مي كرد؛ 
اين گروه مي توانستند در چند روز معامالتي قيمت 
سهام را در شركت هاي بازار پايه افزايش بي رويه دهند.

امين تفرشي اظهار كرد: در نظر داشته باشيد كه هر 
سيس��تم جديدي داراي مخالفاني است و هميشه 
يك عده با آن مخالفت مي كنند؛ حال بايد ديد اين 
مخالفت ها منظر كارشناسي دارد يا منافع شخصي 

افراد را شامل مي شود. نگاه بازار



تشكلها6اخبار

نياز به بازگشت وزارت كشاورزي به  ريل اصلي

باگذشت دو سال از تصويب قانون هنوز استراتژي توسعه صنعتي تدوين نشده است

در نشست مشترك اتاق ايران مطرح شد

تبعات اجراي قانون انتزاع بر بخش كشاورزي

بالتكليفي تدوين استراتژي توسعه صنعتي ايران

اتاق ايران و اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان به دنبال تقويت تجارت دوجانبه

هرچند قانون انتزاع به ظاهر وزارت جهاد را تقويت كرد اما 
در حقيقت بخش هاي زيادي از فعاليت هاي وزارت جهاد 
تحت تأثير قرار گرفت. حض��ور در موضوعات تجاري و به 
ويژه بازار پرسود واردات كاالهاي اساسي و تنظيم بازار به 
قدري وزارت جهاد را به خود درگير كرده بود كه عمال مسائل 
زيادي از بخش كشاورزي ديده نشد. اكنون كه قرار است 
وزارت بازرگاني تشكيل شود اكثر توجه ها به اين وزارتخانه 
جديد است در حالي كه يكي از مسائل مهم قرار گرفتن ساير 
وزارتخانه هاي تحت تأثير مانند وزارت جهاد و وزارت صنايع 

در ريل واقعي خود است.

   وقتي بخش كشاورزي هنوز مشكل دارد
با وجود تاكيد چندين ساله بر تكيه بر توليد داخل، كاهش 
وابستگي به كشور هاي بيگانه و افزايش ضريب خوداتكايي 
و خودكفاي��ي ۸ محصول اساس��ي ش��اهديم كه برخي 
سياست گذاري ها و س��رپيچي ها از اجراي قانون مصوب 
موجب ش��ده واردات چي ها از هر دستاويزي براي تحقق 

اهداف شومشان استفاده كنند.
بسياري از مسووالن بر اين باورند با وجود آنكه كشور هاي 
توسعه يافته اروپا و كانادا يارانه پنهان قابل توجهي به بخش 
كشاورزي مي دهند، اما دولت انواع يارانه در بخش كشاورزي 
را حذف كرده اس��ت ك��ه اين امر در كن��ار قيمت گذاري 
نادرست خريد تضميني موجب شد دستاورد هاي مهم اين 

بخش تحت شعاع قرار گيرد.
ماجرا تنها به اين جا ختم نمي شود چرا كه با وجود تصويب 
قانون الگوي كش��ت در س��ال ۸۸ اين ام��ر همچنان در 
بالتكليفي به سر مي برد كه اجرا نشدن آن مشكالت زيادي 
براي توليدكنندگان و تنظيم بازار محصوالت كشاورزي 

ايجاد كرده است.

   فرصتي به نام احياي وزارت بازرگاني
محمد ش��فيع ملك زاده رييس نظام صنفي كشاورزي و 
منابع طبيعي با اشاره به اينكه عوامل متعددي بر چالش هاي 
بخش كشاورزي دامن زده است، اظهار كرد: در وهله اول 
گاليه مندي ما از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي به 
عنوان ناظر بر عملكرد دولت است كه با وجود نقض قانون 
خريد تضميني محصوالت كشاورزي طي سال هاي اخير 

نتوانستند دولتمردان را مكلف به اجراي قانون كنند.
وي افزود: احداث وزارت بازرگاني و قانون شكني دولت در 
بحث خريد تضميني نشان مي دهد كه هدف نمايندگان 

رفع مشكالت در كشور نيست.
ملك زاده با اشاره به اينكه سياست گذاري نادرست دولت در 
امر قيمت گذاري منجر به ايجاد چالش در بخش كشاورزي 
شده است، بيان كرد: سال گذشته سياست گذاري نادرست 
دولت در امر قيمت گذاري برخي محصوالت استراتژيك 
همچون گندم و ش��كر تبعات منف��ي در بخش توليد به 

همراه داشت به طوري كه در سال زراعي گذشته بسياري 
از كشاورزان از تحويل گندم به مراكز دولتي امتناع كردند 

و همين امر موجب شد پيش بيني خريد محقق نشود.
رييس نظام صنفي كشاورزي با اشاره به اينكه خوداتكايي 
شكر شكست خورد، بيان كرد: سال ۹۶ حدود ۲ ميليون 
تن شكر در كشور توليد شد كه با سياست گذاري نادرست 
مسووالن شوراي اقتصاد، سال گذش��ته توليد ۵۰ تا ۶۰ 
درصد كاهش يافت كه براي تامين ش��كر مورد نياز بايد 
ارز قابل توجهي به واردات اختصاص يابد كه اين امر نوعي 

بازگشت به عقب است.
وي ادامه داد: با وجود فش��ار هاي تحريم و در شرايطي كه 
بايد در بحث اقتصاد مقاومتي متكي به توليد داخل باشيم، 
اما سياست نادرست مسووالن موجب شده در بسياري از 
محصوالت استراتژيك دستمان به كشور هاي بيگانه دراز 
باش��د كه با اين وجود معلوم نيست چه باليي سر امنيت 

غذايي كشور  آيد.
به گفته ملك زاده، با قانون شكني مسووالن شوراي اقتصاد 
در امر خريد تضميني محصوالت كشاورزي مبني بر تاخير 
در اعالم نرخ يا تعيين نرخ كمتر از تورم بديهي است كه شعار 
رونق توليد و حمايت از كاال هاي ايراني و سياست اقتصاد 

مقاومتي محقق نمي شود.

   نب�ود آمار صحيح توليد يك�ي از چالش هاي 
جدي بخش كشاورزي

علي خان محمدي مديرعام��ل مجمع ملي نخبگان 
كشاورزي نبود آمار صحيح در زمينه توليد محصوالت 
كشاورزي را از جمله چالش هاي پيش روي محصوالت 
كشاورزي برشمرد و گفت: با توجه به آنكه اساس كار 
بخش كش��اورزي ارايه آمار صحي��ح و اجراي الگوي 
كش��ت در كشور اس��ت، از اين رو بي توجهي به قانون 
الگوي كشت مصوب س��ال ۸۸ چالش هاي متعددي 
همچون مازاد و كاهش توليد و نوسان قيمت محصوالت 

كشاورزي در كشور را در بر داشته است.
وي افزود: ب��ا وجود تاكيد مقام معظ��م رهبري مبني بر 
خودكفايي و خوداتكايي ۸ محصول استراتژيك در كشور و 
تحقق سياست اقتصاد مقاومتي، اما شاهديم كه در سال هاي 
اخير سياست گذاري نادرست در امر قيمت گذاري و نبود 

برنامه مدون موجب شده از اين امر فاصله بگيريم.
به گفته خان محمدي، با توجه به آنكه با توسعه دانه هاي 
روغني مي توان ميزان واردات روغن و كنجاله سويا مورد 
نياز دام و طيور را كاهش داد، حال جاي اين سوال مطرح 
است كه مسووالن امر چقدر روي اين موضوع كار كردند و 
كشاورزان را براي تحقق اين سياست آموزش دادند يا براي 

آشنايي بيشتر به خارج از كشور فرستادند تا با روش هاي 
توليد برون مرزي آشنا شوند؟

مديرعامل مجمع ملي نخبگان كشاورزي اجراي الگوي 
كش��ت را ام��ري مهم ب��راي تحقق ط��رح خوداتكايي و 
خودكفايي محصوالت استراتژيك دانست و گفت: تا زماني 
كه الگوي كشت و كش��ت قراردادي در كشور اجرا نشود، 

بدون ترديد پايداري توليد محقق نخواهد شد. 
وي با اشاره به اينكه متوليان توليد نسبت به توسعه كشت 
نشايي توجه چنداني ندارند، اظهار كرد: با وجود آنكه توسعه 
كشت نشايي در جلوگيري از آسيب ديدگي محصول در 
فصل سرما تاثير بس��زايي دارد، اما مسووالن وزارت جهاد 
كشاورزي چندان به اين موضوع توجه نكردند و در نهايت 
فقدان برنامه ري��زي مدون در بخ��ش توليد چالش هاي 

متعددي را در بخش كشاورزي به همراه داشته است.
وي ادام��ه داد: اگر دولت تش��كل هاي قوي آموزش��ي در 
كش��ور ايجاد كند و تنها بر آن نظارت داشته باشد، بدون 
ترديد سياست هاي مد نظر وزارت جهاد كشاورزي محقق 

مي شود.
اين مقام مس��وول با انتقاد از سياس��ت گذاري نادرست 
مسووالن شوراي اقتصاد در امر قيمت گذاري محصوالت 
بيان كرد: اگرچه در سال زراعي ۹۸_۹۷ برآورد شده بود 

كه توليد گندم به ۱۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تن برس��د، اما 
قيمت گذاري نادرست موجب شد اين ميزان محقق نشود 
و تنها كشاورزان حدود ۸ ميليون تن گندم به مراكز دولتي 
تحويل دادند و مابقي را به عنوان بذور مصرفي و خوراك دام 

و طيور در انبار ها نگه داشتند.
خان محمدي از كاهش چش��مگير س��طح زير كش��ت 
چغندر قند خب��ر داد و گفت: قيم��ت پايين چغندر قند 
در س��ال زراعي گذشته به س��بب نبود رغبت كشاورزان 
منج��ر به كاه��ش س��طح زيركش��ت، بر ه��م خوردن 
 تعادل الگوي كش��ت و از بين رفتن منابع آبي مي ش��ود.

مديرعامل مجمع ملي نخبگان كشاورزي با اشاره به اينكه 
كشاورزان در س��ر در گمي به سر مي برند، تصريح كرد: با 
وجود آنكه مصوبه الگوي كشت در سال ۸۸ ابالغ شد، اما اجرا 
نشدن آن منجر به هدر رفت توليد محصوالت كشاورزي 
و منابع پايه شد كه در صورت استمرار اين روند ديگر آب و 

خاكي براي آيندگان باقي نمي ماند.

   اعتراض W TO به يارانه پنهان بخش كشاورزي 
در كشور هاي توسعه يافته

عباس پاپي زاده عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي 
اسالمي با اش��اره به اينكه رويكرد دولت در بحث حمايت 
از توليد داخل تحقق شعار س��ال و سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي است، اظهار كرد: با وجود تاكيد مقام معظم رهبري 
بر خوداتكايي توليد محصوالت استراتژيك، اما مسووالن 

امر توجهي به اين موضوع ندارند.
وي افزود: ابطال قانون تمركز و اهتمام دولت به تش��كيل 
وزارت بازرگاني بيانگر اولويت واردات بر توليد داخل است.

پاپي زاده با انتقاد از قيمت پايين خريد تضميني گندم و ديگر 
محصوالت اساسي بيان كرد: اين در حالي است كه اگر دولت 
براي تامين نياز كشور بخواهد همين كاال ها را از خارج وارد 

كند، حداقل ۲ برابر قيمت داخل بايد هزينه كند.
عضو كميس��يون كش��اورزي مجلس ادام��ه داد: در 
كشور هاي توسعه يافته اروپا و كانادا، يارانه پنهان بخش 
كش��اورزي به نحوي باالس��ت كه wto نسبت به اين 
موضوع اعتراض كرده، در حال��ي كه دولت انواع يارانه 
در اين بخش را حذف كرده است. به عنوان مثال سال 
گذشته دولت ۴۰۰ ميليارد تومان يارانه به نهاده هاي 
بخش كشاورزي همچون كود اختصاص داد و در مقابل 
قيمت هر كيلو گندم را ۱۷۰۰ تومان معادل نصف قيمت 
واقعي تعيين كرد كه اين امر بيانگر پرداخت ۲۰ هزار 

ميليارد تومان يارانه از جانب كشاورزان به دولت است.
وي در پايان با بيان اينكه قيمت واقعي هر كيلو گندم 
در سال زراعي گذشته ۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود، تصريح 
كرد: با توجه به تحويل گندم با ن��رخ يك هزار و ۷۰۰ 
تومان به مراكز دولتي بديهي است كه بنيه كشاورزان 

به لحاظ سرمايه توليدي ضعيف شده است.

در حالي كه طبق ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ماموريت داده شده تا ظرف ۶ 
ماه از زمان اجراي قانون »اس��تراتژي توسعه صنعتي« 
كش��ور را تدوين و فهرست اولويت هاي صنعتي كشور 
را تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند؛ اما باگذشت 
دو سال از اجرايي ش��دن قانون هنوز هيچ اقدام عملي 
در اين خصوص صورت نگرفته است و كشور همچنان 
فاقد » استراتژي توس��عه صنعتي« است. البته در اين 
بين بارها فعاالن بخش خصوصي از جمله كميس��يون 
صنعت و معدن اتاق تهران و روس��اي اتاق ايران اعالم 
آمادگي كرده اند تا »استراتژي توسعه صنعتي كشور« 

را تدوين كنند.
درسياس��ت گذاري و برنامه ريزي »اس��تراتژي توسعه 
صنعتي« ي��ا تدوين » اولويت بن��دي صنعتي« تالش 
براي توسعه در ايران؛ از دو مبناي نظري ريشه مي گيرد. 
در درج��ه اول، اولويت بندي و حماي��ت از بخش هاي 
كليدي و پيش��رو اقتصاد يكي از ابزارهاي ايفاي نقش 
 موثر دولت در فرايند توسعه صنعتي است. از اين منظر 
اولويت بندي، بهبود جايگاه كشور در تقسيم كار جهاني 
)تركيب صادرات، تنوع توليدات و ارزش افزوده( را دنبال 
مي كند.اما منطق دوم اولويت بن��دي در ايران، تالش 

براي پرهيز از اتالف منابع محدود دولت و جهت دهي 
حمايت ها و سياست ها به فعاليت هاي داراي بيشترين 
تأثير بر متغيرهاي هدف دولت )اشتغال زايي، محروميت 

زدايي، رفع مخاطرات محيط زيستي و...( است.
اس��تراتژي توس��عه صنعت��ي ب��ه مجموع��ه  اي از 
جهت گيري هاي بلندمدت دولت ها اطالق مي شود كه 
در بعد خارجي، چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت 
كشور با اقتصاد جهاني را تعريف مي كند و در بعد داخلي، 
بطور غيرمس��تقيم بر تخصيص مناب��ع بين صنايع يا 
گروه هاي صاحب نفوذ جامعه اثر مي  گذارد. از مهم ترين 
اهداف استراتژي توسعه صنعتي ايجاد تغييرات مطلوب 
اجتماعي، نهادي و سياسي در جهت مدرنيزاسيون كردن 
جامعه و درنهايت دست يابي به رشد پايدار است. امروزه 
مهم ترين عامل تمايز كشورهاي ثروتمند از كشورهاي 
فقير، توانمندي بيشتر آنها در توليدات صنعتي است. 
از س��ويي ديگر اقتصادهايي كه با سرعت در حال رشد 
هستند، عماًل به صنعتي شدن روي آورده  اند. بنابراين 
برخورداري از يك استراتژي توسعه صنعتي، از ضروريات 

شرايط كنوني است.
در اين بين س��ه رويك��رد متفاوت در خص��وص اتخاذ 
استراتژي  هاي توسعه صنعتي جهت دستيابي به هدف 

توس��عه صنعتي وجود دارد: »اس��تراتژي جايگزيني 
واردات«، »استراتژي ارتقاي بخش كاالهاي سرمايه  اي« 
و »استراتژي گسترش صادرات كاالهاي صنعتي« كه 
در صورت اتخاذ هركدام از اين موارد بايد سياست هايي 
را در جهت تحقق آن تدوين كرد. در دهه هاي گذشته 
كشورهايي كه سياس��ت گذاري هاي صنعتي خود را با 
تدوين استراتژي توسعه صنعتي پيش برده اند توانسته اند 
به موفقيت هاي بسياري دست پيدا كنند كه از آن جمله 

مي توان از تركيه، كره جنوبي، هند و برزيل نام برد.
براي مثال كشور برزيل با اتخاذ استراتژي توسعه صنعتي 
مبتني بر رويكرد جايگزيني واردات سهم صنعت را در 
توليد ناخالص ملي خود افزايش داد. ازجمله سياست هاي 
اتخاذي برزيل براي جايگزيني واردات نظارت  هاي ارزي، 
حمايت  هاي تعرفه اي به نفع توليد داخلي، سرمايه گذاري 
عظيم در صناي��ع پايه و واس��طه   اي، حمايت از بخش 
خصوصي و جذب س��رمايه گذاري خارجي بوده است. 
همچنين كره جنوني استراتژي توسعه صنعتي خود را 
مبتني بر صادرات كاالهاي صنعتي تدوين كرد، به طوري 
 كه تا آغاز دهه ۱۹۸۰ كاالهاي صنعتي بيش از ۹۰ درصد 

از صادرات كل اين كشور را شامل مي  شدند.
اما چرا باوجود تاكيد قانوني هنوز اس��تراتژي توس��عه 

صنعتي كش��ور تدوين نش��ده است و مش��كل اصلي 
كجاس��ت؟ مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به 
بررس��ي اين موضوع پرداخته و نوشته است: »ظرفيت 
كارشناسي مناس��بي در زمينه تهيه و تدوين فهرست 
اولويت هاي صنعتي در كش��ور وج��ود دارد و با وجود 
مش��كالتي مانند بي دقتي و جامعيت آمارها )كه يكي 
از مش��كالت بزرگ برنامه ريزي در ايران است(، فقدان 
اولويت بندي ناشي از فقدان دانش كارشناسي نيست.«

در ادامه اين گزارش نوش��ته ش��ده مهم ترين مشكل 
عدم اولويت بندي صنعتي در كشور را بايد در دو سطح 

»طراح��ي« و »اجرا« ارزيابي كرد. در س��طح طراحي 
فقدان تصوير روشن از معيارهاي اولويت بندي و فقدان 
تصوير روشن از روش اولويت بندي به عنوان چالش هاي 
اصلي ارزيابي ش��ده اند و در سطح اجرا هم ناهماهنگي 
دولت در عمل به وظايف قانوني، ناهماهنگي و جزيره اي 
عمل كردن دس��تگاه هاي اجراي��ي در اولويت بندي، 
ناتواني معاونت هاي رياست جمهوري در عمل به وظيفه 
هماهنگ س��ازي خود و ايجاد اراده سياسي در سطوح 
عالي دولت در جهت اعمال سياست حمايتي بر مبناي 

اولويت بندي مهم ترين مشكالت شناخته شده اند.

اعضاي هيات رييس��ه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كش��اورزي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان 
در نشست مشتركي بر ضرورت افزايش هماهنگي ها با 
هدف تقويت روابط تجاري ميان دو كشور تاكيد كردند.

در اين نشست كه با حضور غالمحسين شافعي رييس، 
عالء ميرمحمدصادقي عضو هيات نمايندگان، محمدرضا 
رمضاني دبي��ركل و محمد امي��رزاده نايب رييس اتاق 
بازرگان��ي، صنايع، معادن و كش��اورزي اي��ران برگزار 
ش��د، معاون بين  الملل اتاق ايران به تش��ريح وضعيت 

همكاري هاي دو اتاق پرداخت. 
محمدرضا كرباس��ي هدف اصلي برگزاري اين نشست 
را هماهنگي فعاليت هاي اتاق بازرگاني و صنايع ايران و 
آلمان در چارچوب وظايف مصرح در آيين نامه اتاق هاي 
مش��ترك زيرمجموعه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران دانست و خاطرنش��ان كرد: يكي از 
مهم ترين خواسته هاي فعاالن اقتصادي اين است كه اتاق 
ايران بر اساس قوانين داخلي، اقدام به ايجاد اتاق مشترك 
ايران و آلمان به صورت مستقل كند؛ موضوعي كه بارها 

مطرح شده اما مسكوت مانده است.
كرباسي ابراز اميدواري كرد تا اعضاي هيات رييسه اتاق 

بازرگاني و صنايع ايران و آلمان بتوانند راه حل منطقي 
براي حل اين مشكل پيدا كنند.

عباس��علي قصاعي رييس اتاق بازرگاني و صنايع ايران 
و آلمان با تاكيد بر اينكه اين اتاق با عضويت ۳۰۰ فعال 
اقتصادي ايراني و ۲۰۰ عضو فعال آلماني، از بزرگ ترين 
اتاق هاي مشترك بازرگاني در كشور محسوب مي شود، 
اظهار داش��ت: صنايع ايران و آلمان پيوند بسيار زيادي 
باهم دارند و در ميان كشورهاي صاحب تكنولوژي، بعد 
از امريكا، آلمان كش��وري است كه حرف بسياري براي 

گفتن دارد. 
قصاعي روابط اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان با اتاق 
برلين را بسيار مثبت ارزيابي و ابراز اميدواري كرد كه با 
برگزاري نشست هاي مش��ترك بين اعضاي اين اتاق و 
هيات رييسه اتاق ايران، بتوان راه حل ميانه اي براي حل 

مشكالت موجود در روابط تجاري دو كشور پيدا كرد.
غالمحسين شافعي رييس اتاق ايران نيز اتاق بازرگاني و 
صنايع ايران و آلمان را يكي از مهم ترين اتاق هاي مشترك 
بازرگاني كشور دانست و گفت: از زمان تاسيس اين اتاق 
تا به امروز، برنامه هاي خوبي براي توسعه تجارت ميان 

دو كشور دنبال شده است.

رييس اتاق ايران افزود: كش��ور آلمان از قديم  ش��ريك 
تجاري ايران بوده و هس��ت؛ بنابراين اگر هم نقصي در 
روابط تجاري دو كشور پيش آمده، بايد هرچه سريع تر 
با آن مقابله ش��ود. روابط تجاري ايران و آلمان بر اساس 
مناف��ع متقابل پيش م��ي رود و نبايد اج��ازه داد به آن 

لطمه اي وارد شود.
شافعي با تاكيد بر ضرورت توسعه روابط ايران و آلمان 
خاطرنشان كرد: طبيعي است كه تفاوت قوانين دو كشور 
محدوديت هايي را براي فعاالن اقتصادي ايجاد مي كند و 
به اعتقاد من بايد راه حل منصفانه اي براي آنها پيدا كرد.

رييس اتاق ايران وضعيت صدور ويزا از س��وي سفارت 
آلمان براي فعاالن اقتصادي ايران را نيز مورد انتقاد قرار 
داد و گفت: تسهيل در رفت و آمد فعاالن اقتصادي، اولين 
شرط توس��عه همكاري كشورها محسوب مي شود؛ اما 
متاسفانه در حال حاضر نحوه صدور ويزا از سوي سفارت 
آلمان، يكي از بزرگ ترين چالش هاي فعاالن اقتصادي 
است. اين درحالي است كه جز سفارت آلمان، ما با همه 
سفارت هاي كشورهاي ديگر به خوبي همكاري مي كنيم 

و مشكلي در اين رابطه نداريم.
ش��افعي در پايان با هدف چاره انديشي و رفع مشكالت 

پيش روي فعاالن اقتصادي دو كش��ور پيشنهاد داد تا 
ابتدا با تشكيل كميته اي مش��ترك از نمايندگان اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق بازرگاني 
و صنايع ايران و آلمان، موانع همكاري شناسايي شود تا در 
جلساتي با حضور اعضاي هيات رييسه اتاق ايران و اتاق 
بازرگاني و صنايع ايران و آلمان، راهكارهاي پيشنهادي 

مورد بررسي قرار گيرد.

   دولت آلمان حامي همكاري فعاالن بخش 
خصوصي اين كشور با ايران است

در ادامه اين نشست، داگمار فن بن اشتاين مديرعامل 
اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان با تاكيد بر اين موضوع 
كه دولت آلمان حامي توسعه همكاري هاي اقتصادي با 
ايران است، افزود: از آغاز دور جديد تحريم هاي امريكا 
عليه ايران، برخي شركت هاي آلماني فعاليت خود را در 
ايران متوقف كردند ام��ا دولت و اتاق بازرگاني و صنايع 
ايران و آلمان هم��واره حمايت خود را از تجارت با ايران 

اعالم داشته است. 
فن بن اشتاين با اشاره به ادامه حضور برخي شركت هاي 
كوچك و متوسط آلماني در ايران خاطرنشان كرد: سطح 

همكاري هاي اقتصادي ايران و آلمان در حال حاضر در 
حالت تعادل قرار دارد اما اين تعادل باثبات نيست. او در 
همين زمينه از اعضاي هيات رييسه اتاق ايران خواست 
تا با حمايت هاي خود در جهت حفظ و تقويت اين تعادل 

گام بردارند.
عالء ميرمحمدصادقي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران 
و نايب رييس اتاق تهران هم با تاكيد بر اين موضوع كه 
در ميان اتاق هاي مش��ترك بازرگاني، اتاق بازرگاني و 
صنايع ايران و آلمان از اعتبار خاصي برخوردار است، بر 
ضرورت تسريع روابط تجاري ايران و آلمان در شرايط 
كنوني تاكيد كرد. او در همين زمينه هماهنگي و انسجام 
ميان اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان و اتاق ايران را 
براي توسعه فعاليت هاي تجاري دو كشور مهم دانست.

ميرمحمدصادقي همچنين با اشاره به اين موضوع كه 
آلمان در دوران تحريم از جمله كشورهايي بوده كه در 
كنار ايران مانده است، تاكيد كرد: وظيفه اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع 
ايران و آلمان در ش��رايط فعلي اين اس��ت ك��ه فارغ از 
تحريم ها، قدم در راه توسعه روابط ايران و آلمان برداشته 

و به اين وسيله به مقابله با امريكا بپردازند.
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پيش شرط هاي تامين مالي 
SME ها در بازار سرمايه

بازار سرمايه در چند سال اخير بستر تامين سرمايه ارزي 
را براي بخش توليد فراهم كرده اما به دليل بروكراسي 
زياد اين فرآيند براي واحدهاي كوچك و متوسط، عمال 
در ميانه راه منصرف شده اند يا به سرانجام نرسيده اند. 
سعيد تركمان پيرامون ش��رايط و ارزيابي توان بازار 
سرمايه كشور براي تامين مالي ارزي توليد صادرات 
محور گفت: عمده هزينه صادركنندگان براي تامين 
نيازهاي خود، ريالي است و به جز ابرپروژه هاي توليدي 
همچون پتروشيمي و فوالد اين واحدها تنها با تامين 
نياز ريالي مرتفع مي شود. وي گفت: نرخ پول در بازار 
سرمايه با احتساب هزينه هاي جانبي آن از نرخ پول 
رسمي كش��ور، بيش از ۲۸ درصد تمام مي شود؛ در 
حالي ك��ه واحدهاي صادراتي مي توانن��د با نرخ ۱۸ 
درصد از سيستم بانكي تامين مالي كنند بنابراين به 
صرفه نبوده و انگيزه اي از اين منظر براي تامين مالي از 
بازار سرمايه براي بخش توليد و صادرات وجود ندارد. 
تركمان به تجربه موفق صندوق هاي تامين مالي در دنيا 
براي تامين مالي توليد اشاره كرد و گفت: صندوق هاي 
تامين مالي بخشي از ريسك را خودشان تقبل كرده و 
نشان تجاري را به عنوان وثيقه مي پذيرند؛ در بازارهايي 
مانند بازار ايران كه با ريس��ك هايي چون نوسان نرخ 
ارز روبروست، پذيرش اين ريسك به مثابه گام موثر 
و بلندي براي تامين مالي مطلوب واحدهاي توليدي 
است. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اذعان 
داشت: در حوزه شركت هاي كوچك و متوسط به جز 
چند شركت بورسي، تامين سرمايه اي از سوي بازار 
س��رمايه را شاهد نبوده ايم. اين فعال صنعت پليمر و 
پالستيك اظهار داشت: از هشت هزار واحد صنعتي 
فعال در صنعت پالستيك، با وجود جلسات متعدد با 
كارگزاران و سازمان بورس در كميسيون هاي صادراتي 
صنايع پليمري، حتي بزرگ ترين واحدهاي اين حوزه 
موفق به تامين سرمايه از طريق بازار سرمايه نبوده اند. 
وي يادآور شد: بازار سرمايه در حال حاضر پاسخگوي 
تامين سرمايه بزرگان توليد كشور است ولي تا امروز 
صنايع كوچك و متوس��ط در اين حوزه راه به جايي 
نبرده اند و تغيير اي��ن روند نيازمند جذابيت نرخ ها و 
حذف بروكراسي در فرآيند تامين مالي در بازار سرمايه 
است. تركمان گفت: عمده خريد واحدهاي صادراتي 
كوچك و متوسط شامل هزينه هاي جاري، پرداخت 
دستمزدها به ريال است و اگر بازار سرمايه بتواند تامين 
سرمايه در گردش واحدهاي صادراتي را تسهيل كند و 
جذابيت اين پروسه را براي توليدكننده صادراتي بيشتر 
كند قطعا شاهد چرخش مسير تامين مالي از سمت و 

سوي نظام بانكي به سمت بازار سرمايه خواهيم بود.

براي رشد شاخص هاي اقتصادي 
بايد به صنايع كوچك پرداخت

چهل و ششمين جلسه شوراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي استان زنجان با حضور محسن 
صالحي نيا، مديرعامل شهرك هاي صنعتي برگزار 
شد. غالمحسين جميلي، عضو هيات رييسه اتاق 
ايران در اين نشست بر اهميت ويژه صنايع كوچك 
و متوسط در رشد اقتصادي تأكيد كرد و گفت: توجه 
به صنايع كوچك در جوامع پيشرفته اگر بيشتر از 
صنايع مادر نباشد، كمتر نيست؛ ازاين رو استقرار 
صنايع كوچك ايران در شهرك هاي صنعتي و توجه 
به آنها نيز مي تواند رشد شاخص هاي اقتصادي را 

تقويت كند.
رييس اتاق زنجان با اشاره به اينكه بر اساس تجربه 
كشورهاي صنعتي، هرچه جايگاه صنايع كوچك 
قوي تر باشد، ش��اخص هاي اقتصادي پيشرفت 
بهتري خواهد داش��ت، افزود: در سال رونق توليد 
كه نگاه به توان داخلي در اولويت قرار گرفته، هرچه 
استقرار صنايع و ايجاد صنايع كوچك رشد بيشتري 
داشته باش��د، اثرات مثبت آنها در اقتصاد بيشتر 
نمايان مي شود. جميلي در ادامه به تغييراتي كه در 
بخش قوانين اقتصادي كشور در حال انجام است 
اش��اره كرد و تصريح كرد: در روزهاي اخير قانون 
تجارت مورد بازنگري قرار گرفته و بايد توجه داشت 
كه اين قانون تأثير مستقيمي در فضاي كسب وكار 
و فعاليت بنگاه هاي توليدي دارد و بررسي و تصويب 
آن بايد با وسواس و مشورت با ذينفعان و كارشناسان 

انجام شود.
در ادامه اين جلس��ه محس��ن صالحي نيا، معاون 
وزير صنعت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك 
و شركت شهرك هاي صنعتي ايران، گفت: ۸۱۳ 
ش��هرك و ناحيه صنعتي در كش��ور وجود دارد و 
وزارت صنعت براي فعاليت مجدد ۱۳۵۰ واحد راكد 
برنامه ريزي كرده است. صالحي نيا با بيان اينكه در 
حال حاضر ۹۳ درصد صنايع كشور شامل صنايع 
ُخرد و كوچك است، افزود: در سطح كشور ۴۴ هزار 
واحد توليدي و صنعتي در ۸۲۰ شهرك صنعتي 
مستقر اس��ت كه حدود ۲۲ درصد اين واحدها در 
حالت ركود قرار دارد و س��اير واحدهاي توليدي با 
ظرفيت بين ۳۰ ت��ا ۵۰ و ۵۰ تا ۷۰ و ۷۰ درصد به 
باال مشغول فعاليت توليدي هستند. معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت به اشتغال زايي ۸۸۰ هزار 
نفري واحدهاي صنعتي در كشور اشاره كرد و افزود: 
از اين تع��داد براي ۲۰ ه��زار و ۵۰۰ نفر در زنجان 

اشتغال زايي ايجاد شده است.
صالحي نيا با اشاره به اينكه سعي ما بر اين بوده در 
مصوبات كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد به 
حمايت از توليدكنندگان تأكيد شود، گفت: تالش 
مي شود نقدينگي و تس��هيالت با درصد مناسب 
براي صنعتگران در بودجه در نظر گرفته شود كه 
البته اين مهم هماهنگي بيشتر بانك ها براي تأمين 
مالي اين تسهيالت را مي طلبد، البته اين تسهيالت 
توسط بانك مركزي ابالغ شده و بايد اين تسهيالت 
طبق قان��ون و مصوبات پرداخت ش��ود.  او با بيان 
اينكه شركت ش��هرك هاي زنجان با ۱۶ شهرك 
و تأس��يس يك ش��هرك صنعتي درحال توسعه 
است، خاطرنش��ان كرد: هرچند اعتقاد ما توسعه 
شهرك هاي موجود است و توسعه زيرساخت ها با 
هزينه بخشي از ارزش افزوده در دستور كار قرار دارد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

وزير نفت از كنار رفتن »سي ان پي سي« از پروژه توسعه فاز 11 خبر داد 

ماه عسل پتروپارس با فاز 11 

رويارويي اوپك پالس با خلسه بازار نفت

گروه انرژي|
ش�ركت نفتي سي ان پي س�ي چي�ن از پروژه 
توس�عه فاز 11 پارس جنوبي كن�ار رفت تا اين 
پروژه بس�يار مهم مهندس�ي به طور كامل به 
شركت پتروپارس سپرده شود. پتروپارس 12 
تير ماه 96 عهده دار عنوان شراكت غير عامل 
در كنسرسيوم توسعه دهنده فاز 11 شده بود. 
خبر خروج كامل سي ان پي س�ي از اين پروژه 
را دي�روز بيژن زنگن�ه وزير نف�ت در جريان 
بازديدش از كارخانه مپنا در جمع خبرنگاران 
مطرح كرده و نقطه پاياني بر قصه اي گذاشت 
كه تابستان سال 96 آغاز ش�ده بود. حاال فاز 
اول اين پ�روژه احتماال طبق برنامه قبلي جلو 
مي رود و فاز دوم كه مربوط به طراحي و ساخت 
سكوهاي فشار افزايي بود، طبق صحبت هايي 
كه پيش تر شده بود با راهكارهاي جايگزيني 
كه ايران در نظر داش�ت پي�ش خواهد رفت. 
ح�دود دو هفت�ه پيش ي�ك هي�ات چيني از 
سي ان پي س�ي به ايران آمده بودن�د و به نظر 
مي رسد خروج كامل اين شركت از فاز 11 نتيجه 
اين مذاكرات بوده است. قبال عنوان شده بود 
كه شركت سي ان پي س�ي خواستار به تعويق 
افتادن اجراي اين پروژه شده بود چرا كه آن را 

در شرايط فعلي سخت توصيف مي كرد. 

معلوم نيس��ت چند نفر از كساني كه در آن روز گرم 
تير ماه در تابس��تان 96 در باغ كوش��ك نفت شاهد 
منعقد ش��دن قراردادي براي توسعه فاز 11 پارس 
جنوبي ايران توسط كنسرسيومي به رهبري توتال 
فرانسه بودند تصور مي كردند 2 سال بعد 2 شركت 
توتال و س��ي ان پي سي مجبور شده باشند پروژه را 
ترك كنند. در ميان صحبت هاي كساني كه دستي 
در اي��ن زمينه ها بر آتش دارند مي ش��ود فهميد كه 
ايران از هم��ان موقع زماني حدود 1 س��ال و نيم را 
براي استفاده از گشايش پسابرجام در ذهن داشت 
و احتماال موقع بس��تن قرارداد 4.8 ميليارد دالري 
براي توس��عه فاز 11 مي خواست تا جايي كه ممكن 
است بتواند از امكانات و دانش بين المللي براي اين 
پروژه استفاده كند. به هر حال كمتر از يك سال بعد 
و با خروج ترامپ از برجام، توتال مجبور شد به صورت 
رس��مي از پروژه كنار برود، اين در وضعيتي بود كه 
تقريبا پيمانكارهاي اين پروژه انتخاب ش��ده بودند 

و كارها بايد كم كم به آنها ابالغ مي ش��د. طبق مفاد 
قرارداد با كنار رفتن توتال كه سهمي 50.1درصدي 
در كنسرسيوم داش��ت، اين سي ان پي سي بود كه 
به صورت خودكار رهبري كنسرس��يوم را به دست 

مي گرفت. 
ماه ها گذشت و طبق صحبت هايي كه از سوي مديران 
مرتبط با اين پروژه از جمله مديرعامل نفت و گاز پارس 
مطرح مي ش��د، بخش��ي از طراحي هاي توتال براي 
سكوهاي فشار افزايي در دس��ت سي ان پي سي بود. 
سي ان پي سي ولي از ايران خواسته بود كه براي اجراي 
اين پروژه مدتي دس��ت نگه دارد، خواس��ته اي كه در 
شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه ايران بررسي 

شده بود و حاال به نظر مي رسد با آن موافقت نشد. 
سي ان پي سي سابقه حضور در ميادين نفتي ايران در 
غرب كارون را داشت و با فضاي صنعت نفت در ايران 
آش��نا بود هر چند در حوزه گاز اين شركت فعاليتي 
نداش��ت و فازهاي گازي پارس جنوبي اغلب توسط 

كمپاني هاي غربي، ژاپني و ايراني توس��عه داده شده 
بودند. 

ب��ه هر روي طبق چيزي كه دي��روز وزير نفت ايران 
گفته است سي ان پي سي به صورت رسمي از پروژه 
توسعه فاز 11 كنار رفته و حاال پتروپارس كه سومين 
عضو كنسرسيوم تابستان 96 براي توسعه بود مامور 

اصلي اين ابر پروژه خواهد بود. 
توسعه فاز 11 براي ايران از اين جهت بسيار اهميت 
دارد كه اين نخس��تين پروژه اي  است كه قرار است 
سكوي فشار افزايي به عنوان راهكاري در مورد افت 
فشار ميادين گازي در آن طراحي شود. از اين سكوها 
تاكنون در دنيا چند مورد محدود طراحي شده و به 
همين خاطر ايران عالقه مند است در الگوهاي اوليه 

بتواند از دانش جهاني استفاده كند. 
از طرف ديگر همزمان با انعقاد قرارداد با كنسرسيوم 
فرانسوي-چيني-ايراني در تابستان 96 گفته مي شد 
كه پروژه اي موازي در شركت نفت و گاز پارس براي 

طراحي اين سكوها در حال انجام است. 
برخالف فضايي كه خواهان اين است كه نشان دهد 
توتال يا سي ان پي سي هم عالقه چنداني به حضور 
در اين پروژه نداش��تند، نگاهي به صحبت هايي كه 
مديران ارشد اين شركت ها در جريان انعقاد قرارداد 
مطرح مي كردند چيز ديگري را نشان مي دهد. اين 
قرارداد ه��م از حيث رقم براي اين ش��ركت ها مهم 
بود و هم از منظر سياسي و روابط بين الملل وزنه اي 
س��نگين محسوب مي ش��د. در واقع از آن جايي كه 
طراحي و ساخت سكوهاي فشار افزايي در دنيا زياد 
انجام نشده بود، براي اين شركت ها اهميت زيادي 
داشت كه بتوانند براي خودشان چنين دستاوردي 
خلق كنند و توجه بازار پرتقاضايي كه در سال هاي 
آينده براي مقابل��ه با افت فش��ار ميادين گازي در 
وضعي كه قطعا سهم گاز در سبد انرژي دنيا پررنگ تر 

مي شود را به سمت خود جلب كنند. 
توتال اولين شركت خارجي بود كه بعد از تحريم ها 

وارد ايران شد، پاتريك پويانه مديرعامل اين شركت 
روز انعقاد ق��رارداد را روزي »تاريخي« براي توتال 
توصيف كرده و گفت: »من مي دانم ايرانيان به تاريخ 
اهميت زيادي مي دهند، تاريخ همچنين نشانه اي از 
وفاداري است. همان طور كه مي دانيد فعاليت هاي 
توت��ال در ايران تاريخي طوالني دارد. ما س��ال ها با 
شركت ملي نفت ايران در روزهاي خوشي و سختي 

در پروژه هاي نفت و گاز مشاركت داشته ايم«
درب��اره اينكه اين قرارداد چه اهميتي داش��ت بايد 
دانس��ت كه پويانه 12 تير ماه در روز انعقاد قرارداد 
آن را زمينه اي براي كمك به به ارتقاي روابط ميان 

ايران، اتحاديه اروپا و فرانسه وصف كرده بود.
در روز قرارداد مديرعامل شاخه بين المللي سي ان 
پي س��ي نيز كه حاال به تازگي از پروژه خارج ش��ده 
در اهميت آن صحبت كرده و گفته بود كه از س��ال 
1990 و از زماني كه CNPC به بازار ايران وارد شد 
عالقه مندي خود به بخش هاي مختلف اين صنعت 
را نش��ان داده و اطمينان دارد كه با حضور توتال به 
عنوان طرف عملياتي در اين قرارداد و نيز پتروپارس 
به عنوان ش��ريك ايراني، دس��تاوردهاي بزرگي در 
زمينه دانش و توليد در توليد پارس جنوبي خواهد 

داشت. 

    ايران خواهد توانست؟ 
ب��راي اينكه بش��ود درباره اين نظر داد كه س��اخت 
يك س��كوي فش��ار افزايي در ايران ب��دون كمك 
تكنولوژيكي و دانش��ي از گروه هاي بين المللي چه 
هزينه يا زمان��ي دارد نمي توان نظر دارد اما احتماال 
طي 2 سال گذشته پتروپارس در قالب كنسرسيوم 

در اين زمينه پيشروي داشته است.
حميدرضا اكبري مديرعامل وقت اين ش��ركت در 
جريان انعقاد قرارداد در تابس��تان 96 گفته بود كه 
ش��ركت توتال يك برنامه مجزا صرف��ا براي انتقال 
فن��اوري و دانش فني به ش��ركت پتروپ��ارس دارد 
كه اين جدا از مس��ووليت اين ش��ركت در ارتباط با 
 ساخت داخل و انتقال فناوري به شركت هاي ايراني

است. 
از طرف ديگر طب��ق ش��نيده ها طراحي هاي اوليه 
توتال براي سكوهاي فشار افزايي نيز در دست ايران 
اس��ت كه به نظر مي رس��د گروه هاي تحقيقاتي در 
ش��ركت هايي چون نفت و گاز پ��ارس روي آن كار 

مي كنند. 

آيا ايران مي تواند به واسطه تحريم ها براي اجراي قوانين ضد سولفور كشتي ها وقت بخرد؟

اما واگرهاي اجرايي شدن ضرب االجل سوخت  كشتي ها
ايلنا|

سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي 
گفت: كشتي هاي ما س��االنه به 2 ميليون تن نفت كوره نياز دارند و 
ساالنه 15 ميليون تن نيز به بازارهاي منطقه و عمدتا جهت بانكرينگ 
در فجيره صادر مي كنيم كه اگر ميزان سولفور اين نفت كوره كاهش 

نيابد، دچار مشكل مي شويم.
كشورهاي عضو سازمان جهاني دريانوردي )IMO( تصميم گرفته اند 
قانون سوخت با س��ولفور كمتر از نيم درصد را تا سال 2020 اجرايي 
كنند كه بر اساس يك استراتژي اوليه پنج ساله كاهش انتشار گازهاي 
گلخانه اي از سوي كشتي ها مدنظر قرار گرفته است، اما آنچه مهم است 
اينكه طراحي پااليشگاه ها اصواًل براي محصوالت گران تر مانند گاز، 
بنزين و سوخت هواپيما است و سوخت سنگين دريايي يك محصول 
نيست، بلكه ضايعات پااليشگاهي است كه بايد دفع شود تا در روند توليد 
محصوالت ديگر دچار مشكل نشود و گفته مي شود پااليشگاه هاي دنيا 
اكثراً به علت ارزش افزوده معتدل در مقابل س��رمايه گذاري هنگفت 
براي تجهيزات جديد مانند كوك كراكر عالقه اي به توليد س��وخت 
با س��ولفور باال ندارند. با توجه به احتمال اجرايي نشدن قانون مذكور 
در موعد مقرر برخي كش��ورها خواستار به تعويق افتادن الزام اجراي 
آن شده اند، وزير نفت كشورمان نيز در اين باره گفته است: بخشي از 
سوخت كم سولفور در پااليشگاه هاي كشور توليد مي شود، بخشي نيز 
از بازار تهيه مي شود. اگر كشتي ها نتوانستند سوخت كم سولفور خود 
را تامين كنند IMO يك ماده اي در نظر گرفته كه چنانچه يك كشتي 
با تالش متعارف نتوانست سوخت كمسوولفور تامين كند مي تواند از 

سوخت با سولفور باال استفاده كند.
در اين ارتباط حميد حسيني با بيان اينكه ما براي توليد سوخت كم 
سولفور در كش��ور به شدت مش��كل داريم، اظهار داشت: بايد ميزان 
سولفور نفت كوره از 3.5 درصد به نيم درصد برسد و اين چيزي نيست 
كه به راحتي امكان پذير باشد. بايد نفت و پااليشگاه ها تغيير و ارتقا يابند.

وي افزود: كشتي هاي ما ساالنه به 2 ميليون تن نفت كوره نياز دارند و 

ساالنه 15 ميليون تن نيز به بازارهاي منطقه و عمدتا جهت بانكرينگ 
در فجيره صادر مي كنيم كه اگر ميزان سولفور اين نفت كوره كاهش 

نيابد، دچار مشكل مي شويم.
سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي 
تصريح كرد: اگر نخواهيم از مازوت براي كش��تيراني استفاده كنيم 
بايد بازار ديگري ب��راي آن پيدا كنيم يا اينكه نفت كوره را با گازوئيل 
با س��ولفور كم مخلوط كنيم تا ميزان سولفور كاهش يابد كه اين هم 

اقتصادي نيست.
وي با بيان اينكه تامين نياز داخل به عهده پااليشگاه هاي كشور گذاشته 
ش��ده، گفت: در حال حاضر تغييراتي در پااليشگاه شازند اراك داده 
شده تا بتواند ظرف 2 تا 3 ماه آينده سوخت با سولفور كم توليد كند و 
از طرف ديگر دنبال طرح هايي هستند كه پروژه را به بخش خصوصي 
واگذار كنند و خود كشتي ها نيز مي توانند تاسيساتي نصب كنند كه 

ميزان سولفور را كم كنند.
حسيني ادامه داد: عالوه بر موارد مذكور، كشورهاي دنيا مثل روسيه 
پيشنهاد كردند كه اجراي اين كنوانسيون چند سال عقب بيفتد چون 
همه كشورهاي منطقه از جمله عربس��تان، امارات و عمان و بحرين 
نيز همين مشكل را دارند و شايد تنها هند و قطر در اين زمينه كمتر 

مشكل دارند.
وي يادآور شد: ممكن است راه حل بينابيني هم پيدا كنند و گفته شود 
فعال ميزان سولفور تا يك و نيم درصد كاهش يابد و در مرحله بعد به 
نيم درصد برسد، در هر حال همه كشورها دچار اين مشكل هستند و 

اين باعث مي شود قيمت ها به شدت افزايش يابد.
سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي 
تاكيد كرد: تمام تالش ما اين اس��ت كه حداكثر ذخيره س��ازي براي 
كشتي ها و هواپيماها انجام شود، قيمت ها در داخل كشور مقرون به 
صرفه تر است. ضمن اينكه كشتي هايي كه در ليست تحريم نيستند 
نيز مي توانند سوخت مورد نياز خود را از بازار منطقه تامين كنند اما 

قطعا هزينه ها باالتر مي رود.

فشارهاي فزاينده بر بازار نفت پيش بيني پذيري تقاضاي بنزين را كم كرده است

سرنوشت مبهم قيمت بنزين در امريكا 
تسنيم|

بنزين يكي از نشانه هاي اصلي بخش تقاضاست كه الگوي مصرف در 
اقتصاد امريكا و ساير كش��ورها را در مورد سرعت رشد در بازار نشان 

مي دهد.
قيمت بنزين مستقيما با قيمت نفت خام ارتباط دارد.اخيرا قيمت 
نفت خام در بحبوحه تنش هاي ژئوپليتيكي در خاورميانه و نگراني ها 
درمورد ركود اقتصادي مربوط به جنگ تجاري چين و امريكا ناپايدار 

شده است.
بازار جهاني نفت خام چند سال است با عرضه بيش از حد نفت مواجه 
شده ولي اقداماتي مانند قرارداد كاهش توليد اوپك و تحريم هاي امريكا 

بر ونزوئال و ايران تمركز بازار را به بخش تقاضا تغيير داده است.
دورنماي رشد اقتصادي جهان به خاطر جنگ تجاري چين و امريكا 
كاهش يافته و باعث كاهش تقاضا شده است. بنزين يكي از مهم ترين 
نشانگرهاي بخش تقاضاست كه الگوي مصرف در اقتصاد امريكا و ساير 
كشورها را در مورد سرعت رشد در بازار نشان مي دهد. حدود 10 درصد 

تقاضاي بنزين جهان از طرف امريكاست.
عامل اوليه اي كه بر تقاضاي هر كااليي تاثير مي گذارد، قيمت آن است 
و قيمت بنزين مستقيمًا با قيمت نفت خام در ارتباط است. تقاضاي 

بنزين هم ارتباطي بالعكس با قيمت آن دارد.
طبق گ��زارش اداره اطالعات انرژي امريكا، تقاضاي بنزين در 2018 
بطور متوس��ط حدود 9.32 ميليون بش��كه در روز بود در حالي كه 

ميانگين قيمت بنزين حدود 62.19 دالر در هر بشكه بود.
در 2019، ميانگين تقاضاي بنزين 9.4 ميليون بشكه در روز ثبت شد 
و قيمت پايين نفت خام باعث كاهش قيمت بنزين تا حدود 58.50 

دالر در هر بشكه شد.
بنابراين مي توان گفت گرچه رشد اقتصادي امريكا كندتر شده ولي 
تقاضاي بنزين به خاطر كاهش قيمت آن نسبت به سال قبل افزايش 

يافته است.
يك عامل اساسي ديگر براي يك كاال سطح ذخاير در دسترس آن در 

بازار است و در مورد بنزين، پااليشگاه ها در فصل اوج مصرف تابستان 
در امريكا بنزين بيشتري براي تأمين افزايش تقاضاي احتمالي توليد 
مي كنند. در سال 2019، ميانگين تقاضا در فصل رانندگي تابستان 
9.63 ميليون بش��كه در روز ثبت شد كه يك درصد پايين تر از تقاضا 
در سال قبل بود. ذخاير بنزين در سپتامبر و اكتبر يعني زمان تعمير 
و نگهداري پااليشگاه ها كاهش مي يابد و همچنين فصل توفان تقاضا 

براي اين محصول را پايين مي آورد.
توليد ناخالص داخلي هم يك عامل تعيين كننده در تقاضاي بنزين 
اس��ت چون يكي از اجزاي اصلي محاس��به تولي��د ناخالص داخلي، 

هزينه هاي فردي شهروندان يك كشور است.
در امريكا تغيير در رشد توليد ناخالص داخلي ارتباطي مثبت با ميانگين 
تقاضاي بنزين دارد. رشد توليد ناخالص داخلي امريكا در سه ماهه دوم 
2019، معادل 2 درصد بود در حالي كه سال گذشته در همين زمان 
4.2 درصد ثبت شد. به همين ترتيب تقاضا براي بنزين در ژوئن 2018، 
معادل 9.51 ميليون بشكه در روز بود كه بيشتر از تقاضا در سه ماهه 

دوم 2019 با 9.48 ميليون بشكه در روز ثبت شد.
تعداد كل خودروهاي سبك بنزين سوز هم يك عامل مهم در تعيين 
تقاضاي بنزين اس��ت. آخرين اطالعات وزارت بازرگاني امريكا نشان 
مي دهد تعداد كل اين خودروها كه در آگوس��ت 2019 فروش رفته 
17.53 ميليون واحد است در حالي كه خودروهاي فروخته شده در 

آگوست 2018، 17.36 واحد بود.
به اين ترتيب، تقاضاي بنزين امريكا در آگوست 2018، 9.75 ميليون 
بشكه در روز بود در حالي كه در آگوست 2019 افزايش يافت و به 9.77 
ميليون بشكه در روز رسيد. بنابراين تقاضاي بنزين ارتباط مستقيم با 

كل خودروهاي فروخته شده دارد.
در آخر مي توان گفت قيمت نفت خام و تاثير جنگ تجاري بر قيمت 
بنزين راه را براي تقاضاي بنزين در آينده ناهموار مي كند. گر چه عوامل 
تعيين كننده تقاضا كندتر ش��ده اند ولي انتظار مي رود با حل و فصل 

جنگ تجاري بين چين و امريكا، تقاضا افزايش يابد.

ايسنا|
حدود سه سال از زماني كه عربستان سعودي با روسيه 
براي آغ��از مديريت عرضه بازار متحد ش��د تا بازار را 
متعادل و تثبيت ك��رده و قيمت هاي نفت را تقويت 

كند، مي گذرد.
اگر چه توليدكنندگان در گ��روه اوپك پالس موفق 
ش��ده اند كف قيمتي را ب��راي نفت ايج��اد كنند اما 
نتوانس��تند قيمت ها را باالتر ببرند. با هراس��ي كه از 
ضعف تقاضا براي نفت وجود دارد، سران اين پيمان – 
عربستان سعودي و روسيه- با آزمون دشواري روبرو 
هستند. آيا آنها بايد توليدشان را كاهش بيشتري داده 
و س��هم بازار بيشتري را به امريكا واگذار كنند يا بايد 

صبر كنند تا توفان عبور كند؟
عالوه بر اين مس��ائل، سران گروه اوپك پالس اكنون 
روي غيرقاب��ل پيش بين��ي بودن فزاينده مس��ائل 
ژئوپليتيكي به خصوص پس از حمله به تاسيس��ات 
نفتي عربستان س��عودي و توقف نيمي از توليد نفت 

اين كشور متمركز شده اند. با وجود تداوم محدوديت 
عرضه گروه اوپك پالس و ب��ا وجود بدترين اختالل 
در تاريخ عرضه نفت، قيمت هاي نفت به ميزان قابل 
توجهي باال نرفته اند. در 13 سپتامبر نفت برنت در 60 
دالر و 22 سنت در هر بشكه بسته شد و در دوم اكتبر 
پس از اينكه س��عودي ها به بازار اطمينان دادند كه 
ظرفيت توليد نفت آنها بطور كامل احيا شده و عرضه 
حتي يك محموله نفت به مشتريان شان مختل نشده 

است، در 57 دالر و 75 سنت در هر بشكه بسته شد.
مطمئنا ابراز اطمينان سعودي ها تاثير قابل توجهي 
روي قيمت هاي نفت داشت كه يك روز پس از حمالت 
افزايش سرس��ام آوري پيدا كرده بودند. اما نگراني ها 
پيرامون كندي رش��د تقاضاي جهان��ي براي نفت و 
ضعيف ش��دن اقتصادها دوباره سراغ بازار نفت رفت 
و باعث شد قيمت ها به سطح پايين تر از پيش از اين 

حمالت سقوط كنند.
قيمت هاي نفت بزرگ ترين كاهش س��ه ماهه را در 

سال ميالدي جاري و بدترين عملكرد سه ماهه را از 
سه ماهه چهارم سال 2018 داشتند كه پس از صدور 
معافيت ش��ش ماهه امريكا به هشت مشتري بزرگ 
نفت ايران به ميزان 40 درصد كاهش پيدا كرده بودند.

در سه ماهه سوم امسال نگراني ها نسبت به وضعيت 
تقاضا، مسائل ژئوپليتيكي و تحريم هاي امريكا عليه 
ايران و ونزوئال ك��ه عرضه نفت به بازار را محدود كرد 
و همچنين محدوديت عرضه داوطلبانه اوپك پالس 
را تحت الشعاع قرار داد افزايش يافت. پرسشي كه به 
ذهن تحليلگران خطور مي كند اين است كه آيا اين 

كاهش توليد كافي بوده است؟
آژانس بين المللي انرژي و بس��ياري از س��ازمان ها و 
تحليلگران ديگر از جمله اوپك تحت تاثير نشانه هاي 
كندي رشد اقتصادي و جنگ تجاري امريكا و چين، 
برآوردشان از رشد تقاضا براي نفت را امسال چندين 

بار تنزل داده اند.
فاتح بيرول، مدي��ر آژانس بين الملل��ي انرژي هفته 

گذش��ته اظهار كرد: اگر روند رش��د اقتصاد جهاني 
وخيم تر شود، اين آژانس در انتظارات براي رشد تقاضا 
براي نفت در سال 2019 و 2020 دوباره تجديدنظر 

خواهد كرد.
الكساندر نواك، وزير انرژي روس��يه نيز اظهار كرده 
كه رشد تقاضاي جهاني براي نفت امسال تحت تاثير 
مناقش��ات تجاري آهسته خواهد ش��د و پيش بيني 
مي كند كه رش��د تقاضا امسال يك ميليون بشكه در 
روز باشد اما در س��ال آينده به 1.4 ميليون بشكه در 

روز تسريع مي شود.
نواك در ديدار با عبدالعزيز بن س��لمان، وزير انرژي 
عربستان س��عودي در حاش��يه مجمع هفته انرژي 
روسيه كه هفته گذشته در مسكو برگزار شد، اظهار 
كرد: روسيه و عربس��تان سعودي بايد به همكاري از 
جمله تثبيت بازار نفت ادام��ه دهند. با اين حال وي 
نسبت به وقايع غيرقابل پيش بيني و پيامدهاي جدي 

آنها بر بازار نفت هشدار داد.

در همين روي��داد والديمير پوتي��ن، رييس جمهور 
روسيه درباره پيمان همكاري اوپك پالس اظهارنظر 
كرد و گفت: روس��يه يك طرف مسوول در اين توافق 
مي ماند. ما مجاب شده ايم كه اين همكاري همچنان 

توسعه پيدا خواهد كرد.
پوتين در ديدار با محمد باركيندو، دبيركل اوپك كه در 
آن نواك هم حضور داشت، اظهار كرد: حمالت اخير 
به تاسيسات نفتي عربستان سعودي مطمئنا باعث 
افزايش قيمت هاي نفت شد اما من مطمئنم همه چيز 
به شاخص هاي امروز بازخواهد گشت زيرا هيچ دليل 
جدي براي نوسانات عوامل بنيادين بازار وجود ندارد.

بر اساس گزارش اويل پرايس، اما با كندي رشد تقاضا 
براي نفت و اقتصادهاي جهان، عربس��تان سعودي و 
روس��يه ممكن اس��ت عالوه بر همكاري ناچار شوند 
انعطاف بيشتري براي خنثي كردن تاثيرات مخرب 
يك روي��داد غيرقابل پيش بيني بر بازار نفت نش��ان 

دهند.
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فردا، عرضه بورسي
نفت خام سبك

ايلنا| 2 ميليون بشكه نفت  خام سبك شركت 
ملي نفت اي��ران، 16 مهرماه امس��ال در رينگ 
بين المل��ل بورس ان��رژي عرضه مي ش��ود. اين 
ش��انزدهمين عرضه نفت خام سبك در رينگ 
بين الملل بورس انرژي در دوره جديد و نهمين 
عرضه در سال 98 است كه با قيمت پايه 61 دالر و 
يك سنت براي هر بشكه انجام مي شود. خريداران 
مي توانند تا سه ماه پس از انجام معامله، محموله را 
تحويل بگيرند و تحويل محموله در ديگر مناطق 
منوط به تاييد شركت ملي نفت ايران امكان پذير 
اس��ت. بر اساس اين گزارش، عرضه نفت خام در 
بورس ان��رژي ايران براي تحقق سياس��ت هاي 
اقتصاد مقاومتي مبتني بر ايجاد تنوع در روش هاي 
فروش نف��ت و اس��تفاده از ظرفيت هاي بخش 
غيردولتي به منظور صادرات نفت خام در دستور 

كار قرار گرفته است.

صدور مجوز امريكا براي 
حفاري نفت در منطقه ممنوعه

تس�نيم| دولت فدرال امريكا 725 هزار هكتار از 
زمين هاي كاليفرنياي مركزي را براي حفاري نفت 
و گاز باز مي كند. اين زمين از 2013 منطقه ممنوعه 
بوده است. به گزارش سي بي اس، اداره مديريت زمين 
امريكا تصميم نهايي خود را در روز جمعه اعالم كرد و 
اجازه حفاري نفت و گاز در مناطقي را داد كه بيشتر 
در »سنترال ولي« قرار دارند ولي شامل بخش هايي 
از ساحل مركزي هم مي شوند. اين طرح كه در ماه 
مي اعالم ش��د بخش��ي از هدف دولت ترامپ براي 
مس��تقل كردن امريكا از نظر انرژي است كه مورد 
انتقاد قرار گرفته است. حاميان محيط زيست كه 
موفق شده بودند مانع حفاري در اين زمين در دولت 
اوباما شوند، از منتقدان اين طرح هستند. مركز تنوع 
بيولوژيكي امريكا اين اقدام را حركتي بي مالحظه 
خواند و گفت به مخالفت با دولت ادامه مي دهد. اداره 
مديريت زمين امريكا اعالم كرد قبل از آغاز حفاري 

به يك تاييديه ديگر نياز است.

حمايت مالي دولت وفاق 
ملي از نفت ليبي 

ايس�نا| دولت مورد تاييد جامعه بين المللي در 
ليبي اعالم كرد 1.5 ميليارد دينار ليبي معادل 1.06 
ميليارد دالر به ش��ركت ملي نفت ليبي به منظور 
حفظ توليد نفت در سال 2020-2019 اختصاص 
داده است. گفته مي ش��ود بانك مركزي ليبي اين 
پول را در يك حساب اضطراري براي شركت ملي 
نفت قرار داده تا طبق برنامه، هزينه شود. اين پول 
از محل هزينه اي كه از سال 2018 براي فروش ارز 
خارجي وضع شده است، تامين مي شود. توليد فعلي 
نفت ليبي حدود 1.3 ميليون بش��كه در روز است. 
ش��ركت ملي نفت ليبي در گذشته مكررا شكايت 
كرده بود كه از س��وي دولت وفاق ملي مس��تقر در 
طرابلس منابع مالي كاف��ي دريافت نمي كند. اين 
شركت هفته گذش��ته اعالم كرد اگر بودجه كافي 
دريافت نكند، توليدش به شدت آسيب خواهد ديد. 
بر اس��اس گزارش رويترز، شركت ملي نفت ليبي 
اعالم كرده كه دولت بودجه مصوب اين ش��ركت و 
زيرمجموعه هايش را امسال بدون اطالع قبلي دو 
بار كاهش داده است. توليد نفت ليبي در سال هاي 
اخير به دليل حمالت، اعتراضات، مناقشات سياسي 
در اين كش��ور پس از انقالب سال 2011، به شدت 

نوسان داشته است.

حمايت روسيه از تقاضاي 
نفت كوبا

ايسنا| ديميتري مدودف، نخست وزير روسيه در 
ديداري كه از كوبا داشت در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا كشتي هاي روس��ي نفتكش ها را به مقصد كوبا 
اسكورت خواهند كرد، به شبكه تلويزيوني روسيه 1 
گفت: تصور مي كنم ما راه هاي ديگري را براي كمك 
به كوبا ب��راي دريافت نفت و محصوالت نفتي پيدا 
خواهيم كرد. وي گفت: ما در اين باره صحبت كرديم 
و توافق كرديم كه طرحي را براي تامين انرژي به كوبا 
طراحي كنيم.محموله هاي نفتي كه هفته گذشته از 
سوي ونزوئال به كوبا رسانده شد، اندكي به اين كشور 
كمك كرد. اما بعيد است حمايت روسيه و ونزوئال، 
مشكالت سوخت كوبا را حل كند و دولت اين كشور 
بس��ياري از تدابير صرفه جويي در انرژي را كه ماه 
گذشته اعالم كرده بود، گسترش داده است.بر اساس 
گزارش رويترز، توليد نفت كوبا در حال حاضر 40 
درصد از نيازهاي اين كشور را تامين مي كند و باقي 
آن سال هاست كه تحت يك توافق تهاتري در قبال 

خدمات پزشكي، از سوي ونزوئال تامين مي شود.

كاهش تقاضاي نفت در امريكا
تسنيم| خط لوله هاي جديد نفت خام حوزه پرمين 
صادرات نفت خام امريكا را تقويت نمي كنند چون 
جنگ تجاري بين امريكا و چين بر تقاضا از طرف آسيا 
تاثير گذاشته است. طبق اطالعات اداره آمار امريكا، 
صادرات اين كش��ور در ماه آگوست 2.73 ميليون 
بشكه در روز بود كه فقط 40 هزار بشكه نسبت به ماه 
قبل از آن افزايش داشت. اين رشد كم صادرات در 
حالي اتفاق افتاد كه دو خط لوله نفت خام بزرگ از 
وست تگزاس به گالف كوست راه اندازي شده است. 
به گزارش بلومبرگ، جان كولمن، تحليلگر شركت 
مشاوره ورود مكنزي گفت: »ظرفيت باالي اين دو 
خط لوله باالخره مورد اس��تفاده قرار مي گيرد ولي 
يك مدت طول مي كشد. نبايد انتظار داشته باشيم 
تمام ظرفيت آنها يك ماهه نشان داده شود«. جنگ 
تجاري امريكا و چين كه قيمت جهاني نفت را پايين 

آورده، بر تقاضا هم به اندازه توليد تاثير مي گذارد
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چرايي ايران ستيزي مشاور سابق ترامپ

راز جنگ طلبي بولتون چه بود؟
نويسنده: جاويد منتظران|

با توجه به بركناري جان بولتون از س��مت مشاور امنيت 
ملي امريكا، اين يادداشت تحليلي، درصدد است تا از راز 
جنگ طلبي نامعقول اين شخص و چرايي ايران ستيزي 

شديد او، پرده بردارد.

   مقدمه
جان بولتون در سال 2018 در سمت مشاور امنيت ملي 
وارد كاخ س��فيد ش��د. با ورود وي به كاخ سفيد بسياري 
نگران آغاز يك جنگ بودند چراكه پيشتر، تندروي بولتون 
بر تمام جهان آشكارشده بود. به عالوه اينكه نسخه هايي 
كه وي به عنوان سومين مشاور امنيت ملي براي سياست 
خارجي ترامپ مي پيچيد، همگي بوي آغاز جنگ مي داد.

درواقع با ورود اين شخص به كاخ سفيد اكثر كارشناسان 
بين المللي اين گونه تحليل مي كردند كه جان بولتون به 
عنوان فردي تهاجمي به دنبال واردكردن امريكا به يك 
جنگ است كه به احتمال بسيار آن جنگ با ايران است، 
چراكه از زمان مسوولي-گرفتن او در كابينه ترامپ، روابط 
ايران و اياالت متحده تيره تر از قبل گرديد چنانكه در ماه 
نخس��ت ورود وي به كاخ س��فيد، دولت اياالت متحده، 
رسمًا از توافقنامه بين المللي برجام خارج و متعاقب آن 
تحريم هاي ش��ديدي عليه ايران وضع ش��د كه تاكنون 

ادامه داشته است.
با توجه به بركناري جان بولتون از سمت مشاور امنيت ملي 
امريكا، در اين يادداشت تحليلي، درصدد برآمديم تا از راز 
جنگ طلبي نامعقول اين شخص و چرايي ايران ستيزي 

شديد او، پرده   برداريم.

   بولتون جنگ طلب در كابينه ترامپ
جان بولتون ازجمله افراد شاخصي در اياالت متحده است 
كه به لحاظ اعتقادات فردي به جريان سياس��ي مذهبي 
اوانجليست متصل اس��ت. اوانجليس��م كه امروزه با ناِم 
مسيحيان صهيونيسم نيز از آنها ياد مي شود، همواره به 
عنوان جريان مذهبي مسيحي بنيادگرا و دست راستي در 
امريكا شناخته شده  كه در اغلب موارد از جريان هاي تندرو 
جمهوري خواه در اين كش��ور حمايت مي كند. تأثيرات 
اين بينش مذهبي بر راهبرد سياسي نظامي جريان هاي 
تندرو جمهوري خواه در منطقه غرب آسيا، چنان عميق 
و گس��ترده اس��ت كه كمتر اقدام مهم سياسي- نظامي 
اين جريان را مي توان يافت ك��ه در آن ردپايي از مذهب 
و آموزه هاي مذهبي مسيحيت صهيونيستي پيدا نباشد. 
آموزه هايي از اين قبيل كه سرزمين فلسطين وجب به وجب 
و تا ابد به اسراييل تعلق دارد در آن ديده مي شود. در راهبرد 
سياس��ي نظامي اين جريان، ايجاد آش��وب و فتنه هاي 
مذهبي در غرب آس��يا و درگيري و اختالف كشورهاي 
اسالمي با يكديگر ايجاد منازعه اي منطقه اي در منطقه 
غرب آسيا، براي ادامه حيات رژيم صهيونيستي و دستيابي 

به اهداف ارضي آن، الزم و ضروري است.
نگاه به دولت اياالت متحده هم نشان مي دهد كه اركان 
مهم و اساس��ي كابينه ترامپ تحت اختيار چهره هايي 
جنگ طلب اوانجليست بوده اس��ت. افرادي كه از زمان 
روي كار آمدن؛ بارها ايران را تهديد به جنگ نموده اند كه 

يكي از شاخص ترين آنها، جان بولتون است.
گرچه از منظر برخي تحليلگران، اين تهديد به جنگ ها 
در راستاي جنگ نرم اين كشور عليه ايران محسوب شود 

ولي به هرحال حضور چهره هايي نظير جان بولتون، مايك 
ِپنس، پمپئو، جرد كوشنر و جيسون گرينبالت در كابينه 
دونالد ترامپ و سابقه استفاده اين افراد از قدرت نظامي 
براي حل اصطالحًا مش��كالت خود با كشورهاي جهان 
اسالم، نشان از جنگ طلبي اين افراد با مسلمانان و در حال 

حاضر با ايران اسالمي دارد
به عالوه اينكه مرور مواضع ش��خصي جان بولتون نشان 
مي دهد ك��ه وي چهره اي ايران س��تيز و جنگ طلب با 
اين كشور است. چنانكه او در س��ال 201۵ مقاله اي در 
نيويورك تايمز با اين عنوان منتشر نمود كه براي متوقف 
كردن بمب ايران، ايران را بمباران كنيد. درواقع بولتون 
ب��راي مقابله با ايران، حمله به تأسيس��ات هس��ته اي و 
تغيير رژيم ايران را درزماني كه توافقنامه برجام با اتكا به 
قطعنامه هاي شوراي امنيت منعقد گرديده بود، پيشنهاد 
داده اس��ت كه همين ديدگاه و پيشنهاد درواقع نشان از 

تندروي و ايران ستيزي شديد و غيرمعقول او دارد.

   استراتژي مقابله با جمهوري اسالمي ايران
بنيادگرايان مسيحي بر اساس اعتقادات و مشتركاتي، با 
رويكردي راديكال به دنبال حوادث آخرالزماني هستند. 
از رژيم صهيونيستي حمايت همه جانبه و بي چون وچرا 
مي كنند كه اين نوع حمايت درواقع، بازتابي از بنيادگرايي 

موجود در اين مذهب است. به عبارت ديگر اعتقاد مذهبي 
بنيادگرايان مس��يحي به حمايت از اسراييل باعث شده 
تا حمايت از اس��راييل در هر ش��رايطي، به اولويت اول 
مسيحيان صهيونيست تبديل شود و دراين بين منافع 
م��ادي مدنظر قرار نگيرد، زيرا اس��راييل نقش اول را در 
تراژدي آخرالزماني بنيادگرايان مسيحي به عهده دارد. 
اينها، آخرالزمان را همراه با ظهور حضرت مسيح و تشكيل 
حكومت جهاني توسط وي مي دانند، اما معتقدند كه اين 
به ظهور مقدماتي نياز دارد كه از مهم ترين آنها تشكيل 
حكومت يهودي در فلس��طين، تخريب مسجد االقصي 
و بازس��ازي مجدد معبد سليمان و نهايتًا جنگ مقدس 

آرماگدون است كه براي ايجاد آن بايد تالش كنند.
با توجه به اينكه تا قبل از انقالب اس��المي، رابطه ايران و 
صهيونيست ها در حد يك متحد راهبردي غيررسمي بود، 
پيروزي انقالب ايران، موجب گرديد كه تهران از موضع  
يك  رابطه راهبردي با صهيونيست ها به  موضع مخالف 
راهبردي با صهيونيس��ت ها درآيد. ب��ه عبارتي با وقوع 
انقالب اسالمي، آن رابطه  راهبردي تهران با صهيونيست ها 
درهم ريخته شد  و درنتيجه تمام تماس هاي رسمي بين  
دو  كشور خاتمه يافت و  رژيم صهيونيستي و جمهوري 
اس��المي ايران به دش��منان  راهبردي  يكديگر تبديل 

گرديدند.

دس��تيابي جمهوري اس��المي ايران ب��ه مجموعه اي از 
تسليحات به ويژه موشك هاي ميان بردي  كه  توان  انجام  
عملياتي عليه رژيم صهيونيستي را به اين كشور مي دهد، 
در كنار هراس از  پيش��رفت هاي صنعت  هسته اي   ايران 
موجب پديداري نگراني هاي امنيتي جدي صهيونيست ها 
از افزايش قدرت جمهوري اسالمي ايران شده است . آنها 
در واكنش به اين نگراني هاي خود، اقداماتي را عليه ايران 

به صورت  مستقيم  يا  غيرمستقيم انجام دادند.
به چالش  كش��يدن   قدرت ايران در موضوع هس��ته اي و 
موشكي و تبديل آن به يك بحران جدي امنيتي و سوق 
دادن جهان به سمت اقدام نظامي عليه ايران ازجمله آن 
تالش هاست. ترور دانشمندان هسته اي ايران، حمايت از 
گروه هاي تجزيه طلب و مخالف ايران، حمله  به  گروه هاي  
لبناني و فلس��طيني موردحمايت ايران طي چند سال 
اخير و بمباران كش��ور س��وريه نمونه هاي��ي از اقدامات 
صهيونيست ها عليه ايران و متحدان و شبه متحدان آن 

در منطقه است.
عالوه براين به لحاظ فكري نيز رژيم صهيونيستي، وجود 
خود را با عدم جمهوري اسالمي ايران تعريف مي نمايد. 
ديدگاهي كه تا حد زيادي ب��ر نگرش هاي ايدئولوژيك 
راست اف�راطي در محافل صهيونيستي متكي بوده كه 
افرادي هم چون نتانياهو از آن  حمايت نموده و بر اساس 

آن خواه��ان مبارزه  با جمهوري اس��المي اي��ران  تا  حد 
اجرايي سناريوي عراق هس��تند. مجموعه  اين  مباحث  
نش��ان مي دهد كه ايران در حلقه اول و اصلي دشمنان 
صهيونيسم قرار دارد و دقيقا براين اساس، اوانجليست ها 
و سياستمداراني همچون جان بولتون كه اولويت اولشان 
حمايت از رژيم صهيونيس��تي است، استراتژي مقابله با 

جمهوري اسالمي ايران را اتخاذ نموده اند.

   نتيجه گيري
ش��ايد بتوان گفت كه مقام مش��اور امنيت ملي امريكا 
مهم ترين و شايد تأثيرگذارترين مسووليت جان بولتون، 
سياستمدار تندرو و بنيادگرايي امريكايي در طول عمر 

كاري اش بوده باشد.
به نظر مي رسد كه او به عنوان يكي از پيروان مسيحيت 
صهيونيسم وظيفه ديني داشته كه براي تسريع در عملي 

شدن حوادثي نظير آرماگدون كوشش كند.
اين طور تحليل مي ش��ود كه او ب��ا نيم نگاهي به جنگ 
آرماگدون كه در بينش اعتقادي اش رخنه كرده اس��ت، 
مواضع جنگ طلبانه اي نسبت به مقوالت سياست خارجي 
در غرب آسيا و كشورهاي اسالمي داشته و از طرفداران 
سفت وسخت ايجاد جنگ با كشورهاي اسالمي نظير عراق 
و افغانستان بوده است، چنانكه در شكل گيري لشكركشي 
امريكا به افغانستان و عراق نيز نقش ايفا نمود. لذا به نظر 
مي آيد كه تالش هاي جنگ طلبانه كنوني وي، در راستاي 

همان حوادث آخرالزماني است.
چنانكه اشاره ش��د، در مدت زماني كه بولتون، مشاور 
امنيت ملي ترامپ بود تالش زيادي كرد كه به تنش هاي 
ميان ايران و امريكا دامن بزند تا به هر ترتيبي كه شده 
جنگ و درگيري نظامي مستقيمي ميان واشنگتن و 

تهران ايجاد گردد.
از منظر ديگر، بسياري از بنيادگرايان در امريكا ازجمله جان 
بولتون، با ن��گاه ويژه به اصول و مباني فكري بنيادگرايان 
مسيحي، حمايت همه جانبه عقيدتي و سياسي و عملي 
از رژيم صهيونيستي را ضروري مي دانند. چنانكه سنت 
فك��ري اين بينش، تحقق س��رزمين موعود يه��ود را به 
عنوان يك هدف در سر مي پروراند و براين اساس هرگونه  
مانع سياس��ي و فكري و عملي براي تحقق  اين  عقيده را 
دش��من ايدئولوژي خود تلقي مي كنند. با اين حس��اب 
به خوبي مي توان علت ايران ستيزي افرادي نظير بولتون 

و همفكرانش و جنگ طلبي شان با ايران را درك نمود.
براين اساس، بولتون و هم فكرانش در تالش اعتقادي خود 
براي جنگ با تهران به اين مساله اهميت نمي دهند كه 
چه كسي و كساني در جنگ احتمالي ميان امريكا و ايران 
آسيب مي بينند، حتي اگر اين آسيب به قيمت از دست 
رفتن جان س��ربازان بي ش��مار امريكايي و هزينه مالي، 

اقتصادي و نظامي هنگفتي براي اين كشور باشد.
بولت��ون به عنوان يكي از عناصر مه��م و تأثيرگذار فرقه 
بنيادگرايان مس��يحي، به هر شكل ممكن درصدد بوده 
تا موضوع تهديدات امريكا را به جنگ واقعي عليه ايران و 
به نفع رژيم صهيونيستي، تبديل نمايد، لذا اين احتمال 
وجود دارد كه يكي از داليل مهم بركناري او از مسووليت 
مهم مش��اور امنيت ملي اياالت متحده، همين مس��اله 
جنگ طلبي نامعقول و زمينه چيني هاي بي پايان او براي 

شكل گيري جنگ با ايران بوده باشد.
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تروريسم اقتصادي امريكا 
خطرناك تر از داعش

كارشناسان معتقدند دالر به ابزار سلطه امريكا 
بر دنيا تبديل ش��ده اس��ت. در اين ميان، پيامد 
تروريس��م اقتصادي امريكا از گروه هايي مانند 
داعش بيشتر است و با هزينه كمتر و نتيجه بيشتر 

به اجرا مي رسد.
نفوذ دالر در اقتصاد جهان��ي و مراودات تجاري 
و مالي كش��ورها انكارناپذير اس��ت و از قرارداد 
»برتون وودز« كه جايگزيني دالر با طال به عنوان 
پشتوانه پولي بين كشورها به رسميت شناخته 
شد تاكنون ارز ديگري نتوانسته جايگاه دالر را از 
آن خود كند به طوري كه امروز ۶0 درصد ذخاير 

جهاني به دالر است.
به دليل انحصار امريكا در اين ارز و اعمال نفوذ و 
سوءاستفاده هايي كه امريكايي ها براي افزايش 
قدرت جهاني خود از طريق دالر صورت داده اند، 
كشورها به دنبال كاهش وابستگي خود به دالر 

هستند.
در اي��ران هم هر چن��د پس از خ��روج امريكا از 
برجام مهم ترين دلي��ل افزايش نرخ ارز از جمله 
دالر س��ركوب تورم در سال هاي گذشته بود اما 
بيشترين تحريم ها از جانب دالر به كشور تحميل 
شد. بسته شدن دريچه هاي نقل و انتقاالت مالي 
دالرمحور و به فروش نرس��يدن نفت ايران و نيز 
كاهش درآمده��اي دالري و افت جريان عرضه 
دالر منجر به التهاب فضاي اقتصادي كشور شد.

البته اين مشكل تنها به ايران محدود نمي شود و 
امروز بسياري از كشورها به واسطه پديده سلطه 
و انحصار دالر با مش��كالتي مواجهند و نوسانات 
دالري و اعمال مقررات مالي خودخواهانه در اين 
حوزه از سوي امريكا باعث شده اقتصاد كشورها 
تحت تاثير از اين جريان آسيب ببينند و در مقابل 

اقتصاد امريكا ضعيف تر شوند. 
»يحي��ي آل اس��حاق« فعال اقتص��ادي و عضو 
ات��اق بازرگان��ي در گفت وگو با پژوهش��گر ايرنا 
درباره س��خنان رييس جمه��وري در خصوص 
سوءاستفاده هاي امريكا از دالر كه مصداق ترويسم 
اقتصادي است با صحه گذاشتن بر اين واقعيت 
گفت: قس��مت عمده معام��الت و فعاليت هاي 
اقتصادي كش��ورها بر پايه دالر اس��ت و همين 
انحصار امري��كا در دالر و تهديداتي كه از طريق 
دالر انجام مي دهد باعث شده كه امروز ۶0 درصد 

ذخاير جهاني به دالر باشد.
وي با بيان اينكه نوسانات دالر اقتصاد دنيا را تحت 
تاثير قرار مي دهد، اظهار داش��ت: سوءاستفاده 
امريكا از اي��ن قدرت، دنيا را نگران كرده اس��ت 
چرا كه هر لحظ��ه با هر تصميم امري��كا درباره 
دالر امكان آسيب وارد شدن به اقتصاد كشورها 
وجود دارد. به همين دليل اعضاي اتحاديه اروپا 
نسبت به يكسان س��ازي واحد پولي خود اقدام 
كردند و از اين طريق توانس��تند تا حدي در برابر 
دالر مق��اوم ش��وند.  اين فعال اقتص��ادي ادامه 
داد: با رش��د اقتصاد چين در دني��ا و آغاز جنگ 
اقتصادي اين كش��ور با امريكا ش��اهد بوديم كه 
يكي از بزرگ ترين اقتصاده��اي دنيا هم دالر را 
از فعاليت هاي اقتصادي خود حذف كرد و امروز 
چين با ۶0 كشور دنيا معامالت غيردالري دارد. 

آل اسحاق با بيان اينكه امريكا با همه كشورها وارد 
جنگ اقتصادي شده اس��ت، گفت: امروز چهره 
جنگ تغيير يافت��ه و به جاي جنگ نظامي بين 
كشورها شاهد جنگ اقتصادي هستيم كه البته 
در سال هاي گذشته هم اين موضوع وجود داشته 
اما در دوره رياست جمهوري ترامپ به اوج خود 

رسيده است. 
وي تاكيد كرد: امريكا خود را در جنگ اقتصادي 
با كش��ورها موفق مي بيند و با همين ابزار دالر و 
سيستم سوئيفت و غير س��وئيفت اين جنگ را 
مديريت كرده اس��ت به طوري كه هر معامله اي 
بيش از 10 ه��زار دالر بايد با اجازه اين كش��ور 
انجام شود وگرنه اجازه نقل و انتقاالت دالر داده 
نمي شود و كشورها مورد تنبيه و تحريم امريكا 

قرار مي گيرند.
اين فعال اقتصادي با بيان اينكه نخ تسبيح تمام 
مبادالت تجاري در دنيا دالر است و امريكا از اين 
موضوع سوءاستفاده مي كند، گفت: دالر به ابزار 
سلطه بر دنيا تبديل ش��ده است. نفوذ تروريسم 
اقتصادي از گروه هاي تروريس��تي مانند داعش 
هم بيشتر است و با هزينه كمتر و نتيجه بيشتر 

به اجرا مي رسد. 
آل اس��حاق با اشاره به عزم جهاني براي شكست 
انحصار دالر در اقتصاد دنيا اظهار داش��ت: عزم 
بين المللي براي اينكه كشورها از سلطه دالر خارج 
شوند به وجود آمده و آغاز شده است و همان طور 
كه گفته شد بسياري از كشورها نسبت به انجام 
معامالت غير دالري اق��دام كرده اند و ايران هم 
با موافقتنامه اوراس��يا كه يكي از موضوعات آن 
مبادالت مالي و تجاري با ارز ملي بين كشورهاي 

عضو است به اين حركت جهاني پيوست.
وي تاكيد كرد: مطمئن هس��تيم كه به زودي با 
ايجاد اتحاد بين كشورها براي شكست انحصار 

دالر، اقتدار دالري امريكا به زمين مي خورد. 
يكي از راهبردي ترين راهكار شكست برنامه هاي 
ترامپ براي تحت س��لطه قرار دادن كشورها و 
تحريم آنها، افزايش منافع مشترك و قراردادهاي 
برد- برد بين كشورها است. چنانكه ديديم به دليل 
وجود منافع هندي ها و افغان ها در بندر چابهار اين 

بندر معاف از تحريم ها شد.
در بحث خروج از س��لطه دالر هم نياز به تعريف 
منافع مشترك بين كش��ورها داريم به اين معنا 
كه اجراي قراردادهاي غيردالري براي هر كشور 
طرف ايران داراي مزيت و جذاب باشد. البته ايران 
تجربه مراودات تجاري غيردالري با كشورهاي 
همسايه، چين و هند را دارد كه اگر در معامالت 
گسترده و با حجم مالي باال به اجرا برسد مي تواند 

اين سالح سرد امريكايي ها را غالف كند.

شكست سياست هاي محور ضد ايراني البي هاي امريكا در مجامع بين المللي
عماد آبشناس| اسپوتنيك| 

پنج ش��نبه هفته آينده، انتخاب��ات تعيين جانش��ين يوكيو آمانو، 
مدي��ركل آژانس بين الملل��ي اتمي برگزار خواهد ش��د. متن ذيل 
بخش��ي از گزارش راديوي ملي ونزوئال در اين زمينه اس��ت كه در 

ادامه آمده است: 
»در حالي كه برخي كش��ورها به دنبال استفاده صلح آميز از انرژي 
هسته اي درجهان هستند، برخي ديگر از آن براي كشتار و قتل عام 
مردم از جمله در هيروش��يما و ناكازاكي در ژاپن استفاده كرده اند 
يكي از نامزدهاي تصدي اين پس��ت، رافائل گروسي، سفير فعلي 
آرژانتين در اتريش و دستيار سابق مديركل آژانس بين المللي انرژي 
اتمي اس��ت. اخيرا آقاي پمپئو، وزير خارجه امريكا وي را به حضور 
پذيرفته است امريكا به بسياري از كشورهاي عضو اين آژانس اعمال 
فش��ار مي كند و در حال البي است تا گروسي جايگزين آمانو شود 
اين در حالي است كه اين ش��خص، اخالق مدار نبوده و فايل هاي 
صوتي زيادي منتسب به وي وجود دارد كه در حال ارايه اطالعات 
به افرادي در خارج از آژانس است. گروسي از حمايت دولت ماكري 
)رييس جمه��ور آرژانتين( و دولت امريكا برخوردار اس��ت. دولت 
ماكري، پيوند قوي با صهيونيسم بين المللي دارد هرچند نامزدي 
رافائل گروسي هنوز علني نشده، اما دولت امريكا از هم اكنون براي 
انتخاب وي به عنوان رييس آينده آژانس در حال البي با كشورهاي 
مختلف است. وي بين چهار نامزد رياست آينده آژانس بين المللي 
انرژي اتمي قرار دارد. ديگر نامزدها رومانيايي، آفريقايي و نفر ديگر 
از اسلواكي هستند. گروسي مورد حمايت البي دولت امريكا است. 
گروسي در عرصه فعاليت هاي هسته اي خود در آژانس مورد مواخذه 
است او به خاطر سابقه قبلي كاري خود در آژانس، ارتباط قوي با اين 
سازمان دارد. گروسي درزمان حضورش در آژانس، متهم به افشاي 
اطالعات سري درباره كشورهاي عضو آژانس شده است. حتي اورا 

به جاسوسي براي سازمان سيا متهم كرده اند.
وي اطالعاتي را به برخي س��فرا داده اس��ت وي اطالعاتي را درباره 
برخي كش��ورهاي عضو از جمله ايران به ديگر كشورها داده است. 
پمپئو ماه اوت با گروسي در واشنگتن ديدار كرد. امريكا از او حمايت 
مي كند و مدعي است كه يك گزينه كامل است. چين هنوز حمايت 
خودرا از گروس��ي اعالم نكرده است. بايد منتظر ماند تا ديد نتيجه 
انتخابات چه خواهد شد آنچه به زودي مشخص خواهد شد، براي 
جهان بسيار حائز اهميت است و امريكا با البي و فشار و تحميل خود 

مي خواهد گروسي رييس شود.... “
اين بار مقاله خود را با اين گزارش ش��روع كردم چون بخش بزرگي 
از مطالبي كه مي خواس��تم بحث كنم در آن بود بسياري از مجامع 
بين المللي امروزه به ابزاري در اختيار ايالت متحده و متحدين آن 

تبديل ش��ده و به همين دليل كارايي خودرا از دست داده هدف از 
تاسيس س��ازمان ملل اين بود كه اين س��ازمان براي جلوگيري از 
بروز جنگ و خونريزي هاي جديد فعاليت كند اما از زماني كه اين 
س��ازمان تاسيس ش��ده تا به حال يك روز نيست كه ايالت متحده 
امريكا و متحدانش در جايي ازجهان كشتاري راه نينداخته باشند 
و حتي يك بار هم نشده كه سازمان ملل واكنشي نشان دهد. حتي 
زماني كه اسراييل مقر سازمان ملل در شهر قانا در جنوب لبنان را 
هدف قرار داد و چندين كودك و زن و پير كه به آنجا پناه برده بودند 
را قتل عام كرد، سازمان ملل سكوت كرد. در يمن مقر سازمان ملل 
توسط ائتالف سعودي بمباران شد اما سازمان ملل هيچ اعتراضي 
به فعاليت هاي اين ائتالف نشان نداد حتي زماني كه ائتالف سعودي 
كودكان يمني را قتل عام مي كرد و قرار بود كه يك بيانيه بر عليه آنها 
صادر ش��ود تا به دليل كشتار كودكان عربستان محكوم شود آقاي 
بان كي مون دبيركل وقت سازمان ملل به صراحت اعالم كرد كه به 
دليل فشارهاي مالي عربستان سعودي سازمان ملل چنين بيانيه اي 
را ص��ادر نخواهد كرد و جالب تر اينكه كارمنداني كه اين گزارش را 

تهيه كرده بودند بعدها اخراج شدند.
 هدف از تاسيس سازمان بين المللي انرژي هسته اي كنترل ساخت 
تس��ليحات هسته اي و جلوگيري از گسترش آن در جهان است اما 
حتي يك بار هم نشده كه اين سازمان حتي به صورت ظاهري هم 
كه ش��ده اعتراضي به برخورداري اسراييل از بيش از200كالهك 
هسته اي نشان دهد. حتي وقتي كه ايالت متحده، تنها كشوري كه از 
سالح هسته اي عليه بي گناهان استفاده كرده، از توافقنامه هايي كه 
براي جلوگيري از گسترش تسليحات كشتار جمعي هسته اي ايجاد 
شده اند خارج مي شود اين س��ازمان هيچ واكنشي نشان نمي دهد 
بديهي است كه ايالت متحده تالش خواهد كرد از قدرت البي گري 
خود نهايت استفاده را انجام دهد تا رييس سازمان بين المللي انرژي 
هسته اي عامل آن باشد چون در آن صورت مي تواند نهايت بهره وري 
را عليه رقيبان خود در سطح بين المللي از اين سازمان داشته باشد.

 آيا ديگر كش��ورها هم بايد دست روي دست بگذارند و اجازه دهند 
امريكا در س��ازمان بين المللي انرژي هسته اي فاعل مايشاء باشد؟ 
قطعا در صورتي ك��ه فردي كه عامل ايالت متحده اس��ت درراس 
س��ازمان بين المللي انرژي هسته اي قرار گيرد اس��رار بسياري از 
كش��ورهايي كه برنامه هاي صلح آميز هس��ته اي دارند در معرض 
تجس��س امريكا و متحدين اش قرار خواهد گرف��ت و بالطبع اين 
كشورها نسبت به همكاري با اين سازمان حساس خواهند شد آيا 
وقت آن نرسيده كه كش��ورهاي جهان با هم متحد شوند و جلوي 
سيطره ايالت متحده بر مجامع بين المللي را بگيرند تا شايد جهان 

چند صباحي روي خوش به خود ببيند؟

سيد علي قائم مقامي|مركز بين المللي مطالعات صلح| 
سياست تهاجمي محور رژيم صهيونيستي اسراييل، آل سعود و امارات به 
رهبري امريكا و انگليس در خليج فارس و عليه كشورهاي منطقه به ويژه 
جمهوري اسالمي ايران شكست خورده است. محور شرارت و توسعه طلبي 
اسراييل، آل س��عود و امارات؛ عليه عراق تا سوريه، يمن تا قطر و دشمني 
آنها با ايران و تركيه به عنوان دو كش��ور قدرتمند منطقه از لحاظ سياسي، 
امنيتي و نظامي و اقتصادي شكست خورده و همه توطئه هاي اين محور 
شرارت مانند بومرنگ به خودشان برگشته است. بعد از آغاز بهار عربي با شعار 
آزادي و دموكراسي، رژيم هاي ديكتاتوري و خانداني حاكم بر كشورهاي 
عرب زبان متزلزل و حتي در برخي از كشورها از جمله تونس، يمن و مصر 
رژيم ها با قيام مردمي سرنگون شدند. شعله هاي آتش انقالب آزادي خواهي 
و دموكراسي خواهي دامن نظام پادشاهي و شيخ نشين خليج فارس را نيز 
گرفت. رژيم آل سعود و امارات و قطر براي دور كردن شعله هاي آتش، تدابيري 
انديشيده و آن را به سوي سوريه، ليبي و يمن سوق دادند. براي سركوب مردم 
بحرين به اين كشور حمله و اشغال كردند. در سوريه، ليبي و يمن گروه هاي 
تروريستي س��لفي وهابي و تكفيري را س��ازماندهي و با انواع سالح هاي 
امريكايي، انگليسي و اسراييلي تجهيز كردند. محور شرارت براي توجيه و 
مشروعيت بخشيدن به توسعه طلبي و سياست تهاجمي خود ايران را دشمن 
مشترك خطرناك كه مي خواهد با اجراي طرح هالل شيعه امپراتوري ايران 
فارس را بر منطقه حاكم كند، به بسيج نيرو اقدام كردند و به مقابله پرداختند. 
محور شرارت تالش كرد ارتباطات منطقه اي و بين المللي ايران را كه منبع 
و منشأ مادر نهضت مقاومت ضدامپرياليستي و ضدصهيونيستي در جهان 
اسالم و عرب است، قطع و آن را از درون متالشي كند. اما ائتالف صهيونيستي 
و وهابي منطقه اي و بين المللي در سياست هاي منطقه اي شكست خورد. از 
جمله اين محور كه عليه سوريه در راستاي سرنگوني بشار اسد بسيج شده 
بود فروپاشيد و ارتش ملي عربي سوريه به فرماندهي بشار اسد با حمايت هاي 
ايران و روسيه بيش از هفتاد درصد خاك سوريه را از گروه هاي تروريستي 
پاكسازي و تحت حاكميت دولت سوريه قرار داد. همچنين به علت حمايت 
قطر از جريانات اخوان المسلمين، ائتالف بين قطر و رژيم سعودي و امارات نيز 
متالشي شد. حتي رژيم آل سعود تالش كرد كه قطر را نيز اشغال كند. اما قطر 
با كمك ايران و تركيه از محاصره رژيم آل سعود و امارات و وابستگان منطقه اي 
آنها در خليج فارس نجات يافت. دوحه براي كسب حمايت امريكا از قطر در 
مقابل سياست تهاجمي رژيم آل سعود و امارات در سال 2017 ميالدي، از 
واشنگتن 12 ميليارد دالر سالح خريد. در حالي كه ترامپ يك هفته قبل از 
قرارداد تسليحاتي قطر را به حمايت از تروريسم متهم كرده بود. نيروي هوايي 
ائتالف عربي متشكل از ۵ كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس شامل 
عربستان سعودي، امارات متحده عربي، قطر، كويت و بحرين و با همراهي 
مراكش، مصر، اردن و سودان و سومالي به رهبري محمد بن سلمان وليعهد 
خاندان سعودي در ۶ فروردين 1۳۹۴ با نام عمليات توفان قاطعيت حمالت 

خود را عليه يمن آغاز كردند. هدف رژيم سعودي در حمله به يمن اشغال 
يمن يا تجزيه آن كشور بود. اما بعد از پنج سال جنگ خونين يك جانبه عليه 
مردم مظلوم يمن، تخريب زيرساخت هاي اين كشور و تحميل فاجعه انساني 
نظير و فقر و گرسنگي و بيماري واگير بر مردم يمن، شكست خورده است. 
مردم مظلوم يمن با حمايت سياسي و انساني جمهوري اسالمي ايران به پا 
خاست و اكنون به تهديد عمده اي عليه موجوديت رژيم ديكتاتور و پادشاهي 
سعودي تبديل شده است. عالوه بر آن رژيم آل سعود كه صدها ميليارد دالر 
از امريكا سالح آفندي و پدافندي به ظاهر پيشرفته خريداري و انبار كرده 
است. اما اكنون در مقابل موشك ها و پهپادهاي ارتش يمن و انصار اهلل وارث 
موشك هاي ارتش سابق يمن است به زانو درآمده است. پايگاه هاي راداري، 
نظامي هوايي، دريايي و ناوگان پنجم امريكا و پايگاه هاي نظامي انگليس و 
فرانسه در 11كشور عرب خليج فارس و درياي عمان و درياي سرخ، اسراييل   
    مصر و سومالي نتوانسته اند امنيت كشورهاي منطقه و منابع نفت و گاز را 
تامين و حفظ كنند. چنانكه تاسيسات نفتي آرامكو با حمالت موشكي و 
پهپادي ارتش مقاومت يمن شديدا آسيب ديد.  رژيم امارات و آل سعود به 
بهانه مقابله با نفوذ ايران در يمن، به قتل عام مردم و تخريب كشور يمن ادامه 
مي دهند. اما مساله اصلي بين رژيم آل سعود و جنبش مقاومت مردم يمن، 
مساله نفوذ ايران نيس��ت، بلكه سياست سلطه طلبانه محور شرارت رژيم 
سعودي و شيخ زايد بن سلطان آل نهيان و اسراييل عليه يمن در راستاي 
كنترل منابع نفت و گاز، تجارت دريايي، صدور نفت و گاز از كشورهاي منطقه 
خليج فارس و درياي عمان و درياي سرخ و تنگه هرمز و باب المندب و محاصره 
ايران و شكست محور مقاومت ضدامپرياليستي و ضدصهيونيستي و تحميل 
طرح معامله قرن براي نابودي كامل مقاومت فلسطين و راندن مردم فلسطين 
از سرزمين هاي مادري ايجاد دولت يهود در فلسطين و قدس اشغالي است. 
شكست محور شرارت در جنگ يمن همه طرح ها عليه محور مقاومت را 
برباد خواهد داد و در آينده نزديك آتش ناامني برون مرزي كشورهاي عرب 
خليج فارس به درون اين كشورها نيز سرايت خواهد كرد. شايد قتل سرلشكر 
عبدالعزيز الفغم فرمانده يگان گارد ويژه محافظ سلمان بن عبدالعزيز نيز 

پيام آور آغاز در بحران سياسي و امنيتي داخل عربستان باشد.
 كش��ورهاي محور ش��رارت و به ويژه رژيم آل سعود و امارات متحده عربي 
با محوريت ابوظبي بدانند كه تنه��ا راه تامين و حفظ امنيت و صلح پايدار 
منطقه اي، نه رقابت خصمانه و مخرب، بلكه رقابت در راستاي تامين و تقويت 
صلح و همكاري امنيتي و اقتصادي منطقه اي؛ سرمايه گذاري مشترك در 
بخش هاي رفاهي و رشد و توسعه اقتصادي و فرهنگي، خروج از دايره بسته 
خريد سالح و انبار كردن آنها، تكيه حكومت هاي كشورهاي منطقه بر توان 
مردم اين كشورها، برچيدن پايگاه هاي نظامي دولت هاي غربي در كشورهاي 
عرب خليج فارس و درياي عمان است. تكيه به قدرت هاي بيگانه و نيروي 
نظامي غربي، امنيت و صلح را در كشورهاي منطقه به بار نخواهد آورد و به 

آشوب و ناامني بيش از پيش دامن خواهد زد.

يادداشت

  ش�ايد بتوان گفت كه مقام مشاور امنيت ملي امريكا مهم ترين و ش�ايد تأثيرگذارترين مسووليت جان بولتون، سياستمدار تندرو و بنيادگرايي 
امريكايي در طول عمر كاري اش بوده باشد. به نظر مي رسد كه او به عنوان يكي از پيروان مسيحيت صهيونيسم وظيفه ديني داشته كه براي تسريع در 
عملي شدن حوادثي نظير آرماگدون كوشش كند. اين طور تحليل مي شود كه او با نيم نگاهي به جنگ آرماگدون كه در بينش اعتقادي اش رخنه كرده 
است، مواضع جنگ طلبانه اي نسبت به مقوالت سياست خارجي در غرب آسيا و كشورهاي اسالمي داشته و از طرفداران سفت وسخت ايجاد جنگ 
با كشورهاي اسالمي نظير عراق و افغانستان بوده است، چنانكه در شكل گيري لشكركشي امريكا به افغانستان و عراق نيز نقش ايفا نمود. لذا به نظر 

مي آيد كه تالش هاي جنگ طلبانه كنوني وي، در راستاي همان حوادث آخرالزماني است.

برش



خبر كالن 9 كالن

نظامهوشمندمالياتينبضفسادراريشهكنميكند

شكاف چشمگير دستمزدي ميان كشاورزان زن و مرد

3 هزار و 956 فرصت شغلي از محل تعاوني ها

رييس كل سازمان امور مالياتي كشور با تاكيد بر اينكه 
هر ميزان فساد، اعتماد عمومي را خدشه دار مي سازد، 
گفت: با حركت به سمت ماليات هوشمند، نبض فساد 

را از همان ابتدا ريشه كن مي كنيم.
اميدعلي پارسا، در همايش��ي كه با حضور دادياران، 
دادي��اران مس��وول و دبيران دادس��تاني در مناطق 
هفتگانه مالياتي كشور، با اشاره به اينكه سهم ماليات 
از توليد ناخالص داخلي در ايران به نسبت كشورهاي 
ديگر، به ويژه كشورهاي توس��عه يافته پايين است، 
عنوان داشت: اين نسبت در كشورهاي توسعه يافته 
حدود 25 تا 30 درصد و در كشورهاي در حال توسعه 
حدود 15 تا 18 درصداست كه البته اين رقم در ايران 
حدود 8 درصد مي باشد. وي با بيان اينكه پايين بودن 
اين نس��بت به وضوح نش��ان مي دهد كه ميزان فرار 
مالياتي و ميزان معافيت هاي مالياتي در ايران باالست، 
گفت: ح��دود 40 درص��د اقتصاد كش��ور از ماليات 
معاف اس��ت و اين امر، در كنار پايين بودن نرخ هاي 
مالياتي و فرارهاي مالياتي گسترده، باعث شده ميزان 
درآمدهاي مالياتي در كشور به نسبت حجم اقتصاد، 
پايين باشد. پارسا اظهار كرد: اگرچه شاخص نسبت 
ماليات به توليد ناخالص داخلي رقم پاييني را نشان 
مي دهد، با اين حال، اقش��ار مختلف جامعه احساس 

مي كنند كه ماليات بااليي مي پردازند.
رييس كل س��ازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه 
مبارزه با فساد، قاطعيت، شجاعت و صبوري مي طلبد، 
گفت: طبيعتا مبارزه با فساد، پيامدهايي نيز در بر دارد 

و كارگزاران اين حوزه با فشارها و تنش هايي رو به رو 
مي شوند; اما در نهايت نتيجه كار كه ايجاد يك نظام 
اداري سالم و پاك اس��ت، آرامش و انگيزه مضاعفي 
را ب��ه دنبال م��ي آورد. معاون وزير ام��ور اقتصادي و 
دارايي همچنين با بيان اينكه اگر مردم متناس��ب با 
توان واقعي خود در توسعه و ساخت كشور مشاركت 
نداشته باشند، مس��ائل زيادي پيش مي آيد، گفت: 
طبيعتا مبارزه با فرار مالياتي باعث مي شود كه اعتماد 
مردم به دستگاه مالياتي افزايش يابد و البته سياست 
نظام مالياتي اين است كه درآمدهاي مالياتي امسال 

براساس شناسايي فرارهاي مالياتي و از طريق منابع 
جديد مالياتي تامين شود. پارسا گفت: فرار مالياتي، 
عنواني شيك و ظاهري فريبنده براي واقعيتي است 
كه نام آن دروغ پردازي، جعل اس��ناد و دست كردن 
در جيب مردم و خوردن حق مردم اس��ت. وي تاكيد 
كرد: اگر افراد متناسب با درآمد و ثروت و مصرف شان 
ماليات پرداخت كنند، اداره كشور با اتكا بر ماليات ها 

مقدور است.
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت: تمامي 
اقتصاددانان با هر گرايش و سليقه اي بر اين موضوع 

كه بهترين روش تامين مالي بودجه براي اداره كشور، 
ماليات اس��ت، اجماع دارند؛ چرا كه اين روش داراي 

كمترين فشار تورمي بر مردم است.
وي تنها راه مبارزه اساس��ي و سيستماتيك با فساد 
را اجراي »ماليات هوش��مند« عن��وان كرد و گفت: 
هوشمند سازي يا مدرن س��ازي نظام مالياتي منوط 
به دريافت تمامي ريزداده هاي مربوط درآمد، ثروت 
و مصرف افراد است. پارس��ا با بيان اينكه اداره پايدار 
و مطلوب كش��ور فقط با تكيه بر »نظام مالياتي كارا، 
منصف و هوشمند« امكان پذير است، عنوان داشت: 
نظام مالياتي براي توس��عه، نيازمند برداشتن دو گام 
اساسي است. نخست اجراي طرح جامع مالياتي و دوم 

مدرن سازي يا هوشمند سازي نظام مالياتي.
وي افزود: گام نخست مدرن سازي با تالش همه جانبه 
مديران و كاركنان سازمان برداشته شده و هم اكنون 
شاهد اجراي سراسري طرح جامع مالياتي در كشور 
و الكترونيكي ش��دن تمام��ي فراينده��ا و خدمات 
مالياتي هس��تيم. اما در خصوص گام دوم، الزم است 
تمامي اطالعات م��ورد نياز طرح جام��ع مالياتي از 
دستگاه هاي ذي ربط دريافت و در بانك هاي اطالعاتي 
اين طرح ذخيره ش��ود و هر آنچه نظ��ام مالياتي در 
قالب ريزداده هاي اطالعات اقتصادي افراد نياز دارد 
را به دس��ت آورد. رييس كل س��ازمان امور مالياتي 
كشور اظهار داش��ت: براي توفيق در گام دوم، الزاما 
همكاري همه دس��تگاه هاي ذيربط ب��راي دريافت 
ريزداده هاي مورد نياز ضرورت دارد و س��اير طرح ها 

و برنامه ه��اي مرتبط ب��ا گام دوم، از قبيل اس��تقرار 
پايانه هاي فروشگاهي و اجراي ماده 169 و 169 مكرر 

نيز در توفيق هر چه بيشتر، حايز اهميت است.
وي خاطرنشان كرد: با ريزداده مبنا شدن سيستم هاي 
اطالعاتي س��ازمان، گام دوم هوشمندس��ازي نظام 
مالياتي برداش��ته خواهد ش��د و عمال ام��كان تهيه 
اظهارنام��ه پيش فرض ب��راي موديان با اس��تناد به 

اطالعات دقيق و شفاف ميسر مي گردد.
دكتر پارس��ا همچنين تاكيد كرد: براي موفقيت در 
برنامه مبارزه با فس��اد، بايد سبك مديريتي سازمان 
تغيير كن��د و از س��بك اداري و بروكراتيك، حافظ 
منافع موجود، مصلح انديش و مسامحه گر دور شويم 
و مفاسد اداري به سرعت شناسايي و با مجازات هايي 

سنگين روبه رو شوند.
وي افزود: بايد با تغيير قاعده بازي و انگيزه س��ازگار 
كردن قواعد بازي، به س��مت راس��تگويي و درست 
كرداري حركت كنيم و قوانين و بخشنامه ها، شفاف 
و تفسير ناپذير شده و تضمين هاي الزم براي مبارزه 
با فس��اد را به وجود آوريم تا نفع راستگويي بيشتر از 

دروغگويي باشد.
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور بر مديريت و كار 
جهادي در دستگاه مالياتي تاكيد كرد و گفت: مديريت 
جهادي بدين معناس��ت كه يك مدير متخصص كه 
پرشور و ش��وق و مملو از انرژي است، كار موثر انجام 
دهد و به فضل خدا بقيه به كمك او مي آيند و در مسير 

مبارزه با فساد، همه فشارها را تحمل مي كند.

گروه اقتصاد كالن| 
گ��زارش مركز آمار و اطالعات راهب��ردي از وضعيت 
دستمزد مشاغل منتخب بخش كشاورزي در مناطق 
روستايي حاكي از آن است كه در بخش كشاورزي و 
در همه سطوح درآمدي كارگران مرد بيش از كارگران 
زن دستمزد مي گيرند.  به گزارش »تعادل« مركز آمار 
ايران همه س��اله طرحي را با عن��وان »قيمت فروش 
محص��والت و هزينه خدمات كش��اورزي در مناطق 
روستايي كشور« همزمان با اجراي طرح »آمارگيري 
از قيمت خرده فروش��ي ها و خدم��ات مصرف خانوار 
روستايي« انجام مي دهد كه نتايج آن شامل اطالعات 
مربوط به 117 قلم محص��ول )زراعي، باغي و دامي(، 
10 قلم خدمت ماشيني و 7 قلم خدمت نيروي انساني 
مي باش��د كه اين اطالعات از مراجعه به آبادي نمونه 
در هر دوره آمارگيري به دست آمده است. در همين 
راستا مركز آمار و اطالعات راهبردي به دليل اهميت و 
كاربرد اطالعات مربوط به مزد نيروي انساني شاغل در 
بخش كشاورزي در تعيين روابط بين كارگر و كارفرما 
و همچنين تعيين قيمت تمام شده محصوالت، نسبت 

به بررسي آمار و اطالعات حاصل از اين طرح، پرداخته 
است. بررسي نتايج اين طرح در بهار 1398 در خصوص 
مزد كارگران مشاغل منتخب كشاورزي نشان مي دهد، 
بيشترين متوس��ط مزد روزانه در ميان مردان با رقم 
112 هزار و 500 تومان به كارگر »نهركش و مرزبند« 
و كمترين متوسط مزد روزانه به كارگر »ميوه چين« 

با رقم 64 هزار و 900 تومان، اختصاص داشته است.
همچني��ن در بين زن��ان، بيش��ترين و كمترين مزد 
روزانه به ترتيب به كارگر »نش��اكار« با رقم 126 هزار 
و 400 تومان تعلق داشته و كمترين مزد روزانه زنان 
مانند م��ردان به كارگر »ميوه چين« با رقم 52 هزار و 
800 تومان اختصاص دارد. با توجه به درصد تغييرات 
متوسط مزد روزانه مردان كارگر در بهار 1398 نسبت 
به فصل مشابه سال قبل، مشاهده مي گردد كه متوسط 
مزد روزانه كارگران مرد »نهركش و مرزبند« بيشترين 
افزايش و متوسط مزد روزانه كارگران مرد »نشاكار« 
كمترين افزايش را داشته است، اين در حالي است كه 
بيشترين افزايش در متوسط مزد روزانه كارگران زن در 
بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل، مربوط به 

كارگران زن »ميوه چين« بوده است. قابل ذكر است در 
بهار1398، متوسط مزد روزانه مردان در تمام مشاغل 
منتخب كشاورزي افزايش داشته است، از سوي ديگر 
اين افزايش مزد براي زنان، در تمام مشاغل منتخب 
كشاورزي مش��اهده مي شود. با توجه به متوسط مزد 
مشاغل منتخب كش��اورزي در استان هاي كشور در 
بهار 1398، باالترين متوسط مزد براي مردان مربوط 
به كارگر »دروگر غالت« در استان آذربايجان شرقي 
با تقريبًا 154 هزار و 600 تومان و پايين ترين متوسط 
مزد مربوط به كارگر »نش��اكار« در اس��تان خراسان 
رضوي با تقريب��ًا 95 هزار و 400 تومان بوده اس��ت. 
از س��وي ديگر در بهار 1398، باالترين و پايين ترين 
متوس��ط مزد براي زنان در بين استان هاي كشور، به 
ترتيب مربوط به كارگر »نشاكار« در استان گيالن با 
تقريبًا 168 هزار و 300 تومان و كارگر »ميوه چين« 
در اس��تان هرمزگان با تقريبا 92 هزار و 300 تومان 
مي باشد. بررسي شكاف جنسيتي مزد در بهار 1398، 
نشان مي دهد بيشترين شكاف مذكور، به مانند بهار 
1397، به كارگر »دروگر غالت« )39.2 درصد( تعلق 

داشته است. به عبارت بهتر39.2 درصد متوسط مزد 
مردان بيش از زنان مي باش��د. از سوي ديگر كمترين 
شكاف جنسيتي مزد در بهار 1398، به كارگر »وجين 
كار و تنك كار« با )منفي 12.4درصد(، اختصاص دارد، 
كه اين مهم نشان دهنده بيشتر بودن متوسط مزد زنان 
نسبت به مردان است. بررس��ي ها نشان مي دهد كه 

شكاف جنسيتي مزد در بهار 1398، در بين مشاغل 
منتخب بخش كشاورزي در مناطق روستايي، به جز 
كارگر »ميوه چين« نس��بت به به��ار 1397، افزايش 
داشته است كه بيش��ترين افزايش شكاف مذكور در 
بهار 1398 نس��بت به به��ار 1397، مربوط به كارگر 

»نشاكار« مي باشد.

گزارشات اخذ ش��ده از سامانه جامع آمارهاي ثبتي 
تعاون نشان مي دهد كه در شهريور ماه سال 1398، 
تعداد 228 ش��ركت تعاوني و 2 اتحاديه در اين ماه 
تش��كيل و ثبت ش��ده اند كه وضعيت فعاليت آنان 
در حال بهره برداري يا در دس��ت اجرا هس��تند. به 

گزارش »تعادل« بر اساس اين آمار تعداد كل اعضاي 
تعاوني هاي مذكور 5736 نفر و تعداد شاغل 3956 
نفر و س��رمايه اوليه حدود 75 ميليارد ريال است و 
همچنين متوس��ط تعداد اعضاء و شاغل مربوط به 
اين تعاوني ها به ترتيب 25 و 17 نفر است. بيشترين 

تعداد تعاوني تش��كيل و ثبت ش��ده به استان هاي 
فارس با 23 تعاوني و بوشهر با 22 تعاوني تعلق دارد. 
بيشترين تعداد تعاوني ثبت ش��ده در فعاليت هاي 
»صنعت« و »كشاورزي« به ترتيب با 64 و 61 واحد 
هس��تند. تعاوني هاي داراي فعاليت »كش��اورزي« 

يارانه داروي ثروتمندان 19.5 برابر بيش از فقراست

980هزارميلياردتومانيارانهپنهانجراحيميشود
آخرين بررسي ها درباره يارانه هاي پنهان حاكي از آن 
است كه دولت ساالنه بيش از 980 هزار ميليارد تومان 
يارانه پنهان پرداخت مي كند. از اين ميزان بيش از 500 
هزار ميليارد تومان از يارانه هاي پنهان مربوط به يارانه 
سوخت در س��ه بخش بنزين، گازوييل و گاز طبيعي 
است. به اين ترتيب كه 123 هزار ميليارد تومان تنها 
به عن��وان يارانه بنزين، 130 هزار ميلي��ارد تومان به 
عنوان يارانه گازوييل و 280 هزار ميليارد تومان براي 
گاز طبيعي پرداخت شده  با اين حال نحوه توزيع اين 
يارانه ها هم به گونه اي اس��ت كه ثروتمندها 23 برابر 
بيشتر از فقرا از يارانه بنزين برخوردارند. اين در حالي 
است كه هدف از پرداخت يارانه  پنهان از سوي دولت 

ارتقاي سطح زندگي دهك هاي پايين درآمدي است.
همچنين ساير بررسي ها هم نشان داده است مجموع 
يارانه اي كه دولت ب��ه دارو پرداخت مي كند 10 هزار 
ميلياردتومان است. در اين حوزه نيز توزيع يارانه ها به 
ضرر فقراست. همچنان كه بهره مندي دهك دهمي ها 
از يارانه دارو نيز 19.5 برابر بيشتر از دهك اولي هاست. 
اين وضعيت نشان دهنده آن است كه دولت جدا نيازمند 
سازماندهي يارانه هاي پنهان در كشور است. به ويژه در 
سال پيش رو كه با مشكل به وجود آمدن محدوديت 

در منابع هم روبروست.
به گزارش »تعادل«، گرچه كارشناسان اقتصادي بارها 
به دولت دوازدهم و دولت ه��اي قبل آن توصيه كرده 
بودند كه بودجه كشور در دو بخش هزينه اي و درآمدي 
نياز به اصالح اساسي دارد ولي دولت ها تاكنون تن به 
اص��الح در هيچ يك از دو بخ��ش هزينه ها و درآمدها 
نكرده ان��د، چراكه درآمدي مانند ف��روش نفت وجود 
داش��ته كه دولت ها همه هزينه هاي غي��ر الزم و غير 
ضرور خود را هم منابع حاصل از آن بپوش��انند. با اين 
همه درآمد نفتي هميش��ه هم به بودجه كشور وفادار 

نبوده است. 
با از سر گرفتن تحريم هاي امريكا عليه ايران، مجموع 
اركان نظام سياسي در كشور چاره اي نديد به جز آنكه 
اصالح ساختاري در درآمد و همچنين هزينه كرد خود 
را كليد بزند. در اين راستا دولت طرح اصالح ساختاري 
بودجه چهار بخش درآمدزايي پايدار، هزينه كرد كارا، 

ارتقاي ثبات، توسعه و عدالت را كليد زده است و توضيح 
داده است كه اين چهار هدف، تنها از دو راه اصالح نظام 
يارانه پنه��ان انرژي و اصالح سياس��ت هاي حمايتي 

كاالهاي اساسي امكان پذير است.
در همين جهت اخيرا نيز روس��اي سه قوه با يكديگر 
نشس��تي برگزار كردند و براي رس��يدن به اهداف ياد 
شده اجراي سه بسته اقتصادي مرتبط به بودجه كشور 
را كليد زدند. اين س��ه بس��ته عبارتند از اصالح يارانه  
پنهان، اصالح نظام مالياتي و س��اماندهي اموال مازاد 
دولتي. اين سه بس��ته نشان داد كه دولت و بطور كلي 
نظام سياسي تصميم گرفته است، يكي از بخش هاي 
مربوط به هزينه هاي اضافي غير هدفمند خود يعني 
يارانه هاي پنهان را س��اماندهي كند.  گفتني است در 
حال حاضر يارانه هاي بودجه اي، 22 درصد از كل منابع 
بودجه را به خود اختصاص داده است. همچنين ميزان 
كل يارانه هايي كه دولت هر س��ال پرداخت مي كند، 
1300 هزار ميليارد تومان اس��ت. از اين ميزان، 987 
هزار ميليارد تومان آن يارانه پنهان است. مجموع يارانه  
پنهان در حوزه انرژي 898 هزار ميليارد تومان است كه 
تنها 541 هزار ميليارد تومان از آن براي گاز طبيعي و 
436 هزار ميليارد تومان متعلق به فرآورده هاي نفتي 
است. اين در حالي است كه ايران در كل جهان از نظر 
پرداخت يارانه هاي پنهان انرژي در رتبه اول قرار دارد. 
بر اساس آمار سازمان بين المللي انرژي ايران ساالنه 70 
ميليارد دالر يارانه براي سوخت هاي فسيلي مي پردازد. 
بعد از ايران در جايگاه دوم عربس��تان سعودي و چين 
قرار دارند كه حجم يارانه پنهان سوخت اين كشورها، 
حدود 45 ميليارد دالر است. اين يارانه ها از يك طرف 
هزينه هاي س��نگيني را به دولت تحميل كرده است 
و از طرف ديگر نتوانس��ته اند كه ب��ه هدف خود يعني 

توانمندسازي اقشار كمتر برخوردار جامعه برسند.
چندي پيش اطالعات��ي از اتاق بازرگاني ايران آمد كه 
نشان مي داد تنها در زمينه سوخت، ثروتمندان جامعه 
23 برابر بيشتر از ديگر اقشار از يارانه برخوردارهستند. 
همچنين طبق آمارهاي رس��مي در س��ال 1397 در 
بخش يارانه سوخت 123 هزار ميليارد تومان تنها به 
عنوان يارانه بنزين، 130 هزار ميليارد تومان به عنوان 

ياران��ه گازوييل و 280 هزار ميلي��ارد تومان براي گاز 
طبيعي پرداخت شده و در مجموع تنها يارانه اين سه 

نوع انرژي 533 هزار ميليارد تومان بوده است. 
بررس��ي جزييات گزارش مركز آم��ار از ميزان هزينه 
خانواده ه��ا در دهك ه��اي مختلف، نش��ان مي دهد 
ك��ه ثروتمندترين هاي جامع��ه 14 برابر بيش��تر از 
فقيرترين ها هزينه مي كنند. در سال 97، دهك اولي ها 
كه كم درآمدترين هاي جامعه به حساب مي آيند، ماهانه 
يك ميليون تومان هزين��ه كردند؛ در حالي كه دهك 
دهمي ها يعني ثروتمندترين افراد بطور ميانگين در كل 
كشور ماهانه 14.5 ميليون تومان هزينه داشتند. به اين 
ترتيب نسبت هزينه 10 درصد ثروتمند به 10 درصد 

فقير جامعه در سال 1397 به رقم 14.5رسيده كه اين 
رقم بيشترين س��طح در دهه 90 محسوب مي شود. 
بررسي جزييات آمارها از دهه هشتاد تاكنون نيز نشان 
مي دهد كه طي 5 سال اخير، شكاف ميان خانوارهاي 

پردرآمد و كم درآمد افزايش يافته است.
تبعي��ض در برخ��ورداري از يارانه ها تنه��ا محدود به 
بنزين و اختالف 23 برابري نيست. در يارانه هايي كه 
به دارو اختصاص داده مي شود، دهك دهم 19.5 برابر 
ده��ك اول از يارانه دولتي برخوردارن��د. برخورداري 
ثروتمندترين هاي جامعه نس��بت به فقيرترين ها از 
يارانه كاالهاي اساسي نيز 4.7 برابر بيشتر است. نسبت 
بهره مندي دهك دهم به دهك اول در يارانه برق 3.6 

برابر و در يارانه گاز نيز 2.5 برابر است.
در نتيجه، انتفاع مردم از يارانه هاي دريافتي با هزينه 
دولت در زمينه يارانه پرداختي همس��ان نيس��ت. در 
ش��رايطي كه معيش��ت مردم به واس��طه پيامدهاي 
تحريم هاي ظالمانه در تنگناي س��ختي ق��رار دارد و 
بودجه دولت براي حمايت از معيش��ت و توليد بسيار 
محدود است، هدررفت منابع كشور بسيار نامطلوب تر 
است. حاال بايد منتظر ماند و ديد آيا دولت آن گونه كه 
بسته ساماندهي منابع و مصارف بودجه اي تنظيم كرده 
قادر خواهد بود آن را اجرا كند؟ يا س��ال 99 نيز مانند 
سال هاي گذشته از تغييرات بنيادين احتماال هزينه زا 

خواهد گريخت. 
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مردمتوانپرداخت
مالياتهايسنگينراندارند

نماينده مردم سراب در مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه الزم است دولت به گستردگي ابتالي 
مردم به بيماري ه��اي قلبي و عروقي توجه كند 
اظهار كرد: الزم اس��ت دولت اقدام هاي علمي و 
عملي در كنترل و پيگيري اين گونه بيماري ها در 

دستور كار قرار دهد.
يوس��ف داودي نماينده مردم سراب در مجلس 
شوراي اسالمي در نطق ميان دستور جلسه علني 
مجلس ضمن درخواست از دولت براي حمايت  
همه جانبه در حوزه هاي درماني و بيمه هاي عمر 
و حوادث براي كشاورزان و دامداران گفت: اعتماد 
مردم به مسووالن جزو بزرگ ترين سرمايه هاي 
ملي كشور است. كاهش اين اعتماد بزرگ ترين 

تهديد ملي است.
وي افزود: امروز بيشتر از هر زمان ديگري نياز به 
آسيب شناسي و آس��يب زدايي در سطح كالن 
كش��ور داريم؛ چه بس��يار پ��در ومادراني كه به 
فرمايش مقام معظم رهبري عرق شرمندگي بر 
پيشاني آنها به خاطر بيكاري فرزندانشان جاري 
است و ناتواني در سير كردن شكم فرزندان چهره 

آنها را فرتوت كرده است.
داودي با قدرداني از رييس قوه قضاييه در خصوص 
برخورد با فسادهاي اقتصادي ابراز اميدواري كرد 
كه اين اقدامات محدود، مقطعي، سطحي و فقط 
محدود به قوه قضاييه نباشد و هر سه قوه را شامل 
شود. مجلس قويا در امر مبارزه با فساد بايد پيشتاز 
باشد. پيشنهاد مي شود براي تقويت اعتماد ملي 
كليه مبالغ ناشي از قطع يارانه هاي مربوط به افراد 
ثروتمند، غيرنيازمند و پول ها، سكه ها و طالهاي 
ضبط ش��ده اي ك��ه از خ��الف كاران و دزدهاي 
بيت المال گرفته شده با قيد مقدار موارد هزينه آنها 
به مردم اطالع رساني شود و با همكاري مجلس با 
دو قوه ديگر سازوكاري تعبيه شود كه مبالغ غارت 
شده برگشتي به بيت المال در رديف هاي خاص 
و مشخص با اولويت مناطق محروم هزينه شود و 

اين به مردم اطالع رساني شود.
نماينده مردم سراب در مجلس بيان كرد: مردم 
توان پرداخ��ت ماليات هاي س��نگين را ندارند. 
سازمان امور مالياتي بايد به عدالت مالياتي توجه 
كند. همچنين الزم اس��ت وضعي��ت داوطلبان 
كنكور و قبول ش��دگان شفاف سازي شود و بايد 
از هر گون��ه تخلف در اين ب��اره در هر مرحله اي 
جلوگيري ش��ود چرا كه اين سرنوشت جوانان و 
سرنوشت كشور است .هشدار مي دهم با سرنوشت 
جوانان بازي نكنيد. الزم اس��ت بيمارستان هاي 
بدون پزش��ك و پزش��ك هاي بدون امكانات و 
بيماران س��رگردان كه جزو مباح��ث مرتبط با 
مشكالت بخش سالمت اس��ت مورد توجه قرار 
گيرد. ما با كمبود كادر درماني مواجه هستيم بايد 

به اين موضوع اهتمام ورزيده شود.
وي در پايان اضافه كرد: گستردگي ابتالي مردم به 
بيماري هاي قلبي، عروقي، فشار خون، كبد چرب، 
متابوليكي، ديابت و سوءتغذيه و انواع سرطان ها 
بايد مورد توجه جدي دولت ق��رار گيرد و اقدام 
علمي و عمل��ي در كنترل و پيگيري آنها صورت 
گيرد به تحريم ها به مانند يك فرصت تاريخي براي 
قطع و كاهش تكيه به درآمدهاي نفتي نگاه كنيم.

تكليفگمركبهاخذماليات
كاالهايوارداتي

نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي، گمرك 
جمهوري اسالمي ايران را مكلف كردند كه ماليات 
كاالهاي وارداتي را در زم��ان ترخيص قطعي و 
ماليات كاالهاي متروكه را قبل از ترخيص نهايي 
وصول كرده و به صورت برخط به حساب سازمان 

واريز كند.
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي در جلسه 
علني روز گذشته ماده 16 اليحه ماليات بر ارزش 
افزوده را بررسي كرده و آن را به تصويب رساندند. 
براساس اين ماده موديان مكلفند ماليات فروش 
موضوع اين قانون را از خريدار يا كارفرما وصول 
كنند و پس از كس��ب ماليات پرداختي مطابق 

مقررات به حساب سازمان واريز نمايند.
براس��اس تبصره 1 اين ماده سازمان مي تواند با 
توافق موديان مشمول اين قانون ماليات متعلقه را 
همزمان با صدور صورت حساب به حساب سازمان 
نزد خزانه داري كل واريز نمايد. دس��تورالعمل 
اجرايي اين تبصره مشتمل بر فهرست مودياني 
كه مشمول اين حكم مي شوند و نحوه پرداخت 
ماليات متعلقه با پيشنهاد س��ازمان به تصويب 
وزير امور اقتصادي و دارايي مي رس��د. مالياتي 
كه به اين ترتيب به سازمان پرداخت مي شود به 
حساب بستانكاري فروشنده منظور شده و براي 
خريدار در صورتي كه مصرف كننده نهايي نباشد 
اعتبار مالياتي به حساب مي آيد. براساس تبصره 
2 اين ماده گمرك جمهوري اسالمي ايران مكلف 
است ماليات كاالهاي وارداتي را در زمان ترخيص 
قطعي و ماليات كاالهاي متروكه را قبل از ترخيص 
نهايي وصول و به صورت برخط به حساب سازمان 
واريز كند. گمرك جمهوري اسالمي ايران موظف 
است ضمن درج اطالعات پرداخت در پروانه هاي 
گمركي ي��ا فرم هاي مربوطه امكان دسترس��ي 
برخط سازمان به پايگاه هاي اطالعاتي ذيربط را 
فراهم نمايد. گمرك مكلف است در )ورود موقت(، 
و )ورود موقت براي پ��ردازش(، تضمينات الزم 
را براس��اس مقررات تبصره ماده 53 قانون امور 
گمركي اخذ نمايد. براس��اس تبصره 4 اين ماده 
واردكنندگان خدم��ات مكلفند ماليات متعلقه 
را محاس��به و طبق مقررات اين قانون پرداخت 
نمايند. چنانچه محل ارايه خدمات و مصرف آن 
در خارج از كشور باشد مشمول اين حكم نخواهد 
ش��د. نمايندگان تبصره 3 و 5 اين م��اده را براي 

بررسي بيشتر به كميسيون ارجاع دادند.

و »مس��تغالت اجاره و فعاليت هاي كس��ب و كار« 
به ترتيب ب��ا 1759 و 1567 نفر داراي بيش��ترين 
اعضا اس��ت. همچنين بيشترين ش��اغل مربوط به 
تعاوني ه��اي داراي فعالي��ت »صنعت« و »س��اير 
فعاليت هاي خدمات عمومي و اجتماعي« به ترتيب 
با 914 و 760 نفر است. اعداد تعاوني هاي ثبت شده 
در شهريور ماه سال جاري )228 واحد( در مقايسه با 
ماه گذشته )201 واحد(، افزايشي معادل 13 درصد 

دارد. تعداد اعضاء افزايشي معادل 53 درصد و تعداد 
فرصت شغلي افزايشي معادل 32درصد را به همراه 
دارند. تعداد تعاوني هاي ثبت ش��ده در شهريور ماه 
س��ال جاري )228 واحد( در مقايسه با مدت مشابه 
در سال قبل )319 واحد(، كاهشي معادل 29 درصد 
دارد كه اين ميزان براي تعداد اعضاء كاهشي معادل 
43 درصد و تعداد فرصت ش��غلي كاهش��ي معادل 

12درصد را به همراه دارد.



دانش و فن10دنياي  فناوري

مي خواهند گوشي هاي قاچاق موجود در بازار را به روش مسافري رجيستر و عرضه كنند

گوشي هايي به  نام  مسافر به كام  قاچاق
گروه دانش و فن   

واردات گوشي هاي مسافري اين روزها در آستانه سفر 
خيل عظيم��ي از زائران به عراق، ب��ار ديگر به يكي از 
موارد داغ تبديل ش��ده است؛ هرچند مسووالن بارها 
اظهار كردند اس��تفاده از اطالعات پاس��پورت براي 
رجيس��تري گوش��ي هايي كه به روش مسافري وارد 
نشده اند، غيرقانوني است، اما همچنان ابهاماتي درباره 
گوشي هاي قاچاقي كه به اين روش فروخته مي شود، 

وجود دارد.
يكي از كليدي ترين اهداف طرح اجراي رجيس��تري 
يا شناس��نامه دار كردن تجهيزات سيم كارت خور از 
س��ال 96، از همان ابتدا مبارزه با قاچاق عنوان ش��د، 
اگرچه اجراي اين طرح در يك دهه گذش��ته چندين 
بار مطرح ش��ده بود و در ابتدا به دليل جعل شناس��ه 
IMEI گوشي ها، شكست خورد، در نهايت از دو سال 
گذش��ته با تركيب دو شناسه گوشي و سيم كارت به 
صورت همزمان، ميزان تخلف از طريق جعل IMEI را 
به صفر رساند، اين موضوع موجب شد واردكنندگان 
غيررس��مي، به دنبال راهي جايگزين ب��راي واردات 
گوشي هاي قاچاق باش��ند، يكي از اين راه ها، واردات 
چمداني گوشي هاي مسافري بود؛ بدين ترتيب كه در 
برهه اي از زمان، براي واردكنندگان اين رسم باب شد 
كه در مسافرت به سفرهاي خارجي، اقدام به واردات 
هزاران گوش��ي  مسافري كنند، زيرا افرادي كه به اين 
شيوه گوش��ي هاي خود را وارد مي كردند، از پرداخت 
ماليات بر ارزش افزوده معاف ش��ده و از معافيت هاي 
گمركي نيز به��ره مي بردند. اين موضوع باعث ش��د 
مس��ووالن به دنبال راه چاره اي باش��ند ك��ه واردات 
بي رويه كه رسما قاچاق بود و اسما مسافري، برچيده 
ش��ود و در مقابل هم واردات مس��افري پابرجا باشد و 
آن دريافت مستقيم كد فعال سازي گوشي مسافري 
پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناس��ه سريال 
دستگاه در گمرك بود كه با اتصال گمرك به سامانه 
همتا امكان پذير ش��د. پس از آن بود كه قاچاق چيان 
روش استفاده از اطالعات مسافران واقعي را جايگزين 
كردند تا به جاي واردات چمداني گوش��ي، با گرفتن 
اطالعات مسافران، به واردات گوشي به اسمشان، حتي 
در مواردي بدون آگاهي آنها و با وعده هايي مانند اهداي 
جوايز اقدام كنند، موضوعي كه چند ماه گذشته در سفر 
حاجيان بسيار پيش آمد. حتي پس از آن مشخص شد 
كالهبرداران به شيوه اي ديگر، حتي اطالعات مسافران 
را با خواسته خودشان خريداري كرده و گوشي ها را با 
اطالعاتشان رجيستر كردند؛ همه اين موارد باعث شد 

مسووالن به دنبال راه چاره ديگري باشند.
در اين راستا ميثم دادخواه –كارشناس حوزه مخابرات 
و فناوري اطالع��ات- به »تعادل« گف��ت: »تعدادي 

گوشي قاچاق در بازار هست كه هنوز رجيستر نشده 
و واردكنندگان قاچاق سعي دارند جنس ها را با روش 
خريداري اطالعات پاسپورت به فروش برسانند؛ بديهي 
اس��ت كه وقتي شما سفر خارج از كشور برويد، بعد از 
اينكه برگرديد، مي توانيد دس��تگاه را به اسم خودتان 
رجيستر كنيد. بدين ترتيب حتي اگر به سفر رفته اما 
گوشي نخريده باشيد، مي توانيد يكي از گوشي هايي 
را كه به صورت قاچاق وارد كشور شده  اند، با اطالعات 
خود رجيستر كنيد.« وي با اشاره به اتصال سامانه ناجا 
به گمرك، اظهار كرد: »قبال فرآيند واردات گوش��ي 
مس��افري اينطور بود كه ش��ما فقط كد پاسپورت را 
مي زديد و عمال با پاسپورت چندين گوشي را رجيستر 
مي كرديد، پس از آن اعالم كردند با هر پاس��پورت در 
سال فقط مي توان يك گوشي را رجيستر كرد، سپس 
اتفاق بهتري افتاد و اعالم ش��د كه صرفا با پاسپورت 
نمي توانيد گوشي را رجيستر كنيد و بايد از ورودتان 
به كشور كمتر از سه ماه گذشته باشد، يعني ويزا و مهر 
ورود و خروج را هم مد نظر ق��رار دادند؛ بدين ترتيب 
شما هرجاي دنيا كه رفته باشيد و به ايران وارد شويد، 
تا سه ماه فرصت داريد گوشي رجيستر كنيد. اما پس 
از آن موضوع سفرهاي زيارتي پيش آمد كه برنامه اي 

برايش نداشتند و باعث  سوءاستفاده از اطالعات زائران 
و واردات گوشي هاي قاچاق شد.«

وي با اشاره به تخفيفي كه براي گوشي هاي مسافري 
اعمال مي ش��ود، بيان كرد: زماني كه سامانه گمرك 
قيمت گوش��ي را حس��اب مي كند، 80 دالر از آن كم 
كرده و س��پس عوارض گمركش را حساب مي كند. 
بدين ترتيب اگر واردكننده بخواهد گوشي وارد كند، 
قيمتش با گوش��ي مس��افري برابري مي كند و حتي 
گوشي مس��افري ارزان تر است، اما به نظر من اين كار 
دليلي ندارد. كسي كه مي خواهد دستگاهش مسافري 
را وارد كند، مي تواند مانند باقي شركت ها هزينه اش 
را بپردازد؛ حتي مي توان اين مبلغ را كمي بيشتر كرد 
كه شرايط واردات قانوني سامان پيدا كند. مگر چند 
نفر واقعا به صورت مسافري گوشي وارد مي كنند؟ و در 
مقابل چند نفر هستند كه از اين موضوع سوء استفاده 
مي كنند؟ شايد تنها 10 درصد از گوشي هاي واردشده 
به اسم مسافري، واقعا توسط مسافران وارد شده باشد 
و 90 درصد كساني هستند كه از اين طرح سوءاستفاده 
مي كنند. بنابراين ح��ذف اين معافيت80 دالري كه 
براي گوشي هاي مسافري، يكي از راهكارهايي است 

كه مي تواند مورد بررسي قرار گيرد.«

 لزوم ايجاد محدودي�ت در انتقال مالكيت 
گوشي هاي مسافري

دادخواه كه خود واردكننده گوشي هاي موبايل است، 
ادام��ه داد: »راه دومي هم وج��ود دارد، اينكه بگويند 
مس��افري كه با پاسپورت وارد كش��ور شده، گوشي را 
مي تواند به نام سيم كارت خودش رجيستر كند و اين 
قانون را هم اضافه كنند كه گوش��ي هاي مسافري كه 
به نام ش��خص ايكس وارد شده و سيم كارت هم به نام 
شخص ايكس است، تا پنج ماه اجازه انتقال گوشي در 
س��امانه همتا را ندارد. در مواردي اينطور بوده كه فرد 
اطالعات پاسپورت خود را مي فروخت و همان لحظه 
گوشي را از طريق سامانه همتا انتقال مي داد و سريال 
گوشي را به نام يك سيم كارت ديگر مي زد. اگر سامانه 
همتا جلوي اين را بگيرد و بگويد مسافري كه گوشي 
را خريده، سيم كارت بايد به نام خودش باشد، مي توان 
از اين كار جلوگيري كرد. درواقع در ش��رايطي كه اين 
روزها اطالعات پاسپورت خريد و فروش مي شود، با اين 
راه كار ديگر فروش پاسپورت نمي تواند به واردات گوشي 
قاچاق كم��ك كند. اين يك كار نرم افزاري اس��ت و با 
همين تصميم مي توان جلوي چنين سوءاستفاده هايي 
را گرفت.« وي با اش��اره به موضوع 30 هزار گوشي كه 

به دليل ترديد در صحت اطالعات مسافرتي، پيامك 
هشدار برايش��ان ارسال ش��ده، گفت: »به عنوان يك 
كارشناس مي گويم كه 30 هزار گوشي تاثيري در اصل 
قضيه بازار ندارد، زيرا تقاضاي ماهيانه بازار 700 هزار 
دستگاه است. بازاري كه ماهيانه 700 هزار تقاضا دارد، 
30 هزار گوشي اصال رقمي برايش نيست و تنها چهار 
درصد اين بازار است. در حال حاضر روند واردات روي 
روال است و مشكل خاصي فعال وجود ندارد. شركت ها 
بازار را تامين كردند و حتي عرضه بازار از تقاضا پيشي 
گرفته و مشكلي در عرضه و تقاضا نيست و قيمت ها هم 
روز به روز كاهش مي يابد. بنابراين مباحثي كه درباره 
اعتراض به قطع گوش��ي هاي مس��افري وجود دارد، 
اعتراض هاي نابه جايي اس��ت؛ حرف آنها اين است كه 
شركت هاي واركننده، گوشي ها با به صورت انحصاري 
وارد مي كنند، درحالي كه آنها همان هايي هستند كه 
گوشي هاي قاچاق را به اسم مسافري جابه جا مي كنند.«

 آي ت�ي مي تواند گوش�ي هاي قاچ�اق را 
شناسايي كند

دادخواه درباره اقداماتي از جمله بررسي فاكتور فروش 
براي اثبات مس��افرت افراد، گف��ت: »اين فرآيند نياز به 
فردي دارد كه اي��ن فاكتورها را چك كن��د. البته افراد 
مي توانند در مرز ورودي كه بارها چك مي ش��ود، همان 
جا گوشي هايش��ان را اظهار كنند و هم��ه كارها در مرز 
انجام شود. مگر چند نفر گوشي مسافري وارد مي كنند؟ 
تعدادشان زياد نيس��ت، مردم همه گوشي هايشان را از 
ايران مي خرند، چون هم راحت تر است و هم گارانتي  كاال 
همين جاست.« او در پاسخ به اينكه مي توان گفت در حال 
حاضر چند درصد واردات مسافري و چند درصد قاچاق به 
اسم مسافري است؟ اظهار كرد: »يكي از معضالت قاچاق 
كاال همين است كه آمار درستي در دست نيست. اما در 
نهايت به نظر مي رسد مي توان راهكارهايي بر بستر آي تي 
و نرم اف��زار انجام داد كه تا حد زيادي جلوي اين موضوع 
گرفته شود. اصال هم قرار نيس��ت كار را سخت كنيم و 
فاكتور هاي فروش را ببينيم، تنها كافي است از تدابيري 
كه بر بستر آي تي استفاده مي شود، بهره برد؛ مثال اينكه 
كسي كه وارد كشور شده، تا پنج ماه نتواند مالكيت گوشي 
را انتقال انجام دهد و در چنين شرايطي اين فرد نمي تواند 
اطالعات پاسپورتش را بفروشد. راهكارهاي آي تي و بر 
بستر نرم افزار اجرايشان هم آسان است و پيچيدگي ندارد. 
سامانه همتا به توس��عه دهندگان و كساني كه كارهاي 
نرم افزاري اش را مي كنند مي گويد كه چنين بستري را 
ايجاد كنند كه نهايتا هم بعد از يك هفته اجرا مي شود. اما 
متاسفانه تا امروز تعاملي وجود نداشته؛ كما اينكه از ما به 
عنوان اعضاي انجمن واردكنندگان تلفن همراه، تاكنون 

راهكاري نخواستند.«
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 »اپل« و »فيس بوك«
نبايد رمزارز ارايه دهند

به نظر مي رسد كه مديرعامل اپل مخالف ورود اين 
غول تكنولوژي به حوزه رمزارزهاي ديجيتال است و 
نمي خواهد به گرفتاري و درگيري هاي فيس بوك 
در ارايه رمزارز ليبرا دچار شود. به گزارش ايسنا، تيم 
كوك، مديرعامل شركت اپل، به تازگي در مصاحبه 
و گفت وگويي با روزنامه Les Echos  در خصوص 
رمزارزهاي ديجيتال و تمايل اين غول تكنولوژي به 
اين حوزه اظهارنظر ك��رده و گفته كه مخالف 100 
درصدي ورود و دخالت اپل و س��اير ش��ركت هاي 
خصوصي و تكنولوژي به حوزه هاي مالي و اقتصادي 
كالن است. وي در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به 
تالش فيس بوك براي ورود به حوزه هاي مالي كالن، 
خاطرنشان كرد: »من بر اين باورم كه شركت هاي 
خصوصي نبايد وارد حوزه هايي كه تحت كنترل و 
نظارت دولت كشورهاي مختلف است، شده و با نفوذ 
به آن، به دنبال كسب قدرت و سهام بيشتر باشند. به 
نظر من، شركت هاي خصوصي از راه هاي ديگري كه 
به حوزه هاي دولتي وارد نمي ش��ود، بايد براي خود 
اعتبار و قدرت به دست بياورند.« بر اساس گزارش 
بيزينس اينسايدر، وي در پاسخ به اين سوال كه آيا 
احتمال ورود اپل به حوزه هاي مالي و ارايه رمزارزهاي 
ديجيتال وجود دارد يا خير، بسيار قاطعانه گفت: »نه« 
و از ساير شركت هاي تكنولوژي همچون فيس بوك 
نيز درخواس��ت كرد كه به منظ��ور جلوگيري از به 
دردسر افتادن، پاي خود را از حوزه هاي مالي كالن 

همچون رمزارز بيرون بكشند.

مشكل عجيب  لپ تاپ 
مايكروسافت

مايكروسافت چند روزي اس��ت لپ تاپ/ تبلت 
فوق مدرن سرفيس پرو ايكس خود را به قيمت 
هزار دالر عرضه ك��رده، اما با كمال تعجب جك 
هدفون روي آن نصب نكرده اس��ت. به گزارش 
مهر به نقل از بيزينس اينسايدر، لپ تاپ جديد 
س��رفيس پرو ايكس مجهز به تراش��ه جديد و 
كم مصرفي است كه ش��ارژ باتري 13 ساعته را 
براي آن به ارمغان آورده است. اما مشخص نيست 
چرا مايكروسافت از نصب يك جك هدفون ساده 
كه براي چنين محصولي كامال ضروري اس��ت، 
خودداري كرده است. اين اولين بار است كه يك 
شركت شناخته شده توليد لپ تاپ در جهان در 
س��ال هاي اخير محصولي را روانه بازار مي كند 
كه كاربران نمي توانند به آن هدفون وصل كنند.

البته مايكروسافت اين لپ تاپ را با فناوري نوظهور 
هدفون بي سيم خود سازگار كرده تا افراد بتوانند به 
صورت بي سيم صداي مورد نظر را از اين لپ تاپ 
دريافت كنند، اما معموال ش��ركت  هاي سازنده 
لپ تاپ جك هدف��ون را از توليدات خود حذف 
نمي كنند. به هر حال افرادي كه اصرار به استفاده 
از هدفون سيمي روي لپ تاپ مذكور داشته باشند 
چاره اي ندارند جز اينكه يك دانگل جك هدفون 
يو اس بي– سي را با پرداخت 1۲ دالر خريداري 
كرده و آن را در كنار لپ تاپ سرفيس پرو ايكس 

مورد استفاده قرار دهند.

اپليكيشني براي حذف ترس 
كودكان از جراحي 

يك شركت كانادايي با كمك واقعيت مجازي و 
اپليكيشن موبايل به از بين رفتن ترس از عمل هاي 
جراحي در كودكان كمك مي كند. به گزارش مهر، 
يك شركت كانادايي با استفاده از واقعيت مجازي 
به بيماران ك��ودك و نوجوان كم��ك مي كند. 
ش��ركت HealthVoyager تصميم دارد با 
كمك اين فناوري ترس از عمل هاي جراحي را 
در كودكان از بين ببرد. فناوري اين شركت يك 
تور مجازي از داخل بدن كودكان به آنها نش��ان 
مي دهد و سپس با استفاده از سوابق پزشكي يك 
گزارش ديجيتال از بدن فرد تهيه مي كند. بيماران 
مي توانند با كمك يك اپليكيشن گزارش پزشكي 
را اسكن كنند. در مرحله بعد روي نقشه اي از بدن 
بيمار، ي��ك آواتار ظاهر مي ش��ود و درباره عمل 

جراحي به آنها راهنمايي ارايه مي كند.

 حمالت باج افزاري
به بيمارستان هاي امريكايي

حمله باج ا فزاري به سيس��تم هاي رايانش��ي س��ه 
بيمارس��تان در امريكا س��بب ش��د آنها از پذيرش 
بيماران جديد خودداري كنند. البته با پرداخت باج، 
بيمارستان ها به اطالعات خود دسترسي يافتند. به 
گزارش مهر به نقل از آسوش��يتدپرس، حمله يك 
باج افزار به سيس��تم هاي رايانشي سه بيمارستان 
در آالباما س��بب شد اين بيمارس��تان ها از پذيرش 
بيماران جديد خ��ودداري كنند. س��ازمان دولتي 
DCH Health System  ك��ه سيس��تم هاي 
 خدم��ات درمان��ي منطق��ه اي را در امري��كا اداره 
مي   كند، روز گذشته اعالم كرد، سيستم هاي رايانشي 
بيمارس��تان ها دوباره آنالين شده اس��ت. البته در 
اين بيانيه ذكر نشده چگونه سيستم هاي رايانشي 
بيمارستان ها به اطالعات خود دسترسي يافته اند 
 اما به نوش��ته يكي از نش��ريه هاي خب��ري محلي، 
DCH Health System ب��ه هكره��ا ب��اج 
پرداخت كرده اس��ت. اين س��ازمان اعالم كرده بود 
بيمارستان هاي تحت پوشش آن واقع در توسكالوزا، 
نورث پورت و فايت، به دليل وجود بدافزار از سه شنبه 
هفته گذشته تاكنون از پذيرش بيماران جديد در 
خودداري كرده اند. مراجعان به اين بيمارستان ها به 
مراكز درماني ديگر فرستاده مي شدند. طبق اعالم 
بيمارستان ها هكرها با اس��تفاده از نوعي از باج افزار 
Ryuk فايل هايش��ان را قفل كرده بودند. اين سه 
بيمارس��تان در غرب آالباما فعال هستند و حدود 

8۵0 تخت دارند.

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات درباره شائبه هايي كه 
درباره برگزار نشدن نمايش��گاه تلكام مطرح شده بود، 
گفت: »با توجه به كاهش بازديد عمومي از نمايش��گاه 
تلكام، پيش��نهاد ش��د كه تلكام را ۴۵ روز ديگر به جاي 
نمايشگاهي براي حضور عمومي، با فضايي براي گفت وگو 
بين ش��ركت هاي توليدكنن��ده، اپراتورها، حاكميت و 
دانش��گاه ها برگزار كنيم و حتما برگزار مي ش��ود.« به 
گزارش ايس��نا، محمدجواد آذري جهرمي با اش��اره به 
اخبار منتشرشده درباره برگزار نشدن نمايشگاه تلكام به 
دليل عدم حضور وزارت ارتباطات، اظهار كرد: در چهار 
سال اخير وضعيت بازديدهاي عمومي مردم از تلكام رو 
به كاهش بوده وجنس ارتباطاتي كه برقرار مي شود نيز 
بيشتر ارتباطات ش��ركت ها با يكديگر است. نمايشگاه 
تلكام يكي از كليدي ترين نمايش��گاه هايي است كه در 
كشور داريم و دس��تاورد تلكام بخش بزرگي از فعاليت 
ما را پوش��ش مي دهد و ما نيز بايد در آن حضور پررنگ 
داشته باشيم. با وجود اين همكاران ما در سازمان تنظيم 
مقررات، ارتباطات زيرساخت و پست مطرح كردند كه 
ما به جاي اينكه تلكام را همچون نمايشگاه الكامپ براي 
بازديد عم��وم برگزار كنيم، فضايي ب��راي تبادل نظر و 
گفت وگو براي شركت هاي توليدكننده نرم افزار، سخت 
افزار و مصرف كننده ها كه اپراتورها هستند، حاكميت 
و دانش��گاه ها ترتيب دهيم كه همچون نمايشگاه هاي 
ظرفيت با هم گفت وگو كنند. با اين روش هم مديريت 
هزينه ها بهتر خواهد بود و هم فيزيك كار به شكل درست 

پيش مي رود و نتيجه بهتري حاصل خواهد شد. پيشنهاد 
اين بود كه اين نمايش��گاه با وقفه ۴۵ روزه برگزار شود و 
س��نديكاي مخابرات و انجمن توليدكنندگان هم اين 
ديدگاه را قبول داشتند و اپراتورها نيز براي پيش رفتن 
در اين چارچوب اعالم آمادگي كردند. بنابراين برگزاري 
تلكام به شيوه جديد و با حضور وزارت ارتباطات به قوت 
خود باقي است. البته گاليه دوستان ما در وزارت صمت 
نيز به جاس��ت، زيرا تلكام يك نمايشگاه تقويم دار است 
و آنها در حال برنامه ريزي هس��تند. بنابراين مجموعه 
س��ازمان تنظيم مقررات و تصميم گيران بايد سريع تر 
عمل مي كردند، اما اطمينان داشته باشيد اين نمايشگاه 

با قدرت و جديت برگزار مي شود.«
جهرمي همچنين در پاس��خ به اين س��وال كه عده اي 
مي گويند شما خودتان ايده »وس« را راه اندازي كرديد 
و حاال قص��د داريد به آن پاي��ان بدهيد، گفت: »چيزي 
كه شما مي گوييد مس��تندي ندارد. اگر سندي وجود 
دارد كه مي گويد ايده پرداز خدم��ات ارزش افزوده من 
هستم، ارايه دهيد. البته اشكالي ندارد اگر مي گويند من 
ايده پرداز وس هستم، دوس��ت دارم آن را تعطيل كنم. 
بگذاريد فردا بگويند جهرمي ش��اخ دارد، جهرمي آدم 
مي خورد، با هواپيما رفته اس��ت يا جهرمي مي خواهد 
رييس جمهوري شود. اما از حق الناسي كه به گردن من 
اس��ت، كوتاه نمي آيم. فعاالن بخش ارزش افزوده براي 
كارش��ان از نهادهاي مختلف مج��وز دريافت كرده اند. 
تمامي فعاليت هاي شان نيز غيرقانوني نيست اما نحوه 

درآمدزايي ش��ان غيرقانوني اس��ت. اولين چيزي كه از 
سازمان تنظيم مقررات خواستم، اين بود كه براي پايان 
دادن به وس شفاف سازي كنند و حتما ليست شركت ها 
و آن بخش از فعاليت هاي شان كه از راه نادرست دريافت 
مي ش��ود را منتش��ر كنند.« وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات درباره برخي نحوه هاي درآمدزايي نادرس��ت، 
توضيح داد: »خدمات ارزش افزوده در حال حاضر براي 
اينكه برخي شركت ها پرداخت خدماتي شان را از طريق 
اپراتورها انجام بدهند، مثال شركتي اپليكيشن مي فروشد، 
پولش را از طريق اپراتورها جمع آوري مي كند، براي اينكه 
در نظام بانكي شيوه راحتي براي جمع آوري پول ندارد، 
برخي  اين را ج��زو خدمات ارزش افزوده دس��ته بندي 
مي كنند اما براي ما اينطور نيست. اينها بايد شفاف شوند 
چرا كه در فضاي غبارآلود نمي توان تصميم گرفت. برخي 
از مراحل قانوني بايد براي تعطيل كردن اينها طي شود، 
ما االن در حال ارزيابي هس��تيم و هر قدر در اين ارزيابي 
پيش مي رويم، بيشتر مصمم مي شويم كه اين خدمات 
را تعطيل كنيم. ستاره 800 مربع يكي از راه هايي است 
كه مي توان از اين روش هاي نادرست جلوگيري كرد اما 

هنوز هم به صورت كامل تعطيل نشده اند.«
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اش��اره به اقدامات 
انجام  ش��ده براي اربعين اظهار كرد: »بيش��ترين نقاط 
ضعف و اشكال در ارتباط رساني به زائران اربعين، مربوط 
به خاك عراق اس��ت و با وجود اينكه اپراتورهاي عراقي 
زحمت زيادي براي تأمين ارتباطات مي كشند، اما ممكن 

است به دليل تعدد جمعيت، با مشكالتي مواجه باشيم. 
اتفاقي كه در ايام اربعين همه ساله شاهد آن هستيم، اين 
اس��ت كه به دليل جمعيت بسيار زياد، مدت زمان كم و 
فضاي محدود، پوشش ارتباطي اين رويداد، سخت بوده 
و مهندسي خاصي را مي طلبد.« جهرمي با بيان اينكه 
همكاران ما هفته گذشته عراق بودند و از وضعيت ارتباطي 
در اين كش��ور بازديد كردند، گفت: برآورد مي شود كه 
ظرفيت ارتباطات اپراتورهاي عراقي در مسير راهپيمايي 
زائران نسبت به سال گذشته دو برابر افزايش داشته، البته 
ممكن است امس��ال با جمعيتي بيشتر از سال گذشته 
مواجه باش��يم و ارتباطات با حالت ايده آل فاصله داشته 
باشد. در اين زمينه مساعدت خود را با اپراتورهاي عراقي 
افزايش مي دهي��م و از تالش اپراتوره��اي عراقي براي 

بهبود ارتباطات قدرداني مي كنيم. اميدواريم وضعيت 
ارتباطات نس��بت به سال گذش��ته در مرزهاي زميني 
خودمان به سمت عراق بيشتر باشد و در تالش هستيم 
اين ارتباطات را ارتقاء دهيم. در مرزهاي منتهي به عراق، 
سرويس واي فاي اينترنت فعال بوده و خدمات ارتباطي 
كه الزم است، به شكل كامل فراهم شده و شاهد وضعيت 
خوبي در مرز كش��ور هس��تيم. تمام مسير راهپيمايي 
زائران در داخل كش��ور تا لب مرز به اينترنت نسل سوم 
و چهارم متصل اس��ت و لب مرز نيز ارتباطات واي فاي 
براي كاربران فعال شده است. در آن طرف مرز و در مسير 
راهپيمايي زائران به دليل اشباع ظرفيت ممكن است با 
برخي اختالالت روبرو شويم كه تالش مي كنيم كه آن را 

با ظرفيت سازي رفع كنيم.«

دسترس��ي هايي كه هنگام نصب برنامه ها در اختيار 
برنامه نويس��ان ق��رار مي دهي��د، مي توان��د موجب 
سوءاستفاده ش��ود و با در اختيار داشتن اطالعاتي از 
جمله فهرس��ت مخاطبان و تصاوير دوربين، مسائل 
نق��ض حريم امنيتي ايجاد كند، بنابراين الزم اس��ت 
پيش از نصب اپليكيش��ن ها، بررس��ي كرده و ببينيد 
به چه دسترس��ي هايي نياز داريد. به گزارش ايس��نا، 
بسياري از افراد خصوصا هنگام نصب بازي ها نمي دانند 
كه چه دسترس��ي هايي در اختيار برنامه نويسان قرار 
داده و اين كار را به راحتي انجام مي دهند. حتي خود 
برنامه نويسان گاهي دسترسي ها و درپشتي هايي براي 
خود باز مي كنند و اجازه را هم رسما از شما مي گيرند. 
بنابراين زماني كه يك نرم افزار را بدون خواندن نصب 
مي كنيد و ممكن است مسائل امنيتي و نقض حريم 
شخصي برايتان پيش بيايد. همانطور كه پليس فتا هم 
بارها هش��دار داده، اپليكيشن ها با استفاده از موضوع 
دسترس��ي مي توانند به بخش هاي مختلف سيستم 
عامل دسترس��ي پيدا كنند. اين دسترسي مي تواند 
به فهرس��ت مخاطبان، تصاوير دوربين و غيره باشد. 
البته در نس��خه هاي جديد اندرويد، اين مش��كالت 

برطرف شده و امكاناتي را براي كاربران جهت كنترل 
دسترسي برنامه ها فراهم شده است. غيرفعال كردن 
دسترسي هاي برنامه ها مي تواند تاثير زيادي در حفظ 

امنيت گوشي داشته باشد.
بنابراين همواره به دسترسي اپليكيشن ها توجه داشته 

باش��يد و بررسي كنيد اين دسترس��ي ها در راستاي 
خدماتي است كه اپليكيشن ارايه مي دهد يا ارتباطي 
به زمينه كاري اپليكيش��ن ندارد. البته هنگام نصب 
اپليكيشن، براي دسترس��ي ها همواره از كاربر اجازه 
گرفته مي شود ولي بعد از نصب هم مي توانيد با مراجعه 

به بخش تنظيمات، اين دسترس��ي ها را تغيير دهيد. 
جهت انجام اين كار مي توانيد به دو روش اقدام كنيد؛ در 
روش اول، براي انجام اين كار، ابتدا به قسمت تنظيمات 
)setting( گوش��ي رفته و قسمت apps را انتخاب 
كنيد. سپس گزينه app permissions را انتخاب 
كنيد. در صفحه  بازش��ده دسترس��ي ها را به صورت 
دسته بندي ش��ده مش��اهده خواهيد كرد. در نهايت 
مي توانيد دسترسي برنامه ها را قطع كرده يا دوباره به 
آنها دسترس��ي بدهيد. در روش دوم، جهت مشاهده 
اينكه اپليكيشن مورد نظر ش��ما چه دسترسي هاي 
دارند، از قس��مت Apps and Notifications به 
Apps مراجعه كرده و بعد از انتخاب اپلكيشن مورد 
نظر، قسمت permissions را انتخاب كنيد. در اين 
قسمت دسترسي هاي اپليكيشن مورد نظر نشان داده 
مي شود و با انتخاب آيكون كنار هر دسترسي مي توانيد 

وضعيت آن را تغيير دهيد.
در اين باره گلم��ر بحري - متخصص در حوزه امنيت 
فن��اوري اطالع��ات- هش��دار مي ده��د: »برخي از 
دسترسي هايي كه از كاربران گرفته مي شود، به دليل 
نخواندن و كوتاهي كاربر است وگرنه اين حق به دليل 

متن باز بودن اندرويد براي هر كس��ي كه بخواهد در 
اندرويد برنامه اي بنويس��د، وجود دارد. كاربران بايد 
ياد بگيرند وقتي مي خواهند از يك محصول استفاده 
كنند، اطالعاتي كه هنگام نصب نرم افزار به آنها داده 
مي شود را به جاي رد كردن، مطالعه كنند.« وي با بيان 
اينكه در زمان نصب هر نرم افزاري در اندرويد، به شما 
توضيح داده مي ش��ود كه چه دسترسي هايي با نصب 
اين نرم افزار به توسعه دهندگان آن نرم افزار مي دهيد، 
گفت: »يك نرم افزار مي تواند دسترسي انجام هر نوع 
كاري را بخواهد. بس��ياري از نرم افزارها و محصوالت 
خارجي ديگر همچنين دسترس��ي هايي را از جمله 
دسترس��ي به پيامك ها يا دوربين از شما مي گيرند.« 
بحري ب��ا بيان اينك��ه كاربر مختار اس��ت در صورت 
عدم تمايل به در اختيار گذاشتن دسترسي هايي كه 
نرم افزار طلب مي كند آن را نصب نكند، خاطرنش��ان 
كرد: »شما مي توانيد اگر احساس كرديد نمي خواهيد 
اين دسترس��ي ها را در اختيار نرم افزار قرار دهيد، در 
تنظيمات خود اين دسترسي را ببنديد يا در نهايت اگر 
در تنظيمات اجازه نصب به شما داده نشد، نرم افزار را 

نصب نكنيد.«

تلكام حتما برگزار مي شود

چگونه دسترسي برنامه ها به گوشي  را كنترل كنيم
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در راستاي ارائه خدمات به زائران اربعين حسيني

عضو كميسيون اقتصادي مجلس دهم تشريح كرد

راه اندازي بزرگ ترين مركز توزيع دارو و غذا غرب كشور 

موانع پيش روي صادرات محصوالت كشاورزي 

بزرگ تري��ن و مجهزترين مركز توزي��ع دارو و مواد 
غذايي در غرب كش��ور ب��ه زائران اربعين حس��يني 

خدمات ارايه  مي دهد. 
بنا به گزارش هاي دريافتي از غرب كشور، در جريان 
س��فر رييس س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
به استان كرمانش��اه، بزرگ ترين و مجهزترين مركز 
توزيع دارو و مواد غذايي در غرب كش��ور، افتتاح شد 

و آغاز به كار كرد. 
مديرعامل ش��ركت پخش البرز به عنوان متولي اين 
مركز درباره اهداف راه اندازي و ش��رح وظايف آن در 
اس��تان كرمانش��اه گفت: با توجه به مسووليت هاي 
اجتماعي كه بر عهده داريم و براس��اس ضرورت هاي 
تأمين امنيت دارويي و غذايي كشور، تضمين كيفيت 
داروها و كاالهاي اساسي مصرفي براي مان بسيار مهم 
اس��ت. همه تالش مان را به كار مي گيريم تا كيفيت 
مواد دارويي و غذايي از زمان تحويل از توليد كننده تا 
توزيع ميان مراكز پخش و مصرف كننده حفظ شود. 
عقيل آرين نژاد با اشاره به اهميت بحث رعايت اصول 
و اس��تانداردهاي الزم براي نگه داري مواد دارويي و 
غذايي ادامه داد: در محل انبار قديمي كرمانش��اه كه 
بيش از 40 سال از عمر آن مي گذشت، بزرگ ترين و 
مجهزترين مركز توزيع دارو و مواد غذايي غرب كشور 
را راه اندازي كرده ايم كه از باالترين اس��تانداردهاي 
الزم مورد نظر وزارت بهداش��ت و شركت هاي بزرگ 
توليد دارو از جمله فضاي فيزيكي، ش��رايط دمايي، 
وضعيت ماشين آالت و ... برخوردار است. عمده داروها 
بايد در دماي 25 درجه نگه داري ش��وند و برخي هم 
اصطالحًا داروهاي يخچالي هستند كه دماي خاص 
خود را براي جلوگيري از فس��اد، الزم دارند، كه تمام 

اين تمهيدات در اين انبارها در نظر گرفته شده اند.
وي تصريح كرد: ه��دف دوم از راه اندازي اين مركز، 
وجود يك انبار ب��زرگ از مواد داروي��ي و كاالهاي 
اساس��ي و غذايي مصرفي در غرب كش��ور است كه 
عالوه بر پوش��ش سه استان كرمانش��اه، كردستان 
و اي��الم بتوان��د در مواقع ض��روري و در زمان وقوع 
ح��وادث طبيعي و بحراني، به اس��تان هاي ديگري 
از جمله خورس��تان، همدان و آذربايجان ش��رقي 

هم خدمات رس��اني كند. با راه اندازي اين مركز در 
كرمانشاه، ديگر نيازي به ارسال همه داروها از تهران 
نيس��ت. آرين نژاد درباره مختص��ات بزرگ ترين و 
مجهزترين مركز توزيع دارو و مواد غذايي غرب كشور 
نيز توضيح داد: اين مركز در زميني به مساحت 12 
هزار مترمربع احداث شده و از دو سوله 2500 متري 
براي نگه داري مواد دارويي و غذايي برخوردار است. 
براي س��اخت اين مركز بيش از 150 ميليارد ريال 
هزينه شده و اش��تغال زايي مستقيم و غيرمستقيم 

براي 250 نفر را در پي داشته است.
وي يادآور شد: گاهي در ذخيره   و دپوي مواد غذايي 
سهل انگاري هايي مش��اهده مي شود و اين فرآيند را 

چندان جدي نمي گيرن��د، در حالي كه اين مواد هم 
 مانند داروها، بايد در ش��رايط مناس��ب و استاندارد 
نگه داري ش��وند. ما در مركز كرمانشاه، هم به لحاظ 
فيزيكي و دم��ا و هم��ه از نظر ن��اوگان توزيع، همه 
اس��تانداردهاي الزم را در مورد ذخيره و نگه داش��ت 

مواد غذايي نيز رعايت مي كنيم.
آرين نژاد در خصوص تنوع دارويي در مركز توزيع دارو 
و مواد غذايي كرمانشاه و غني بودن اين مركز اظهار 
داشت: ش��ركت پخش البرز چهارمين توزيع كننده 
دارو در كش��ور اس��ت كه با 50 تأمين كنن��ده دارو 
همكاري دارد. 98 درصد دارويي كه در كشور مصرف 
مي ش��ود، در توزيع س��بدمان اس��ت و در راس��تاي 

مسووليت هاي اجتماعي كه بر عهده داريم، بر توزيع 
دقيق داروهاي توليد ش��ده در داخل كشور، به ويژه 
در ش��رايط تحريم ه��اي نادعادالنه اس��تكبار عليه 

كشورمان، تأكيد داريم.
وي در پاس��خ به اين پرسش كه راه اندازي اين مركز 
چقدر در بحث امنيت تأمي��ن دارو در منطقه غرب 
كشور موثر اس��ت، گفت: رسالت ما رساندن دارو به 
بيمارس��تا ن ها و داروخانه ها اس��ت. در حال حاضر 
و با وجود ديركرد يك س��اله در پرداخت معوقات و 
بدهي ها، بيش��ترين همكاري را ب��ا دولت در تأمين 
داروي بيمارس��تان هاي دولت��ي داريم. به خصوص 
در يك سال و نيم گذش��ته كه بحث تحريم ها باعث 

كمبود دارو در بازار ش��ده است، همه نوع همكاري 
را با بيمارس��تان ها و داروخانه ها داشته ايم. در عين 
حال، نظارت و رصد ويژه هم داريم كه همه داروهاي 
توزيع��ي به مصرف داخلي برس��د و قاچاق نش��ود. 
همچنين يكي از بازوهاي وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو در توزيع داروهاي سهميه اي و شير خشك 
يارانه اي در استان كرمانشاه و غرب كشور هستيم. 

مديرعامل شركت پخش البرز با تأكيد بر اينكه مركز 
توزيع دارو و مواد غذايي در كرمانشاه پيش از اين نيز 
فعال بوده است، خاطرنشان كرد: اين مركز از ساعات 
اوليه وقوع زلزله و س��يل در اس��تان كرمانشاه، در 
مناطق متأثر از اين دو حادثه طبيعي حضور داشت 
و ع��الوه بر توزيع دارو و كاالهاي اساس��ي مصرفي، 
ناوگان توزي��ع خود را ني��ز براي كمك رس��اني به 
حادثه ديدگان در اختيار ساير نهادهاي امدادي قرار 
داده بود. همچنين عمده كمك هاي س��تاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( به مناطق زلزله و سيل زده 

از طريق اين مركز توزيع شد.
 آرين ن��ژاد درباره چگونگ��ي و ميزان هم��كاري با 
ش��ركت هاي داخلي توليد دارو ني��ز توضيح داد: با 
شركت هاي داخلي تعامالت خيلي خوبي داريم. به 
محضي كه ش��ركت هاي مستقر در شهرك دارويي 
بركت ب��ه مرحله توليد محصول برس��ند با آنها نيز 
همكاري را آغ��از خواهيم كرد. ضم��ن  اينكه قصد 
داريم خودمان نيز يك انبار مركزي مجهز در شهرك 

دارويي بركت احداث كنيم. 
وي با اش��اره به فعاليت هاي پيش بيني ش��ده مركز 
توزيع دارو و مواد غذايي كرمانشاه براي خدمات دهي 
به زائري��ن اربعين حس��يني نيز گفت: ب��ا توجه به 
بازگشايي مرز خسروي در استان كرمانشاه، هم چون 
سال هاي گذش��ته در خدمت زائرين خواهيم بود. 
در اين راس��تا، هماهنگي هايي با سازمان غذا و دارو 
براي تأمين داروه��اي مورد نياز موكب هاي اربعين 
انجام شده است. همچنين در حوزه مواد غذايي هم 
مذاكرات��ي با انجمن صنعت پخش و س��ازمان هاي 
خيريه ب��راي تأمين و توزيع م��واد غذايي در ميان 

موكب هاي زوار انجام گرفته است.

در ش��رايطي كه يكي از مهم ترين چالش هاي پيش 
روي كشور براي كاس��تن از سهم درآمدهاي نفتي، 
بهبود شاخص هاي صادراتي است، عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس دهم معتقد اس��ت كه تعرفه باالي 
كشورهاي همجوار، ناهماهنگي بين وزارتخانه ها و 
ساير متوليان و نوشتن نسخه واحد در تعيين قيمت 
خريد تضمين��ي، صادرات كش��اورزي را زمين گير 

كرده است.
عين اهلل شريف پور ديروز افزود: كشورهاي همجوار به 
منظور حمايت از توليدكنندگان خود براي واردات 
محص��والت كش��اورزي، تعرفه ه��اي بااليي اعمال 
كرده ان��د و اين امر صادرات محصوالت كش��اورزي 

ايران را با مانع مواجه كرده است.
وي اظهار داش��ت: محصوالت كش��اورزي ايران به 
صورت محدود تنها به 15 كشور صادر مي شود كه اين 
كشورها نيز با ايران شرايط اقليمي و فصل برداشت 
مش��ترك دارد و همي��ن امر مانعي ب��راي صادرات 
گسترده محصوالت كشاورزي كشور است. وي ادامه 

داد: اطالعات كافي از نياز بازارهاي هدف نيز در دست 
نيست چنانكه آذربايجان غربي در توليد سيب جزو 
اس��تان هاي برتر كشور اس��ت اما اين محصول پس 
از برداش��ت در س��ردخانه مي ماند و چه بسا پس از 
گذشت يك سال هم به دست مشتريان خارجي اش 
نمي رسد.عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان 
اينكه در بازارهاي جهاني شكل ظاهري و بسته بندي 
بيشتر از ايران مورد توجه قرار مي گيرد، گفت: هنوز 
در اين زمينه قدم هاي خوبي برداشته  نشده است و 
عالوه بر آن، بسياري از بازرگانان با بي انصافي عمل 
ك��رده و ميوه هاي درج��ه 2 و 3 را در پايين جعبه و 
ميوه هاي درج��ه يك را در روي جعبه قرار مي دهند 
كه اين عمل نوعي بداخالقي بوده و برخالف ش��رع 
است.بازرگانان نبايد با بداخالقي در امر بسته بندي 
محصوالت كش��اورزي، منافع ملي را بر كسب سود 
شخصي ترجيح دهند زيرا اين امر چهره خوشايندي 
از كشور در منطقه نشان نمي دهد.شريف پور با تاكيد 
بر اينكه توجه به كيفيت محصوالت كشاورزي بايد 

در اولويت كاري توليدكنندگان قرار گيرد، بيان كرد: 
يك محص��ول زماني مي توان��د در بازارهاي منطقه 
حرف اول را بزند كه از كيفيت بهتر و قيمت پايين تري 

برخوردار باشد.
وي افزود: مروجان كشاورزي با سوق دادن كشاورزان 
به س��مت توليد محصوالت باكيفيت نيز مي توانند 
نقش موثري در صادرات محصوالت كش��اورزي ايفا 
كنند. وي اظهار داش��ت: ناهماهنگي وزارتخانه ها و 
ساير دس��تگاه ها از جمله بازرگاني، صنعت و معدن، 
كش��اورزي، اس��تاندارد و غيره باعث ش��ده است تا 
محص��والت كش��اورزي صادرات محور ب��ه ويژه در 
آذربايجان غربي هر س��اله در دس��ت كش��اورزان و 

تاجران باقي بماند.
نماينده مردم ماكو، پلدشت، شوط و چالدران گفت: 
اتحاديه هاي كشاورزي بايد از سوي وزارتخانه هاي 
بازرگاني و جهادكشاورزي به رسميت شناخته شده 
و به حرف آنان گوش داده ش��ود.عضو كميس��يون 
اقتص��ادي مجلس گف��ت: در تعيي��ن قيمت خريد 

تضميني محصوالت كشاورزي تنها يك نسخه واحد 
براي كل كشور نوشته مي ش��ود در حالي كه توليد 
س��يب مرغوب و صادرات��ي در آذربايجان غربي كه 
قطب توليد اين محصول به شمار مي رود، هزينه هاي 

باالتري نسبت به برخي ديگر از استان ها دارد.
ش��ريف پور با تاكيد ب��ر اينكه تعيي��ن قيمت خريد 
تضميني بهتر اس��ت به خود استان ها واگذار گردد، 

اف��زود: قيمت خري��د تضميني گندم ه��زار و ۷80 
تومان اس��ت در حالي كه قيمت تعيين ش��ده بايد 

بيش از اين باشد.
وي به تبعات پايين بودن نرخ خريد تضميني گندم 
اشاره كرد و افزود: بس��ياري از گندم كاران محصول 
خود را در انبارهاي س��نتي انبار كرده اند و برخي نيز 

گندم را به جاي جو به فروش مي رسانند.

درخواست دختربچه هرمزگاني 
از رييس قوه قضاييه محقق شد
پ��ي  هرم�زگان|در 
درخواس��ت دختربچ��ه 
بندرعباس��ي از آي��ت اهلل 
رييس��ي در جريان سفر 
استاني هرمزگان و دستور 
رييس ق��وه قضاييه، پدر 
مونا ضمن انتقال از زندان 
ميناب، از تخفيفات قانوني برخوردار و زمينه حضورش 
در كنار فرزند و خانواده اش فراهم شد. به گزارش مركز 
رسانه قوه قضاييه در پي برگزاري ديدار مردمي رييس 
قوه قضاييه در هرمزگان، مونا دختربچه بندرعباسي 
ماجراي زنداني ش��دن پدرش به دليل جريمه 150 
ميليون توماني و ناتواني از پرداخت آن را براي آيت اهلل 
رييس��ي ش��رح داد. مونا در اين ديدار از رييس قوه 
قضاييه درخواست كرد كه زمينه حضور پدرش در 
كنار او و خانواده اش را فراهم سازد. رييسي در ادامه 
برگزاري اين مالقات مردمي به رييس كل دادگستري 
استان هرمزگان دس��تور داد كه با بررسي پرونده و 
استفاده از راهكارهاي قانوني همچون تقسيط بدهي، 
شرايط حضور اين پدر در كنار خانواده را فراهم كنند. 
رييس قوه قضاييه از اين دختر بچه هم خواست كه 
شرحي از پرونده بنويسد و به رييس كل دادگستري 
استان هرمزگان ارايه دهد. اكنون دو روز پس از اين 
دستور اين درخواست مونا دختربچه بندرعباسي با 
دستور رييس قوه قضاييه محقق شد و پدر به آغوش 
گ��رم خانواده بازگش��ت. علي صالح��ي رييس كل 
دادگستري استان هرمزگان در اين رابطه اظهار كرد: 
در پي برگزاري ديدار مردمي رييس قوه قضاييه در 
استان هرمزگان و درخواست دختربچه بندرعباسي 
از آيت اهلل رييسي و دستور رييس قوه قضاييه، پدر اين 
دختر از تخفيفات قانوني برخوردار و زمينه حضور وي 

در كنار فرزند و خانواده اش فراهم شد.

نظارت بر كاال و خدمات به زوار 
اربعين تشديد مي شود

ييس  ر | ه نش�ا ما كر
گشت هاي س��يار تعزيرات 
حكومتي استان كرمانشاه 
از آغاز فعاليت گش��ت هاي 
سيار و مش��ترك تعزيرات 
حكومتي براي ارايه خدمات 
مناس��ب ب��ه زوار اربعين از 
دوش��نبه خبر داد. گودرز فهيمي در گفت وگو با ايسنا، 
گفت: طرح تشديد نظارت بر مراكز ارايه كاال و خدمات به 
زوار اربعين 15 مهر با همكاري ساير دستگاه هاي نظارتي 
آغاز مي شود و تا پايان موج بازگشت زوار يعني چند روز 
بعد از اربعين ادامه خواهد داشت. وي ادامه داد: يكي از 
مهم ترين بخش هايي كه نظارت بر آن تشديد مي شود 
فروش بلي��ت هواپيما و قطار اس��ت و اجازه هيچ گونه 
افزايش قيمتي كه ناش��ي از باال رفتن تقاضا باشد داده 
نخواهد شد. رييس گشت هاي سيار تعزيرات حكومتي 
استان كرمانشاه خاطرنشان كرد: نظارت بر پايانه هاي 
كرمانشاه خصوصا پايانه شهيد كاوياني نيز افزايش مي يابد 
تا در بخش ناوگان حمل و نقل عمومي نيز با مشكل مواجه 
نشويم. فهيمي با بيان اينكه ارايه خدمات از سوي مراكز 
اقامتي، هتل ها، رستوران ها و ... نيز مدام رصد مي شود، 
يادآور ش��د: اين بازرسي از بعد كيفيت ارايه خدمات و 
همچنين قيمت ها است. وي تاكيد كرد: در كنار همه 
اين موارد نظارت بر فروش كاالها خصوصا اقالمي كه 
بيشتر مورد نياز زوار است را نيز در برنامه داريم. به گفته 
فهيمي، تش��ديد نظارت ها با همكاري ساير بخش ها 
مانند اداره كل ميراث فرهنگي، راهداري، دانشگاه علوم 
پزشكي، سازمان صنعت، معدن و تجارت و ... و در قالب 
گشت هاي مشترك انجام مي شود. رييس گشت هاي 
سيار تعزيرات حكومتي استان كرمانشاه عنوان كرد: 
هر پرونده تخلفي هم تشكيل شود در كوتاه ترين زمان 

رسيدگي خواهد شد تا مشكلي براي زوار ايجاد نشود.

افتتاح طرح ملي ارتقاي كيفي 
گوشت مرغ

هرمزگان|رييس سازمان 
دامپزشكي كشور از افتتاح 
طرح ملي ارتق��اي كيفي 
گوشت مرغ در 14 استان 
كشور خبر داد. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران رفيعي پور 
گفت: طرح مل��ي ارتقاي 
كيفي گوش��ت مرغ امروز در 14 استان كشور افتتاح 
مي شود و تالش داريم محصولي باكيفيت براي صادر 
به كش��ورهاي اروپايي و اوراسيايي داشته باشيم. او با 
اشاره به صادرات لبنيات و برخي فرآورده هاي دامي به  
تمامي قاره هاي دنيا افزود: ارتقاي كيفي گوشت مرغ 
س��بب رونق صادرات به كشور هاي اروپايي و آسيايي 
مي ش��ود واكنون 3 ميليون تن محصوالت مختلف 
صادراتي داريم. رفيعي پورگفت: ب��ا اجراي اين طرح 
حدود 38 كشتارگاه در كشور آماده توليد گوشت مرغ 
با كيفيت A و A+  هستند. رييس سازمان دامپزشكي 
كشور افزود: هرمزگان از استان هاي پاك كشور حساب 
مي ش��ود، امس��ال براي نخس��تين بار با كشور چين 
پروتكلي امضا كرديم كه صادرات ميگو در ليست مجاز 
به صادرات به چين رفت. او گفت: دس��تورالعمل هاي 
جديد در حوزه قاچاق به گونه اي اس��ت كه شرايط را 
براي قاچاقچيان س��خت و هزينه قاچاق را زياد كرده 
است، در حوزه فرآورده هاي خام دامي قاچاقي صورت 
نمي گيرد. رييس سازمان دامپزشكي كشور و دبيركل 
منطقه آسيا، اقيانوس��يه و خاور دور )OIE( گفت: با 
فعاليت هاي اخير خود كمبوددارو ها را بي اثر كرديم. او 
افزود: امريكايي ها مي گويند تحريم ها شامل مواد دارويي 
و غذايي نمي شود، اما وقتي نمي توانيم ارز جابه جا كنيم 
يعني نمي توانيم واكسن و دارو هاي الزم ديگر را وارد 
كنيم و امنيت غذايي ما مورد تهديد قرار مي گيرد كه 
با فعاليت هاي اخير خود اين تحريم ها را بي اثر كرديم. 

كالهبرداري ۵۰ ميليارد توماني 
از ۳۰۰ شهروند

كرمانش�اه| دادس��تان 
عموم��ي و انق��الب مركز 
از  كرمانش��اه  اس��تان 
شناس��ايي و دستگيري 
تع��دادي از اخاللگ��ران 
اقتص��ادي در كرمانش��اه 
خب��ر داد. صادق��ي از 
تش��كيل پرونده اخالل در نظ��ام اقتصادي در يكي 
از شهرس��تان هاي تابعه اين استان خبر داد و گفت: 
ش��خصي با وعده پرداخت سود هاي غيرمتعارف به 
جذب مقادير زيادي از نقدينگ��ي مردم اقدام كرده 
بود كه بر اين اس��اس نزديك به 300 نفر از مردم به 
اين شخص مراجعه كرده و مبلغي بالغ بر 50 ميليارد 
تومان از وجوه خود را در اختيار او قرار دادند.  او ادامه 
داد: اين فرد با ارايه اطالعات نادرست افراد را مجاب 
كرده كه با پول آنها سرمايه گذاري مي كند و اقدام به 
راه اندازي كارگاه كرده تا در نهايت منجر به كار توليدي 
و ايجاد اشتغال شود. دادستان عمومي و انقالب مركز 
استان كرمانش��اه تاكيد كرد: حس��ب بررسي هاي 
صورت گرفته هيچ كدام از اين وعده ها صحت ندارد و 
اقداماتي كه صورت گرفته بدون اخذ مجوز و از مبادي 
مربوطه است، لذا با تحقيق ضابطين، متهم اصلي كه 
به صورت شبكه اي و گروهي كار مي كرد شناسايي شد 
و دو نفر از اعضاي اين گروه دستگير شدند. او با بيان 
اينكه حساب هاي اين افراد مسدود شده و اقدام الزم 
براي شناس��ايي اموال و دارايي هايي كه با پول مردم 
خريداري كردند صورت گرفته است، گفت: توصيه 
ما به مردم اين اس��ت كه به وعده هاي غيرمنطبق با 
واقعيت و وعده هايي كه مبناي معقولي براي پذيرش 
آن نيست، توجه نكنند و آگاه باشند كه پهن كردن اين 
دام ها از سوي افراد شياد انجام مي شود تا از حس طمع 
مردم سوءاستفاده كرده و وجوه آنها را تصاحب كنند.

 مسائل حوزه سالمت نبايد 
به مسائل امنيتي تبديل شود

چهارمحال و بختياري|
مع��اون بهداش��ت وزير 
بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي گفت: مس��ائل 
ح��وزه س��المت نبايد به 
مس��ائل امنيت��ي تبديل 
ش��ود. به گ��زارش پايگاه 
اطالع رس��اني وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي، عليرضا رييس��ي ديروز در سفر به استان 
چهارمح��ال و بختي��اري و ديدار از مركز مش��اوره 
بيماري ه��اي رفتاري ش��هركرد افزود: روس��تاي 
شهرس��تان لردگان از جمله روس��تاهايي است كه 
در سال گذشته نيز مواردي از بيماري در آن كشف 
و در ابتداي س��ال جاري نيز مبتالياني شناس��ايي 
و تح��ت درمان قرار گرفتند. رييس��ي تصريح كرد: 
پيگيري ها در عين رعايت محرمانگي اطالعات انجام 
شد و ضمن ارايه آموزش ها و اطالع رساني، خدمات 
تشخيصي و مشاوره اي به متقاضيان ارايه شده است. 
معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاكيد بر لزوم حفظ 
حرمت و كرامت اهالي پاك و متدين اين روستا اظهار 
داشت: افرادي با شايعه پراكني، به مردم اين منطقه 
بي حرمتي مي كنند و وزارت بهداشت وظيفه خود 
مي دان��د تمام اقدامات درمان��ي را در كمال احترام 
و رازداري ب��ه بيماران ارايه كند و در راس��تاي ارايه 
خدمات حوزه س��المت، هيچ گونه تفاوتي به لحاظ 
شخصيتي و شأن بيماران با ساير افراد وجود ندارد و 
ارايه خدمت عادالنه و شايسته را حق تمامي مردم 
مي داند. وي با بيان اينكه مسائل حوزه سالمت نبايد به 
مسائل امنيتي تبديل شود، گفت: اقدامات جاهالنه و 
منحرفانه از سوي دشمنان هدايت مي شود و ارتباطي 
با اهالي روستا ندارد و اهالي روستاي مذكور در حال 

حاضر پيگير مسائل تشخيصي و درماني هستند.
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هزينه پاركينگ در مهران 
فقط 50 هزار تومان است

مهران|در شرايطي كه برخي اخبار حاكي از افزايش 
افسارگسيخته نرخ پاركينگ در شهر مهران است، 
شهردار مهران مي گويد: كرايه مصوب پارك خودرو 
در پاركينگ اربعين در مرز مهران براي تمام روزهاي 
توقف 500 هزار ريال است. »حجت نصيري پور« با 
بيان اينكه بطور معمول حضور خودروها در پاركينگ 
شهر مهران بين 10 تا 15 شبانه روز است، اظهار كرد: 
مبلغي كه بابت هزينه پاركينگ خودروها اخذ مي شود 
براي تمام مدت حضور خودرو در پاركينگ اس��ت. 
وي افزود: درحال س��اماندهي پاركينگ هاي سطح 
شهر هستيم تا انتقال خودروهاي زائران به پاركينگ 
سريع تر انجام شود و زائران دچار سرگرداني نشوند. 
شهردار مهران يادآور شد: مي طلبد زائران خودروهاي 
خود را در پاركينگ بزرگ اربعين، پاركينگ بركت و 

ديگر پاركينگ هاي عمومي سطح شهر پارك كنند.

اركان اصلي پيشرو بودن 
فوالد مباركه 

اصفهان|ايرج ترابي، مدي��ر روابط عمومي فوالد 
مباركه اصفهان به تش��ريح داليل برگزيده ش��دن 
اين ش��ركت در هفتمين كنفرانس حرفه اي گرايي 
روابط عمومي پرداخت. ايرج ترابي با اشاره به نقش 
همزمان توليدي و اجتماعي ف��والد مباركه گفت: 
شركت فوالد مباركه اصفهان به عنوان بزرگ ترين 
شركت توليدكننده فوالدهاي تخت در خاورميانه 
و منطقه MENA به عنوان يك ش��ركت صنعتي 
بزرگ همواره مطرح بوده و عالوه بر توليد محصوالت 
فوالدي و ورق هاي متعدد و مورد مصرف در صنعت، 
همواره در راستاي تعهد خود به جامعه پيرامونش به 
مسووليت هاي اجتماعي اش توجه ويژه داشته است.

تاكيد بر آمادگي براي مقابله با 
سيالب احتمالي

اهواز|استاندار خوزستان با اشاره به لزوم مقاوم سازي 
و استحكام بخشي سيل بندها بر كسب آمادگي بيشتر 
براي مقابله با س��يالب احتمالي خوزس��تان تاكيد 
كرد. غالمرضا شريعتي در جلسه ستاد پيشگيري، 
هماهنگ��ي و فرماندهي عمليات پاس��خ به بحران 
خوزستان با اشاره به سيالب اخير اظهار كرد: در بدترين 
شرايط و با يك ميليارد مترمكعب آب وارد سال آبي 
شده بوديم؛ اين ميزان آب كمتر از نياز آب شرب بود و 
طبق نظر كارشناسان شرايط نامناسب بود. شريعتي 
بيان كرد: با بارندگي هاي س��ال 9۷ و امسال، شرايط 
خوزستان از خشكي و قحطي به شرايط نرمال تبديل 
شد. در پي اين بارندگي ها و وقوع سيالب، مشكالتي 
نيز براي مردم ايجاد ش��د اما دولت و نظام كنار مردم 
ايستادند كه دادن مجوز كشت برنج و كشت بيش از 
پنج هزار هكتار برنج در خوزستان يكي از اين اقدامات 
بود. همچنين در پاييز هم كشاورزان كشت دارند و در 
پي اين بارندگي ها مجوز كشت پاييزه صادر شده است.

آغاز طرح حذف قبوض 
كاغذي گاز مازندران

ساري| مديرعامل شركت گاز مازندران اعالم كرد 
با ه��دف ارايه خدمات الكتروني��ك و غيرحضوري 
به مش��تركان اي��ن ش��ركت و در راس��تاي اجراي 
سياست هاي دولت الكترونيك، حذف قبوض كاغذي 
گاز در دس��تور كار اين ش��ركت قرار گرفت. جعفر 
احمدپور با اعالم اين خبر افزود: ثبت شماره اشتراك 
و تلفن همراه مشتركان گاز استان براي حذف قبض 
كاغذي آغاز شده است و طبق برنامه شركت در صورت 
مهيا شدن همه شرايط از آذرماه امسال قبوض كاغذي 
براي مشتركان صادر نخواهد شد. وي به روش هاي 
ثبت شماره همراه مش��تركان گاز استان مازندران 
اشاره كرد و توضيح داد: در روش نخست مشتركان 
مي توانند شماره اشتراك را به سامانه 200020194 
پيامك كنن��د. احمدپور ادام��ه داد: روش دوم ثبت 
 شماره تلفن همراه ارس��ال پيامك شماره اشتراك 
به عالوه *1 را به سامانه 1000194 است. مديرعامل 
شركت گاز مازندران همچنين گفت كه مشتركان 
براي دريافت آخرين صورتحس��اب مي توانند رقم 
مشكي كنتور را به عالوه *5* و شماره اشتراك را به 

سامانه 200020194 پيامك كنند.

۲ ميليون و ۲۳۱ هزار زائر اربعين 
در سامانه سماح ثبت نام كردند

ايالم|مدي��ركل برنامه ريزي و نظ��ارت بر عتبات 
سازمان حج و زيارت گفت: تاكنون 2 ميليون و 231 
هزار و ۶2۶ نفر زائر اربعين در سامانه سماح ثبت نام 
كردند. حجت االس��الم صحبت اهلل رحماني ضمن 
بيان اينكه پيش بيني هاي الزم براي استقرار مواكب، 
اتوبوس ها و اسكان دهي و پذيرايي از زائران انجام شده 
است، اظهار داشت: تاكنون 2 ميليون و 231 هزار و 
۶2۶ نفر در سامانه س��ماح ثبت نام كردند كه از اين 
تعداد 2 ميليون و 104 هزار و 121 نفر ثبت نام را قطعي 

و بيمه نامه دريافت كردند.

اتمام عمليات اجرايي قطعه اول 
جاده جايگزين سد هراز

س�اري|مهدي رازجوي��ان معاون ام��ور عمراني 
استانداري مازندران در بازديد از سد و جاده جايگزين 
هراز گفت: تاكن��ون تونل قطعه اول جاده جايگزين 
بازگشايي و پل قوسي آن در دست ساخت است كه 
تا پايان آذر ماه به اتمام خواهد رس��يد.  وي افزود: به 
جهت مشكالت ترافيكي همه تالش آب منطقه اي 
مازندران اين اس��ت كه بتوانند ت��ا قبل از بهمن ماه 
س��ال جاري قطعه اول جاده جايگزين سد به طول 
4 كيلومتر به بهره برداري برسد. رازجويان گفت: با 
نشست مشتركي كه با اداره راه و شهرسازي استان و 
آب منطقه اي داشتيم تاكيد شد كه سطح ايمني تونل 
و جاده جايگزين ارتقا و استانداردهاي مورد نظر وزارت 

راه و شهرسازي رعايت شود.

چهرههاياستاني
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كمبود مدرسه در ايران هم نسبت به استاندارد جهاني وخيم است، هم با اسناد ملي همخواني ندارد

ازدحام دانش آموزان در كالس هاي 45 نفره
45 دانش آم�وز در ي�ك كالس، نيمكت ه�اي 
چوبي كه به هم فشرده شده و مسير باريكي كه 
ميان رديف صندلي ها قرار داشته و به سختي 
اجازه مي دهد معلم از ميانشان تردد كند. اين 
تصوير بسياري از كالس هاي درس در شرايط 
فعل�ي بوده كه به گ�واه مس�ووالن وزارتخانه 
آموزش و پرورش ازنظر تع�داد دانش آموز به 
مرز انفجار رسيده است چرا كه فضاي آموزشي 
در كش�ور به اندازه كافي وجود ندارد. در حال 
حاضر به طور متوسط به ازاي هر دانش آموز در 
كشور 5.2 مترمربع فضاي آموزشي وجود دارد 
اما اين در حالي اس�ت كه بر اساس استاندارد 
تعيين شده در سند تحول بنيادين اين ميزان 
بايد 8.4 مترمربع باش�د. با اين حال مش�كل 
ديرينه آموزش و پ�رورش اگرچه با گذر زمان 
وخيم تر مي شود اما به نظر مي رسد هرگز قرار 
نيست حل ش�ود، نه بودجه ويژه اي برايش در 
نظ�ر گرفته مي ش�ود و نه همان ارق�ام در نظر 
گرفته شده به درس�تي تخصيص مي يابد. در 
چني�ن وضعيتي معض�ل انبوه س�ازها و زيرپا 
گذاش�تن ماده 18 قانون ش�وراهاي آموزش و 
پرورش ك�ه آنها را ملزم به س�اخت مدرس�ه 
مي كند از يك سو و بدقولي مسووالن شهري در 
اجراي تعهداتشان براي ساخت مدرسه هم از 
سوي ديگر فشار تازه اي در جهت كمبود فضاي 
آموزش�ي بر آموزش و پرورش وارد مي كند. با 
اين حال آن طور كه مسووالن آموزش و پرورش 
مي گويند، تنها در استان تهران نياز به 18 هزار 
كالس درس وجود دارد كه ب�ه ازاي هر كالس 
درس به 300 ميليون تومان اعتبار نياز اس�ت 
كه با روند فعلي اعتبارات و تخصيص ها بيش از 

30 سال طول مي كشد.

   پيشنهاد تامين اعتبار از صندوق ذخيره ارزي
وضعيت وخيم كمبود فضاي آموزشي در حالي است 
كه رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
معتقد است مس��ووالن ش��هري به تعهداتشان در 
مدرسه سازي عمل نمي كنند. مهراهلل رخشاني مهر 
درباره اين موضوع گفت: تراكم جمعيت دانش آموزي 
در برخي مدارس باالس��ت. ۴۵ نف��ر در يك كالس 
درس يعني چه؟ چه خبر اس��ت؟ ته��ران به لحاظ 
سرانه فضاي آموزشي، بيس��ت و هشتمين استان و 
جزو چهار اس��تان محروم محسوب مي شود. استان 
البرز در انتهاي جدول و فقيرترين اس��تان اس��ت و 
قبل از آن سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربي و 
تهران قرار دارند. بيشترين مدارس نيازمند تخريب و 

بازسازي هم متعلق به تهران است و اكنون در شرايط 
بحراني قرار دارد. او افزود: همه دستگاه هاي اجرايي 
در حوزه استاني و ملي بايد به تعهدات خودشان عمل 
كنند؛ منظور ما به طور واضح اس��تانداري، سازمان 
برنامه و بودجه، شهرداري و فرمانداري تهران است. 
تاكنون حركتي از مس��ووالن استاني جز مصاحبه و 
اعالم كمبودها نديده ايم. س��ال قب��ل ۱۸۰ ميليارد 
تومان و امسال ۱۹۰ ميليارد تومان از محل اعتبارات 
ملي براي تهران تخصيص داديم كه بيشترين سهم 
نسبت به اس��تان هاي ديگر بوده است. اين در حالي 
است كه اعتبارات استاني تهران براي ساخت مدارس 
۲۵ميليارد تومان بوده است و پول ساخت دو مدرسه 

هم نمي شود و اين دو با همديگر همخواني ندارند.
وي افزود: حتما بايد شوراي شهر و شهرداري تهران 
ورود كنن��د و م��اده ۱۸ قانون ش��وراهاي آموزش و 
پرورش احيا شود؛ متاسفانه انبوه سازان يكي دو ساله 
برج هايي را مي س��ازند و مي رون��د و بعد دولت براي 

ساخت مدرسه تحت فشار قرار مي گيرد.
اظهارات رييس سازمان نوس��ازي، توسعه و تجهيز 
م��دارس در حالي اس��ت كه چندي پيش محس��ن 
حاجي ميرزايي، وزير آم��وزش و پرورش اعالم كرد: 

تخصيص اعتب��ار از صندوق ذخيره ارزي به مدارس 
موضوع مورد توجه اين وزارتخانه بوده تا براي كمك 
ب��ه احداث و مقام س��ازي مدارس اعتب��اري در نظر 
بگيرند. به گفته او پيشنهادي در اين زمينه ارايه شده 
كه در انتظار پاسخ از سوي رييس جمهور هستند تا 

تسهيالتي براي ساخت و ساز در نظر بگيرند. 

   فاصله زياد تا نرخ مطلوب در دوره ابتدايي
بدقولي مسووالن ش��هري در عمل به تعهدات خود 
در حالي است كه رضوان حكيم زاده معاون آموزش 
ابتدايي درب��اره اين موضوع به »تعادل« گفت: طبق 
مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش، تراكم كالس 
درس دوره ابتدايي نبايد باالي ۲۶ نفر باش��د و نرخ 

مطلوب هم ۲۰ تا ۲۲ نفر است.
او افزود: هم اكنون حدود ۶۲ درصد كالس هاي درس 
تراكم باالي ۲۶ نفر دارند، ۴۸.۲ درصد كالس ها ۲۶ 
تا ۳۵ دانش آموز، ۱۲.۱ درص��د كالس ها ۳۶ تا ۴۰ 
دانش آموز، ۱.۷ درصد كالس ها باالي ۴۱ دانش آموز 
دارند و سه هزار و ۲۲ كالس درس باالي ۴۱ نفره هم 
وجود دارد، اين اتفاق در مدارس خاص رخ نمي دهد 

و در مدارس دولتي است.

   وضعيت بحراني تهران
البرز، تهران، سيستان و بلوچستان و آذربايجان غربي 
از نظر كمبود فضاي آموزش��ي، در رده استان هايي 
هستند كه شرايطشان بحراني است. اين ميان تهران 
به سبب جمعيت باال، مهاجرپذير بودن و گراني قيمت 
زمي��ن وضعيت وخيم تري دارد. مديركل س��ازمان 
نوسازي مدارس استان تهران درباره اين موضوع بيان 
كرد: تراكم دانش آموزان در ش��هر تهران باالست. به 
گونه اي كه در برخي كالس ها تعداد دانش آموزان كه 
طبق استاندارد بايد ۲۴ نفر باشد دو برابر شده است. از 
سويي ما در استان تهران نياز به ۱۲ هزار كالس درس 
داري��م كه اين تعداد كالس براي رس��يدن به تراكم 
ميانگين با جمعيت دانش آموزي فعلي است و در چند 
سال گذشته شمار دانش آموزان قطعا زياد تر خواهند 
شد كه اگر رشد دانش آموز را به اين محاسبات اضافه 
كنيم نياز به ۱۸ هزار كالس درس وجود دارد كه به 
ازاي ه��ر كالس درس به ۳۰۰ ميليون تومان اعتبار 
نياز است كه با روند فعلي اعتبارات و تخصيص ها بيش 

از ۳۰ سال طول مي كشد.
علي ش��هري به »تعادل« گفت: اگر مي خواهيم در 
بازه زماني ۵ ساله مشكل فضا هاي آموزشي تهران را 

حل كنيم، بايد برنامه ويژه اي با همكاري تمام نهادها 
داشته باشيم و فضا هايي كه نيازمند تبديل به احسن 
شدن دارند را مدنظر قرار دهيم كه در غيراين صورت 

خطر سه شيفته شدن مدارس وجود دارد.

   فراموش�ي م�اده 18 قان�ون ش�وراهاي
آموزش و پرورش

اگرچه كمبود فضاي آموزشي همواره در رده مشكالت 
آموزش و پرورش بوده اس��ت اما در سال هاي اخير با 
رشد انبوه سازي ها اين معضل شدت بيشتري گرفته 
اس��ت. اين ميان ماده ۱۸ قانون شوراهاي آموزش و 
پرورش كه سازندگان پروژه هاي انبوه را ملزم به تامين 
مدرسه كرده اس��ت هم ناديده گرفته شده و به دليل 
نبود نظارت بر اجراي آن، در طرح هاي مسكن مهر و 
ساير مناطق انبوه ساز مانند منطقه ۲۲ تهران، فضاهاي 
شهري فقير از نظر فضاي آموزشي شكل گرفته است. 
موضوعي كه نمايندگان مجلس بارها نس��بت به آن 
هش��دار داده اند. محم��د بيرانون��دي، رييس كميته 
آموزش وپرورش كميسيون آموزش مجلس درباره اين 
موضوع بيان كرد: در مس��اكن مهر به تامين فضاهاي 
آموزشي و مدرس��ه به اندازه كافي توجه نشده است، 
متاسفانه به دليل ضعف نظارت و غفلت از آمايش دقيق 
در برخي موارد زمين براي ساخت مدارس پيش بيني 
نشده و در جاهايي كه پيش بيني شده نيز به ساخت 
مدارس و فضاهاي آموزشي توجه نشده؛ اين در حالي 
است كه در اين پروژه به ازاي هر ۲۰۰ واحد مسكوني 
بايد يك مدرسه احداث شود اما متاسفانه توجه نشده 
و اين تخلف از قانون اس��ت و پيمانكاران بايد جوابگو 
باش��ند. او افزود: بي توجهي به ساخت مدارس باعث 
ش��ده در برخي موارد دانش آموزان مسافت طوالني 
را ب��راي رفتن به مدارس نزديك به محل زندگي طي 
كنند و اين امر مشكالت زيادي را براي دانش آموزان 
و خان��واده آنها به هم��راه دارد. در كنار كمبود و نبود 
فضاهاي آموزشي، مدارس ساخته شده در اين پروژه 
نيز با كمبود امكانات، تجهيزات و كاستي هاي فراواني 
مواجه بوده و هنوز تكميل نشده اند. عضو كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس بيان كرد: وضعيت آموزش 
و پ��رورش از نظر فضاهاي آموزش��ي بحراني و وخيم 
است، كمبود و فرسودگي مدارس و فضاهاي آموزشي 
در كنار كمبود نيروي انساني از مشكالت عمده وزارت 
آموزش و پرورش بوده كه تاكنون گام جدي براي رفع 
آنها برداشته نشده ضمن اينكه بودجه مناسبي براي 
تامين و نوسازي فضاهاي آموزشي پيش بيني نشده 
است.بخش��ي از هزينه ساخت و نوس��ازي مدارس را 
خيرين مدرسه س��از تقبل مي كنند اما تالش آنها نيز 

تاكنون راه به جايي نبرده و جوابگو نبوده است. 

73 درصد خودكشي ها در حاشيه شهرها رخ مي دهد
رييس انجمن روانپزش��كان ايران گفت: ميانگين 
خودكشي در ايران ۶ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر است و 
اين آمار نسبت به سال ۹۴ افزايش پيدا كرده است. 
مريم رسوليان، رييس همايش ساالنه روانپزشكان 
گفت: هر ساله همايش ساالنه انجمن روانپزشكان 
در هفته س��المت روان از ۱۸ تا ۲۳ مهر ماه برگزار 
مي ش��ود. با توجه به تعطيالت امسال اين همايش 
از روز ۱۷ تا روز ۲۳ مهر ماه در زمان هفته س��المت 

روان جهاني برگزار خواهد شد.
رسوليان در رابطه با موضوع محوري سالمت روان 
بر مبناي سازمان روانپزشكي جهاني گفت: مساله 
س��المت روان در س��ال هاي اخير بر پيشگيري از 
افسردگي تمركز داشته است و امسال اين پيشگيري 
با محوريت خودكشي صورت مي گيرد كه در كشور 
ما اين جريان اولويت پي��دا مي كند. رييس انجمن 
روانپزش��كان ايران بيان كرد: موضوع خودكش��ي 
موض��وع همه كش��ورهاي جهان اس��ت و تقريبا با 

آماري يكسان تمام كشورها با آن درگير هستند ولي 
متاسفانه همه مسائل در كشور ما سياسي مي شود. 
وقتي كسي دچار افسردگي مي شود امكان بااليي 
دارد كه به خودكش��ي اقدام كند. اين يك موضوع 
اجتماعي مهم است و در سطح سياسي وجه ديگري 

پيدا مي كند.
رس��وليان در ارتباط با آمار خودكش��ي اظهار كرد: 
بنا ب��ه آم��ار وزارت بهداش��ت ح��دود ۷۳ درصد 
خودكش��ي ها در حاش��يه ش��هرها اتفاق مي افتد. 
بنابراين آش��كار است كه فقر و مس��ائل اقتصادي 
برروي اق��دام به خودكش��ي تاثير فاحش��ي دارد 
ولي اقدام به خودكش��ي در مناطق مرفه بيانگر آن 
است كه فقر تنها عامل آن نيست. وزارت بهداشت 
ميانگين خودكش��ي در س��طح جهان را ۱۰ نفر در 
۱۰۰ هزار نفر اعالم مي كند. ۲۰ برابر اين آمار اقدام 
به خودكشي مي كنند اما منجر به مرگ نمي شود. او 
افزود: كشور ما از سال ۹۴ تا سال ۹۷ در خودكشي 

منجر به مرگ رشد چشمگيري داشته است. سال 
۹۴ آمار خودكشي ۵ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر بوده و 
اين آمار در سال ۹۷ به ۶ نفر در ۱۰۰ هزار نفر رسيده 
است. شهرهاي ايالم، بويراحمد، لرستان و كرمانشاه 
آمار باالتري از ميانگين خودكشي در سطح كشور 
دارن��د. در همدان اين آمار به ۹ نف��ر در ۱۰۰ هزار 
نفر مي رس��د ولي همچنان ميانگين كش��وري در 
ايران ۶ نفر در ۱۰۰ هزار نفر است كه از آمار جهاني 
پايين تر است ولي نسبت به سال هاي گذشته رشد 

داشته است.
رسوليان در رابطه با ابعاد افسردگي در جامعه گفت: 
افسردگي ابعاد زيستي، اجتماعي، فردي و فرهنگي 
دارد. همه افراد جامعه غم را تجربه مي كنند ولي اين 
به معناي اقدام به خودكشي نيست. كسي كه اقدام 
به خودكشي مي كند به طور قطع استعداد شخصي 
از نظر زيستي دارد اما عوامل خانوادگي و استحكام 
يك خانواده در اقدام افرادي كه استعداد خودكشي 

به طور زيس��تي دارند، اهميت قاب��ل توجهي دارد. 
اينكه ما به عوامل اجتماعي سهمي جدي مي دهيم، 
مهم اس��ت اما بايد س��المت روان از وجوه زيستي، 
اجتماعي و فردي مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد. 
همچنين اميرحس��ين جاللي دبير علمي همايش 
ساالنه روانپزشكان گفت: ما در خيلي از موضوعات 
آمار نداريم كه اين تصميم گيري را مشكل مي كند. 
خوش��بختانه در س��طح ملي وزارت بهداشت براي 

وصول يك برآورد اقدام كرده است. 
اين اطالعات از نظر روش شناسي و روش هاي اجرا 
قابل اعتماد خواهند بود اما اينك��ه بتوانيم زواياي 
بيماري رواني را با توجه به عوامل اجتماعي موثر و 
سالمت روان بسنجيم نياز به تحقيقات مكمل دارد.

او افزود: در ايران عوام��ل اجتماعي در كنار عوامل 
زيستي سهم مهمي دارد. عدم توجه به اين عوامل 
باعث آس��يب هاي اجتماعي مي شود كه نمونه آن 
خودكشي است. با وجود اينكه خودكشي به عوامل 

زيس��تي و فردي اعتقاد دارد ولي نمي ش��ود تاثير 
عوام��ل اجتماعي را ناديده گرفت و س��المت روان 
متاثر از محيط اجتماع، خانواده فرد و استعداد فردي 
است. قربان رضا حاجتي دبير اجرايي همايش ساالنه 
روانپزش��كان در ادامه گف��ت: در بحث هزينه هاي 
درماني يك چالش اقتصادي همراه با قوانين بيمه 
وجود دارد كه حتما بايد تغيير كند و بيمه پوشش 

مناسب به بيماري رواني نمي دهد. 
در نگرش آنها اختالالت روان��ي جزو بيماري هاي 
قابل توجه محسوب نمي ش��ود. مسلما اين نگرش 
بايد تغيير كند. خيلي از اين بيماران نياز به بستري، 
درمان دارويي و حمايت هاي اجتماعي دارند. بايد 
بپذيرند ك��ه اين بيماري مانند تم��ام بيماري هاي 
ديگ��ر اس��ت و از نگرش ۱۰۰ س��ال پيش دس��ت 
بردارند. پوش��ش هاي بيمه براي اين بيماران الزم 
است. مشخصا بيمه بايد به درمانهاي سايكوتيك و 

سرپايي توجه كند.

  Mon. Oct 7.   دو شنبه    15 مهر 1398   8 صفر 1441  سال ششم    شماره   1494  2019 

 »مدارِس وقفي« 
قابل تغيير نيستند

رييس س��ازمان اوقاف و ام��ور خيريه گفت: تالش 
مي كني��م با هم��كاري دولت و آم��وزش و پرورش 
مدارس موقفي كه قدمت دارند را بهينه سازي كنيم. 
حجت االسالم سيدمهدي خاموشي با اشاره به آمار 
مدارس موقوفه در كشور گفت: بگذاريد تعداد مدارس 
موقوفه را به جهت تنوعي كه دارند، بعد از مذاكره با 
آموزش و پرورش و پيشرفت اين مذاكرات، دقيق تر 
بگوييم، چرا كه آمار ما در اين زمينه با آمار آموزش و 
پرورش يك مقدار تفاوت دارد و آمار آموزش و پرورش 
تقريبا بيشتر از ما در زمينه مدارس وقفي است. او به 
ايلنا گفت: اصوال مدرس��ه اي كه عرصه )زمين( آن 
را واقف داده و بع��د آموزش و پرورش و خيرين آن را 
ساختند يا از وقف ديگري كمك كردند، آن مدرسه 
وقفي خواهد بود. يك نوع ديگر وقف اين است كه زمين 
از قبل تهيه شده، اما ساختمان را يك واقف ساخته 
است كه اين به معناي اعيان وقف است. بنابراين ما 
در تقس��يم بندي وقف مدرسه س��ه نوع وقف داريم 
كه عبارتند از عرصه تنها وقف، عرصه و اعيان وقف يا 
اعيان تنها وقف. رييس سازمان اوقاف و امور خيريه با 
بيان اينكه عمده بحث وقِف مدارس به صورت انتفاعي 
است، گفت: عمده مدارس وقفي بايد حتما مدرسه 
باقي بمانند و قابل تغيير نيستند. خاموشي در پاسخ 
به اين سوال كه اغلب مدارس موقوفي قدمت زيادي 
دارند از اين رو ممكن است ايمني آنها كافي نباشد، 
در اين زمينه چه تدابيري انديشيده ايد؟ گفت: اينكه 
مدارس وقفي قدمت دارند كامال صحيح است، از اين رو 
ما بايد با آموزش و پرورش كه نماينده دولت هستند در 
بهينه سازي مدارس وقفي تالش كنيم. رييس سازمان 
اوقاف و امور خيريه توضيح داد: مدرسه متقين يكي 
از مدارس وقفي است كه براي ايتام وقف شده، وقف 
ايتام هم در ايران متنابه )قابل اعتنا( است كه ما بايد به 
آن رسيدگي و به نيت و هدف واقفين عمل كنيم. به 
عنوان مثال اخيرا يك وقف در تهران قرائت مي كردم 
كه نوشته بود اين وقف مربوط به كودكان تا ۱۰ سال 
سن است يعني مد نظر شخص واقف مرحله اول دوره 
دبستان )مهدكودك، اول تا سوم ابتدايي( بوده كه با 
نام مدرسه موسويان وقف شده، اما ما بايد آنجا را احيا 

كرده و به آن رسيدگي كنيم.

پوشش بيمه اي خدمات 
پيشگيرانه نيازمند اعتبار 

دبير و رييس دبيرخانه شوراي عالي بيمه سالمت گفت: 
اگر بيمه ها بتوانند منابع مالي مورد نياز را تامين كنند، 
عالقه مند هستند كه خدمات پيشگيرانه و توانبخشي 
را تحت پوشش قرار دهند؛ چراكه بازگشت منابع از 
محل تحت پوشش قرار دادن خدمات پيشگيري، باال 
است. سجاد رضوي اظهار كرد: جلسه بعدي شوراي 
عالي بيمه سالمت كشور اواخر مهرماه برگزار مي شود 
و با همكاري بيمه ها و معاونت درمان، مصوباتي در اين 
نشست مطرح و تصويب مي شود. او با بيان اينكه در 
جلسه بعدي شوراي عالي بيمه سالمت، تعرفه هاي 
پزشكي س��ال ۹۹ مورد بررسي قرار مي گيرد، افزود: 
در حال حاضر كارهاي كارشناسي تعرفه هاي پزشكي 
س��ال آينده در حال انجام اس��ت و مقرر شده كه در 
صورت ترجمه كتاب تعرفه نس��بي و عدم بار مالي، 
تعرفه هاي كتاب تعرفه نسبي خدمات، اجرا شود. دبير 
و رييس دبيرخانه شوراي عالي بيمه سالمت با اشاره 
به مصوبه جلسه قبل شوراي عالي بيمه در خصوص 
خدمات توانبخشي معلوالن، گفت: به شرط تامين 
منابع سازمان برنامه و بودجه و بر اساس بسته خدمتي 
كه از سوي معاونت درمان تعريف مي شود، به معلوالن 
خدمات توانبخشي ارايه مي شود. رضوي افزود: اگر 
بيمه ها بتوانند خدمات توانبخشي را تحت پوشش قرار 
دهند كه البته وظيفه دولت نيز هست، مي توان شاهد 
كاهش مش��كالت درماني در معلوالن بود و پوشش 
خدمات توانبخش��ي، از صرف هزينه هاي سنگين 

درماني براي بيمه ها، جلوگيري مي كند.

كمك 33.۵ ميلياردي خيران 
به مراكز نيكوكاري

سرپرست كميته امداد استان تهران از افتتاح مركز 
نيكوكاري مسجد بعثت شهرك اكباتان خبر داد و 
گفت: با افتتاح اين مرك��ز ۱۴۱ مركزنيكوكاري در 
استان تهران مش��غول خدمت رساني به نيازمندان 
است. ابوالفضل پرپنچي با بيان اينكه مراكز نيكوكاري 
به اعتماد سازي بيشتر مردم كمك مي كنند، تصريح 
كرد: اين مراكز به عنوان پل ارتباطي بين نيكوكاران و 
نيازمندان عمل كرده و باعث تشويق و ترغيب مردم 

براي كمك به امور نيازمندان مي شوند.
او با اشاره به اينكه رفع فقر به راحتي امكان پذير نيست، 
ادام��ه داد: رفع فقر نياز به كمك همه جانبه دارد كه 
آموزش و شناسايي فرصت ها و همچنين نيازمندان 
بايد انجام شود تا توانمندي فقرا و نيازمندان را به دنبال 
داشته باشد. سرپرس��ت كميته امداد استان تهران 
مساجد را مركز شكل گيري انقالب اسالمي دانست و 
افزود: مسجد مركز فرهنگي و مردمي است كه مردم 
به آنها اعتماد دارند و ايجاد مراكز نيكوكاري در مساجد 
باعث مي شود همه امور نيازمندان به نيكوكاران واگذار 
شود. پرپنچي همچنين از كمك ۳۳ ميليارد و ۸۲۹ 
ميليون توماني خيران و نيكوكاران به مراكز نيكوكاري 
استان تهران خبر داد و گفت: ۳۶۵۷ خير تاثيرگذار به 
صورت دايم به مراكز نيكوكاري استان تهران كمك 
مي كنند. وي ادامه داد: مبلغ ذكر شده ۶ ماه نخست 
امس��ال براي امور نيازمندان به صورت نقدي و غير 
نقدي اختصاص يافته اس��ت. او  گف��ت: هم اكنون 
۱۴۱ مركزنيكوكاري فعال در اس��تان به نيازمندان 
خدمات ارايه مي دهند كه در ۶ ماه نخس��ت امسال 
۱۴ هزار و ۹۶۹ نيازمند از خدمات اين مراكز بهره مند 
شدند. پرپنچي ضمن تقدير و تشكر از خيران به دليل 
همراهي و همياري آنها در كمك به نيازمندان تاكيد 
كرد: كمك ها تنها نقدي نيس��ت بلكه متخصصان، 
معلمان و پزشكان مي توانند در زمينه تخصصي خود 

به نيازمندان كمك كنند.

صدور  يك ميليون و 100 هزار گذرنامه از اول محرم
رييس پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا از صدور بيش 
از يك ميليون و ۱۰۰ هزار جل��د گذرنامه از اول ماه 

محرم تاكنون خبر داد.
محمدرضا طبايي با تش��ريح اقدامات انجام شده از 
سوي پليس مهاجرت و گذرنامه در ايام اربعين، گفت: 
از ابتداي ماه محرم تاكنون بيش از يك ميليون و ۱۰۰ 

هزار جلد گذرنامه صادر شده است.
او همچنين از تمامي شهروندان خواست كه به هيچ 
عنوان براي دريافت گذرنامه به دفاتر پليس مهاجرت 
مراجعه نكنند. طبايي با اش��اره به ازدحام جمعيت 
متقاضيان براي دريافت گذرنام��ه اظهار كرد: برابر 
آمارهاي ما صدور گذرنامه از ابتداي محرم تاكنون ۶ 
تا ۷ برابر بيشتر از مدت مشابه سال قبل شده است. به 
همين دليل الزم بود تا تدابيري اتخاذ شود كه صدور 

گذرنامه با سرعت بيشتري انجام شود.
او ادام��ه داد:  در عي��ن حال ظرفيت چ��اپ و صدور 
گ��ذر نامه محدود بود و با توجه ب��ه اينكه الزم بود تا 
گذرنامه ها س��ريع تر صادر شود تصميم بر اين شد تا 
برگ تردد اربعين براي متقاضيان چاپ شود. وي با 
بيان اينكه اين برگه تنها براي زائران اربعين و در مدت 
راهپيمايي اربعين معتبر است گفت: اين برگه در هيچ 
كش��ور ديگري اعتبار ندارد. كساني كه مي خواهند 
برگ تردد درياف��ت كنند بايد همان مدارك مربوط 
به گذرنامه را ارايه و همان مراحل را طي كنند، تنها 
تفاوتش اين است كه اين برگه زودتر صادر مي شود و 
از طريق پست به آدرس متقاضيان ارسال خواهد شد. 
ضمن اينكه پس از ماموريت اربعين نيز گذرنامه اصلي 

اين افراد به آدرسشان ارسال خواهد شد.

طبايي درباره اينكه آيا براي دريافت برگه تردد اربعين 
بايد وجه بيش��تري پرداخت ش��ود گفت: هيچ وجه 
اضاف��ه اي از زائران چه براي برگ ت��ردد و چه براي 
گذرنامه دريافت نخواهد ش��د. وي با اش��اره به آمار 
خروج از مرز براي زيارت عتبات خاطرنشان كرد: آمار 
تشرف به عتبات در بازه زماني اول محرم تا ششم صفر 
۴ برابر شده به طوري كه تنها در روز گذشته بيش از 

صد هزار نفر از مرزها خارج شدند.
رييس پليس مهاجرت و گذرنام��ه نيروي انتظامي 
درباره تع��داد برگه هاي تردد چاپ ش��ده نيز گفت: 
تاكنون بيش از ۳۰۷ هزار برگه تردد چاپ شده كه تا 
اين لحظه بالغ بر ۲۷۳ هزار مورد تحويل داده ش��ده 
همچنين بالغ ب��ر ۵۰ هزار برگه ني��ز در صف چاپ 
اس��ت. طبايي با بيان اينكه روزانه براي صدور ۱۲۰ 
هزار برگه تردد ظرفيت وجود دارد، خاطرنشان كرد: 
در حال حاضر حدود ۸۰ هزار نفر در صف صدور برگ 
تردد هستند. البته باز هم تاكيد مي كنم كه دارندگان 
برگ تردد بايد توجه داشته باشند كه برگه شان تنها 
تا ۱۲ آبان ماه اعتب��ار دارد و بايد تا قبل از اين تاريخ 

به كشور باز گردند.
او در م��ورد زائراني كه گذرنامه ش��ان كمتر از ۶ ماه 
اعتبار دارند نيز گفت: دولت عراق اعالم كرده بود كه 
مدت اعتبار براي گذرنامه هاي ايراني ۶ ماه است اما 
تاكنون درباره گذرنامه هايي كه تا ۳ ماه اغتبار دارند 
سخت گيري نش��ده و آنها از مرز خارج شدند اما اگر 
با مواردي نظير سخت گيري مواجه شويم همان جا 
ش��رايطي را پيش بيني كرديم تا مه��ر تمديد روي 

گذرنامه ها درج شود.

حجم باالي خدمات تشخيصي ايدز در لردگان 
حواش��ي ابتالي چند نف��ر از اهالي روس��تاي چنار 
محمودي در لردگان همچنان ادام��ه دارد. معاون 
بهداش��ت وزارت بهداش��ت در س��فر ب��ه اس��تان 
چهارمحال و بختياري از مركز مشاوره بيماري هاي 
رفتاري ش��هركرد بازديد ك��رد و ضمن قرار گرفتن 
در جري��ان نحوه اراي��ه خدمات ب��ه مراجعين اين 
مركز، روند ارايه خدمت ب��ه اهالي مراجعه كننده از 

شهرستان لردگان را مورد بررسي قرار داد.
عليرضا رييسي با اشاره به حجم باالي انجام خدمات 
تش��خيصي و مش��اوره اي در اين مركز، از زحمات 
پرسنل اين مركز تقدير كرد و گفت: تمام مراجعين 
به مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري، با ميل و رغبت 
و بدون هيچ گونه اجباري به اين مركز مراجعه و تحت 
مشاوره و آزمايش قرار گرفته اند و تمامي خدمات اين 
مركز با حفظ اس��رار مراجعين و در كمال احترام و 

حفظ شان و منزلت افراد ارايه مي شود.
مع��اون بهداش��ت وزارت بهداش��ت با بي��ان اينكه 
هميش��ه حق با مردم اس��ت، گفت: بايد ب��ا در نظر 
گرفتن شرايط و دغدغه هاي بيماران و اطرافيان آنها 
وظيفه اطالع رساني، آموزش، تشخيص و درمان را 
به خوبي انجام دهيم و با آگاهي بخش��ي از هرگونه 
سوءاستفاده معاندين جلوگيري كنيم. او در ادامه با 
ابالغ پيام تقدير و تش��كر دكتر نمكي وزير بهداشت 
از همكاران دانشگاه علوم پزشكي بابت اقدام دقيق 
و به موقع براي شناس��ايي مبتاليان و ش��روع روند 
درمان بيم��اران، گفت: همكاران م��ا در خط مقدم 
بوده و همواره مورد حمايت مجموعه وزارت بهداشت 

هستند.

رييس��ي با اش��اره به برخي ناآرامي ها در منطقه در 
روزهاي اخير به ويژه در روز ش��نبه اظهار داش��ت: 
اعتراضات اجتماع��ي و اين ناآرامي ه��ا ارتباطي با 
موضوع نداشته و خود اهالي روستا اين روزها با ميل و 
رغبت شخصي در حال مراجعه به مساجد و پايگاه ها 
براي انجام تست و آزمايش��ات تشخيصي هستند. 
تمام اقدامات تشخيصي براي شناسايي مبتاليان به 
اچ اي وي در چهارمحال و بختياري مطابق با پروتكل 
و استاندارد است. او اظهار كرد: تيم هاي تخصصي و 
فوق تخصصي در سراسر اين استان مطابق با پروتكل 
و اس��تانداردها اقدام كرده و هيچ گون��ه انحرافي از 

پروتكل وجود نداشته است.
مع��اون بهداش��ت وزارت بهداش��ت يادآور ش��د: 
چهارمحال و بختياري از جمله اس��تان هايي است 
كه مانند س��اير نقاط كش��ور و بر اس��اس پروتكل 
وزارت براي شناسايي مبتاليان به اچ اي وي اقدام و 
روستاي چنار محمودي از توابع شهرستان لردگان 
از جمله روس��تاهايي اس��ت كه در سال گذشته نيز 
مواردي از بيماري در آن كش��ف و در ابتداي س��ال 

جاري نيز مبتالياني شناس��ايي شده و تحت درمان 
قرار گرفتند. رييس��ي ادامه داد: پيگيري ها در عين 
رعايت محرمانگي اطالعات انجام شد و ضمن ارايه 
آموزش ها و اطالع رس��اني، خدمات تش��خيصي و 

مشاوره اي به متقاضيان ارايه شده است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن تاكيد بر لزوم 
حفظ حرمت و كرامت اهالي پاك و متدين روستاي 
چنار محمودي اظهار داشت: افرادي با شايعه پراكني، 
به م��ردم اين منطقه بي حرمت��ي مي كنند و وزارت 
بهداشت وظيفه خود مي داند تمام اقدامات درماني 
را در كمال احترام و راز داري به بيماران ارايه كند و 
در راس��تاي ارايه خدمات حوزه سالمت، هيچ گونه 
تفاوتي به لحاظ شخصيتي و ش��ان بيماران با ساير 
افراد وجود ندارد و ارايه خدمت عادالنه و شايسته را 

حق تمامي مردم مي داند.
 او با بيان اينكه خوشبختانه هيچ كمبوي در ارتباط 
با تامين دارو و ارايه خدمات تشخيصي و مشاوره اي 
در سطح كش��ور وجود ندارد، افزود: با تمام توان در 
خدمت همه مردم هستيم و تنها تعداد معدودي از 
تست هاي ويروس HIV در اين منطقه همانند ساير 

نقاط كشور و استان، مثبت بوده است.
رييسي با تاكيد بر ضرورت حفظ آرامش و محرمانگي 
و رازداري در خصوص اين بيماري خاطرنشان كرد: 
مسائل حوزه سالمت نبايد به مسائل امنيتي تبديل 
شود. اقدامات جاهالنه و منحرفانه از سوي دشمنان 
هدايت مي ش��ود و ارتباطي با اهالي روس��تا ندارد و 
اهالي محت��رم چنار محمودي در حال حاضر پيگير 

مسائل تشخيصي و درماني هستند.
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در 5 ماه نخست سال جاري درآمدهاي ناشي از عوارض »كسري پاركينگ« مسير متفاوتي از پيش بيني بودجه در پيش گرفت

رشد 8 برابري ناپايدارترين درآمد شهرداري
گروه راه و شهرسازي|

 جلسه روز گذشته شوراي شهرتهران دومصوبه داشت.
ابتدا اعضاي شوراي شهر يك فوريت نظام نامه مشاركت 
و تعامل تش��كل هاي غيردولتي و مديريت شهري را 
تصويب كردند. همچنين در جلسه روز گذشته با راي 
اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران بخشي از اختيارات 
اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران در حوزه اتوبوسراني 

به شهردار تهران واگذار شد.
هر چند قرار بود تذكرات در صحن علني قرائت نشوند 
و به شكل كتبي تقديم هيات رييسه شوند، اما 4 نفر از 
اعضا تذكرات خود را قرائت كردند. زهرا نژادبهرام، عضو 
هيات رييسه شوراي شهر و عضو كميسيون معماري و 
شهرسازي در تذكر خود به صرف شدن مبالغ حاصل از 
رديف عوارض كسر پاركينگ در مصارف ديگري به جز 
ساخت پاركينگ هاي محله اي، اعتراض كرد. نژاد بهرام 
با اشاره به اينكه گزارش هاي دريافتي از ميزان تحقق 
درآمد در ۵ ماه نخس��ت سال جاري شهرداري تهران 
نشان مي دهد كه تا پايان مرداد ماه مبلغ ۲۳۳ ميليارد 
تومان از محل عوارض كس��ر پاركينگ محقق ش��ده 
است، اظهار كرد: اين رقم تقريبا ۸ برابر رقم پيش بيني 
شده از اين محل در بودجه مصوب سال جاري تا پايان 

مرداد ماه است.
ب��ه گفته او، اين در حالي اس��ت كه درآم��د مذكور از 
جمله ناپايدارترين و مخرب ترين رديف هاي درآمدي 
شهرداري تهران اس��ت و در طول سال هاي ۸۰ تا ۹۸ 
بيش از ۵۰ هزار كسري پاركينگ در محالت پايتخت 
ايجاد ش��ده كه تاثير مستقيم بر نزول كيفيت زندگي 

داشته است.
او با بيان اينكه با توجه به تحقق ۸ برابر مازاد مبلغ مصوب 
در طول ۵ ماه نخس��ت سال جاري، اين نگراني جدي 
ايجاد مي شود كه شهرداري هاي مناطق بدون توجه به 
مصوبه شورا و شروط ۵ گانه آن اقدام مي كنند، افزود: 
مصوبه بهمن ماه سال گذشته شورا صرفا اخذ عوارض از 
محل كسري پاركينگ را براي پارسل هايي كه مشمول 
داليل فني ۵ گانه قيد ش��ده در همان مصوبه باش��ند 
مجاز مي ش��مارد. از جمله قرارگيري ورودي ملك در 
معابر كم عرض واقع در بافت هاي تاريخي كه در طرح 
تفضيلي تعريض نخواهند شد، معابر پلكاني و با شيب 
بيش از ۳۰درصد كه اين پارسل ها در مجموع كمتر از 

۵ درصد كل پارسل هاي شهر تهران در برمي گيرد.
او ادامه داد: بنابراين بي توجهي به مفاد مصوبه ش��ورا 
فاقد هرگونه توجيه اس��ت و نيازمند بازنگري اساسي 
در رويكرد مديران مناطق ۲۲ گانه است، از سوي ديگر 
طبق مصوب��ه عوارض افزايش ارزش قانوني ناش��ي از 
طرح هاي توسعه شهري و ساخت پاركينگ محله اي 
مصوب بهمن ماه س��ال گذشته و اصالحات بعدي آن 
مقرر شد عوارض دريافتي حاصل از كسري پاركينگ 
به طور اختصاصي به مصرف س��اخت پاركينگ هاي 
محله اي برسد كه پيش شرط اين اقدام ايجاد حساب 

ويژه توسط معاونت مالي شهرداري است.
اين عضو شوراي ش��هر تهران تاكيد كرد: متاسفانه با 
وجود پيگيري ها و مكاتبات من و معاون شهرس��ازي 
شهرداري تهران حس��اب ويژه اي توسط اين معاونت 
ايجاد نشد و كماكان مبالغ حاصل از اين رديف متمركز 

نيست و صرف هزينه ها و مصارف ديگر مي شود.
به گزارش »تعادل«، براساس مصوبه سال ۹4 شوراي 
ش��هر تهران جريمه كس��ري پاركينگ تعهدي براي 
صدور پايان كار براي خانه هاي مسكوني داراي تعهد 
پاركينگ پرداخت معادل ۶۰ درصد قيمت تمام شده 
پاركينگ مورد نظر اس��ت. اين مبلغ براي واحدهاي 

اداري ۸۰ درص��د و تجاري ۱۰۰ درصد در نظر گرفته 
شده است. البته مبلغ جريمه براي 4 واحد پاركينگ 
تعهدي مسكوني ۶۰ درصد قيمت تمام شده و تا ۶ واحد 
۸۰ درصد و بيش از ۶ واحد تا ۱۰۰ در صد قيمت تمام 
شده اخذ مي شود. بر اساس مصوبه شوراي شهر تهران 
طي سال هاي ۸۸ تا ۹۲ تعداد ۶۲۸۵ واحد پاركينگ 
تعهدي با هر تعداد واحد در ساختمان هاي مسكوني و 
بين يك تا ۳۰ واحد در ساختمان هاي تجاري در نظر 
گرفته شد.سال گذشته نيز اعضاي شوراي شهر تصويب 
كردند تا هر چه سريع تر به اين پرونده ها رسيدگي شود.

  صدور دستي فرم اعالم عوارض خالف است
تذكر بعدي مربوط به محمدساالري، رييس كميسيون 
شهرس��ازي و معماري شوراي اس��المي شهر تهران 
ب��ود كه صدور دس��تي فرم اع��الم ع��وارض پروانه و 
گواهي هاي س��اختماني را خالف رويكرد ش��فافيت 
خواند و گفت: براس��اس ضواب��ط طرح تفضيلي مقرر 
ب��ود تمامي فرآينده��اي صدور پروان��ه، گواهي هاي 
ساختماني، ميزان سطح اش��تغال ميزان بارگذاري و 
طبقات به صورت شفاف در س��امانه شهرسازي قرار 
گيرد ت��ا هم براي ذي نفعان و هم براي دس��تگاه هاي 
نظارتي همه چيز مشخص باش��د. او افزود: به موجب 
مصوبات مكرر شورا هم در دوره گذشته و هم در دوره 
فعلي قرار بود، نحوه محاسبه و فرآيند محاسبه عوارض 
گواهي هاي س��اختماني به صورت سيس��تمي انجام 
ش��ود و از محاسبات دس��تي و دريافت علي الحساب 
جلوگيري شود اما متاسفانه ما هنوز در مناطق شاهد 

اين اقدامات هستيم.
به گفته ساالري، كميسيون شهرس��ازي در راستاي 
افزايش شفافيت و كاهش فساد در محاسبات دستي 
و دريافت علي الحساب عوارض ساختماني در سطح 
مناطق در دوره گذشته طرح الزام شهرداري تهران به 
صدور و اعالم عوارض سيس��تمي و مكانيزه و اجتناب 
از اعالم ش��فاهي يا صدور فرم هاي دستي را پيشنهاد 
داد ك��ه به اتفاق آرا به تصويب رس��يد. براس��اس اين 

مصوبه شهرداري مكلف است كليه محاسبات مربوط 
به عوارض صدور پروانه ساختماني و همچنين صدور 
فرم هاي اعالم عوارض را به صورت سيستمي و با درج 
نحوه محاس��به آن انجام دهد و از هر گونه محاسبه و 
اعالم عوارض به صورت دستي و شفاهي خودداري كند.

رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر 
ته��ران در بخش ديگري از صحبت ه��اي خود گفت: 
مطابق گزارش هاي واصله از مناطق ۲۲ گانه و بررسي 
كارشناسان كميسيون شهرسازي و گزارش سازمان 
بازرسي كل كشور اكثر شهرداري هاي مناطق قبل از 
صدور پروانه اقدام به اخذ عوارض علي الحساب مي كنند 
و در برخي از پرونده ها براي ارسال به كميسيون ماده ۵ 
عوارض علي الحساب دريافت مي شود. اين امر موجب 
ايجاد تعهد براي شهرداري ش��ده كه در فرآيندهاي 
قانوني ص��دور پروانه هم براي ش��هرداري و هم براي 
ذي نفعان چالش هاي جدي ايج��اد مي كند؛ تاكنون 
با نامه هاي متعدد پيگير عدم محاسبه غيرسيستمي 
عوارض بوده ايم، اما متاس��فانه اين امر تاكنون محقق 

نشده است.

   تغيير ريل در مديريت شهري
او با بيان اينكه در دوره جديد مديريت ش��هري سعي 
بر تغيير ريل حوزه شهرس��ازي از ش��هر فروش��ي به 
س��مت درآمدهاي پايدار ب��ا رعايت كام��ل و جامع 
روابط طرح تفضيلي داشته ايم، تاكيد كرد: اين مسير 
ب��ا بخش نامه هاي متع��ددي در خص��وص تاكيد بر 
قانون مداري ش��وراهاي معماري مناطق شروع شده 
است و به تازگي نيز با كنترل سيستمي سطح اشغال و 
تراكم ساختماني توسط معاونت شهرسازي ابالغ شده و 
مطابق با طرح تفضيلي بايد ادامه پيدا كند اما شهرداري 
برخي از مناطق براي درآمدزايي و افزايش اختيارات و 
اعمال امضاهاي طاليي خود اين عوارض را به صورت 
دس��تي و بدون محاسبه سيستمي دريافت مي كند و 
مبناي اين اقدام را بخشنامه دهم بهمن ماه سال ۱۳۹4 
مي دانند در حالي كه اين بخشنامه با تصويب مصوبات 

مكرر شورا ابطال شده است.
او عنوان كرد: از شهرداري تهران انتظار مي رود با توجه 
به مصوبات شورا در راس��تاي قانونمداري و شفافيت 
نسبت به ايجاد دسترسي عمومي و اعالم شفاف نحوه 
محاسبه عوارض ساختماني در چارچوب طرح تفضيلي 
و ممنوعيت انجام و دريافت دستي و لغو بخشنامه هاي 

مغاير اقدام كند و گزارش اقدامات را ارايه دهد.

   بازگشت تذكرهاي شفاهي به صحن
جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران بدون حاشيه نبود 
و براي دقايقي صحن ش��ورا متشنج شد. همانطور كه 
عنوان شد براي بار دوم محسن هاشمي تصميم گرفت تا 
تذكرات در صحن قرائت نشود و به شكل كتبي به هيات 
رييسه ارسال شود، اما در اين جلسه باز هم شيوه محسن 
هاشمي تغيير كرد و به س��ه نفر از اعضاي كميسيون 
معماري و شهرس��ازي اجازه داد تا تذك��رات خود را 
بيان كنند.  زماني كه نوبت ب��ه زهرا صدراعظم نوري 
رسيد محسن هاشمي خطاب به او گفت: فقط سه نفر 
مي توانند در هر جلسه تذكر دهند. با وجود اين، به نوري 
اجازه داد تا تذكر خود را عنوان كند، اما در ادامه به دليل 
تمام شدن وقت تذكر كه ۳ دقيقه در نظر گرفته شده 
است، نوري به شيوه اداره صحن شورا توسط هاشمي 
اعتراض كرد و گفت: شما بايد عدالت را در صحن شورا 
رعايت كنيد كه هاشمي در جواب گفت: عدالت اين بود 
كه كال سه نفر تذكر بدهند شما نفر چهارم هستيد كه 
اصال نبايد حرف مي زديد. نوري گفت: هر كسي نطق 
پيش از دستور دارد، بايد ۱۰ دقيقه وقت بدهيد اما شما 
۱۵ دقيقه به آنها وقت مي دهيد. درگيري لفظي بين 

هاشمي و نوري دقايقي صحن شورا را متشنج كرد. 
در ادامه جلسه اعضاي ش��ورا تفويض اختيار شوراي 
شهر تهران به ش��هرداري تهران درخصوص شركت 
اتوبوس��راني را در دستور كار قرار دادند و پس از تبادل 
نظر و بررس��ي اين موضوع ب��ا ۱۰ راي اختيار خود در 
حوزه اتوبوسراني را تا ۳۱ تيرماه سال ۹۹ به شهرداري 

تفويض كردند.

سيد حسن رسولي عضو ش��ورا در اين باره اظهاركرد: 
تفويض اختيار به شهرداري بايد منوط به ارايه اصالحيه 

اساسنامه باشد.
محسن پورسيد آقايي معاون حمل و نقل شهردار تهران 
نيز گفت: اساسنامه در همان جلسه سال قبل اصالح 
شده و اصالحيه آن ارسال شده است.نظر شورا اين بود 
كه يك اساسنامه تيپ ايجاد شود و همين امر باعث شد 

تا اساسنامه شركت واحد به تصويب نرسيد.
بهاره آروين، عضو هيات رييسه شورا نيز گفت: ما سه 
سال اس��ت اين تفويض اختيار را داده ايم و حتي يادم 
است كه در سال اول بخشي از تفويض اختيار را تهديد 
كرديم. ما ۳ س��ال اس��ت اصالح اساسنامه را با تهديد 
تفويض اختي��ارات پيگيري كرده اي��م، اما نتيجه اي 

برايمان نداشته است.
محمدجواد حق شناس، رييس كميسيون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي اسالمي شهر تهران نيز گفت: جايگاه 
نظارتي ش��ورا بايد محكم تر ش��ود و اگر قرار است از 
شهرداري هم حمايت كنيم نبايد از وظايف خود عدول 
كنيم. اينكه ما تفويض اختيار را به شهرداري تا پايان 
۱4۰۰ بدهيم به نظرم موجب وهن ش��ورا شده است.

حق شناس پيشنهاد كرد، تفويض اختيار تا ۳۱ تيرماه 
سال ۹۹ باشد كه اين پيشنهاد مورد موافقت ساير اعضا 

قرار گرفت.
همان طور كه عنوان ش��د يك فوريت طرح نظام نامه 
مشاركت و تعامل تش��كل هاي غيردولتي و مديريت 
شهري در جلسه علني روز گذشته شوراي شهر مورد 
بررس��ي قرار گرفت. حجت نظري، عضو كميسيون 
فرهنگي شوراي شهر درباره يك فوريت اين طرح گفت: 
كميته مش��اركت هاي مردمي شورا براي نگارش اين 
نظام نامه پيشقدم شده است تا نحوه ارتباط سازمان هاي 
مردم نهاد با بخش هاي مختلف شهرداري تهران و رابطه 
شهرداري و س��ازمان و شركت هاي آن با سازمان هاي 

مردم نهاد را تنظيم ببخشد.
او افزود: علت ارايه اين طرح اين است كه اين همكاري ها 
و تعامالت به صورت سليقه اي است و براي اينكه هر چه 
زودتر مانع برخورد سليقه اي در ارتباط با سازمان هاي 
مردم نهاد با شهرداري شويم به دنبال تصويب هر چه 

سريع تر اين نظام نامه هستيم.
ناهيد خداكرمي در مخالف��ت با يك فوريت اين طرح 
گفت: طرح هايي مثل ساماندهي دكل هاي شهر تهران 
كه با موضوع سالمت ارتباط دارد به صورت يك فوريت 
در صحن مطرح نمي شود اما بايد سمن ها و ارتباط آن با 
شهرداري را به فوريت بررسي كنيم كه ضرورتي ندارد.

اله��ام فخ��اري، نايب رييس كميس��يون فرهنگي و 
اجتماعي در دفاع از اين يك فوريت با اش��اره به اينكه 
هنوز موفق نشده ايم در زمينه هاي مختلف به صورت 
نظام مند و موثر از همكاري سازمان هاي مردم نهاد و 
تشكل هاي غيردولتي در برنامه هاي شهري استفاده 
كنيم، بنابراين به عقيده من اين نظام نامه فوريت دارد 
و به ما كمك مي كند به جاي همكاري هاي سليقه اي با 
سازمان هاي مردم نهاد به صورت نظام مند و شفاف با 

نظارت و خروجي مشخص همكاري كنيم.
او با بيان اينكه مانعي براي مسائل بهداشتي و محيطي 
و يك فوريت آن و طرح شدن اين موارد به صورت يك 
فوريت وجود ندارد، تصريح كرد: مهم ترين و بزرگ ترين 
بخش مدني شهر، شوراياري ها نيستند آنها هم يكي از 
نهادهاي مدني ش��هري هستند و اين دليل نمي شود 
براي نظام نامه، مشاركت و تعامل تشكل هاي غيردولتي 
با مديريت شهري فوريت قائل ش��ويم. در نهايت اين 
طرح با ۱۲ راي موافق و ۷ راي مخالف به تصويب رسيد.

تجهيز هواشناسي و راهداري با فناوري هاي نوين بومي
سه سند همكاري با هدف استفاده از توان شركت هاي 
دانش بنيان ب��راي تولي��د تجهيزات هواشناس��ي و 
راهداري، روز گذش��ته بين وزارت راه و معاونت علمي 
رياس��ت جمهوري امضا شد. اين سندها با هدف قطع 
خريد تجهيزات هواشناسي و هوانوردي از شركت هاي 
خارجي و حمايت از اقتصاد شركت هاي دانش بنيان 
منعقد شد و بر اساس اين سندها قرار است كه ابزارهاي 
اندازه گيري و توليد سخت افزار سنجنده ها، رادار و... در 

كشور و با اتكا به توان داخلي انجام ساخته شوند.
به گزارش مهر، وزيرراه و شهرسازي كه در مراسم امضاي 
اين تفاهمنامه حضور داشت، درباره سندهاي امضا شده 
بين سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، سازمان 
هواشناسي و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، 
اظهار كرد: يكي از تفاهمنامه هاي امضا شده در حوزه 
هواشناس��ي و اس��تفاده از فناوري ه��اي نوين براي 
جلوگيري از خروج ارز و استفاده حداكثري از ظرفيت 
دانش بنيان داخلي براي تجهيز و تحول اساسي در حوزه 

هواشناسي است.
محمد اس��المي ادامه داد: هواشناس��ي، كاربردهايي 
در زمينه اطالع رس��اني براي بخش ه��اي هوانوردي، 
كش��اورزي و غيره دارد كه با اس��تفاده و به كارگيري 
فناوري هاي نوي��ن مي تواند با قدرت بيش��تري اين 
پيش بيني را در اختيار ذي نفعان بخش هاي مختلف 

انجام دهد.
اسالمي گفت: موضوع دومي كه مورد تفاهم معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري و سازمان راهداري 
قرار گرفت، هوشمندس��ازي در ح��وزه حمل و نقل 
جاده اي است به گونه اي كه بتوانيم ناوگان حمل و نقل 
را به سمت بازدهي بيش��تر، بهره وري باالتر و كاهش 

هزينه ها سوق دهيم.
وزير راه و شهرسازي اضافه كرد: موضوع ديگري كه اين 
تفاهمنامه ها مورد توجه قرار گرفت، واگذاري عرصه اي 
در پرديس براي پارك علم و فناوري بود كه با در اختيار 
گرفتن اي��ن زمين بتوانند ش��ركت هاي دانش بنيان 
بيشتري را در خود جاي داده و فعاليت هايشان را ادامه 

دهند. به گفته او، همچنين در حوزه شهرسازي و مسكن 
هم به تفاهم رسيديم كه از فناوري هاي نوين و ظرفيت 
ش��ركت هاي دانش بنيان در راستاي هوشمندسازي 

شهري استفاده كنيم.

   پيش بيني وقوع سيالب 
همچنين وزير راه و شهرس��ازي از امضاي تفاهمنامه 
همكاري سازمان هواشناسي با شركت هاي دانش بنيان 
براي تولي��د نرم افزارهاي پر ق��درت پيش بيني وقوع 
سيالب خبر داد. اسالمي افزود: با استفاده از شركت هاي 
دانش بنيان، محص��والت جديدي توليد مي كنيم كه 
محصول تفاهمنامه س��ازمان هواشناس��ي و سازمان 
راهداري ب��ا ش��ركت هاي دانش بني��ان و حمايت از 
اي��ن ش��ركت ها از س��وي معاونت علم��ي و فناوري 
رياست جمهوري اس��ت. او ادامه داد: در گذشته همه 
دستگاه هاي هواشناس��ي، وارداتي بود اما امروز براي 
تجهي��ز و ارتقاي ق��درت پيش بيني هواشناس��ي، از 
توليدات داخل استفاده مي كنيم. به گفته اسالمي، با 
استفاده از فناوري هاي نوين مي توانيم به افزايش بهره 
وري حم��ل و نقل جاده اي، هوشمندس��ازي ناوگان، 
مص��رف كمتر س��وخت و پيمايش بيش��تر، افزايش 
بهره وري، توسعه، نوسازي ناوگان و در نهايت كاهش 

قيمت تمام شده كاال اقدام كنيم.

   توسعه حمل ونقل استارت آپي
وزيرراه و شهرسازي با اشاره به ديگر تبعات اجراي سه 
سند همكاري ميان وزارت راه و شهرسازي و معاونت 
علمي رياس��ت جمهوري گفت: بارنامه الكترونيك و 
توسعه فعاليت هاي شركت هاي حمل ونقل استارت آپي 
از ديگر موضوعات مربوط به اين تفاهمنامه مشترك 

است.
اسالمي ادامه داد: حمل ونقل سهم بزرگي در زندگي و 
اقتصاد مردم دارد، هر چه نظام حمل ونقل كيفي سازي 
شود مي توان در جهت افزايش بهره وري گام برداشت. 
اوگفت: هوشمندسازي موجب مي شود ناوگان بازدهي 

بهتري داشته باش��د ضمن آنكه نرخ هاي حمل ونقل 
متعادل شود و نوسازي ناوگان بهتر پيش رود.

وزيرراه وشهرس��ازي بيان كرد: ظرفيت شركت هاي 
دانش بنيان كشور به بلوغ رسيده است و مي توانند نياز 

سخت افزاري و نرم افزاري كشور را تامين كنند.

   سانحه ريلي زاهدان، تروريستي نبود
وزير راه و شهرسازي همچنين درباره سانحه رخ داده 
قطار زاهدان- تهران گفت: اين سانحه تروريستي نبود و 
همچنان علت دزديدن پيچ و پابند ريل در حال بررسي 
است.  او تاكيد كرد: سانحه ريلي مانند ديگر حوادث رخ 
مي دهد اما يكي از نكات مهم در اين زمينه اين است كه 
حفاظت از اين زيرساخت ها تشديد پيدا كرده تا ديگر 
شاهد بروز چنين حوادثي نباشيم اما برخي اوقات چنين 
حادثه هايي غيرقابل اجتناب مي شود كه البته بسيار 
معدود است. عصر چهارشنبه سوم مهر قطار مسافربري 
زاهدان- ته��ران پس از طي ح��دود ۱۰۰ كيلومتر از 
ايس��تگاه راه آهن زاهدان، در ۲ كيلومتري ايس��تگاه 
»شورو« از ريل خارج ش��د و بر اثر واژگوني تعدادي از 
واگن هاي آن، چهار نفر كشته و ۱۵۷ نفر مجروح شدند.

   عراق كامال امن است
اسالمي همچنين درباره ناآرامي هاي اخير عراق و بيانيه 
وزارت ام��ور خارجه مبني بر احتياط مردم و به تاخير 
انداختن سفر اربعين ش��ان در اين كشور، اظهار كرد: 
ناآرامي هاي اخير عراق حركت خاصي بود كه با تدبير 
مسووالن اين كشور كنترل شد و هم اكنون اخباري كه 
داريم اين است كه عراق كامال امن بوده و هيچ مشكلي 

براي سفر زائران اربعين وجود ندارد.
وزيرراه وشهرسازي ادامه داد: هيچ مشكلي براي مراسم 

اربعين ندارد و مردم با عشق به كربال مي روند.
او اظهارك��رد: براي اين ايام ۸۰۰۰ دس��تگاه اتوبوس، 
۵۵قطار و بيش از ۶۰۰ مجوز پروازي صادر شده است 
كه مسافران را از طريق شقوق مختلف حمل و نقل به 

عراق و مراسم پياده روي اربعين برسانيم.

برنامه پروازهاي اربعين از 3 فرودگاه كشور
مديرعامل شركت شهر فرودگاهي حضرت امام خميني)ره( 
اعالم كرد: بر اس��اس درخواست شركت هاي هواپيمايي 
تاكنون بيش از ۵۰۰ مجوز پرواز فوق العاده به دو مقصد نجف 
و بغداد از فرودگاه امام خميني صادر شده و انتظار مي رود 
در ايام اربعين بيش از ۹۰ هزار نفر مسافر از فرودگاه امام به 

فرودگاه هاي عراق منتقل شوند.
علي رس��تمي به ايرنا گفت: پروازهاي فوق العاده اربعين 
در فرودگاه امام)ره( از ١٧ مهرماه توس��ط ش��ركت هاي 
هواپيماي��ي آغاز مي ش��ود. او با بيان اينكه ف��رودگاه امام 
خميني هيچ محدوديت يا شرطي براي پذيرش درخواست 
ايرالين ها ندارد، گفت: هر ايراليني كه توانسته مجوز سازمان 
هواپيمايي كشوري براي سفرهاي اربعين امسال را دريافت 
كند، پذيرفته شده و امكان برقراري پرواز در فرودگاه امام)ره( 
را دارد. رستمي گفت: اين مجوزها بدون اعمال محدوديت 

براي ايرالين هاي داخلي و خارجي صادر شده است.
مديرعامل شركت شهر فرودگاهي حضرت امام خميني 
)ره( پيش بيني كرد: بيش از ۹۰ هزار نفر مسافر از فرودگاه 
امام به فرودگاه هاي عراق منتقل مي شوند و با محاسبه مسير 
رفت و برگشت اين رقم از يكهزار مسافر در ايام اربعين هم 
بيشتر خواهد شد. او اضافه كرد: فرودگاه امام براي پروازهاي 
فوق العاده شركت هواپيمايي العراقيه هم مجوز صادر كرده و 
پذيرش درخواست هاي شركت هاي هواپيمايي از سوي اين 
فرودگاه ادامه دارد. به گفته رستمي، قرار است از پايانه سالم 
و پايانه شماره يك اين فرودگاه پروازهاي فوق العاده اربعين 
انجام شود و شركت العراقيه از پايانه سالم و بقيه ايرالين ها از 

پايانه يك پرواز خواهند داشت.

   راه اندازي با750 هزار تومان
در همين حال، معاون بازرگاني و عمليات شعب هما با بيان 
اينكه به دس��تور وزير راه و شهرسازي پرواز ايالم - نجف و 
كرمانشاه - نجف براي ايام اربعين راه اندزاي كرديم، گفت: 
فروش بليت اين پروازها كمت��ر از نرخ مصوب و ۷۵۰ هزار 

تومان است.
به گزارش فارس، عباس جمشيدي با بيان اينكه ايران اير 
بدهي خود را به فرودگاه نجف پرداخت كرده و مجوز پرواز 

گرفته است، بيان كرد: ۳ ايرباس ۶۰۰-۳۰۰، يك ايرباس 
۳۱۰ و ايرباس ۳۲۱ به تناوب در اين پروازهاي اس��تفاده 
مي شود، همچنين هواپيماهاي ATR هم در مسيرهاي 

كرمانشاه و ايالم به نجف مورد استفاده قرار مي گيرد. 
او افزود: ۹۹ درصد پروازهاي اربعين ايران اير، تهران- نجف 

است و برنامه وسيع تر ايالم و كرمانشاه به نجف است. 
معاون بازرگاني و عمليات شعب هما افزود: طبق برنامه ريزي 
كل پروازهاي روز جمعه تا ۶ روز بعد از اربعين مربوط به هما 
جمعا ۲۷4 لگ پروازي است در مسير تهران- نجف- تهران 
است كه ا ز جمعه گذشته ۱۲ مهرماه تا دوم آبان ۹۸ عمده 
پروازها خواهد بود و پروازهاي ايالم - نجف- ايالم و كرمانشاه 
- نجف- كرمانشاه جزو اين پروازها است.  او با اشاره به اينكه 
تردد يك س��ر خالي در دوره ۱۰ روزه پيك ايام سفر داريم 
گفت: طبق مصوبه همه پروازها از شهرس��تان ها و تهران 
به نجف يكس��ره يك ميليون و ۱۰۰ هزار تومان و دو سره 
۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان اس��ت. جمشيدي بيان كرد: 
نرخ هاي بليت در ايام پيك تابع نرخ هاي تعيين شده و در ايام 

غير از ۲۰ تا ۳۰ مهرماه تابع جدول نرخ ها است.

   جابه جايي روزانه ۲۴0 هزار نفر با اتوبوس 
در تحولي ديگر، مديركل حمل و نقل مس��افر س��ازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي از ايجاد ظرفيت براي تردد 
۲4۰ هزار زائر اربعين در هر شبانه روز با استفاده از ناوگان 
حمل و نقل عمومي خبر داد و گفت: اين ظرفيت هم در رفت 
و هم در برگشت قابل استفاده بوده و تا ۳۰۰ هزار صندلي در 

شبانه روز هم قابل افزايش است.
داريوش باقرجوان در گفت وگو با مهر درباره اتوبوس هاي 
اربعين اظهاركرد: در حال حاضر ۸ هزار دس��تگاه اتوبوس 
را ب��ه كار گرفته ايم و اگر نياز باش��د، مابقي ن��اوگان را هم 
بسيج خواهيم كرد. او با بيان اينكه امكان پشتيباني توسط 
اتوبوس هاي ساير نهادها و دس��تگاه ها را هم پيش بيني 
كرده ايم، ادامه داد: اگر اين ۸ هزار دستگاه اتوبوس به صورت 
مناسب به كارگيري شوند و در چرخه پايانه هاي مرزي و 
پايانه هاي اتوبوسراني شهرها گردش صحيحي داشته باشند، 

مشكل خاصي نخواهيم داشت.
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دليل طوالني شدن شناسايي 
امالك واگذار شده شهرداري

محمدرضا جوادي يگانه، معاون فرهنگي و اجتماعي 
ش��هرداري تهران گفت: سياست شهرداري درباره 
اينكه امالكش به چه كساني و به چه صورتي واگذار 
شود، بايد از حالت رانتي و انحصاري خارج شود. به 
گزارش ايلنا، محمدرضا جوادي يگانه  در خصوص 
تعيين تكليف امالك شهرداري كه در اختيار غير قرار 
دارد، گفت: براساس بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداري ها 
هرگونه واگ��ذاري و حق بهره ب��رداري از امالك در 
شهر تهران بايد در حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي و 
هنري باشد و شوراي ش��هر تهران در سال ۹۶ طي 
مصوبه اي هرگونه واگ��ذاري را ملزم به اخذ مجوز از 
شورا اعالم كرد. شناسايي اين گروه از امالك خيلي 
طول كشيده و تقريبا اكنون به اين مرحله رسيده ايم. 
جوادي يگانه در خصوص تعيين تكليف ۱۵۰۰ ملكي 
كه سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران آن 
را برعهده معاونت اجتماعي و فرهنگي ش��هرداري 
تهران گذاشته اس��ت، تصريح كرد: بيش از ۱۵۰۰ 
ملك شناس��ايي ش��ده و به اين دليل كه امالك در 
اختيار مناطق بوده، شناسايي آنها طوالني شده است. 
او افزود: بايد هرگونه واگذاري جديد با ارايه اليحه اي 
از سوي شهرداري به شورا و تاييد شوراي شهر انجام 
شود و معاونت فرهنگي و اجتماعي بنا دارد همه را 
مشخص و براي بررسي در اختيار شوراي شهر قرار 
دهد تا درباره آنها تصميم گيري شود. معاون فرهنگي 
و اجتماعي شهرداري تهران درخصوص علت طوالني 
ش��دن تعيين تكليف امالك، اظهار كرد: سياست 
شهرداري تهران درباره اينكه امالكش به چه كساني 
و به چه صورتي واگذار ش��ود، بايد از حالت رانتي و 
انحصاري خارج شود و امالك شهر در اختيار مردم 
قرار گيرد.كمتر از يك سال است كه به يك عدد روشن 
رسيديم و شهرداري بخش هايي كه تجاري تر و قابل 
واگذاري است را به مزايده مي گذارد و براي بخش هاي 
فرهنگي به تدريج تصميم گيري صورت مي گيرد 
و هر تصميمي براي واگذاري با ش��وراي شهر است. 
جوادي يگانه با بيان اينكه همچنان در حال شناسايي 
امالك هستيم، تصريح كرد: هم مقدار زيادي از امالك 
شناسايي شده اس��ت و هم بانك اطالعاتي در حال 
تكميل است كه براساس آن تصميم گيري خواهد 
شد. وي درخصوص زمان تعيين تكليف امالك گفت: 
جلسه اول كميس��يون با حضور بنده، معاون مالي، 
رييس سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران و 
مديركل دفتر شهردار ديروز صبح تشكيل و قرار شد؛ 

اين امالك تعيين تكليف شود.

 رشد 80  درصدي
ركوردهاي تخلف معاينه فني

سيد احسان جاهد، مديرعامل شركت كنترل ترافيك 
تهران با اش��اره به اينكه بيش از ۵۵۰ هزار خودرو در 
ش��بانه روز وارد تهران مي ش��ود، گفت: با آغاز طرح 
كاهش آلودگي هوا، تع��داد ركوردهاي ثبت تخلف 

معاينه فني بيش از ۸۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش فارس، س��يد احس��ان جاهد گفت: سال 
گذش��ته عالوه بر تجهيز نرم افزاري ح��دود ۱۳۰۰ 
سامانه دوربين به امكان ثبت پالك خودروهاي فاقد 
معاين��ه فني، در نقاطي كه به لح��اظ تردد و تجمع 
خودروها اهميت ويژه اي داشتند هم دوربين هايي 
نصب كرديم ك��ه بتوانيم تخلف معاينه فني را ثبت 
كنيم. يكي از پروژه هاي مهم اين ش��ركت، تجهيز 
معابر ورودي و خروجي ش��هر تهران به ۳۳ سامانه 
دوربين هاي پالك خوان قبل از آغاز مرحله دوم طرح 
كاهش آلودگي هوا در آبان سال ۹۷ بود كه گزارش و 
امكان ثبت تخلف خودروهايي كه به صورت روزانه وارد 
تهران مي شوند و خودروهايي كه معاينه فني ندارند را 
به ما مي دهد. او افزود: شهرداري تهران چندسالي است 
كه درصدد تجهيز مبادي ورودي تهران به سامانه هاي 
پالك خواني است كه اين پروژه در همان راستا است. 
تخميني ك��ه از تعداد خودروهاي ورودي به ش��هر 
تهران داريم بيش از ۵۵۰ هزار خودرو در ش��بانه روز 
است و اطالعات اين ترددها جهت برنامه ريزي هاي 
حوزه حمل ونقل در ش��هر ته��ران از اهميت بااليي 

برخوردار است.

هيچ نظارتي   بر ايمني 
جرثقيل هاي   سنگين نيست 

سيد جالل ملكي، سخنگوي سازمان آتش نشاني و 
خدمات ايمني شهرداري تهران با تاكيد بر ضرورت 
ايمني جرثقيل هاي سنگين در پايتخت گفت: نهادي 
بر س��المت اين جرثقيل ها نظارت ندارد و به همين 

منظور شاهد حوادث تكراري در اين زمينه هستيم.
به گزارش ايرنا، ملكي اظهار كرد: حادثه روز گذشته 
سقوط جرثقيل سنگين در داخل محوطه شهربازي 
بس��يج روي داد كه اگر اين حادثه حدود ۱۰ متر آن 
طرف تر روي مي داد، روي ساختمان هاي مسكوني 
مي افتاد و ش��اهد تلفات بيشتري بوديم. وي با بيان 
اينكه علت سقوط اين جرثقيل توسط كارشناسان 
پليس راهور در دست بررسي است افزود: اين جرثقيل 
س��نگين هنگام كار دچار واژگوني شد. سخنگوي 
سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران 
تصريح كرد: هيچ نهاد مشخصي روي اين جرثقيل هاي 
متحرك و همچنين جرثقيل هاي تاوركرين )برج ساز( 
نظارت دقيق نمي كند و مسووليت اصلي آنها برعهده 
پيمانكاران ساختماني است.معموال اين جرثقيل هاي 
سنگين هنگام فعاليت به دليل فرسودگي قطعات از 
قسمت هاي مختلف مثل شيلنگ هاي هيدروليكي 
و جك ها دچار حادثه مي شوند. به گفته ملكي گاهي 
مواقع نيز اپراتورهاي اين جرثقيل ها به دليل مهارت 
ناكافي، همچنين جابه جايي بار بيش از ظرفيت دچار 
واژگوني مي ش��وند. به گفته سخنگوي آتش نشاني 
تهران الزم اس��ت نهادي مشخص بر نحوه فعاليت 
جرثقيل هاي سنگين و نيز تاوركرين ها نظارت دقيق 
داشته باشد.همچنين نياز است تجهيزات فني اين 
جرثقيل ها نيز بررسي شود و حتما بايد جرثقيل هاي 

فرسوده از چرخه فعاليت خارج شوند.
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ايرانپلارتباطيخاورميانهوكشورهاياوراسياميشود

شمارش معكوس آغاز تجارت با »اوراسيا«
تعادل|

كش��ورهاي عضو اتحاديه اوراس��يا به دليل موقعيت 
جغرافياي ايران و توانايي آن براي پيوند آنها با آب هاي 
خليج فارس و خاورميانه از پيشنهاد ايران براي ورودش 
به اين اتحاديه استقبال كردند. در واقع ظرفيت هاي 
ايران براي مبادالت تجاري كشورهاي عضو اتحاديه 
اقتصادي اوراس��يا با »هند، پاكستان و جنوب شرق 
آس��يا« و به تبع آن همگرايي اقتصادي كش��ورهاي 
منطقه و خارج دور باعث شد تا ورودش به اين اتحاديه 
خيلي با فراز و نشيب همراه نشود. اين پيشنهاد پس 
از دو س��ال بحث و بررس��ي در نهايت پنجم آبان ماه 
امسال اجرايي خواهد ش��د. اتفاقي كه پس از انقالب 
براي اولين بار رخ مي دهد و به گفته حس��ن روحاني 
رييس جمهور، در شرايط جنگ اقتصادي از اهميت 
بااليي برخوردار اس��ت. اين موافقتنامه ش��امل 862 
قلم كاال اس��ت كه 502 قلم از آن ترجيحات اعطايي 
اوراسيا به ايران است و 360 قلم هم ترجيحات اعطايي 
ما به اتحاديه اوراسيا است. همچنين پس از يك سال 
اجراي موافقتنامه مذكور، مذاكرات تجارت آزاد بين 
ايران و اتحاديه اوراس��يا ش��روع خواهد ش��د و ظرف 
3 س��ال بايد موافقتنامه تجارت آزاد را مذاكره و امضا 
ش��ود. اما فعاالن اقتصادي ايران معتقدند كه با وجود 
ظرفيت هاي موجود در اين اتحاديه بايد برنامه ريزي 
دقيق و مبتني بر واقعيت و منابع موجود صورت گيرد؛ 
در غير اين ص��ورت اين پيوند ثمر بخش نخواهد بود. 
همچنين اهميت مطالعه بازارهاي مختلف و تدوين 
اطالعات باعث مي شود تا نقش رايزنان بازرگاني كشور 
و س��فارتخانه ها در اين مقطع زماني بيش از هر وقت 
ديگر پررنگ شود. اما در نهايت اين فعاالن اقتصادي 
بر روابط گس��ترده با اوراس��يا كه يكي از گزينه هاي 
استراتژيك ايران در نظم جديد است تاكيد كرده و بر 
اين باورند كه با توجه به تنوع بازار و تنوع منابع موجود 
در كش��ورهاي عضو اين اتحاديه پيوستن به آن يك 
فرصت قابل توجه براي اقتصاد ايران است كه مي توان 

بخشي از اثرهاي منفي تحريم ها را جبران كند.

 بازاري به نام اوراسيا
اتحاديه اقتصادي اوراس��يا با محوريت هاي تسهيل 
تج��ارت، ايجاد بازار مش��ترك در حوزه كش��ورهاي 
مستقل هم سود عضو، حذف تدريجي قوانين گمركي 
در داخل اتحاديه، برقراري تعرفه خارجي مش��ترك 
در ميان كشورهاي عضو و هماهنگ سازي تشريفات 
گمركي تشكيل ش��د. اين اتحاديه از سال 2015 به 

صورت رس��مي ميان كشورهاي روس��يه، بالروس، 
قزاقستان، ارمنستان و قرقيزستان فعاليت خود را آغاز 
كرد. در زمان اجراي اين توافق نامه والديمير پوتين، 
رييس جمهور روسيه از ايجاد يك مركز رشد اقتصادي 
قدرتمن��د و جذاب خبر داد كه ب��ازاري بيش از 180 
ميليون نفر را دربرمي گيرد. در راس��تاي بهره برداري 
از اين بازار دولت ايران در س��ال 95 تصميم گرفت تا 
پيشنهاد پيوستن تهران به اتحاديه  اقتصادي اوراسيا را 
با همسايگان شمالي خود در ميان بگذارد. اين پيشنهاد 
با استقبال كشورهاي ياد شده همراه بود؛ چراكه ايران 
جايگاه استراتژيكي در منطقه دارد و مي تواند تسهيل 
تجارت با كشورهاي خاورميانه را براي كشورهاي عضو 
اتحاديه اوراسيا رقم بزند. در نهايت پس از مذاكرات پي 
در پي و ارزيابي كم و كي��ف اقالم و ميزان تعرفه هاي 
ترجيحي بين اين كش��ورها سرانجام ارديبهشت ماه 
سال گذشته ايران به جمع اتحاديه اقتصادي اوراسيا 
پيوس��ت. اين اتفاق دريچه ت��ازه اي از تجارت را براي 
تجار كش��ورمان رقم مي زند؛ چراكه در نشست هاي 
ياد شده بر سر واردات صدها كاال از ايران با تعرفه هاي 
ترجيحي يا صفر توافق ش��د و اي��ن موضوع مي تواند 
شرايط رشد صادرات غيرنفتي كشورمان را فراهم كند. 
همچنين مذاكرات گمركي ايران با اتحاديه اوراس��يا 
براي افزايش همكاري هاي متقابل 5 مهرماه منجر به 
تشكيل نخستين كارگروه ترانزيت كاال ميان ايران و 

اتحاديه اوراسيا شد. 

 پيوند با اوراسيا طي سه سال
در همين راس��تا، حس��ن روحان��ي، رييس جمهور 
كشورمان پس از پايان اجالس سران اتحاديه اوراسيا 
اعالم كرد: موافقتنامه ترتيبات تجارت ترجيحي ميان 
ايران و اتحاديه اوراسيا از 5 آبان امسال اجرايي مي شود 
كه بر اين اساس ايران بايد ظرف سه سال عضو اتحاديه 
اوراسيا شود. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در 
امور بازرگاني نيز در پي سخنان رييس جمهور با اشاره 
به اينكه موافقت نامه موقت ترتيبات منطقه آزاد تجاري 
بين ايران و اتحاديه اوراس��يا از 5 آبان امسال اجرايي 
مي شود، عنوان كرد: در گام اول هدف ما اجرايي كردن 
تفاهمنامه تعرفه تجارت ترجيحي است و در مراحل 
بعد به دنبال پيوستن به اين اتحاديه هستيم. حسين 
مدرس خياباني تاكيد كرد: اين موافقتنامه شامل 862 
قلم كاال اس��ت كه 502 قلم از آن ترجيحات اعطايي 
اوراسيا به ايران است و 360 قلم هم ترجيحات اعطايي 
ما به اتحاديه اوراسيا است. به گفته او، پس از يك سال 

اجراي موافقتنامه، مذاكرات تج��ارت آزاد بين ايران 
و اتحاديه اوراس��يا شروع خواهد ش��د و ظرف 3 سال 
بايد موافقتنامه تج��ارت آزاد را مذاكره و امضا كنيم. 
همچنين رييس سازمان توسعه تجارت ايران در تاييد 
سخنان قائم مقام وزير صمت گفت: موافقتنامه موقت 
ترتيبات منطقه آزاد تجاري ايران با اوراسيا در تاريخ 6 
شهريور امسال توسط سفير ايران به دبيرخانه اوراسيا 

تحويل شد. 
حميد زادبوم ادامه داد: ظرف دو ماه از اعالم رس��مي 
ايران به دبيرخانه بايد اين موافقتنامه به مرحله اجرا 
مي رسيد كه بر اين اساس موافقتنامه ترتيبات تجارت 
آزاد بين ايران و اتحاديه اوراسيا از 5 آبان ماه 98 اجرايي 
مي ش��ود. او تاكيد كرد: موافقتنام��ه موقت ترتيبات 
منطقه آزاد تجاري ايران با اوراسيا از 5 آبان ماه 98 به 
مدت يك سال اجرا مي شود و بعد از گذشت يكسال، 
مذكرات تجارت آزاد ش��روع مي ش��ود كه ظرف سه 
سال بايد منجر به موافقتنامه تجارت آزاد بين ايران و 

اتحاديه اوراسيا شود.

 نقش پررنگ رايزنان بازرگاني پس از پيوند
در ادامه اين روند، عضو كنفدراسيون صادرات ايران با 
اشاره به اينكه اتحاديه اوراسيا يك اتحاديه منطقه اي 
است، گفت: با وجود تشابهات و اشتراكات فرهنگي بين 
كشورهاي عضو اتحاديه، طبيعتا اين اتحاديه از منظر 
فرهنگي و مذهبي نيز مي تواند اشتراكات و صلح را بين 

كشورها ايجاد كند. 
مرتضي ميري درباره وضعيت ايران براي پيوستن به 
اتحاديه اوراسيا افزود: ايران از چهارم آبان امسال رسما 
عضو اتحاديه اوراس��يا مي شود و 502 قلم كاال از ايران 

بدون تعرفه صادر خواهد شد. 
او تاكيد كرد: ممكن است ظرفيتي در اين اتحاديه وجود 
داشته باش��د اما برنامه ريزي بايد بر اساس واقعيات و 
منابع موجود و وضعيت فعلي باشد كه متاسفانه معموال 

برنامه ريزي در كشور ما به عكس اين مدل است. 
ميري با اش��اره به اهميت بخش خصوصي در اقتصاد 
كشور يادآوري كرد: تجربه نشان داده كه عدم استفاده 
از بخش خصوص��ي در ورود به يك پيم��ان از ميزان 

ظرفيت ها براي رس��يدن به اهداف كاس��ته است. او 
ادامه داد: وقتي دولت عضو پيمان اوراس��يا مي ش��ود 
طبيعتا بقيه كارها را بخش خصوصي بايد انجام دهد 
اما متاس��فانه در زمان پيوستن به اين پيمان از بخش 
خصوصي استفاده نمي ش��ود از اين روست كه عموم 
هيات هايي كه وارد ايران مي شوند فروشنده هستند. 
ميري با اش��اره به اهميت مطالعه بازارهاي مختلف و 
تدوين اطالعات گفت: يكي از وظايف رايزنان اقتصادي 

كشور و سفارتخانه ها همين موضوع است.
پيش از اين روحاني در اجالس سران اتحاديه اقتصادي 
اورآسيا نيز گفته بود كه اتحاديه گمركي اورآسيا زماني 
مي توان��د ظرفيت هاي خود را تحقق ببخش��د كه در 
حوزه راهبردي حمل و نقل نيز به س��مت همگرايي 

حركت كند. 
او همچنين از سرمايه گذاران اتحاديه اقتصادي اورآسيا 
دعوت كرد كه از ظرفيت ها و زيرساخت هاي گسترده 
مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي ايران، براي 

توسعه مناسبات في مابين بهره بگيرند. 

مديركلدفترعربي-آفريقاييسازمانتوسعهتجارتمطرحكرد

سهم ناچيز ايران در تجارت با آفريقا
مديركل دفتر عربي و آفريقايي سازمان توسعه تجارت در 
مورد حجم تجارت ايران و قاره آفريقا گفت: حجم تجارت 
خارجي ايران با اين قاره در بهترين ش��رايط در سال 96 

حدود 1.2 ميليارد دالر بوده است.
مسعود كمالي اردكاني در گفت وگو با خبرگزاري فارس 
در مورد حجم تج��ارت ايران و قاره آفريق��ا اظهار كرد: 
صادرات ايران به آفريقا در سال 97 برابر با 642 ميليون 
دالر و واردات ايران از اين قاره در همان سال 16 ميليون 
دالر بوده است كه رقم ناچيز 0.12 درصد از كل تجارت 
اين قاره با جهان را در بر مي گيرد. صادرات خدمات فني و 
مهندسي ايران با آفريقا نيز طي سال هاي اخير حدود 800 
ميليون دالر است. او بيان كرد: جمهوري اسالمي ايران 
با اكثر كشورهاي قاره آفريقا داراي روابط حسنه سياسي 
بوده و در 25 كش��ور اين قاره داراي سفير و در سال هاي 
گذشته در 5 كشور )كنيا، آفريقاي جنوبي، الجزاير، تونس 

و نيجريه( رايزن بازرگاني داشته است. 
او با بيان اينكه ايران با 15 كش��ور از اين قاره كميسيون 
مش��ترك دارد افزود: كميسيون هاي مشترك 8 كشور 
فعال )آفريق��اي جنوب��ي، نيجريه، تونس، غن��ا، كنيا، 
زيمبابوه، الجزاير، و نيجر( و 2 كشور نيمه فعال )سنگال 
و ساحل عاج( و 5 كشور غير فعال )اتيوپي، ليبي، مغرب، 
اوگاندا و تانزانيا( است. او عنوان كرد: عمده ترين مقاصد 

صادراتي ايران در آفريقا در 10 س��ال گذشته به ترتيب 
مصر، س��ودان، كنيا، آفريقاي جنوبي، تانزانيا، جيبوتي، 
موزامبيك، مراكش، نيجريه، سومالي، الجزاير و تونس 

بوده است.
كمالي اردكاني ادام��ه داد: اقالم عمده صادراتي ايران به 
آفريقا نيز شامل بوتان، قير نفت، فوالد، وازلين، كود اوره، 
كلينكر، سيمان، شمس آهن و هيدروكربن ها بوده است. 
كل واردات ايران در 10 س��ال گذشته از قاره آفريقا 7.1 
ميليارد دالر و كل صادرات ايران در 10 س��ال گذش��ته 
به قاره آفريقا 3.6 ميليارد دالر بوده اس��ت. او بيان كرد: 
عمده تري��ن مقاصد وارداتي ايران از آفريقا در 10 س��ال 
گذشته كشورهاي به ترتيب آفريقاي جنوبي، مصر، تونس، 
سوازيلند )اسواتيني(، غنا، زامبيا، سيشل، كنيا، اتيوپي، 
مراكش، تانزانيا و سودان بوده است. اقالم عمده وارداتي 
ايران از آفريقا نيز ش��امل پرتقال، فس��فات، انواع ماهي، 
تنباكو، حبوبات، ورق استيل، چاي و دانه كاكائو بوده است. 
مديركل دفتر عربي و آفريقايي سازمان توسعه تجارت 
اظهار كرد: با وجود تالش هاي انجام شده در جهت توسعه 
هر چه بيش��تر روابط اقتصادي و تجاري ب��ا قاره آفريقا، 
س��طح همكاري هاي اقتصادي و تجاري ب��ا اين قاره به 
داليلي از جمله عدم وجود زيرساخت هاي حمل و نقل 
مس��تقيم دريايي و هوايي، هزينه هاي باالي بازارايابي و 

حمل كاال، قطع روابط بانكي، عدم شناخت كافي از نيازها 
و توانمندي هاي متقابل، بي ثباتي سياسي و اقتصادي و 
عدم وجود زيرساخت هاي داخلي در اغلب اين كشورها، 
بس��يار پايين تر از ظرفيت هاي موجود و عالئق دو طرف 
است كه رفع اين مشكالت در ستاد آفريقا و كميسيون 
اقتصادي آن ستاد مي تواند چشم انداز تجارت با اين قاره 
را بهبود بخشد. او اظهار كرد: ستاد آفريقا به رياست معاون 
اول رييس جمهور مهم ترين نهاد تصميم سازي هاي كالن 
جهت توس��عه روابط با قاره آفريقا است. اين ستاد داراي 
سه كميس��يون امنيتي، اقتصادي و فرهنگي است كه 
دبيرخانه آن در وزارت امور خارجه مستقر است. در اين 
ميان مسووليت كميسيون اقتصادي ستاد مذكور با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است و دبيرخانه آن در سازمان 

توسعه تجارت ايران است. 
كمالي اردكاني گفت: با عنايت به اهميت توسعه روابط 
با كشورهاي آفريقايي و مسووليت دبيرخانه كميسيون 
اقتصادي ستاد آفريقا، س��ازمان متبوع در تالش بوده تا 
موضوعات مختلف با اين قاره را با جديت پيگري كند و 
بر همين اس��اس از سال گذشته تاكنون چندين جلسه 
كارشناس��ي به منظور پيگيري مصوبات قديم و تدوين 
مصوبات آتي كميسيون اقتصادي ستاد آفريقا با مسووليت 

اين سازمان برگزار شده است.
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 توليد كشور در مسير رشد 
قرار دارد

ش�اتا| وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه 
خوش بختانه س��اخت كاالهاي داخل و اهداف آن 
از سوي بخش هاي مختلف جامعه مورد استقبال 
و حمايت قرار گرفته، تاكي��د كرد: صنعت و توليد 
كش��ور در مسير رش��د قرار گرفته و طبق گزارش 
بانك جهاني بخش توليد و اقتصاد ايران در بسياري 
از شاخص ها س��ير صعودي دارد. رضا رحماني در 
جلسه شوراي معاونين اين وزارتخانه گفت: اگر همه 
بخش هاي مسوول در ساخت داخل كامال فعاالنه 
پاي كار باشند، نتايج بس��يار ارزشمند و اثرگذاري 
براي آينده صنعت و در مجموع براي اقتصاد كشور 
حاصل مي ش��ود. او با اشاره به تشكيل دومين ميز 
تخصصي تعميق ساخت داخل در صنعت خودرو، 
اعالم ك��رد: ارزش قراردادهاي ميز دوم بالغ بر يك 
هزار و 231 ميليارد تومان است كه باالي 91 ميليون 
يورو كاهش ارز ب��ري دارد. وزير صمت ادامه داد: با 
تش��كيل ميز اول تعميق ساخت داخل در صنعت 
خودرو س��ازي كه حدود 2 ماه پي��ش و همزمان با 
برگزاري نمايشگاه ساخت داخل و رونق توليد بود، 
خوشبختانه 12 قطعه به توليد انبوه رسيده و فقط 
از محل داخلي سازي 3 قطعه 20 هزار خودرو از كف 

پاركينگ ها ترخيص و تحويل مردم شده است. 

در انتظار كاهش قيمت خودرو
فارس| سرپرست معاونت امور صنايع وزارت صمت 
در م��ورد زمان تاثيرگذاري داخلي س��ازي قطعات 
در قيم��ت خودروها، ب��دون اينكه زمان��ي را اعالم 
كند، گفت: عوام��ل مختلفي از جمله افزايش تيراژ 
توليد در كاهش قيمت خودرو دخيل است كه بايد 
محقق شوند. مهدي صادقي نياركي در پاسخ به اين 
سوال كه برگزاري ميزهاي تعميق ساخت داخل در 
صنعت خودرو و امضاي تفاهم نامه هاي داخلي سازي 
قطعات، چه آثار ملموسي براي مردم دارد و آيا باعث 
كاهش قيمت خودرو مي شود؟ اظهار داشت: نتيجه 
اين اتفاقات، افزايش اشتغال براي مردم است عالوه 
بر اين، كاهش وابس��تگي به واردات و افزايش عمق 
ساخت داخل نيز ايجاد خواهد شد. او تصريح كرد: 
وقتي داخلي سازي افزايش يابد شاهد كاهش ارزبري 
خودرو خواهيم بود و در نتيجه هزينه اي براي خريد 
دانش فني پرداخت نخواهد ش��د. اين مساله باعث 
پايين آمدن قيمت خودرو خواهد ش��د. سرپرست 
معاونت امور صنايع وزارت صمت در پاس��خ به اين 
سوال كه طبق اعالم وزارت صنعت امسال تعدادي از 
قطعات خودروهاي پرتيراژ داخلي سازي مي شوند، آيا 
اين موضوع امسال باعث كاهش قيمت خودرو خواهد 
شد، گفت: مهم ترين اتفاقي كه مي افتد اين است كه 
تامين قطعات به صورت حداكثري صورت خواهد 

گرفت و افزايش تيراژ توليد نيز محقق مي شود. 



15 جهان

تعصبات مختلف هيچ گاه انسان را رها نمي كنند 

اتحاديه اروپا درخواست بريتانيا براي مذاكره را رد كرد

دموكراسي دوام نخواهد آورد

چالش اخراج جانسون براي ملكه بريتانيا

گروه جهان|
»ذهن انسان براي خود حاكميتي ساخته نشده و شواهدي 
كه امروز اين اصل را تاييد مي كند بيش از هر زمان ديگري 
است.« سه دهه پس از هشدار درباره »پايان تاريخ«، اين بار 
احتماال دموكراسي است كه به پايانش نزديك مي شود و اين 
فقط پوپوليست ها نيستند كه چنين ادعايي دارند. شوان 
روزنبرگ پروفسور علوم سياسي در دانشگاه ييل، آكسفورد 
و هاروارد تحصيل كرده است. او در نشست ساالنه »انجمن 
بين المللي روان شناسان سياس��ي« در ليسبون پرتغال 
پيش بيني كرده در چند دهه آينده تعداد دموكراسي هاي 
سبك غربي همچنان كوچك و كوچك تر مي شود و آنهايي 
كه باقي مي مانند فقط ظاهر دموكراسي را خواهند داشت. 
روزنبرگ مي گويد كه جاي دموكراس��ي را حكومت هاي 
پوپوليستي راس��تگرا خواهند گرفت كه به پرسش هاي 

پيچيده راي دهندگان، پاسخ هاي ساده مي دهند. 
ريك شنكمن با اشاره به مقاله روزنبرگ در نشريه پوليتيكو 
نوش��ته: روزنبرگ در مقاله اش يك فرض اساسي در مورد 
امريكا و غرب را به چالش كشيد. به نظر او، »دموكراسي در 
حال بلعيدن خودش است و دوام نخواهد آورد.« روزنبرگ 
مي گويد به همان اندازه كه منتقداِن ليبراِل دونالد ترامپ 
ممكن است بخواهند او را مقصر همه چيز نشان دهند، ترامپ 
دليل سقوط دموكراسي نيست؛ حتي اگر كارزار پوپوليستي 
ضدمهاجرتي و موفق او نشانه زوال دموكراسي پنداشته شود. 

مقصر مردم هستند. 
روزنبرگ مي گويد، نخبگان جامعه مانند افراد متخصص و 
شخصيت هاي مردمي كه به اطرافيان شان در برداشتن بار 
مسووليت هاي سنگيني كه با دموكراسي يا حكومت مردم 
بر مردم همراه است، كمك مي كنند، بطور روزافزوني كنار 
گذاشته ش��ده اند و همچنين شهروندان به لحاظ فكري و 
عاطفي نتوانسته اند يك دموكراسي كارا را اجرا كنند. بنابراين 
ميانه روي از بين رفته و ميليون ها راي دهنده سرخورده و پر از 
نگراني با نااميدي به پوپوليست هاي جناح راست رو آورده اند. 
او پيش بيني مي كند كه در دموكراسي هاي تثبيت شده 
مانند اياالت متحده، حكومتداري دموكراتيك همچنان به 

افولش ادامه خواهد داد و در نهايت شكست خواهد خورد.
نيمه  آخر قرن بيستم دوران طاليي دموكراسي بود. طبق 
يك نظرسنجي، در سال ۱۹۴۵ فقط ۱۲ دموكراسي در كل 
جهان وجود داشته اس��ت. تا اواخر قرن بيستم اين رقم به 

۸۷ دموكراسي رسيده بود، اما پس از آن وارونگي بزرگ رخ 
داد: در دهه دوم قرن بيست ويكم، روآوردن به دموكراسي 
به ص��ورت ناگهاني و ناگ��وار متوقف و رون��د معكوس آن 

شروع شد. 
سياستمداران پوپوليست راست گرا در لهستان، مجارستان، 
فرانس��ه، بريتانيا، ايتاليا، برزيل و اياالت متحده به قدرت 
رس��يدند يا تهديد كرده اند كه قدرت را به دست خواهند 
آورد. اكنون آراي پوپوليست راستگرا در اروپا از ۴درصد در 
۱۹۹۸ بيش از سه برابر شده و به ۱۳درصد در سال ۲۰۱۸ 
رسيده است. در آلمان، راي پوپوليست ها حتي پس از ركود 
بزرگ و پس از آنكه هجوم مهاجران به اين كشور فروكش 

كرد، افزايش يافته است. 
روزنبرگ استدالل مي كند كه تن دادن به دموكراسي كار 

دشواري اس��ت؛  چرا كه دموكراسي از كساني كه به آن رو 
مي آورند، چيزهاي زيادي مي طلبد. دموكراس��ي از مردم 
مي خواهد به افرادي كه ديدگاه متف��اوت دارند و افرادي 
كه شبيه آنها نيستند، احترام بگذارند. از مردم مي خواهد 
كه خروارها اطالعات را جس��ت وجو كرده و خوب را از بد و 
درست را از غلط جدا كنند. دموكراسي مستلزم انديشيدن، 
نظم و منطق است. اما نكته اينجاست كه تكامل با اعمال 
اين خصوصيات در چارچوب دموكراس��ي توده اي مدرن 

موافق نيست.
روزنب��رگ با اس��تناد به يك حج��م زي��ادي از مطالعات 
روان شناس��ي و يافته هاي كم وبيش آش��نا مي گويد كه 
انسان ها درست فكر نمي كنند. تعصبات مختلف، مغز ما را 
در اساسي ترين سطوح سمت و سو مي دهد. به عنوان مثال، 

تصوير يك مرد سياه پوس��ت كه بلوزي كاله دار پوش��يده 
به راحتي نژادپرستي سفيدپوستان را بدون آنكه خودشان 
متوجه ش��وند، تحريك مي كند. ما عادت داريم شواهدي 
را كه به نفع اهداف مان نيس��ت نپذيري��م و اطالعاتي كه 
سوگيري هاي مان را تأييد مي كند، بپذيريم. گاهي اوقات 
ش��نيدن اينكه داريم كار اشتباهي انجام مي دهيم، باعث 

مي شود بيشتر برآن كار اشتباه اصرار كنيم.
روزنبرگ معتقد است مغز ما با دموكراسي مدرن سازگار 
نيست و اينكه انسان ها براي دموكراسي ساخته نشده اند. 
مردم دو هزار س��ال اس��ت ك��ه مي گويند دموكراس��ي 
غيرعملي و كاري است نش��دني. او به اين نتيجه رسيده 
دليل موفقيت اخير پوپوليست هاي جناح راست اين است 
كه نخبگان كنترل نهادهايي را كه بطور س��نتي مردم را 

از غيردموكراتيك ترين انگيزه هاي آنه��ا نجات مي داد، از 
دس��ت داده اند. وقتي قرار باشد مردم خودشان به تنهايي 
تصميم هاي سياس��ي بگيرند، به راه حل هاي ساده اي رو 
مي آورند كه پوپوليست هاي جناح راست در سراسر جهان 
آن را پيشنهاد مي كنند؛ راه حل هايي كه تركيب كشنده اي 

از بيگانه هراسي، نژادپرستي و اقتدارگرايي است. 
نخبگان، طبق تعريف روزنبرگ افرادي هس��تند كه 
در رأس هرم اقتصادي، سياس��ي و فك��ري، قدرت را 
در دست دارند و كساني هس��تند كه انگيزه حمايت 
از فرهنگ و نهادهاي دموكراتيك و قدرت انجام موثر 
اين كار را دارند. نخبگان در نقش سناتور، روزنامه نگار، 
استاد دانشگاه، قاضي و مدير دولتي بر گفتمان عمومي 
و نهادهاي اياالت متحده كنترل و نفوذ داشته اند و در 
اين نقش، به عوام كمك كرده اند تا اهميت ارزش هاي 
دموكراتيك را درك كنند. با اين حال، امروزه وضعيت 
در حال تغيير اس��ت. به لطف رسانه هاي اجتماعي و 
تكنولوژي هاي جديد، امروز هركس��ي كه به اينترنت 
دسترسي داشته باشد مي تواند بالگ و ُپستي را منتشر 
كند و براي هدفي كه در سر دارد، حتا اگر اين هدفش 
ريشه در توطئه داشته و براساس يك ادعاي دروغين 

باشد، توجه جلب كند. 
شايد در گذشته نخبگان توانسته باشند تئوري هاي توطئه 
را از پيش رو بردارند و از پس پوپوليست ها با برجسته كردن 
ناس��ازگاري ها و تناقض هايش��ان برآيند، اما امروز كم تر 
شهروندي نخبگان را جدي مي گيرد. حاال كه مردم اخبار را 
به جاي روزنامه هاي جاافتاده و شبكه هاي خبري تلويزيوني 
از طريق رس��انه هاي اجتماعي درياف��ت مي كنند، اخبار 
جعلي به راحتي گسترش مي يابد. طنز ماجرا اين است كه 
دموكراسي بيشتر كه حاصل گسترش رسانه هاي اجتماعي 
و گردش آزادانه اطالعات در اينترنت اس��ت، سياست ما را 
افسارگسيخته كرده و انسان مدرن را به سوي اقتدارگرايي 

سوق مي دهد. 
روزنبرگ مي گويد: »پوپوليست ها خالف دموكراسي كه 
خواس��ته هاي زيادي دارد، فقط يك خواس��ته دارند. آنها 
اصرار مي كنند كه مردم وفادار باشند. وفاداري نزد آنها يعني 
تسليم شدن به چشم انداز ناسيوناليستي پوپوليستي؛ و در 
اينجا اعالم وفاداري به يك رهبر استبدادي آسان تر از كاِر 

دشواِر فكركردن براي خودتان است.« 

گروه جهان| 
بوريس جانسون نخست وزير بريتانيا، خود را آماده مي كند تا 
ملكه اليزابت را براي اخراج خود به چالش بكشد، چرا كه قصد 
ندارد استعفا دهد. گفته شده، جانسون تالش دارد تا طرح 
خروج بدون توافق بريتانيا را از اتحاديه اروپا با وجود مخالفت 

آشكار پارلمان در ۳۱ اكتبر عملي كند. 
به گزارش بلومبرگ به نقل از ساندي تايمز، وزراي كابينه اعالم 
كرده اند كه جانسون حاضر به ترك اقامتگاه نخست وزيري 
نخواهد بود و استعفا نمي كند. او همزمان با تالش براي اجراي 
برگزيت تا مهلت ضرب االجل ۳۱ اكتبر قصد دارد به جاي 
كناره گيري از سمتش، ملكه را به اخراج خود وادار كند. در 
بحران بي سابقه در بريتانيا، مشاوران ارشد كابينه گفته اند 
حال كه بروكسل پيشنهاد هاي جانس��ون را رد كرده، اگر 
اعضاي پارلمان سعي كنند نخست وزير را به منظور جلوگيري 
از برگزيت بدون توافق، از قدرت كنار بزنند، جانسون بيكار 
نمي نشيند.  اين مقام هاي دولتي گفته اند حتي اگر اعضاي 
پارلمان به دولت او راي عدم اعتماد دهند و با انتصاب كفيل 
نخس��ت وزيري به جاي او موافقت كنند، او حاضر به ترك 
اقامتگاه نخست وزيري نخواهد بود و استعفا نمي كند. يك 
مقام ارشد حزب محافظه كار در اين باره گفته: »جانسون تنها 
در صورتي مجبور به ترك اقامتگاه نخست وزيري مي شود كه 

پليس با مجوز بازداشت نخست وزير به جلوي در شماره ۱۰ 
داونينگ استريت برود.« آخرين بار در سال ۱۸۳۴ ملكه، يك 

نخست وزير را اخراج كرد.

  پاسخ منفي بروكسل
بحران سياسي در بريتانيا در شرايطي باال گرفته كه كميسيون 
اتحاديه اروپا به تازگي درخواس��ت جانسون براي مذاكره و 
مصالحه بر سر نحوه خروج از اتحاديه را رد كرد. اين كميسيون 
اعالم كرده پيشنهادهاي نخس��ت وزير بريتانيا جانسون را 
مبنايي براي مذاكره بر سر توافق برگزيت ارزيابي نمي كند. 
نخست وزير بريتانيا چهارشنبه در كنفرانس ساالنه حزب 
محافظه كار از ارسال طرح مصالحه خود به اتحاديه اروپا و در 
خواست براي گفت وگو بر سر آن در اين آخر هفته خبر داده 
بود. اسكاي نيوز شنبه از قول يكي از سخنگويان كميسيون 
اتحاديه اروپا نوشته كه طرح جانسون نمي تواند مبنايي براي 
دس��ت يافتن به توافقي در مورد خ��روج بريتانيا از اتحاديه 
)برگزيت( باشد كه تاريخ آن ۳۱ اكتبر تعيين شده است. او 
گفته اين آخر هفته بحثي درباره پيشنهادهاي نخست وزير 
بريتانيا كه از جمله شامل جايگزيني بند مناقشه  برانگيز مربوط 
به مرزهاي جمهوري ايرلند و منطقه ايرلند ش��مالي است 
صورت نخواهد گرفت. كميسيون اتحاديه اروپا در عين حال 

افزوده كه بوريس جانسون دوشنبه )فردا( فرصتي براي ارايه 
طرح خود و تشريح جزييات آن خواهد داشت.

  مرز مورد مناقشه ايرلند
جمهوري ايرلند عضو اتحاديه اروپاس��ت و ايرلند شمالي 
بخشي از سرزمين بريتانيا محسوب مي شود. روابط مرزي 
اين دو منطقه مناقشه برانگيزترين بخش از توافق نامه برگزيت 
است. در توافق نامه اي كه جانسون تالش مي كند در مورد 
تغيير آن با اتحاديه اروپا به مصالحه برسد، پيش بيني شده 
كه مرز بين دو ايرلند پس از برگزيت و تا يافتن يك راه حل 
نهايي باز خواهد ماند و ايرلند شمالي تا آن زمان بخشي از بازار 
داخلي اتحاديه محسوب شود. اتحاديه اروپا براي مديريت 
اين منطقه مرزي حساس خواستار شمول قوانين و مقررات 
اتحاديه در مناسبات تجاري و بازرگاني ميان دو ايرلند است. 
مرزهاي باز بين جمهوري ايرلند و منطقه ايرلند ش��مالي 
به لحاظ اقتصادي و در مناس��بات دو بخش اهميت زيادي 
دارد و يكي از اصول مهم پيمان صلح ايرلند محسوب مي شود. 
اين مرز تنها مرز زميني ميان اتحاديه اروپا و بريتانيا است و در 
صورتي كه برگزيت بدون توافق شكل بگيرد، واردات كاال از 
آن به اتحاديه اروپا مشمول تعرفه هاي گمركي خواهد بود كه 
مطابق برآوردها اقتصاد ايرلند شمالي را زمين گير خواهد كرد. 

نخست وزير و پارلمان بريتانيا با اين بخش از توافق مخالف 
هستند. بوريس جانسون روز چهارشنبه تاكيد كه كنترل 
رفت و آمد و كاال در مرزهاي ايرلند جنوبي و منطقه شمالي 

»به هيچ وجه« قابل پذيرش نيست.

  احتمال به تعويق افتادن برگزيت
نخست وزير بريتانيا پيش از اين گفته بود در صورتي كه با 
اتحاديه اروپا به مصالحه اي دست نيابد برگزيت بدون توافق 
انجام خواهد ش��د. اين اقدام كه مي تواند به لحاظ سياسي 
و اقتصادي پيامدهاي مخربي در پي داش��ته باشد از سوي 
اكثريت اعضاي پارلمان بريتانيا رد شده است. مطابق قانوني 

كه به تازگي در پارلمان به تصويب رس��يد چنانچه دولت 
بريتانيا و اتحاديه اروپا تا ۱۹ اكتبر به توافق نرس��ند اجراي 
برگزيت به تاخير خواهد افتاد. روز جمعه در حالي كه بوريس 
جانسون تاكيد كرد حاضر به ارايه درخواست براي تعويق 
برگزيت نيست، دفتر نخست وزيري بريتانيا اعالم كرد كه 
اگر تا ۱۹ اكتبر توافقي حاصل نشود او بطور كتبي خواستار به 
عقب افتادن خروج از اتحاديه اروپا خواهد شد. اجالس آينده 
سران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا روزهاي ۱۷ و ۱۸ اكتبر 
در بروكس��ل برگزار مي شود و نخست وزير بريتانيا اميدوار 
اس��ت حداكثر در اين اجالس مصالحه پيشنهادي او مورد 

موافقت قرار گيرد.

دريچه

كوتاه از منطقه

توقف مذاكرات كارشناسي 
امريكا و كره شمالي

گروه جهان| رييس تيم مذاكره كننده كره ش��مالي 
از قطع مذاكرات كارشناس��ي امريكا و پيونگ يانگ در 
سوئد خبر داد. به گزارش رويترز، »كيم ميونگ گيل« 
مذاكره كننده ارش��د كره ش��مالي، انعطاف ناپذيري 
مذاكره كنندگان امريكايي را دليل توقف مذاكره خوانده و 
گفته، آنها حاضر نبودند از نظر و نگرش قديمي خود دست 
بردارند. كيم ميونگ گيل در خارج از سفارت كره شمالي 
به خبرنگاران گفته: »مذاكرات انتظار ما را برآورده نكرد 
و سرانجام متوقف شد.« در همين حال، وزارت خارجه 
امريكا به اظهارات مذاكره كننده ارشد كره شمالي واكنش 
نشان داده و گفته است، اين اظهارنظرها بيانگر محتوا 
يا فضاي حاكم بر بيش از هشت مذاكره نيست. وزارت 
خارجه امريكا همچنين گفته، واشنگتن دعوت سوئد 
را براي ادامه مذاكرات با پيونگ يانگ در اين كشور در دو 
هفته ديگر پذيرفته است. مورگن اورتگاس سخنگوي 
وزارت خارجه امريكا، گفته هيات اياالت متحده ايده هاي 
خالقانه اي را مطرح و مذاكرات خوبي با هيات كره شمالي 
داشت.  اورتگاس گفته امريكا و كره شمالي نمي تواند به 
تنهايي طي يك روز مذاكره بر تمامي ميراث ۷۰ ساله 
جنگ و دشمني فايق آيند. اينها مسائل اساسي هستند 
و پرداختن به آنها نيازمند تعهد جدي از سوي دو كشور 
است. اياالت متحده چنين تعهدي را دارد. از سوي ديگر 
مذاكره كننده ارشد كره شمالي گفته، طرف امريكايي با 
طرح موضوعاتي مانند رويكرد انعطاف پذير، روش جديد 
و راه حل هاي خالقانه انتظارات را ب��اال برد، اما آنها ما را 
بسيار نااميد كردند و با مطرح نكردن هيچ طرح تازه اي 
شور و اشتياق ما را براي مذاكرات از بين بردند. نخستين 
روز از مذاكرات كارشناسي در حومه استكهلم برگزار شد. 

بدهي هاي كوبا به روسيه 
تسويه مي شود

گروه جهان| نخست وزير روسيه اعالم كرده كوبا 
قصد دارد بدهي هاي خود به روسيه را كامل پرداخت 
كند. به گفت��ه ديمتري مدودف اوض��اع در دهه ها 
پيش، اين چنين نبوده است. به گزارش اسپوتنيك، 
ديمتري مدودف نخس��ت وزير روسيه، در پي سفر 
دو روزه خود به كوبا، در يك برنامه تلويزيوني گفته 
است: »دوستان كوبايي ما، بدهي هايشان را تسويه 
مي كنند؛ بر خالف رويه اي كه در گذشته مرسوم بود، 
حدود ۲۰ تا ۳۰ سال قبل، در دوران شوروي و زماني 
كه هيچ كس در اين مورد، پول را به حساب نمي آورد. 
حال دوستان كوبايي ما در حال پرداخت هستند.« 
نخست وزير روسيه گفته در سفر تازه خود به كوبا، 
ميگل داياز-كان��ل رييس جمهوري اين كش��ور، 
چندين بار به او گفته اس��ت اگر ما ]كوبا[ در جايي 
چي��زي را به تعوي��ق انداخته ايم، نگران نباش��يد؛ 
همه چيز را بازپرداخت خواهيم كرد.« مدودف گفته: 
»امروز ما درباره اين موضوع صحبت و توافق كرديم 
كه يك برنامه كاري در حوزه انرژي براي كوبا ايجاد 
كنيم.«  او در پاسخ به اينكه آيا ناوهاي جنگي روسيه، 
نفتكش ها در مسير كوبا را مشايعت خواهند كردند يا 
خير، گفته كه مسكو به بررسي راه هاي ديگري براي 
مساعدت به اين كشور در واردات نفت و فرآورده هاي 
نفتي خواهد پرداخت. پيش تر، كوبا از انتظارش براي 
دريافت وام از سوي روس��يه خبر داده و بر اهميت 
سرمايه گذاري اين كشور در پروژه هاي راهبري كوبا 
تاكيد كرده بود. روسيه و كوبا، از زمان اتحاد جماهير 
شوروي سابق و در پي انقالب كوبا در سال ۱۹۵۹، 
به توسعه روابط دوستانه و استراتژيك پرداخته اند. 

بسته دولت عراق براي اجراي 
خواسته هاي معترضان 

گروه جه�ان| هي��ات دولت ع��راق در پاس��خ به 
خواسته هاي معترضان ضمن برگزاري جلسه فوق العاده 
به رياست »عادل عبدالمهدي« نخست وزير اين كشور، 
اولين بس��ته از مصوبه هاي مهم خود را اعالم كرد. در 
همين حال هيات سازمان ملل در عراق خواهان توقف 
خشونت در اين كشور شده و بر لزوم محاكمه عامالن 
خشونت هاي اخير تأكيد كرده است. به گزارش روسيا 
اليوم، اين بس��ته عبارت اس��ت از اعطاي زمين هاي 
مسكوني به افراد كم درآمد و ساير اقشار جامعه در تمامي 
استان ها، تكميل فرآيند اعطاي ۱۷هزار قطعه زمين به 
افراد نيازمند در استان بصره طي مدت حداكثر چهار 
هفته، تهيه و اجراي برنامه ملي اسكان كه شامل ۱۰۰ 
هزار واحد مسكوني توزيع شده در استان ها و اولويت 
دادن به استان ها و مناطق محروم تر، تمامي استانداران 
موظفند كميته هاي ش��مارش خانواده هاي محروم 
تشكيل دهند تا زمين هاي مسكوني در ميان آنان توزيع 
ش��ود. همچنين وزارت دارايي موظف است صندوق 
مسكن را به منظور افزايش تعداد وام گيرندگان تقويت 
كند تا بتوانند در زمين هاي واگذار شده براي خود منزل 
مسكوني بس��ازند و هزينه هاي مربوط به اين امر بايد 
در رديف بودجه ۲۰۲۰ در نظر گرفته شود. همچنين 
وام هاي پرداختي بايد بر اساس قانون صندوق از سود 
معاف باشند. بايد به هر يك از ۱۵۰هزار بيكاري كه توان 
كار كردن ندارند، به مدت س��ه ماه، ماهانه ۱۷۵ هزار 
دينار پرداخت شود و به همين منظور بطور كلي بودجه 
۷۸ميليارد و ۵۰۰ميليون دينار در نظر گرفته شده است. 
عراق در روزهاي گذشته شاهد ناارامي هاي گسترده در 

اعتراض به فساد و مشكالت اقتصادي بوده است. 

جنجال فروش تجهيزات 
نظامي به امارات در آلمان

گروه جه�ان| صدور مجوز شوراي امنيت ملي آلمان 
براي ارس��ال ژنراتورهاي برق سيس��تم دفاع موشكي 
پاتريوت به ام��ارات متحده عربي از آنجا كه با توافقنامه 
احزاب حاض��ر در دولت ائتالفي انطباق ن��دارد، در اين 
كشور جنجال برانگيخته اس��ت. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، برپايه توافقنامه اي كه هنگام تشكيل دولت چهارم 
آنگال مركل صدراعظم آلمان، ميان سه حزب دموكرات 
مسيحي، سوسيال مسيحي و سوسيال دموكرات به امضا 
رسيد، دولت آلمان متعهد شده به كشورهاي درگير در 
جنگ يمن تجهيزات نظامي نفروشد. اين محدوديت، 
يك سال پيش پس از قتل جمال خاشقچي روزنامه نگار 
سعودي، در استانبول به ويژه در مورد عربستان سعودي 
جدي تر ش��د. با اين همه، شوراي امنيت ملي آلمان كه 
رياست آن را شخص مركل به عهده دارد، در نشست شنبه 
مجوز صدور ژنراتورهاي سيستم دفاع موشكي پاتريوت 
به امارات را صادر كرد. پيشتر نيز، برلين خالف تعهدات 
خود جنگ افزارهايي در اختيار عربستان سعودي، امارات 
و مصر قرار داده كه استفاده از آنها را در جنگ يمن ثابت 
شده است. اكنون خبر تصويب فروش ژنراتورهاي سيستم 
دفاع موشكي پاتريوت از سوي خبرگزاري آلمان منتشر 
شده است. اين خبرگزاري نوشته: »آلمان و امارات متحده 
عربي هردو براي دفاع ضدهوايي خود از سيستم پاتريوت 
استفاده مي كنند؛ به اين دليل آلمان مي تواند قطعات 
مورد نياز اين سيس��تم را به امارات بفروش��د.« امارات 
متحده عربي در ماه هاي گذشته كمي از سياست هاي 
عربستان س��عودي فاصله گرفته است. احتماال همين 
تغيير سياست ها سبب شده دولت آلمان بدون ترس از 
اعتراض اپوزيسيون تجهيزات نظامي به امارات بفروشد.

 ضرب االجل دموكرات ها
به كاخ سفيد تا ۱۸ اكتبر 

گ�روه جه�ان| دموكرات هاي مجل��س نمايندگان 
امريكا كه تحقيقاتي جهت استيضاح رييس جمهور را 
آغاز كرده اند تا ۱۸ اكتبر به كاخ سفيد مهلت داده اند تا 
اسناد ومدارك مربوط به تماس تلفني دونالد ترامپ با 
رييس جمهور اوكراين را ارايه كند. مخالفان دولت امريكا 
در كنگره بر فش��ار خود براي اس��تيضاح دونالد ترامپ 
افزوده اند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، روساي سه كميته 
امور خارجي، اطالعات و نظارت مجلس نمايندگان كه 
با مساله اس��تيضاح ترامپ درگيرند در احضاريه  اي كه 
بي توجهي به آن مي تواند پيامدهاي قضايي در برداشته 
باشد از كاخ سفيد خواس��ته اند، اسناد مربوط به مساله 
اوكراين را ارايه كند. دموكرات ها مي گويند، كاخ سفيد 
هفته هاست كه راه پيگيري اين قضيه را سد كرده و راه 
ديگري برايشان باقي نگذاشته  است. پيش از اين روساي 
سه كميته مجلس نمايندگان از مايك پنس، معاون ترامپ 
خواسته  بودند اين اسناد را ارايه دهد. آنها در احضاريه اي به 
مايك مولواني رييس ستاد كاركنان كاخ سفيد، تا ۱۸ اكتبر 
مهلت داده اند تا اين اسناد را ارايه كند. دموكرا ت ها اين 
گام خود را اينگونه مستدل كرده اند كه كاخ سفيد تاكنون 
داوطلبانه اقدام به همكاري نكرده است. آنها ترامپ را نيز 
متهم كرده اند كه راه را براي اهانت، ممانعت و الپوشاني 
اين پرونده هموار كرده اس��ت. دموكرا ت ها  كه اكثريت 
مجلس نمايندگان را تشكيل مي دهند كاخ سفيد و ساير 
نهادهاي دولت را متهم كرده اند كه هدفمندانه مكالمه 
تلفني جنجال برانگيز ترامپ و ولوديمير زلنسكي، همتاي 
اوكرايني خود را پنهان مي كنند. ترامپ در اين مكالمه از 
زلنسكي خواس��ته، در مورد جو بايدن، رقيب و پسرش 

تحقيق كند تا بتواند از آن بهره انتخاباتي ببرد.
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اردوغان به دنبال كاهش 
بيشتر نرخ بهره است

گروه جهان| رييس جمهوري تركيه گفته تالش ها 
براي رسيدن به اهداف افق ۲۰۲۳ اين كشور ادامه 
خواهد يافت. به گزارش آناتولي، رجب طيب اردوغان 
كه در بيست و نهمين نشست مشورتي حزب حاكم 
عدالت و توسعه حضور يافته بود، به نمايندگان اين 
حزب گفته: »هدف ما اين است كه در افق جديد تا 
پيش از سال ۲۰۲۳، نرخ تورم را به پنج درصد يا كمتر 
و نرخ بيكاري را نيز به زير ۱۰درصد كاهش دهيم.« او  
گفته دولت مي خواهد رشد اقتصادي را در سال هاي 
پيش رو به پنج درصد و باالتر از آن برساند. اردوغان 
همچنين با تمجيد از اقدام بانك مركزي براي كاهش 
نرخ بهره گفته: »با مداخله به موقع بانك مركزي، 
نرخ بهره به سطح معقولي كاهش پيدا كرده است اما 
معتقدم كه آنها نرخ بهره را بيشتر كاهش خواهند 
داد چرا كه هنوز فضاي كاف��ي براي اين كار وجود 
دارد.« اردوغان تاكيد كرده تركيه در استفاده بهينه 
از منابع و مديريت كارآمد بودجه خود مصمم است. 
به گفته رييس جمهور تركيه، اين كشور مي خواهد 
نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي خود 
را به ۲.۶درص��د كاهش دهد. رجب طيب اردوغان 
كه همانند همتاي امريكايي اش ب��ه اتخاذ رويكر 
انتقادي از نرخ بهره باال مشهور است، پيش تر گفته 
بود: »من نسبت به نرخ بهره آلرژي دارم. من كامال 
مخالف نرخ بهره باال هس��تم. اردوغان نرخ بهره باال 
را مادر ش��ياطين خوانده بود.«  به دنبال بركناري 
رييس قبلي بانك مرك��زي تركيه و روي كارآمدن 
تيم جديد، چرخ��ه كاهش نرخ بهره در تركيه آغاز 
شده تا جايي كه بانك مركزي نخستين بار جوالي 
نرخ به��ره را به ۱۹.۷۵درصد كاهش داد و س��پس 
ماه سپتامبر يك بار ديگر نرخ بهره را با ۳.۲۵درصد 
كاهش به ۱۶.۵درصد رس��اند. انتظ��ار مي رود كه 
اين روند كماكان ادامه داش��ته باشد. طبق برنامه 
جديد اقتصادي تركيه كه هفته پيش توسط برات 
الباي��راك وزير دارايي و خزان��ه داري تركيه از آن 
رونمايي ش��د، متغيرهاي كالن اقتصادي تركيه 
نظير: تورم، نرخ بيكاري، كسري بودجه، حساب 
جاري، ثبات مالي و رشد اقتصادي دچار تحوالت 
زيادي خواهند ش��د. پيش تر وزير دارايي و خزانه 
داري تركيه گفته بود براي ۲۰۲۲، دس��تيابي به 
تورم ۴.۹درصدي، نرخ بيكاري ۹.۸درصدي و رشد 
۵درصدي هدف گذاري شده است. نرخ تورم تركيه 
كه در سال گذشته به باالي ۲۵درصد نيز رسيد، 
در ماه سپتامبر و پس از سه سال براي نخستين بار 

تك رقمي شد و به ۹.۲۶ درصد رسيد. 

كاهش صادرات آلمان 
به عربستان 

صادرات آلمان به عربستان سعودي از چهار سال 
پيش روندي نزولي دارد و برآورد مي شود ميزان آن 
امسال حدود شش ميليارد يورو باشد. ركود اقتصاد 
جهاني و تنش ها در خليج فارس علت هاي اصلي 
اين روند ذكر شده است. در هفت ماه نخست سال 
۲۰۱۹ صادرات آلمان به عربستان سعودي حدود 
سه ميليارد و ۱۰۰ميليون يورو بوده است. با ادامه 
اين روند امسال كل صادرات آلمان به عربستان 
رقمي حدود شش ميليارد يورو بيشتر نخواهد بود. 

پمپئو: رفتار تركيه 
غيرقابل قبول است

وزي��ر خارج��ه امري��كا در دي��دار ب��ا كيرياكس 
ميتسوتاكيس نخست وزير يونان، رفتار تركيه در 
تنش هاي دريايي در مديترانه شرقي را غيرقابل قبول 
خوانده اس��ت. مايك پمپئو با اشاره به حفاري هاي 
تركيه گفته: »به ترك ها گفتيم كه حفاري غيرقانوني 
و غير قابل قبول است.« تنش يونان و تركيه به اعزام 
يك كشتي حفاري تركيه به آب هاي مديترانه شرقي 
باز مي گردد. جايي كه قبرس پيش تر مجوز حفاري 
در آن منطقه را به شركت هاي فرانسوي و ايتاليايي 
داده اس��ت. آنكارا مي گويد برخ��ي از مناطقي كه 
نيكوزيا در حال اكتشاف نفت و گاز در آنجا است، جز 

مناطق تركيه به شمار مي رود. 

طالبان ده ها گروگان را رها كرد
يك مق��ام محلي افغانس��تان آزادي ۴۳ گروگان 
طالبان را تاييد كرده است. اين افراد چند روز پيش از 
روستاي ده حاجي در ولسوالي خواجه عمري غزني 
ربوده شده بودند. ده حاجي روستايي دورافتاده در 
غرب ولسوالي خواجه عمري واليت غزني است كه 
حدود ۲۰۰ خانواده در آن ساكن هستند. مقام هاي 
محلي در غزني مي گويند كه طالبان كنترل اين 
روستا را در دست دارند و در اين اواخر تنش هايي 
ميان مردم آن محل و طالبان به ميان آمده است. 
وزير دفاع امريكا اعالم كرده از زمان لغو مذاكرات 
صلح در ماه گذش��ته ميالدي، واشنگتن حمالت 

خود عليه طالبان را افزايش داده است.

نگراني عمران خان از 
تحوالت در مرز كشمير

نخست وزير پاكستان نس��بت به هرگونه اقدام 
احساسي و خودسرانه شهروندان كشورش براي 
عبور از خط كنترل هشدار داده و گفته، اين اقدام 
بر مبارزه كش��ميري ها اثر مي گذارد. به گزارش 
آناتولي، اظهارات عمران خان در زماني مطرح شده 
كه صدها تن از مردم كشمير وابسته به يك گروه 
حامي استقالل اين منطقه در مظفرآباد گردهم 
آمده و قصد دارند تا از خط كنترل عبور كنند و به 
سرينگر بروند. از زمان لغو خودمختاري كشمير 
تحت كنترل هند، تنش ها در اين منطقه و روابط 

ميان هند و پاكستان متشنج شده است. 
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عكسروز

چهرهروز

توسعه نيازمند نقد است
محمد اميرياراحمدي، نويسنده »بيوه هاي غمگين ساالر جنگ« با تاكيد بر اينكه »جاذبه هنرمند در نقد توسعه است« به ايلنا گفت: وقتي 
مديريت توسعه بفهمد براي اصالح خودش نيازمند نقد است، هزينه نقد را هم مي پردازد و حمايت مي كند تا نقد شود، چراكه كمك مي كند 
كارش را درست انجام بدهد. دولتي كه توسعه اش هدفمند است حاال چه در مقام ناظر و چه مجري، هزينه نقد خودش را مي پردازد. مي گويد 
مردم بايد به تماشاي تئاتر بروند و هنرمندان گزارش دهند كه چه خبر است. اما اگر ديديد جايي دولت نمي خواهد اين صدا را بشنود، بدانيد 
يك فسادي در مديريتش هست و چيزي را پنهان مي كند يا كاري را نمي خواهد انجام دهد؛ اينجاست كه ما با دولت به مشكل مي خوريم؛ 
هنرمند مي گويد كشاورز حالش خوب نيست، كارگر حالش خوب نيست و مشكلي وجود دارد، اما اين حرف باعث تضعيف مديريت او مي شود.

بازارهنر

علينصيريانوهديهتهرانيبهسينماهاميآيند
فيل��م »مس��خره  باز« ب��ه كارگرداني 
هماي��ون غن��ي زاده از اي��ن هفته در 
س��ينماها نمايش داده مي ش��ود.  به 
گزارش ايس��نا و طبق اعالم غالمرضا 
فرجي )س��خنگوي ش��وراي صنفي 
نمايش( فيلم سينمايي »مسخره باز« 
از 17 مهرم��اه در س��ينماها اك��ران 
مي شود و نمايش آن در سرگروه خود 

يعني آس��تارا از هفته آينده شروع خواهد شد.  به 
گفته وي در جلسه يكشنبه، 14 مهرماه اين شورا 
كف فروش فيلم هاي در حال اكران بررس��ي شد 

و نماي��ش آنها همچن��ان ادامه دارد و 
هفته آينده در اين باره تصميم گيري 
مي شود. »مسخره باز« به تهيه كنندگي 
علي مصفا در جشنواره فيلم فجر سال 
قبل رونمايي شد و علي نصيريان، بابك 
حميديان، هديه تهراني، رضا كيانيان 
و صابر ابر از جمله بازيگران آن هستند. 
اين فيلم تبليغات متفاوتي را از چندي 
قبل در برخي كافه ها و رستوران ها آغاز كرده و به 
مشتريان بسته هاي كبريت با تصاويري از بازيگران 

اين فيلم هديه داده مي شود.

تاريخنگاري

انتقال نصيري از پاكستان به تهران 
پانزدهم مهر 1357، ارتش��بد نعمت نصيري سفير كبير ايران در پاكستان از مقام خود 
بركنار شد و به وسيله هواپيمايي كه به اسالم آباد فرستاد شده بود به تهران انتقال يافت.  
نصيري همان كسي بود كه 25 مرداد سال 32، به دستور شاه دستور وي مبني بر انفصال 
»مصدق« از نخست وزيري و انتصاب فضل اهلل زاهدي به جاي او را به مصدق ابالغ كرد، اما 
به دستور سرتيپ رياحي، رييس ستاد وقت ارتش توقيف و زنداني شد.  چند روز پس از 
پيروزي كودتاي 28 مرداد، وي و جمعي از نظاميان بلندپايه وابسته به گارد شاهنشاهي كه 
به دستور دولت مصدق در جريان كودتا دستگير شده بودند، آزاد شدند. نصيري در حمله به 
منزل مصدق و تصرف آنكه منجر به فرار مصدق شد، نقش فرماندهي داشت.  در كودتاي 
28 مرداد كه كودتاكنندگان، زندان را اشغال كردند و زندانيان آزاد شدند، نصيري جزو 
رهاشدگان از زندان بود، او تعدادي از افراد گارد شاهنشاهي را كه در زنداِن پاسگاه نظامي 
شرق تهران در اسارت بودند، آزاد كرد.  او پس از بازگشت شاه به كشور، به درجه سرتيپي و 
در سال 1336 به درجه سرلشكري منصوب شد. او در مرداد سال 1341 به درجه سپهبدي 
و در سال 15 خرداد 1342 به سمت فرمانداري نظامي تهران و حومه منصوب شد، در 10 
بهمن در سال 1343 در دولت »اميرعباس هويدا« به سمت معاونت نخست وزير و رييس 
سازمان اطالعات و امنيت -  ساواك- منصوب شد. ساواك در دوران نصيري به اوج خشونت 
و سركوب مخالفان گرايش يافت و تيم سه نفري »نصيري«، »ثابتي« و »معتضد« از ساواك، 
يك سرويس خشن و بي رحم به وجود آورد.  در تيرماه 1357، شاه او را از رياست ساواك 
عزل كرد و 31 تيرماه همان سال به سفارت ايران در پاكستان منصوب كرد. شاه براي نجات 
خود نصيري را از سفارت نيز عزل و به تهران فراخواند. نصيري در طول اشتغال، 60 نشان 
داخلي و خارجي دريافت كرد. آيت اهلل خلخالي رييس وقت دادگاه هاي انقالب اسالمي، 
وضعيت ارتشبد نصيري را به هنگام تحويل وي به دادگاه، چنين بيان كرده است: نصيري را 
زماني كه قصد فرار داشت، بازداشت كرده بودند. وقتي كه درهاي زندان »دژبان جمشيد« 

شكسته شد، تعدادي از اينها كه به صورت ظاهري در آن زندان بودند، بيرون آمدند و قصد 
فرار داشتند كه مردم آنها را بازداشت كردند. نصيري در 16 آبان 57 در حال فرار دستگير 
شد. نصيري را با پيكر زخمي و سر و صورت خون آلود به دادگاه آوردند، او با فرياد بدگويي 
از شاه فراري سعي مي كرد، خود را از خطر محاكمه و تيرباران نجات دهد؛ اما دادگاه حكم 

تيرباران او را در ساعت 23:45 روز پنج شنبه 26 بهمن 57 صادر كرد.

تقديرجشنوارهزوريخاز»متريشيشونيم«
پانزدهمين جشنواره فيلم »زوريخ« 
در كشور س��وييس به كار خود پايان 
داد و فيلم »متري شيش و نيم« تقدير 
وي��ژه هيات اين رويداد س��ينمايي را 
به خود اختص��اص داد. هيات داوران 
بخش رقابتي پانزدهمين جش��نواره 
بين الملل��ي فيلم زوريخ به رياس��ت 
»اليور اس��تون«، جايزه چشم طاليي 

بهترين فيلم بلند اين رويداد سينمايي را به فيلم 
امريكايي »صداي متال« به كارگرداني »داريوس 
ماردر« اعطاء كردند و فيلم »متري شيش و نيم« 
به كارگرداني سعيد روستايي از ايران به همراه دو 
فيلم »دندان ش��يري« ساخته »شنون مورفي« و 
»يك روز سفيد سفيد« ساخته »هلينور پالمسون« 
نيز به صورت ويژه م��ورد تقدير هيات داوران قرار 
گرفتند.  فيلم »متري ش��يش و ني��م« به همراه 
»پسر مادر« س��اخته مهناز محمدي، دو نماينده 
س��ينماي ايران در بخش رقابتي جشنواره زوريخ 
201۹ بودند كه با آثاري از كشورهايي چون سوئد، 

اس��تراليا، برزيل، فرانس��ه، گواتماال، 
مكزيك، انگليس، دانمارك، بوس��ني 
و هرزگوين و امريكا در بخش رقابتي 
جش��نواره فيلم زوريخ براي كس��ب 
جايزه چش��م طاليي بهتري��ن فيلم 
جشنواره رقابت كردند. »متري شيش 
و نيم« چندي پيش در بخش افق هاي 
هفتاد و ششمين جشنواره فيلم ونيز 
به عنوان تنها نماينده سينماي ايران، اولين حضور 
بين المللي خود را تجربه كرده بود. اين فيلم دومين 
تجربه فيلمس��ازي بلند سعيد روس��تايي با بازي 
پيمان معادي، نويد محمدزاده، پرينار ايزديار است 
و هومن كيايي، مازيار سيدي، مهدي حسيني نيا، 
عل��ي باقري، مرج��ان قمري و پيمان ش��ريعتي 
جمعي از ديگر بازيگران آن هس��تند كه داستاني 
اجتماعي را با محوريت معضل مواد مخدر به تصوير 
مي كشند. پانزدهمين جشنواره بين المللي فيلم 
زوريخ از تاريخ 26 سپتامبر تا 6 اكتبر )4 تا 14 مهر 

ماه( در كشور سوييس برگزار شد.

مرضيهبرومندفيلمميسازد
مرضي��ه برومن��د 5 س��ال بع��د از 
شهرموش ها2، فيلم »سرزمين بود و 
نبود« را در ژانر ك��ودك و نوجوان و با 
حمايت بنياد سينمايي فارابي جلوي 
دوربين خواهد برد. پنجمين فيلم بلند 
س��ينمايي برومند ب��ه تهيه كنندگي 
»همايون اسعديان« ساخته مي شود 
و اين روزه��ا در مرحله طراحي توليد 

قرار دارد. طراح��ي توليد مرحله اي اس��ت كه به 
تازگي جهت ارزيابي اوليه گروه س��ازنده فيلم ها 
به مراح��ل توليد فيلم در بنياد س��ينمايي فارابي 
اضافه شده اس��ت. اين مرحله اس��تخراج فضاي 
فيلم و كانسپت ها و تصويري كردن فيلمنامه قبل 
از ش��روع فيلمبرداري را ش��امل مي شود. در واقع 
در اين مرحله، فيلم ي��ك بار با كمترين هزينه، به 
تصوير درمي آيد و چنانچ��ه محصول اوليه داراي 
ويژگ��ي و ش��اخصه هاي مدنظر بود، فيل��م وارد 
مرحله پيش توليد مي شود. »همايون اسعديان« 
تهيه كننده فيلم سينمايي »سرزمين بود و نبود« 
كه قرار است با مشاركت بنياد سينمايي فارابي به 
توليد برسد و در مرحله جديد »طراحي توليد« قرار 
دارد، گفت: پروژه »س��رزمين بود و نبود« متعلق 
به »مرضيه برومند« اس��ت. فيلمنامه اي كه خانم 
برومند داشتند، در فضاي سن نوجوان- بزرگسال 
روايت مي ش��د و از نظر ساختاري از فضاي رئال - 
فانتزي برخوردار بود. فيلمنامه به بنياد سينمايي 
فارابي ارايه شد و دوستان كليت طرح را پسنديدند 
و ابراز عالقه كردند كه خان��م برومند اين طرح را 
تبديل به يك فيلم سينمايي بكند. در ادامه خانم 
برومند از من خواست تا به عنوان همكار تهيه كننده 
به شكلي كنار ايشان حضور داشته باشم. پيشنهاد 
ما و بنياد س��ينمايي فارابي مشتركا اين بود كه به 
يك طراحي دست يابيم. خوشبختانه دوستان در 

بنياد س��ينمايي فارابي به اين نتيجه 
رسيده اند و در واقع اين نكته درستي 
است كه براي س��اخت پروژه ها نبايد 
ابتدا وارد مرحله توليد شد و بعد برويم 
ببينيم چه اتفاقي رخ مي دهد! اسعديان 
با مثبت خواندن اقدامات اخير متوليان 
س��ينماي ايران اظهار داش��ت: بايد از 
رويه شفاف س��ازي در سينماي ايران 
و اينكه در مقاطع مش��خصي، گزارش عملكردها 
اعالم مي ش��ود و افكار عمومي متوجه مي ش��وند 
كه جريان س��ينماي ايران با چه هزينه هايي جلو 
م��ي رود، ابراز خوش��حالي كنم و بگوي��م كه اين 
رويه، از نظر ما و بخش زيادي از اهالي س��ينماي 
ايران، يك اتف��اق مثبت اس��ت. او در ادامه اظهار 
كرد: يكي از ش��اخصه هاي شفاف سازي، توضيح 
درباره تصميمات و تعاريف تازه است. تيتر طراحي 
توليد همانقدر كه جديد است، مي تواند سوءتفاهم 
ايجاد كند، پس بايد در اين زمينه توضيح داد. اين 
كارگردان و تهيه كننده سينما گفت: در »طراحي 
توليد« ابتدا يك مرحله قبل از پيش توليد )يا مرحله 
صفر( پيش بيني مي كنيم. اين مرحله اي است كه 
طراح كار )كه در »سرزمين بود و نبود« امير اثباتي 
است( طرح هاي خود را ارايه مي دهد و بعد از توافق 
با خالق اثر )خانم برومند( لوكيش��ن ها بازبيني و 
عكسبرداري مي شود و فيلمنامه، به مرحله كاملش  
مي رس��د. در نتيجه، طراحي توليد ما را با پروژه اي 
روب��ه رو مي كند كه ديگر برايم��ان خيلي مبهم و 
گنگ نيست. يعني مي توانيم به اين برسيم كه مثال 
طراحي ش��خصيت ها و پرس��وناژهايي كه واقعي 
نيستند و به ش��كل فانتزي در قصه حضور دارند، 
به چه شكل باشد، فيلمنامه و ساختار كار چگونه 
باشد و در نهايت، مي توانيم يك برآورد نسبتا دقيق 

را ارايه بدهيم. 

میراثنامه

مجوزهايي مبهم براي »خانه  - كافه«، »هاستل« و »هتل بوتيك«
مديركل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري گفت: 
وزارت ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي 
اختيار و مسوليتي براي صدور مجوز »خانه–كافه ها« 
ندارد. جواد موسوي درباره مراجع صادركننده مجوز 
خانه هاي تاريخ��ي و قديمي كه به رس��توران، كافه 
يا اقامتگاه تبديل مي ش��وند، به ايس��نا گفت: مجوز 
»خانه -كافه« را وزارت ميراث فرهنگي، گردش��گري 
و صنايع دس��تي نمي ده��د. ما مجوزها را براس��اس 
مصداق هايي كه در بند »ب« و »ج« آيين نامه ايجاد، 
اصالح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات 
گردشگري تصويب شده، صادر مي كنيم. او در پاسخ 
به بالتكليفي خانه - كافه ها براي گرفتن مجوز فعاليت 
و نامش��خص بودن مرجع صادركننده اين مجوز در 
ش��رايطي كه بس��ياري از اين كافه ه��ا در خانه هاي 
تاريخي يا ثبت شده در فهرست ميراث ملي راه اندازي 
شده اند، اظهار كرد: در آن آيين نامه حدود 2۹ مصداق 
در زيرمجموعه تاسيسات گردشگري تعريف شده كه 
وزارت ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي 
مجوز آنها را صادر مي كند. »خانه -كافه« در ذيل اين 
مصاديق نيامده است. مديركل نظارت و ارزيابي خدمات 
گردشگري همچنين درباره تكليف مجوز »هاستل«ها 
كه ش��مار آنها نيز درحال افزايش است اما با مقاومت 
هتلداران و برخوردهايي از س��وي اداره اماكن نيروي 
انتظامي براي ادامه فعاليت با اين عنوان رايج جهاني 

در ايران مواجه ش��ده اس��ت، گفت: »هاستل ها« در 
مصاديق آيين نامه ايجاد، اصالح، تكميل، درجه بندي 
و نرخ گذاري تأسيسات گردشگري تعريف نشده است 
و اين اقامتگاه ها معموال با عنوان »مهمان پذير« از اين 
وزارتخانه مجوز مي گيرند. موسوي درباره تكليف مجوز 
»هتل بوتيك «ها كه تعداد آنه��ا نيز درحال افزايش 
اس��ت، گفت: اين اقامتگاه ها درح��ال حاضر با عنوان 
ديگر از جمله »اقامتگاه يا هتل سنتي« از اين وزارتخانه 
مج��وز مي گيرند ام��ا در اصالحيه آيين نام��ه ايجاد، 
اصالح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات 
گردشگري انواع هتل از جمله »هتل بوتيك« تعريف 
شده كه در دريافت مجوز مشكلي نداشته باشند. اما اين 
اصالحيه بايد نخست در شوراي عالي ميراث فرهنگي 
و گردشگري تصويب ش��ود تا مصوبه هيات دولت را 
دريافت كن��د. در آيين نامه ايج��اد، اصالح، تكميل، 

درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات گردشگري مصوب 
1370 كه در س��ال 13۹4 اصالح ش��د »تاسيسات 
گردشگري« اين گونه تعريف شده است: »واحدهايي 
كه پس از اخذ مجوزهاي الزم از سازمان )وزارتخانه( و 
با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شرح زير تأسيس 
يا فعاليت مي كنن��د«: 1- هتل، مت��ل و مهمانپذير. 
2- مراكز اقامتي خودپذيرايي شامل هتل آپارتمان ها، 
زايرسراها و خانه مسافرها. 3- اقامتگاه هاي بوم گردي 
و اقامتگاه هاي سنتي. 4- مراكز تفريحي و سرگرمي 
گردشگري. 5- مجتمع ها، اردوگاه ها و محوطه هاي 
گردش��گري. 6- مراكز گردش��گري سالمت از قبيل 
مجتمع هاي س��المت تندرستي و آب درماني و هتل 
بيمارستان. 7- محيط ها و پارك هاي طبيعت گردي و 
گردشگري روستايي و عشايري. 8- مراكز گردشگري 
س��احلي و درياي��ي. ۹- واحدهاي پذيراي��ي و انواع 
غذاخوري هاي منفرد بين راهي موجود. 10- تأسيسات 
اقامتي و پذيرايي واقع در مجتمع هاي خدمات رفاهي 
بين راه��ي. 11- واحده��اي پذيرايي واق��ع در پايانه 
)ترمينال( فرودگاه ها، پايانه هاي مس��افربري زميني 
برون شهري، دريايي و ريلي. 12- واحدهاي پذيرايي 
واقع در پايانه هاي مسافري مرزي كشور. 13- سفره 
خانه هاي سنتي. 14- مناطق نمونه گردشگري. 15- 
دهكده هاي سالمت. 16- دفاتر يا شركت هاي خدمات 

مسافرتي و جهانگردي.« 

ايستگاه

»جوكر« ركورد تاريخي مي زند 

»واكينگ دد« با سورپرايزهاي 
جديد برمي گردد

جدي�دت�ري��ن پ��روژه 
بحث برانگي��ز اس��توديو 
ب��رادران وارن��ر مي تواند 
ركورد ماه اكتب��ر را از آن 
خ��ود كن��د و در س��طح 
جهان��ي ه��م ف��روش 
چشمگيري داشته باشد. 
به گزارش هاليوود ريپورتر، 

مسلما نگراني هاي امنيتي پيش آمده در ارتباط با فيلم 
»جوكر« تا اينجا نتوانسته اند حركت اين فيلم را كند 
كنند. اين فيلم ابرضدقهرماني تيره توانست با يك 
فروش عظيم 3۹.۹ ميليون دالري در روز جمعه در 
باكس آفيس امريكا بدرخشد و پيش بيني مي شود تا 
پايان امروز فروش اين فيلم به ۹5 ميليون دالر برسد 
كه بزرگ ترين افتتاحيه يك فيل��م در ماه اكتبر در 
تاريخ سينما خواهد بود. اين فيلم شركت برادران وارنر 
به كارگرداني تاد فيليپس و با نقش آفريني خواكين 
فينيكس به راحتي رقم فروش 32.5 ميليون دالري 
اكران فيلم »ونوم« در نخس��تين جمعه اكتبر سال 
گذش��ته را رد كرد. در آن آخر هفته كامل، »ونوم« 
توانسته بود 80.3 ميليون دالر بفروشد و در حال حاضر 
ركورد اكتبر دست آن فيلم است. در خارج از امريكا، 
پيش بيني مي شود كه »جوكر« در اكران اوليه خود 
به مرز 100 ميليون دالر فروش برسد. اگر تخمين ها 
درست از آب در بيايند اين فيلم تا پايان يكشنبه به 

فروش جهاني 1۹0 ميليون دالري خواهد رسيد.
»جوكر« به خاطر تم ه��اي موضوعي پوچ گرايانه و 
خشونت در سراسر جهان خبرساز شده و باعث شده 
صاحبان سالن هاي سينماي امريكا و ديگر كشورها 
تدابير امنيتي خود را تشديد كنند و به والدين اخطار 
بدهند كه اين يك فيلم ابرقهرماني معمولي نيست. 
زنجيره س��الن هاي سينمايي سراس��ر اروپا حتي 
ماسك ها و سالح هاي اسباب بازي را در نمايش اين 
فيلم ممنوع كرده اند كه با انتقادهاي فراواني از سوي 

هواداران مواجه شده است. 

س��ريال آخرالزمان��ي و 
زامبي ش��بكه اي ام سي 
ب��راي يك فص��ل ديگر 
تمديد شده و دارد به پايان 
خ��ط داس��تاني كميك 
بوك ها نزديك مي شود. به 
گزارش هاليوود ريپورتر، 
ظاهرا سريال »واكينگ 

دد« يا »مردگان متح��رك« به اين زودي ها جايي 
نمي رود و يك چهره آشنا هم براي فصل جديد آن 
دوباره بازمي گردد. ش��ورانر آنجال كانگ در مراسم 
كاميك كان نيويورك اعالم كرد كه شبكه اي ام سي 
اين سريال درام زامبي را براي فصل يازدهم تمديد 
كرده و همچنين تاييد كرد كه الرن كوهن يك بار 
ديگر در نقش مگي گرين به اين سريال بازمي گردد. 
شخصيت قديمي او آخرين بار در پايان فصل نهم 
ديده شده بود و همزمان با خروج اندرو لينكلن ديگر 
شخصيت اصلي داستان از سريال كنار رفته بود. او 
در فصل يازدهم يكي از شخصيت هاي ثابت خواهد 
بود. كوهن گفت: »كامال سورئال است. حس خانه را 
دارد. خيلي احساساتي است. حس  مي كنم اين يك 
كاميك كان و يك خانواده خيلي ويژه اس��ت و من 
واقعا خوشحالم كه اينجا هستم.« سارا بارنت رييس 
شبكه اي ام سي در بيانيه اي گفت: »اين سريال 10 
س��ال پيش در حالي آغاز به كار كرد كه عمق يك 
سريال درام با پرس��تيژ درجه يك را داشت و حاال 
10 سال بعد اين پديده از نظر خالقانه رشد كرده و 
منتقدان و مخاطبان از تمديد آن استقبال مي كنند. 
بسيار خوشحاليم كه دوباره به الرن كوهن خوش آمد 
بگوييم كه ارزش بسياري براي اين سريال و هواداران 

مشتاق جهاني آن داشته است.« 

فاكس اسپورت: جهانبخش بزرگ ترين خط خورده تيم ملي

انتخابهاياشتباهوبدموقعاستيلي،اينقسمتتيمملياميد

فاكس اس��پورت به بازتاب خط خوردن 
عليرضا جهانبخش از فهرست تيم ملي 
ايران ب��راي انتخابي ج��ام جهاني قطر 
پرداخت. به گزارش فاكس، تيم ملي فوتبال ايران بايد 
در دو بازي خود در انتخابي جام جهاني برابر كامبوج و 
بحرين قرار گيرد. مارك ويلموتس، سرمربي تيم ملي 
فوتبال ايران فهرس��ت نفرات خ��ودش را براي اين دو 
ديدار اعالم كرده است كه نامي از عليرضا جهانبخش در 
آن ديده نمي شود. اين بازيكن ايراني جايگاه خود را در 
تركيب اصلي برايتون از دست داده است و در بازي برابر 
تاتنهام و چلسي در ليگ برتر مورد استفاده قرار نگرفت 
و به همين خاطر به اردوي تيم ملي ايران دعوت نشده 
است. در عين حال ويلموتس، س��ردار آزمون بازيكن 
ايراني كه در ليگ قهرمانان اروپا موفق به گلزني شد را 
در كنار مهدي طارمي كه در ليگ پرتغال عملكرد خوبي 

داشته به اردوي تيم ملي دعوت كرده است.

گويا »اشتباه« همراه هميشگي سرمربي جديد تيم ملي 
اميد در انتخاب هايش است؛ از انتخاب پرسپوليس گرفته 
تا منصوب شدن به عنوان سرمربي تيم ملي اميد. حال 
حميد استيلي بايد براي برگرداندن اعتبار و محبوبيتش از 
هفت خوان رستم عبور كند كه به نظر مي رسد ماموريتي 
غيرممكن باشد. پرسپوليس علي دايي دو سال متوالي 
در فصل هاي 88/8۹ و 8۹/۹0 قهرمان جام حذفي شده 
بود و هواداران قرمزهاي پايتخت آماده قهرماني ليگ برتر 
با علي دايي بودند و ش��رايط را مناسب تمديد قرارداد با 
اسطوره باشگاه خود مي دانستند. در اين بين اختالفات 
حبيب كاشاني، مديرعامل وقت پرس��پوليس و دايي 
باعث شده نظر مديران اين باشگاه تغيير كند و با وجود 
ميل هواداران، دايي از پرس��پوليس كنار گذاشته شود. 
در اين بين، حميد اس��تيلي بود كه به پيشنهاد حبيب 
كاشاني جواب مثبت داد و اولين انتخاب اشتباه اين مربي 
گرفته شد. اشتباهي كه خيلي زود و در همان دقايق اول 
نخستين بازي پرسپوليس در ليگ يازدهم خود را نشان 
داد و پس از اينكه س��رخ ها در ورزشگاه آزادي در همان 
ابتدا از ملوان عقب افتادند، شعارهاي “علي دايي، علي 
دايي “ در ورزشگاه طنين انداز شد و استيلي و تيمش را 
به حاشيه برد. سرمربي وقت پرسپوليس پس از باخت در 
داربي، محبوبيتش را به طور كامل از دست داد و خيلي زود 
از نيمكت پرسپوليس كنار گذاشته شد و ديگر هيچ وقت 

نتوانست به تيم محبوب خود بازگردد. به گزارش ايسنا، 
سيزدهم مهر ۹8 تاريخي بود كه استيلي دومين اشتباه 
بزرگ خود را هم انجام داد. پس از نتايج نه چندان مناسب 
كرانچار و اختالف نظر با مجيدي، مدير فني تيم ملي اميد 
با مشورت با اعضاي اين كميته به عنوان سرمربي تيمي 
منصوب شد كه نه تنها پتانسيل، بلكه اميدي هم به صعود 
به المپيك ندارد و وضعيتش بسيار بدتر از پرسپوليس 
ليگ يازدهم اس��ت. دخال��ت در كار مجيدي )به گفته 
سرمربي پيشين تيم ملي اميد( و پيشينه ذهني بد نسبت 
به زننده گل پيروزي بخش ايران برابر امريكا باعث شده تا 
هيچ اميدي به شكستن طلسم صعود تيم ملي فوتبال به 
المپيك وجود نداشته باشد و به نظر هم نمي رسد استيلي 
توان غلبه بر چالش هاي پيش رويش را داشته باشد. جمع 
و جور كردن روحي و رواني تيمي كه بازيكنانش هم باهم 

اختالف دارند، نخستين چالش پيش رو استيلي است 
و سرمربي جديد تيم ملي اميد كار بسيار سختي براي 
تغيير تفكرات شاگردانش دارد. مرحله بعدي ايجاد اميد 
در دل تيمي است كه شانس صعود به المپيك را حتي در 
خود نمي بيند و انگيزه فراواني براي حضور در توكيو ندارد. 
راضي كردن باشگاه ها و اردوي فشرده قبل از مسابقات 
تايلند، سومين كار سختي است كه بايد استيلي در عملي 
كردن آن موفق باشد اما با وضعيت ليگ برتر و وضعيت 
حساس تيم هايي كه ملي پوش اميد زياد دارند، كميته فني 
و استيلي بايد از همين االن رايزني هاي خود را در اين راه 
آغاز كنند. اما عبور از همه اين چالش ها به گروه مرگ ختم 
مي شود. گروهي كه دو قهرمان آسيا يعني ازبكستان و 
كره جنوبي در آن قرار دارند و شانس صعود ايران به مرحله 
حذفي را به حداقل مي رساند. گروهي كه اگر تيم استيلي از 
آن صعود نكند، باعث مي شود نه تنها اين مربي ازكار بركنار 
شود بلكه تجربه ناموفق تيم ملي اميد به كارنامه نه چندان 
قابل تعريف اس��تيلي اضافه شود و سرنوشت او همانند 
حضورش در پرسپوليس، راه آهن، شاهين و ملوان شود. دو 
انتخاب نادرست و بدموقع از كسي كه در جام جهاني ۹8 
تبديل به اسطوره فوتبال دوستان ايراني شد، حاال مي تواند 
او را حسابي از چشم بيندازد و استيلي براي كسب دوباره 
اعتبار و محبوبيت خود بايد از هفت خوان رستم بگذرد. 

شايد مي شد كار تيم ملي اميد به اينجا نكشد.

ورزشي
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