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رييس قوه قضاييه گفت: در مبارزه با فس��اد مشغول 
حاشيه سازي ها و مالمت مالمت كنندگان نمي شويم. 
به گزارش مركز رس��انه قوه قضاييه، آيت اهلل رييسي 
رييس قوه قضايي��ه در ديدار با اعضاي فراكس��يون 
ديپلماسي و منافع ملي مجلس، از برنامه ريزي براي 
سفر به همه اس��تان هاي كش��ور و بررسي وضعيت 
قضايي آنه��ا خب��ر داد. وي با اش��اره ب��ه حمايت از 
سرمايه گذاري، اين موضوع را وظيفه همه مسووالن 
عنوان و حماي��ت از س��رمايه گذاري را در س��ه بعد 
قانوني، حقوقي و قضايي و مال��ي و اقتصادي تعريف 
كرد. رييس قوه قضاييه با اش��اره ب��ه حمايت عملي 
دستگاه قضا از س��رمايه گذاري و كارآفريني، به فعال 
ش��دن بخش حمايت از كارآفريني و سرمايه گذاري 
در س��ازمان بازرسي كل كش��ور به منظور رفع موانع 
توليد اش��اره كرد و ادام��ه داد: مدي��ران به خصوص 
مديراني كه داراي شجاعت در دور زدن تحريم و رفع 
موانع و مشكالت توليد هس��تند، بايد حمايت شوند 
و اين موضوع در دس��تور كار قوه قضاييه اس��ت. وي 
تاكيد كرد: از آن دس��ته از مديران، سرمايه گذاران و 
كارآفريناني كه با ش��جاعت و همت وارد ميدان شده 
و مشكالت اقتصادي مردم را حل مي كنند، حتما بايد 
حمايت صورت گيرد. رييس قوه قضاييه با اش��اره به 
جلوگيري از تعطيلي صدها كارخانه و كارگاه با تالش 
دس��تگاه قضايي كه عدد و رقم و مكان و جزييات آن 
مش��خص اس��ت، گفت: مصمم هس��تيم حمايت از 
توليدكنن��دگان دنبال و رونق تولي��د در عمل و اجرا 
كامال عملياتي ش��ود. آيت اهلل رييسي به عنوان نكته 
ديگر مبارزه با قاچاق سازمان يافته كاال را مورد تاكيد 
قرار داد و با اشاره به بازديد خود از بندر شهيدرجايي 
و برگزاري نشس��ت با اعضاي س��تاد مبارزه با قاچاق 
كاال در سفر استاني به هرمزگان، تصريح كرد: بايد در 
رابطه با وضعيت قاچ��اق كاال، بازنگاهي صورت گيرد 
و با واقعيات روبرو ش��ويم. وي بيان داش��ت: واقعيات 
نش��ان مي دهد قاچاق كاال نگران كننده است و بحث 
از رونق توليد با مس��اله قاچاق كاال قابل جمع نيست 
و بايد با همت ج��دي موضوع قاچاق س��ازمان يافته 
را حل كنيم. رييس قوه قضاييه ب��ه موضوع مبارزه با 
فساد اشاره كرد و افزود: بايد هم با مفسد و هم با فساد 
مبارزه شود و مفسد را بايد به دادگاه سپرد و مجازات 
كرد و از سوي ديگر بسترهاي فساد را هم از بين برد و 
در عين حال، بسترهاي فسادزا را اصالح نمود. آيت اهلل 
رييسي تصريح كرد: مبارزه با فس��اد را امري مستمر 
مي دانيم و پيگيرانه به دنبال اين موضوع هستيم. در 
اين راه حاشيه سازي ها و مالمت مالمت كنندگان ما 
را مشغول نخواهد كرد و در اين قضيه مصمم هستيم 
و كار را دنب��ال خواهيم كرد. رييس ق��وه قضاييه به 
اطالع رس��اني هاي اخير قوه قضاييه در زمينه ميزان 
اموال برگش��ت داده ش��ده مفس��ديني كه محاكمه 

مي شوند به بيت المال كه در گزارش هاي سخنگوي 
قوه قضاييه مورد تاكيد قرار گرفته، يادآور ش��د: اين 
اموال براي بانك، خزانه و هر بخش��ي كه باشد به آن 
بخش برمي گردد. وي گفت: قرار شده است عالوه بر 
برخورد، ميزان مالي كه در اين زمينه استرداد مي شود 
حتما به اطالع عموم برسد. آيت اهلل رييسي با اشاره به 
دغدغه برخي از نمايندگان مجلس در رابطه با تقليل 
مجازات حبس، اظهار كرد: قانون در اين رابطه حتما 
نياز به بازنگري دارد و از ابت��داي ورود به قوه قضاييه، 
از معاونت حقوقي خواسته ام كه با همكاري مجلس، 
حقوقدانان و قضات مجرب، اصالحيه ها را دنبال كنند 
و كميس��يون قضايي هم در اين زمينه وقت بگذارند 
كه البته در اين زمينه وقت گذاش��تند و الزم است از 
اعضاي كميسيون قضايي مجلس تشكر كنم. رييس 
قوه قضاييه گفت: در م��ورد اين طرح، تاكيد كرده ايم 
كه در بس��ياري از موارد با اصالحات پيشنهادي قوه 
قضاييه، نظر نمايندگان تامين شود؛ يعني بدون اينكه 
به صورت كلي اعالم كند، به قوانين قبلي كه مجلس 
تصويب كرده خدش��ه ج��دي وارد نش��ود. به نحوي 
كه هم نظر نمايندگان مجل��س در اينكه در برخي از 
جرايم، مجازات جايگزين حبس مورد اس��تفاده قرار 
گيرد، تامين شود و هم در برخي موارد دست قضات 
باز باش��د. وي ادام��ه داد: اصالحات پيش��نهادي در 
بس��تر همين طرحي كه نمايندگان مجلس داده اند 
از مواردي اس��ت ك��ه از اعضاي كميس��يون قضايي 
مي خواهم دنبال كنن��د و اگر اصالح��ات مورد نظر 
قوه قضاييه مورد توج��ه قرار گيرد، نظر بس��ياري از 
نمايندگان مجلس كه دغدغه خلوت شدن زندان ها را 
دارند، تحقق پيدا مي كند. آيت اهلل رييسي افزود: قوه 
قضاييه نيز دنبال اين است كه زندان ها خلوت شود و 
كاهش جمعيت كيفري را داشته باشيم. وي با اشاره به 
تفاوت عفو اخير با عفوهاي گذشته به لحاظ عدد آن، از 
مقام معظم رهبري به دليل موافقت ايشان تشكر كرد 
و گفت: مجازات ها حتما بايد بازدارندگي داشته باشند 
و مجرم بايد بداند كه هزينه جرم، مجازات س��نگين 
است؛ اما از آنطرف نبايد هر روز شاهد افزايش جمعيت 
زندان ها باش��يم. وي با تاكي��د بر اينك��ه در برخورد 
حرفه اي، حقوقي، مس��تمر و مس��تدام با مفسدين 
مصمم هستيم، بيان داشت: در اين جهت فرقي بين 
كوچك و بزرگ نيس��ت و دزدي، از هر رقمي باش��د 
بايد مورد برخورد قرار گيرد تا جامعه و نظام اداري ما 
سالم و كارآمد باشد. آيت اهلل رييس��ي افزود: بايد كار 
مقدماتي براي صيانت از مديران صورت گيرد و در اين 
زمينه آيين نامه قانون ثبت اموال مس��ووالن مصوب 
مجلس را تصويب كرديم و مس��ووالن در بخش هاي 
مختلف در حال ثبت اموال هس��تند ك��ه اين يكي از 
سازوكارهاي صيانت از وجهه مديران در كشور و يكي 

از پيشگيري هاي بسيار كارآمد است. 

رييس قوه قضاييه: 

در مبارزه با فساد مشغول حاشيه سازي ها نمي شويم
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه فروپاشي برجام به 
ضرر دنيا خواهد بود، گف��ت: تحريم هاي غيرقانوني 
امريكا يك اشتباه بزرگ سياسي و اقتصادي و اقدامي 
عليه مق��ررات و قطعنامه هاي بين المللي اس��ت. به 
گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حسن 
روحاني روز سه ش��نبه هن��گام دريافت اس��توارنامه 
»ليندال جين سكز« سفير جديد اس��تراليا با اشاره 
به اينك��ه هم��واره روابط خ��وب و حس��نه اي ميان 
تهران -كانبرا برقرار بوده، گفت: عالقه مند به توسعه 
مناس��بات و همكاري هاي تج��اري و اقتص��ادي با 
استراليا هس��تيم. رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه 
نبايد اجازه دهيم تحريم هاي غيرقانوني امريكا مانعي 
براي توس��عه روابط و همكاري هاي دو كشور باشد، 
گفت: تحريم هاي امريكا يك اش��تباه بزرگ سياسي 
و اقتص��ادي و اقدامي عليه مق��ررات و قطعنامه هاي 
بين المللي اس��ت. روحاني با بيان اينكه كش��ورهاي 
مستقل بايد برابر اقدامات غيرقانوني امريكا ايستاده 
و ب��ه آنها بفهماني��م كه هم��ه بايد براس��اس قانون 
عمل كنند، اظهار داش��ت: بايد در راس��تاي توسعه 
رواب��ط اقتصادي و تج��اري في مابين ت��الش كنيم. 
رييس جمهوري اف��زود: خوش بختانه ام��روز زمينه 
آماده اي ب��راي توس��عه همكاري هاي دو كش��ور در 
بخش هاي مختلف سياس��ي، فرهنگ��ي، اقتصادي 
و تجاري، مهيا اس��ت كه بايد از آن اس��تفاده و با رفع 
موانع موجود در مسير گسترش همه جانبه مناسبات 
دو كش��ور حركت كني��م. وي مقابله ب��ا تحريم هاي 
غيرقانوني امري��كا را وظيفه قانوني همگان دانس��ت 
و خاطرنشان كرد: اين در تاريخ بين المللي بي سابقه 
است كه امريكا مي خواهد، كشورهايي كه به قطعنامه 
س��ازمان ملل عمل مي كنن��د را تنبيه كن��د و نبايد 
اجازه دهيم امريكا در مقابله ب��ا تعهدات بين المللي 
موفق شود. رييس جمهوري با تأكيد بر اينكه امريكا 
بايد بفهمد رهبر جهان نيس��ت و يك كش��ور مانند 
ساير كشورهاس��ت، گفت: بايد در مناسبات و روابط 
به منافع بلندمدت دو ملت توجه داش��ته باشيم. وي 
دعوت امري��كا از كش��ورهاي مختلف ب��راي حضور 
نظامي در منطقه را به ضرر امني��ت و ثبات منطقه و 

جهان برشمرد و تصريح كرد: كش��ورهاي منطقه به 
ويژه ايران قادرند به خوبي امنيت خود را حفظ كنند 
و حضور نظامي كش��ورهاي ديگر بس��يار خطرناك 
خواهد بود. روحاني اظهار داشت: جمهوري اسالمي 
ايران همچنان به تعهدات خود در توافق هس��ته اي 
برجام به رغ��م اينك��ه امريكايي ها به ط��ور يكجانبه 
از اي��ن توافق خارج ش��ده و اروپايي ها نتوانس��تند يا 
نخواستند به تعهدات خود عمل كنند، پايبند است. 
رييس جمهوري تأكيد كرد: فروپاشي برجام به ضرر 
دنيا خواهد بود و همگان بايد نس��بت به مسائل مهم 
و منافع جهان توجه داشته باش��ند. وي خاطرنشان 
كرد: جمهوري اسالمي ايران نسبت به تامين امنيت 
آبراه هاي بين المللي به ويژه در درياي عمان و خليج 
فارس متعهد اس��ت و اخيراً طرح صلح هرم��ز را در 
س��ازمان ملل متحد ارايه و در اين راستا با كشورهاي 
مختلف در حال رايزن��ي اس��ت. رييس جمهوري با 
بيان اينك��ه تحريم امري��كا دير يا زود پاي��ان يافته و 
آنها نمي توانن��د به اين مس��ير ادامه دهن��د، گفت: 
ملت ايران، ملتي بزرگ اس��ت كه از اينگونه فشارها 
نمي هراسد. اش��تباه امريكا اين اس��ت كه همواره در 
محاس��بات منطقه اي خود دچار خطا مي ش��ود و به 
همين دليل هميشه روساي جمهور امريكا اقدامات 
مس��ووالن قبلي را محكوم مي كنند. »ليندال جين 
سكز« سفير جديد اس��تراليا نيز در اين ديدار ضمن 
تقديم استوارنامه خود به رييس جمهور كشورمان و 
تقدير از ميهمان نوازي و محب��ت دولت و ملت ايران، 
گفت: معتقديم توس��عه روابط تج��اري و اقتصادي 
ايران و اس��تراليا مي تواند، زمينه هاي مناسب را براي 
گسترش مناس��بات و همكاري هاي دو كشور ايجاد 
كند كه اميدوارم با تالش مسووالن، موانع موجود در 
اين مسير هر چه سريع تر برطرف شود. سفير جديد 
استراليا با بيان اينكه حفظ برجام همواره مورد حمايت 
استراليا اس��ت، گفت: برجام را ابزاري براي برقراري و 
توسعه صلح و امنيت در منطقه مي دانيم و معتقديم 
همه بايد نسبت به تعهدات خود در اين توافق پايبند 
بوده و با ساز و كار برجام براي اعتمادسازي در جهان 

عمل كند.

رييس جمهوري: 

فروپاشي برجام به ضرر دنيا خواهد بود

گزارشدولت

 صفحه 3  

سخن نخست

به  مكانيزم هاي  عرضه  و  تقاضا  
روي  خوش  نشان دهيم

علي اكبر محمودي|
كارشناس اقتصادي|

افزايش ناگهاني قيمت بنزين موجب افزايش 
فشار بر اقش��ار كم درآمد جامعه شده است هر 
چند دولت اميدوار اس��ت كه با سياس��ت هاي 
حمايتي دولت و بسته حمايتي و معيشتي اين 
فش��ار به حداقل برس��د. در پي نارضايتي هاي 
به وجود آمده دولت مي گوي��د افزايش قيمت 
بنزين روي افزايش قيمت ساير كاالها تاثيري 
نخواهد گذاش��ت و در جلسه سخنگوي دولت 
با اصحاب رس��انه نيز افزايش قيمت بنزين بر 
تورم بين 2 تا 4 درصد پيش بيني شده است. از 
اين جهت پيرامون اين افزايش قيمت مباحثي 
در محافل اقتصادي- سياسي مطرح مي شود 
كه به نظر مي رسد از چهار منظر مي تواند مورد 
ارزيابي قرار گيرد. همزمان با اتخاذ اين تصميم 

توسط سران نظام ...

 صفحه 4  

بانك و بيمه

قيمت سكه 50 هزار تومان 
كاهش يافت

روز سه ش��نبه 28 آبان 98 در بازارهاي جهاني نرخ 
اونس طال به 1468 دالر رسيد و نرخ دالر نيز در بازار 
سنا و معامالت بازار آزاد و نقدي كاهش يافت. بر اين 
اساس، روز سه شنبه با اعالم نرخ دالر در صرافي ها به 
قيمت 12 هزار تومان، نرخ سكه و طال در بازار نسبت 
به روز دوشنبه كاهش يافت و سكه 50 هزار تومان 
ارزان تر شد. به گزارش »تعادل«، روز سه شنبه، بازار 
ارز و طال با ثبات نس��بي همراه بود. در صرافي هاي 

بانكي هر دالر به قيمت 12 هزار تومان...

دانش و فن

كسب وكارهاي كوچك 
باختند

اگرچه در ساعات ابتدايي قطعي اينترنت، تصور 
بر اين بود كه شبكه ارتباطي به كلي قطع شده، 
اما چند ساعت بعد، مشخص شد كه سايت هاي 
داخلي همچنان در دسترس قرار دارند، اتفاقي 
كه در نتيجه راه اندازي ش��بكه ملي اطالعات 
عنوان شد. بانك ها، خبرگزاري ها، سايت هاي 
داخل��ي خريدوف��روش و حمل  ونق��ل، حتي 
اقدام به ارس��ال پيامك هايي به مشتريان خود 
كردند تا وضعيت حيات خ��ود را اعالم كرده و 
اينكه كاربران مي توانند توسط لينك هايي كه 
برايشان ارسال ش��ده، خدمات مورد نظرشان 
را دريافت كنند. البته مش��كالت دسترس��ي 
به اينترنت از گوش��ي هاي موباي��ل و برخي از 
ش��بكه هاي ثابت مانع از اين بود كه ش��يريني 
اس��تفاده از اولين ثمرات شبكه ملي اطالعات 
مشهود باشد و از طرفي، قطعي ارتباط جهاني، 

همچنان باعث تلخي كام مردم بود. 
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استيگليتز: همه درگير جنگ هستيم

 احتمال بازگشت
  برنده نوبل اقتصاد 

به دنياي سياست

در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران تشريح  شد

فرصت بزرگي به نام چين

زيرساخت

معاون مهندس��ي دفاع��ي و پدافند غيرعامل 
وزارت دفاع اظه��ار كرد: تروريس��م بهانه اي 
براي امريكا اس��ت كه در مس��ائل كشورهاي 
ديگر دخالت يا ب��ه آنها لشگركش��ي كند. به 
گزارش ايرنا، علي اكبر سليماني روز سه شنبه 
در همايش ملي حفاظت از زيرس��اخت هاي 
حياتي گفت: امريكا چندين دهه است كه به 
بهانه تروريسم به كشورهاي ديگر لشگركشي 
يا آنه��ا را م��ورد تحريم اقتصادي و سياس��ي 
قرار مي ده��د در حالي كه خ��ود متهم رديف 
اول حمايت از گروه هاي تروريس��تي همچون 
داعش اس��ت.  وي ادامه داد: بر كسي پوشيده 
نيست كه گروه هاي تروريستي تحت حمايت 
امري��كا و متح��دان منطق��ه اي آن در بعضي 
كش��ورهاي منطقه از جمله عراق و س��وريه 
موجب چ��ه ويراني ها و كش��تاري ش��ده اند.  
معاون مهندس��ي دفاع��ي و پدافند غيرعامل 
وزارت دفاع گف��ت: حمله امريكا ب��ه عراق و 
افغانستان و دخالت در كشورهاي غرب آسيا 
نشان مي دهد كه اين كشور به دنبال تحميل 
نظم مطابق با ميل خود در اين منطقه اس��ت.  
س��ليماني تاكيد كرد: حوادث ناشي از بالياي 
طبيعي و ح��وادث چند روز اخير در كش��ور 
سبب ش��ده تا ما با توجه به اين تهديدات در 
منطقه و در كش��ورهاي همس��ايه لزوم توجه 
به ايمن سازي و كاهش آسيب پذيري مناطق 
جمعيتي و زيرس��اخت حياتي و مهم كش��ور 
را در اولوي��ت خود ق��رار دهي��م . وي پدافند 
غيرعامل را يك��ي از راهب��رد كليدي كاهش 
ميزان آسيب پذيري دانس��ت و افزود: پدافند 
غير عامل اين تواناي��ي رادارد كه بازدارندگي 
در براب��ر تهدي��دات را افزايش ده��د. معاون 
مهندس��ي دفاعي و پدافن��د غيرعامل وزارت 
دفاع اظهار داش��ت: براي اس��تقرار استاندارد 
پدافند غيرعامل بايد ب��ر افزايش بازدارندگي، 
كاه��ش آس��يب پذيري، ت��داوم فعاليت هاي 
ضروري، ارتق��اي پاي��داري مل��ي در مقابل 
تهديدات و اقدام��ات نظامي دش��من تاكيد 
كرد. س��ليماني با بيان اينكه پدافند غيرعامل 
نق��ش مهم��ي در تامي��ن امنيت پاي��دار در 
كش��ور دارد گفت: وجود زيرساخت مقاوم در 
برابر تهديدات س��تون فقرات كش��ور بوده و 
اختالل در عملكرد آنه��ا مي تواند پيامدهاي 
ناخوشايند گسترده اي به همراه داشته باشد. 
به گفته وي زيرس��اخت حياتي گسترده بوده 
و از اجزاي پيشرفته تش��كيل شده و اقدامات 
يك جانبه براي مقابله كافي نيس��ت و تدوين 
س��اختار عملياتي نقش مهمي در حفاظت از 

زيرساخت حياتي دارد. 

تروريسم بهانه دخالت امريكا 
در كشورهاي ديگر است

خبر

عضو هيات عال��ي حل اخت��الف و تنظيم قواي 
سه گانه، گفت: بايد مطالبه جامع از حكمرانان، 
دولت از مجموعه خود، مجلس از دولت شايسته 
ساالري باش��د. به گزارش ايرنا »محمدحسين 
ابوترابي ف��رد« روز سه ش��نبه در س��يزدهمين 
كنفرانس بين المللي مديريت اس��تراتژيك كه 
در محل سالن اجالس س��ران برگزار شد، افزود: 
شايسته س��االري يكي از ضروري ترين نيازهاي 
نظام اسالمي ما اس��ت. وي نظام اسالمي را يكي 
از مهم ترين و با ارزش ترين نعمت هاي الهي براي 
جامعه بش��ريت دانس��ت و گفت: مسووليت ها 
در اين نظام بايد بر عهده مديران شايسته باشد. 
ابوترابي فرد ادامه داد: جامعه بايد به سمت عدالت 
حركت كند و نظام سياسي، قضايي و حكومتي 
بايد بر اساس عدل گام بردارد و براي رسيدن به 
يك جامعه مبتني بر عدالت، راهي جز س��پردن 
به اهل آن، نداريم. عضو هيات عالي حل اختالف 
و تنظيم قواي س��ه گانه، اضافه ك��رد: مديريت 
راهبردي به معني استفاده بهينه از سرمايه هاي 
در اختيار، براي ساختن آينده مطلوب و تعريف 
ش��ده اس��ت. وي افزود: تحقق اي��ن هدف تنها 
با س��پردن مس��ووليت به افراد شايسته محقق 
خواهد شد. ابوترابي فرد با بيان اينكه جمهوري 
اسالمي عالي ترين گام را براي شايسته ساالري 
برداشته است، گفت: انتخاب امام راحل به عنوان 
عالي ترين و شايسته ترين فرد در انقالب، موجب 
ش��د اهداف نظام محقق ش��ود. وي اف��زود: اگر 
شايسته ساالري نبود، امروز ايران در اين جايگاه 
رفيع خود ق��رار نمي گرفت. اين مقام مس��وول 
تاكيد كرد: بايد ارتقاي فرهنگ در جامعه صورت 
گيرد كه اين موضوع ني��از به زم��ان دارد. وي با 
تاكيد بر اينكه بايد براي ارتقاي فرهنگ عمومي 
جامعه تالش كنيم، ادامه داد: اي��ن ارتقا بايد به 
خصوص در افراد موثر سطوح باالي نظام اسالمي 
محقق شود. در ادامه اين مراسم »برات قباديان« 
معاون پژوهش و فناوري وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: مديريت يك علم است و اگر كسي 
منكر آن شود اين نش��ان مي دهد كه بايد همه 
رشته هاي مديريت تعطيل ش��ود. وي ادامه داد: 
مديريت همچنين تجربه است و تنها با يادگيري 
علوم نظري نمي توان مديري موفق شد. قباديان 
با بيان اينكه مديريت ش��خصي، ذاتي و جوهره 
آدمي نيز است،  از نبود بانك اطالعات مديريتي در 
كشور انتقاد كرد و گفت: بايد براي انتخاب مديران 
شايس��ته چنين بانك اطالعاتي در كشور ايجاد 
ش��ود. معاون پژوهش و فناوري وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: اگر براي آمايش سرزمين، 
برنامه نداش��ته باشيم و اش��تباه هاي گذشته را 

نپذيريم، به جايي نخواهيم رسيد. 

شايسته ساالري بايد مطالبه 
مردم از حكمرانان باشد

حمل و نقل

 فرصتي براي رونق 
حمل و نقل عمومي 
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 مطابق اطالعات مركزي ملي خشكس��الي و مديريت 
بحران سازمان هواشناس��ي در بازه زماني اولي مهرماه 
امسال تا روز 27 آبان ماه ميزان بارش هاي كل كشور به 

28 ميلي متر رسيده است.
به گزارش تسنيم، بر اين اساس بيشترين بارش مربوط 
به مازندران اس��ت؛ در اين اس��تان طي مدت ياد شده 
201.2 ميليمتر بارش ثبت ش��ده اس��ت. در رتبه دوم 

استان گيالن با 198.6 ميلي متر قرار دارد و گلستان با 
80.4 ميلي متر در رده سوم پربارش ها ترين استان هاي 

كشور قرار دارد.
در تهران نيز 63.5 ميلي متر بارش ثبت ش��ده ش��ده 
اس��ت. كمترين بارش ها مربوط به اس��تان ها ي يزد با 
1.9ميليمتر، خراسان جنوبي با 4.2 ميليمتر و كرمان 

با 6.3ميليمتر است.

بارش هاي كشور به ۲۸ ميلي متر رسيد

هواشناسي



روي موج خبر

  آرامش و امنيت ايران اسالمي، خط قرمز 
آذربايجان است

در شرايطي كه موضوع رفتارهاي مخرب اغتشاشگران 
و آس��يب به اموال و دارايي هاي عمومي در برخي از 
شهرها و استان ها باعث نارضايتي هاي گسترده اي را 
در ميان اقشار مختلف مردم ايجاد كرده بود؛ مردم در 
استان آذربايجان شرقي با حضور در راهپيمايي ضمن 
اعتراض به رفتارهاي اغتشاشگران و حاميان امريكايي 
آنان خواس��تار برخورد جدي نهادهاي مس��وول با 
يك چنين رفتارهايي ش��دند. نماينده ولي فقيه در 
آذربايجان شرقي نيز در همين خصوص گفت: صف 
مردم دلخور و نگ��ران، از آناني كه به اموال عمومي و 
خصوصي آسيب زدند، جدا بوده و از امروز هشدار خود 
را به مزدوران و جيره خواران شيطان بزرگ مي رسانيم 
كه آرامش و امنيت ملت و ايران اسالمي، خط قرمز 

آذربايجان است. 

  برخ�ي اعض�اي كميس�يون اقتص�ادي 
از توضيحات دژپسند قانع  نشدند

رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به حضور 
دژپسند در اين كميسيون گفت: تعدادي از اعضا از 
توضيحات وزير اقتصاد قانع شده و تعدادي هم اعالم 
كردند كه نياز به بررسي هاي تكميلي دارند و برخي هم 
متقاعد نشدند. به گزارش ايلنا، الياس حضرتي رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي پس از 
حضور فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي در 
اين كميسيون در جمع خبرنگاران گفت: قوه مقننه 
عالوه بر قانونگذاري وظيفه نظارت بر دستگاه هاي 
اجرايي را هم برعهده دارد. وي با اشاره به طرح ۹ سوال 
از وزير اقتصاد در جلس��ه عصر امروز اين كميسيون 
اقتصادي گفت: دژپسند به صورت مفصل توضيحاتي 
را در م��ورد بخش هاي مختلف بانك، بيمه، گمرك 
و بازار ارايه كرد. حضرتي خاطرنش��ان كرد: تعدادي 
از نمايندگان مجلس از توضيحات وزير اقتصاد قانع 
شده و تعدادي هم اعالم كردند كه نياز به بررسي هاي 
تكميلي بيشتري دارند، ضمن اينكه برخي هم از اين 
پاسخ ها قانع نش��دند. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي در پايان گفت: در جلسه عصر 
روز )سه شنبه( آذري جهرمي وزير ارتباطات هم در 
كميسيون اقتصادي حاضر شده و پاسخگوي سوال 

نمايندگان بود.

  عبدالرضا داوري بازداشت شد؛ فارس|
خبرگزاري فارس نوشت: عبدالرضا داوري از نزديكان 
محم��ود احمدي نژاد به اتهام هم��كاري با آمد نيوز 
بازداشت شد. براساس كسب اطالع خبرنگار فارس 
اين ف��رد به اتهام همكاري با ش��بكه معاند آمدنيوز 
بازداشت شده است. داوري پيش از اين در خرداد ماه 
سال ۹6 براي تحمل حبس به مدت 3 سال بازداشت 
شد اما سرانجام در شهريور ماه سال ۹7 و پس از نقض 
حكم صادر شده از سوي ديوان عالي كشور آزاد شد. 
22 مهر امسال بود كه سپاه پاس��داران از بازداشت 
روح اهلل زم سرشبكه كانال تلگرامي آمدنيوز خبر داد.

  تبري�ك پيروزي مقاوم�ت در مواجهه با 
رژيم صهيونيستي ؛ پاد|

 وزير امور خارجه كش��ورمان با رييس دفتر سياسي 
جنب��ش حماس تلفني گفت وگو ك��رده و پيروزي 
اخي��ر مقاومت در مواجهه با رژيم صهيونيس��تي را 
 به وي و ملت فلس��طين تبريك گف��ت. به گزارش 
»آر تي« عربي، جنبش حماس در بيانيه اي اعالم كرد 
كه محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران با اسماعيل 
هنيه، رييس دفتر سياسي اين جنبش تلفني گفت وگو 
كرد و پيروزي مقاومت اسالمي در درگيري هاي اخير 
با رژيم صهيونيستي را به وي و ملت فلسطين تبريك 
گفت. وزير امور خاجه كش��ورمان با انتقاد از موضع 
سازمان ملل در رابطه با اتفاقات غزه خاطرنشان كرد: 
سازمان ملل بايد موضع متفاوتي اتخاذ مي كرد اما اين 
س��ازمان به دليل فشارهاي امريكا نتوانست وظيفه 
اخالقي خود را انجام دهد. از سوي ديگر اسماعيل هنيه 
ضمن تشكر از مواضع ايران گفت: رژيم اشغالگر با اين 
تجاوزها نتوانسته و نخواهد توانست اهداف ميداني و 

سياسي خود را محقق كند.

  افشاگري بعيدي  نژاد از پشت پرده مالي 
شبكه من  و تو؛ تعادل|

سفير ايران در لندن با انتشار يك سند مالي نوشت: 
ش��بكه »من و تو« از طريق تزريق ام��وال به غارت 
رفته ملت ايران توسط خانواده پهلوي اداره مي شود 
و به دستگاه تبليغاتي آنها مبدل شده است. حميد 
بعيدي نژاد در صفحه توييتر خود نوشت: تراز مالي 
شبكه »من و تو« نشان مي دهد كه از نظر اقتصادي 
شركتي كامال ورشكسته است. از ۹۵ ميليون پوند 
سرمايه، اين شبكه فقط 3 ميليون درآمد داشته و بقيه 
ضرر بوده است. او افزود: اين شبكه كه از طريق تزريق 
پول و اموال به غارت رفته ملت ايران توسط خانواده 
پهلوي اداره مي ش��ود به دستگاه تبليغاتي پهلوي 

مبدل شده است.

  نبايد تغيي�ر نرخ بنزين به س�اير كاالها 
تسري يابد؛ باشگاه خبرنگاران|

عضو هيات رييس��ه مجلس گفت: تأكيد ما اين 
اس��ت كه نبايد افزايش قيمت بنزي��ن به بقيه 
كاالها تسري يابد اما متأسفانه هيچ كنترلي روي 
قيمت ها وجود ندارد. اس��داهلل عباسي در پايان 
جلسه علني ديروز سه شنبه مجلس در تذكري 
شفاهي گفت: روز يك ش��نبه پس از استماع به 
فرمايشات مقام معظم رهبري، نمايندگان مجلس 
تمام تالش خود را به كار گرفتند كه ضمن تبعيت 
از فرامين ايش��ان چند موضوع را پس از افزايش 
قيمت بنزين دنبال كند. يكي از موارد مورد تأكيد 
ما اين اس��ت كه افزايش قيم��ت بنزين نبايد به 
ساير كاالها تسري يابد اما اين گونه نيست و هيچ 
كنترلي بر قيمت هاوجود ندارد. عباسي بيان كرد: 
الزم است كه كميسيون برنامه و بودجه در شيوه 
اجراي اين طرح كه نادرس��ت و شتاب زده است 

تصميم گيري كند.

ايران2

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به ناآرامي هاي اخير  خبر داد

دستگيري تخريبگران
گروه  ايران| 

سخنگوي قوه قضاييه گفت: تعدادي از افرادي كه مبادرت به 
آتش زدن بانك ها و امكان عمومي داشتند و تعدادي كه براي 
شبكه هاي خارجي مبادرت به تهيه و انتشار فيلم مي كردند 
شناسايي ودستگير شدند. غالمحسين اسماعيلي همچنين 
از تداوم برخوردها با اغتشاشگران خبر داد.  به گزارش قوه 
قضاييه، غالمحسين اسماعيلي درنشست خبري ديروز خود 
با خبرنگاران افزود: يكي از اقدامات قوه قضاييه درخواست 
رييس قوه قضايي��ه از رهبر براي عفو محكومان امنيتي و 
عمومي سراسر كشور بود. معموال عفوهاي قبلي بين 7۰۰ 
ت��ا ۱۰۰۰ نفر بود و در اين مرحله 3۵۵2 نفر مورد عفو قرار 
گرفتند. در اين مرحله براي جمعي از محكومان امنيتي در 
حوزه دانشجويي و ... تقاضاي عفو شد كه مورد موافقت قرار 
گرفت. اسماعيلي افزود: در اين عفو، متقاضي عفو به جاي 
زنداني و خانواده هاي آنان، دادستاني مجري حكم و سازمان 
زندان ها براساس رفتار زنداني و ... بود. قرار است رويه استمرار 

داشته باشد.
وي درباره قطع��ي اينترنت گفت: تصميم اخير تصميم 
قوه قضاييه نبوده. مرجع امنيت ملي كشور بود. اقتضا اين 
بود كه ما اجازه ندهيم دش��من از اين فضا براي رسيدن 
به اهداف خودش و آسيب رساندن به سرمايه هاي مردم 
استفاده كند. تصميم غيرمراجع قضايي بوده و تدابير بعد 
با همان مرجع است. ما مدعي ايم تصميم ديرهنگام اجرا 
شد و اگر قدري زودتر اجرا مي شد حوادث اخير كمتر رخ 
مي داد و نسبت به برخي از مراكز تدابيري براي استفاده 
از اينترنت شده است. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به 
س��والي درباره اينكه با توجه به ختم رسيدگي به پرونده 
شبنم نعمت زاده و تمديد قرار بازداشت او، آيا حكم پرونده 
صادر شده يا خير؟ گفت: محاكمه تمام و آخرين دفاع اخذ 
شد و وكال فرصت خواستند تا اليحه مشتمل بر آخرين 
دفاع را ارايه كنند. ان شاءاهلل طي روزهاي آتي دادگاه راي 
را صادر مي كند. وي درباره بازداشت دانيال زاده و اينكه آيا 
تغييري در پرونده فريدون ايجاد مي شود يا خير؟ گفت: 
يك تدبير قضايي و اطالعاتي براي بازگشت دانيال زاده به 
كشور بود و جواب داد. ايشان به كشور بازگشت و اقدامات 
بعد از آن در حال انجام اس��ت اما بخش��ي كه مربوط به 
حسين فريدون بود و راي قطعي صادر شده، اين بخش كه 
راي قطعي صادر شده بحثي در ارتباط با تغييرش مطرح 
نيست. اگر در فرايند تحقيقات اطالعات ديگري به دست 
 آمد پرونده جديدي تشكيل مي شود. اسماعيلي با اشاره به

 مرز بندي بين جرايم سياس��ي و امنيتي گفت: اگر جرم 
مشمول جرم امنيتي باشد برابر قوانين امنيتي رسيدگي 
مي ش��ود. رويكرد قوه قضاييه اين است كه به محكومان 

امنيتي نگاه جديدي دارد.

   جمع بندي ميزان خسارات اخير
سخنگوي دستگاه قضا اما در پاسخ به سوالي درباره تعداد 
اعالم ش��كايت خس��ارت دي��دگان ح��وادث اخير گفت: 
جمع بندي از ميزان خس��ارت ديدگان نداريم و هنوز براي 
جمع بندي در هر يك از حوزه ها به نظرم زمان كمي است و 
بايد اجازه داد آمار و ارقام مناسب قابل اتكا باشد. وي در پاسخ 
به سوالي مبني براينكه شنيده شده رييس قوه قضاييه ابتدا 
با مصوبه سران قوا مخالفت كرد و پس از بيانات مقام معظم 
رهبري، بيانيه اي صادر كرد، در اين زمينه توضيح دهيد؟ 
گفت: در اين رابطه اطالع رساني درستي نشد و موضع رييس 
قوه قضاييه همان بيانيه منتشر شده است. اصل موضوع به 
تصويب سران سه قوه مي رسد و رييس قوه قضاييه با موافقت 
اصل مصوبه معتقد بود كه روند اجرا نياز به مقدماتي دارد. 
اصالح قيمت در ادوار مختلف انجام شده و با اين ميزان تنش 
همراه نبوده است و دليل آن هم اجراي برخي مقدمات بود. 
اصل مصوبه مورد تاييد سران قوا بوده اما جزييات مربوط به 
آن براي وقت ديگري بماند. اسماعيلي درباره بحث نظارت بر 
افزايش قيمت ها گفت: اين موضوع از وظايف دولت است و 
تعزيرات و ستاد تنظيم بازار و وزارت صمت و سازمان حمايت 

از مصرف كنندگان موظف به كنترل قيمت ها هستند. مطالبه 
دستگاه قضا از دولت اين است كه وظيفه خود را به درستي 
انجام دهد. كنترل بازار دست ما نيست اما اعالم مي كنيم 
كساني كه در كنترل بازار كوتاهي كنند تحت تعقيب قرار 

خواهند گرفت.

   مقابله با رفتارهاي مخرب
اسماعيلي همچنين با اشاره به حوادث اخير گفت: در برابر 
كساني كه امنيت را به مخاطره مي اندازند و سرمايه عمومي 
را آتش مي زنند برخورد قاطع و بازدارنده مي كنيم و در برابر 
خشونت سياست سزاگرايانه را اتخاذ مي كنيم كه هر كس 
متناسب با اعمال خودش به س��زاي اعمال غيرقانوني اش 
برسد و حتي با كساني كه از روي ناآگاهي اقداماتي را انجام 
مي دهند رحماء بينهم باشيم. وي با بيان اينكه اطالعات مردم 
بهترين اطالعات براي شناسايي افراد خشونت طلب است، 
گفت: تعدادي از افرادي كه مبادرت به آتش زدن بانك ها و 
امكان عمومي داشتند و تعدادي كه براي شبكه هاي خارجي 
مبادرت به تهيه و انتشار فيلم مي كردند شناسايي ودستگير 
شدند و در ادامه با كمك مردم مطمئن باشيد تمامي افراد 

شناسايي و به سزاي اعمال خود خواهند رسيد. وي درباره 
اينكه آيا دانيال زاده در بازداشت است يا خير گفت: ماهمزمان 
اعالم كرديم كساني كه به مراجع امنيتي و انتظامي و قضايي 
اعتماد مي كنند و كساني كه در فرايند تحقيقات و بازگشت 
اموال به بيت المال كمك كنند، از ارفاقات قانوني برخوردار 
مي شوند و هم در بازگشت و هم در تحقيقات، ما با دانيال زاده 
بر محور اعتماد رفتار مي كنيم و به لحاظ اعتمادي كه او كرده 
از ارفاقات قانوني برخوردار ش��ده است. يكي از اين ارفاقات 
مثال مرخصي است. زنداني در حال مرخصي هم ممكن است 
عده اي در بيرون ببينند. قرار است ما به وعده هايمان عمل 
كنيم و در اين پرونده بر همين صراط پايدار بوديم و ديگران 
اعتماد كنند متضرر نمي ش��وند. وي افزود: او يك پرونده 
محكوميت هم دارد. اس��ماعيلي درباره فرار رحيم مشايي 
از كشور گفت: اين موضوع صحت ندارد. اطالعي كه داريم 
ايشان داخل كشور است. اسماعيلي درباره اينكه در حوادث 
اخير خانواده ها چگونه مي توانند از وضعيت افراد بازداشتي 
مطلع شوند؟ گفت: اوال ما متعاقب دستور رييس قوه قضاييه 
در بند ۵ بيانيه ايشان و آن هياتي كه تشكيل دادند و شامل 
معاون اول قوه قضاييه، دادستان كل كشور و بنده و بر حسب 

مورد رييس سازمان بازرسي جلساتي را تشكيل داديم و هر 
روز اين جلسات تشكيل مي شود.

   تداوم پروسه مبارزه با فساد
س��خنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: يك ب��ار ديگر اعالم 
مي كنم مبارزه با فس��اد و مفس��دين بدون مالحظه در 
دستور كار ما است و در نشست بعدي يا شايد زودتر باز 
هم اقدامات جديد قوه قضاييه در برخورد با مفسدين و 
صدور احكام آنها را به اطالع شما و مردم خواهم رساند. 
وي افزود: به واحدهاي قضايي، امنيتي و انتظامي تاكيد 
ش��ده كه در ارتباط با بازداشت ش��دگان در اسرع وقت 
غربالگري انجام ش��ود و اگر در بين بازداشت ش��دگان 
كساني هستند كه احيانًا بي تقصير يا كم تقصير هستند 
و در تخريب ها و آتش سوزي ها نقشي نداشتند، اسباب و 
زمينه آزادي شان فراهم شود و اين كار از همان ابتدا در 
دستور كار قرار گرفته اس��ت. با اين اقدام نگراني برخي 
خانواده ها برطرف مي شود. اگر در هر حوزه اي اطالعي 
از افراد خواستند مي توانند از مراجع قضايي و انتظامي 
همان حوزه، اطالع الزم را كس��ب كنند.  سخنگوي قوه 
قضاييه در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه قاضي 
پرونده امالك نجومي عزل شد آيا اين پرونده مورد اعاده 
دادرسي مجدد قرار مي گيرد، گفت: اگر قاضي كه بركنار 
ش��ده آرايش از حيث نتيجه صحيح بوده باشد از اعتبار 
قانوني برخوردار است واين دو موضوع پيوندي با هم ندارد. 
اسماعيلي درباره پرونده هاي مفتوحه در خصوصي سازي 
و پرونده رييس سابق س��ازمان خصوصي سازي گفت: 
بخش زيادي از تحقيقات اين پرونده انجام ش��ده است 
و تالش اين است كه در گام اول درباره بخشي از پرونده 
كه ناظ��ر به واگذاري هاي س��ازمان خصوصي س��ازي 
تصميم گيري شود و اين پرونده هنوز به مرحله تصميم 
نهايي در دادسرا نرسيده است. غالمحسين اسماعيلي در 
پاسخ به سوالي در ارتباط با پرونده حسن رعيت گفت: 
وقتي اسم برده مي شود ما از بيان جزييات معذور هستيم 
قبل از صدور راي دادگاه من به همين خبر بسنده مي كنم 
كه بازداشت اين شخص ادامه دارد اما تا مشخص شدن 
نتيجه پرونده از ذكر جزييات اتهامات پرونده معذورم. وي 
درباره آخرين وضعيت پرونده روح اهلل زم گفت: تحقيقات 
در حال انجام است مستندات بسيار خوبي به دست آمده 
اما به لحاظ حجم انبوه مستندات كار كارشناسي زمانبر 
است و خودش هم توضيحات مفيدي ارايه داده است آثار 
مثبت اين دستگيري اين بود كه خيلي از اخبار به نقل از 
اين شبكه فروكش كرد. اسماعيلي درباره اينكه آيا افراد 
ديگري در ارتباط با اين پرونده دستگير شده اند، گفت: 

جزييات بعدا اعالم مي شود.

رييس جمهوري در ديدار فرمانده ارتش پاكستان مطرح كرد 

ضرورت توسعه پايدار در روابط اقتصادي ايران و پاكستان
س��فيران جديد ايران در ۹ كش��ور فنالند، كنگو، زالندنو، 
پاكس��تان، جمهوري گينه، كنيا، سنگال، تركمنستان و 
تونس روز س��ه شنبه و پيش از عزيمت به محل ماموريت 
خود با رييس جمهوري ديدار و گفت وگو كردند؛ ضمن اينكه 
سفراي جديد كشورهاي استراليا، كامبوج، يمن و زيمبابوه 
نيز با حضور در نهادرياست جمهوري، استوارنامه هاي خود را 
تقديم رييس جمهوري كردند. اما يكي از مهم ترين ديدارهاي 
روحاني در روز گذش��ته ديداري بود كه رييس جمهوري 
با فرمان��ده ارتش پاكس��تان در خصوص ارتقاي س��طح 
همكاري هاي امنيتي و اقتصادي داشت. رييس جمهوري در 
اين ديدار با تأكيد بر اهميت گسترش روابط دوجانبه ايران و 
پاكستان، تصريح كرد: روابط صميمانه و عالقه مندي دو ملت 
مسلمان ايران و پاكستان به يكديگر سرمايه ارزشمندي است 
كه مي توان از آن براي تحكيم هر چه بيشتر روابط و مناسبات 
دو كشور در عرصه هاي مختلف استفاده كرد. روحاني در 
ديدار ژنرال »قمر جاويد باجوا« فرمانده ارتش پاكستان، با 
تاكيد بر اهميت تقويت روزافزون روابط اقتصادي دو كشور 
اظهار داشت: روابط تهران – اسالم آباد در زمينه اقتصادي 
بايد به باالتر از سطح فعلي برسد و نبايد دو طرف به اين ميزان 
از رواب��ط اقتصادي و تجاري رضايت بدهند و بايد با تالش 

مضاعف، سازوكارهاي بهتري براي توسعه تجارت و روابط 
اقتصادي و رسيدن به جايگاه مطلوب در اين عرصه با رفع 
موانع موجود، فراهم كنند. وي خاطرنشان كرد: جمهوري 
اسالمي ايران خط لوله صلح را تا مرز پاكستان رسانده است 
و كام��اًل آمادگي داريم در اي��ن زمينه همكاري هاي خود 
را به نتيجه برس��انيم. همچنين آمادگي داريم تمهيداتي 
فراهم كنيم كه ش��ركت ها و تجار دو كشور بتوانند روابط 
گسترده تري با يكديگر داشته باشند. رييس جمهوري با 
تاكيد بر ضرورت توجه به امنيت مرزهاي دو كشور گفت: 
خوشبختانه شاهد تحوالت مثبتي در اين زمينه هستيم و 
اطمينان داريم با اراده اي كه در دو طرف وجود دارد به راحتي 
مي توانيم با معضل قاچاق و قاچاقچيان و ناامن كنندگان 
مرزهاي دو كشور مقابله كنيم. روحاني با اشاره به تحوالت و 
مسائل مهم منطقه، تصريح كرد: معتقديم در زمينه مسائل 
و روابط منطقه اي همه بايد در راستاي برقراري صلح، آرامش 

و ثبات با يكديگر همكاري كنند.
وي همچنين با اشاره به وضعيت افغانستان عنوان كرد: 
همه مي دانيم آنچه راهگش��ا خواهد بود مشاركت همه 
گروه ها و اقوام در سرنوش��ت افغانستان است و اين مردم 
افغانستان هستند كه مي توانند در كشور خود بدون دخالت 

قدرت ه��اي خارجي تصميم بگيرن��د. رييس جمهوري 
تصريح كرد: بدون ترديد وجود پايگاه هاي نظامي و حضور 
نظامي امريكا بر مشكالت افغانستان افزوده است. روحاني 
گفت: ايران و پاكس��تان ظرفيت ها و فرصت هاي بزرگي 
براي تحكيم و تعميق روابط و همكاري هاي مش��ترك 
دارند و مي توانند فعاليت هاي مشتركي در راستاي منافع 
بلندمدت دو كشور و منطقه داش��ته باشند. وي حضور 
فرمانده ارتش پاكستان در تهران و مالقات با سردار باقري 
و مقامات نظامي ايران را به معناي اس��تحكام فوق العاده 
روابط دو كش��ور دانست و گفت: اين گونه ديدارها و رفت 
و آمدها مي تواند در اس��تحكام و نزديكي روابط دو كشور 

بسيار مفيد باشد.

   هي�چ كش�وري نمي تواند رواب�ط ايران و 
پاكستان را تحت الشعاع قرار دهد

ژنرال »قمر جاويد باجوا« فرمانده ارتش پاكس��تان هم با 
بيان اينكه دو كش��ور ايران و پاكستان به عنوان دو كشور 
همسايه و دو ملت برادر و دوست، بايد اتحاد و برادري خود 
را به دنيا نشان دهد، اظهار داشت: هيچ كشوري نمي تواند 
روابط پاكستان و ايران را تحت الشعاع قرار دهد و امروزه 

شاهد جنگ ميان برخي برادران مسلمان هستيم، لذا بايد 
در جهت نزديك ش��دن روابط كشورهاي دوست و برادر 
مسلمان به يكديگر تالش كنيم. فرمانده ارتش پاكستان 
خاطرنشان كرد: پاكستان از همه ظرفيت ها و روش هاي 
مختلف براي توسعه سطح همكاري هاي روابط تجاري و 
اقتصادي استفاده خواهد كرد و آمادگي دارد همكاري هاي 
فعلي را به سطح بسيار باالتري ارتقا دهد. وي با تأكيد بر 
اينكه بايد مرزهاي دو كشور، مرزهاي صلح و برادري باشد، 
اظهار داش��ت: امروز براي برقراري امنيت در مرزهاي دو 

كشور مالقات هايي در تمام سطوح بين مقامات تهران و 
اسالم آباد وجود دارد و بايستي مرزهاي دو كشور مرزهاي 
صلح و برادري باشد تا از طريق آن روابط اقتصادي و تجاري 
گس��ترش يابد. در اين ديدار دو ط��رف بر همكاري هاي 
منطقه اي و استفاده از ظرفيت هاي ارتباطي براي توسعه 
صلح و امنيت در خليج فارس و درياي عمان تأكيد كردند. 
گفتني است ژنرال قمر جاويد باجوا بعد از ديدار با روحاني 
با علي ش��مخاني دبير شوراي امنيت كش��ور نيز ديدار و 

گفت وگو كرد.
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محلي براي اعتراضات مردمي 
بايد تامين شود

ق��ي  حقو ن  و مع��ا
رييس جمهوري گفت: حق 
اعتراض تامين نمي شود مگر 
اينكه محلي براي اعتراض 
درنظر گرفته شود تا مردم 
مشكالت خود را بيان كنند 
و شاهد رفتارهاي اعتراضي 
خشن در كش��ور نباشيم. به گزارش ايرنا، لعيا جنيدي 
ديروز در همايش ملي زنان و خانواده خيرين مدرسه ساز 
كشور با عنوان )بانوي ايراني - مدرسه مهرباني( افزود: 
دولت اين روزها پيگير اين موضوع است كه آيا مي تواند 
قدرت خريدي كه به آن صدمه وارد ش��ده، جبران كند 
يا خير؟ بر همين اساس قرار شد يارانه بنزين 2۰ تا 3۰ 
درصد افراد جامعه كه نيازي به آن ندارند به اقش��ار كم 
درآمد داده شود. وي ادامه داد: شرايط فعلي، مردم را نگران 
كرده و همه ما در دولت نيز در نگراني مردم شريك هستيم 
و با آس��يب ديدگان همدلي كرده و تا جايي كه بتوانيم 
تالش مي شود آثار آن را كم كنيم. كارگروهي تشكيل 
شده تا راهكارهايي براي التيام رنج مردم به خصوص قشر 
محروم انجام شود.  جنيدي با اشاره به اعتراض هايي كه 
بعضي از مردم به گران شدن بنزين دارند، گفت: اعتراض 
در چارچوب قوانين مدني حق مردم است. ولي بايد آن را 

همراه با آموزش به مردم توضيح داد .

وادار كردن امريكا به اجراي 
تعهدات هسته اي 

نماين��ده داي��م اي��ران در 
س��ازمان ملل تاكيد كرد: 
نظام بين المللي بايد امريكا و 
اسراييل را به رفتار مسووالنه 
و پذيرش و اجراي تعهدات 
هس��ته اي وادار كن��د. ب��ه 
گزارش ايسنا، مجيد تخت 
روانچي در جلسه افتتاحيه كنفرانس خاورميانه عاري از 
سالح هاي هسته اي و ساير سالح هاي كشتار جمعي با 
اشاره به ابتكار كشورمان در پيشنهاد ايده ايجاد منطقه 
عاري از سالح هاي هسته اي در خاورميانه تاكيد كرد: 
موفقيت اين كنفران��س قطعا به تقويت صلح و امنيت 
بين المللي كمك خواهد كرد. تخت روانچي در اين جلسه 
كه اولين حضور او پس از طي كردن دوران نقاهت خود 
در يك جلسه سازمان ملل متحد بود، افزود: با اين وجود، 
زرادخانه سالح هاي كشتار جمعي رژيم صهيونيستي 
تحت حمايت امريكا و سياست هسته اي امريكا كه خود را 
مجاز به كاربرد سالح هسته اي مي داند و عمال كشورهاي 
غيرهسته اي را با سالح هسته اي تهديد مي كند، دو مانع 
اصلي ايجاد چنين منطقه اي در خاورميانه مي باشند. 
گفتني است  اين كنفرانس با حضور دبيركل سازمان 
ملل، رييس مجمع عمومي و نمايندگان كشوهاي عضو 

سازمان ملل در نيويورك آغاز به كار كرد.

كاهش تعهدات برجامي تا 
تامين منافع ايران ادامه مي يابد
معاون سياس��ي وزير امور 
خارج��ه معتق��د اس��ت: 
كاهش تعهدات برجامي در 
چارچوب حق��وق ايران در 
»برجام« صورت مي گيرد 
و تا زم��ان تامي��ن منافع 
ايران ادام��ه خواهد يافت. 
به گزارش پاد، سيد عباس عراقچي كه براي شركت در 
سومين نشست رايزني هاي سياسي بين ايران و هلند 
به الهه سفر كرده با »استف بلوك« وزير خارجه هلند 
ديدار و سياست هاي ايران در كاهش تعهدات برجامي 
خود را تشريح و تاكيد كرد: اين اقدام در چارچوب حقوق 
ايران در برجام صورت مي گيرد و تا زمان تامين منافع 
ايران ادامه خواهد يافت. وزير خارجه هلند نيز در اين 
ديدار با تاكيد مجدد بر ض��رورت حفظ برجام اظهار 
داش��ت: هلند از ابتكار فرانسه براي پيدا كردن راه حل 
خروج از بحران جاري حمايت مي كند. همچنين معاون 
سياس��ي وزير امور خارجه در مذاكرات چندساعته با 
همتاي هلندي خود در خصوص موضوعات مختلف 
دوجانبه و چندجانبه و منطقه اي، از جمله برجام، ابتكار 
صلح هرمز، امنيت كشتيراني در خليج فارس و درياي 
س��رخ، تحوالت منطقه اي و همكاري هاي اقتصادي 

دوجانبه گفت وگو و رايزني كرد.

نظارت بر بازار در جلسات 
سران قوا پيگيري مي شود

ريي��س مجلس ش��وراي 
اسالمي در پاس��خ به اين 
پرس��ش كه س��ران قوا با 
استفاده از چه مكانيسمي 
قصد دارند، فرآيند نظارت بر 
بازارها را ساماندهي كنند؟ 
گفت: قطعا در جلس��ات 
س��ران قوا درباره نظارت بر بازار و قيمت ساير كاالها 
پس از افزايش قيمت بنزين، بحث و بررسي مي شود. 
به گزارش مهر، سيدحسين نقوي حسيني در جلسه 
علني ديروز مجلس طي تذكري شفاهي گفت: يكي از 
فرمايشات اخير مقام معظم رهبري اين بود كه تغيير 
قيمت بنزين در ساير قيمت ها تأثير نگذارد و درخواست 
ما نمايندگان اين است كه جلساتي براي نظارت بر بازار 
برگزار ش��ود. وي با تأكيد بر اينكه شوراي هماهنگي 
سران قوا و مجلس بايد بر قيمت كاالها نظارت كنند، 
افزود: خبرهايي به ما رسيده است مبني بر اينكه قيمت 
همه كاالها و همچنين كرايه ها به س��رعت در حال 
افزايش اس��ت و بايد اين مساله كنترل شود. نماينده 
مردم ورامين در مجلس با انتقاد از لغو تعطيلي هفته 
آينده مجلس تصريح كرد: در شرايط فعلي نمايندگان 
بايد بين مردم باشند و ضرورتي نداشت كه هفته آينده 

تعطيلي مجلس لغو شود. 

 اصالح طرح بنزيني را
 دنبال مي كنيم

س��خنگوي دول��ت گفت: 
اج��راي ط��رح افزاي��ش 
قيمت بنزي��ن، با يك نيت 
خيرخواهانه براي باالبردن 
ق��درت خري��د دهك هاي 
متوس��ط به پايين جامعه 
انجام ش��د. به گزارش مهر، 
علي ربيعي س��خنگوي دولت با حضور در يك برنامه 
تلويزيوني با اشاره به اجراي طرح سهميه بندي بنزين 
اظهار ك��رد: اجراي اي��ن طرح ناگهاني نب��ود بلكه در 
برنامه هاي مختلف پيش بيني ش��ده ب��ود كه قيمت  
حامل هاي انرژي تعديل شود، در ماده 3۹ برنامه ششم 
توسعه پيش بيني شده و به دولت اجازه داده شده است 
كه قيمت ها را تعديل كند تا به يك درصدي از فوب خليج 
فارس برسد. سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگري 
مبني بر اينكه آيا دولت نمي توانست 3 برابر كردن قيمت 
بنزين را در يك شيب چهار ساله انجام دهد؟ تاكيد كرد: 
باالخره اين هم يك ديدگاه اس��ت اما در آن صورت هم 
برخي مي گفتند شما هر سال يك بار رواني توام با نگراني 
را به جامعه تحميل كرديد. فرض بگيريد از يك هفته 
قبل مي گفتيم كه مي خواهيم گران كنيم، آيا ما تجربه 
نداش��تيم كه اين بنزين ها به خانه ها انتقال پيدا كرد و 
آتش سوزي هايي صورت گرفت و افرادي مجروح شدند؟

چهره ها



پاورقي اقتصادي 3 كالن

افزايش قيمت بنزين از نگاهي ديگر

به  مكانيزم هاي  عرضه  و  تقاضا  روي  خوش  نشان دهيم

افت 11 درصدي ارزش صادراتدر ايران افزايش دستمزد تورم زا نيست

علي اكبر محمودي|  كارشناس اقتصادي|
افزايش ناگهاني قيمت بنزين موجب افزايش فش��ار 
بر اقش��ار كم درآمد جامعه شده است هر چند دولت 
اميدوار اس��ت كه با سياس��ت هاي حمايتي دولت و 
بسته حمايتي و معيشتي اين فشار به حداقل برسد. 
در پي نارضايتي هاي ب��ه وجود آمده دولت مي گويد 
افزاي��ش قيمت بنزين بر روي افزايش قيمت س��اير 
كاالها تاثيري نخواهد گذاشت و در جلسه سخنگوي 
دولت با اصحاب رس��انه نيز افزايش قيمت بنزين بر 
تورم بين 2 تا 4 درصد پيش بيني ش��ده است. از اين 
جهت پيرامون اين افزايش قيمت مباحثي در محافل 
اقتصادي-سياسي مطرح مي شود كه به نظر ميرسد از 

چهار منظر مي تواند مورد ارزيابي قرار گيرد .
همزمان با اتخاذ اين تصميم توس��ط سران نظام به 

بررسي اين موارد مي پردازيم: 
1- وضعيت چش��م انداز توسعه: س��اليان سال است 
دولت ه��ا اقدام به افزايش قيم��ت حامل هاي انرژي 
مي كنند. مهم اين است كه دولت ها بيان مي دارند كه 
قيمت بنزين در ايران بايد به فوب خليج فارس برسد 

تا از قاچاق بنزين جلوگيري به عمل  آيد. 
از آنجايي كه قيمت هر ليتر بنزين فوب خليج فارس، 
حدود 55 س��نت است و با نرخ امروز بازار دالر تقريبا 
مي ش��ود ليتري 7 هزارتومان، ولي دولت ها هميشه 
در اجراي اين نرخ ناموفق بوده اند و مس��ير را به خطا 
رفته اند. چرا كه جنبه هاي مختلف اقتصاد خانوارها 
مطرح بوده است و ميزان حقوق و دستمزد با ميزان 
قيم��ت بنزين همخوان��ي پيدا نمي كن��د، از اين رو 
دولت ها مجبور به دادن يارانه به بنزين ش��ده اند و از 

افزايش قيمت بنزين جلوگيري كرده اند.
همين امر باعث شد تا در پنج سال گذشته افزايشي 
در قيمت بنزين رخ نده��د اما افزايش ناگهاني 300 
درصدي بعد از اين چند سال موجبات نگراني هايي 

در جامعه شد.
2- موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز و پرداخت 
ديون بر عهده دولت: در سال هاي گذشته موسساتي 

قارچ گونه در سطح كش��ور گسترش يافته است كه 
بدون مجوز يا با مجوز اقدام به جذب وجوه نقد از مردم 
كردند. در اين راستا سودهاي غيرمنطقي و خارج از 
عرف نيز به سپرده گذاران پرداخت مي كردند. چون 
اساس كار اين موسسات بر اصول اقتصادي عرضه و 
تقاضا بنيان نهاده نش��ده بود گاهي با تقويت تقاضا و 
گاهي ب��ا تقويت عرضه موجبات تح��ركات مالي در 
جامعه ش��ده بودند و ازآنجا كه سرمشق اين خط بر 
اساس شهود و درك افرادي فاقد سواد اقتصادي داده 
ش��ده بود ديري نپاييد كه اين موسس��ات از گردونه 
اقتصادي كشور خارج شده و مطالبات سپرده گذاران 
خرد و كالني را روي دوش دولت قرار دادند دولت نيز با 
توجه به مسائل اجتماعي پيرامون اين موضوع متعهد 

به پرداخت اين مطالبات گرديد. 
اگ��ر تزريق نقدينگي كه باعث ايجاد تورم ش��د را به 
كناري بگذاريم، كسري بودجه اي را كه به دوش دولت 
انداختند باعث شد تا دولت در تالش براي جبران اين 
كسري بودجه بار ديگر سراغ راه حلهاي غير علمي و 
فاقد كارشناسي رفته و با دست اندازي به نرخ برابري 

دالر و ريال به دنبال جبران اين كسري باشد.
تبعاتي كه از اين اقدامات براي توليد و فضاي اشتغال 
كشور به ارمغان آمد قابل چشم پوشي نيست. اما به 
هر حال دولت ناگزير به جبران كسري بودجه است 
و بايد به گونهاي كسري خود را از راهي جبران كند.

اما اين بار قضي��ه كامال متفاوت بود چرا كه عزم جزم 
تم��ام اركان نظام به ثب��ات نرخ ارز بوده و هس��ت، 
پس اين ب��ار به جاي دالر، به س��مت افزايش قيمت 
بنزين هدايت ش��ديم تا اين كس��ري جبران ش��ود. 
متاسفانه علي رغم هشدارهاي كارشناسان اقتصادي 
و تجويزهاي مناسبي كه جهت جبران كسري بودجه 
ارايه ش��ده است، اين بار نيز همچون سنوات گذشته 
اين راهكارهاي علمي و كارشناسي نيز با بي محلي به 

گوشه كتابخانه ها رفته و خاك ميخورد. 
در اي��ن ميان راهكارهايي همانن��د تعريف پايه هاي 
مالياتي جديد و برقراري سامانه جديد جهت دست 

يافتن به درآمد واقعي افراد نيز به چشم مي خورد. 
با انجام ندادن اقدامات علمي مناسب جهت كسري 
بودجه آنچه قابل تامل اس��ت گرفتن منابع از مردم 
است. اكنون مردم يك ش��به با افزايش قيمت يكي 
از حامل هاي انرژي كه اتفاقا تاثيرگذارترين آنها نيز 
اس��ت، روبرو شدند و نگراني هايش��ان افزايش يافته 

است.
3- اصالح قيمت بنزين تصميم همه اركان نظام است: 
در حال و هواي انتهاي س��ال ك��ه مقارن با انتخابات 
مجلس نيز اس��ت تمامي تحركات در دولت يا ساير 

نهادها حال و هواي انتخاباتي مي گيرد. آنچه مسلم 
است دولت فقط مجري اين طرح بوده است و افزايش 
قيمت بنزين تصميم نظام بوده ولي جناح رقيب دولت 
با استفاده از فرصت هاي پيش رو و با سوءاستفاده از 
ش��رايط موجود، دولت را ناكارآمد خطاب كرده و به 
دنبال گرفت��ن ماهي از آب گل آلود اس��ت. تخريب 
نظام در اين مرحله اصال كار س��نجيده اي نيس��ت و 
اگر دلسوزان مطالبي را بيان ميدارند جهت كمك به 

دولت در به كار گيري درست از منابع است.
 س��خن اين اس��ت كه عرضه و تقاضا هدايت كننده 

اقتصاد باش��ند نه دخالتهاي ب��دون رهيافت علمي، 
تخريب چتر نظام براي هيچ يك از جناح ها مفيد نبوده 
و از بين بردن اين چتر حاشيه امن همه را تحت الشعاع 

قرار مي دهد.
اين موضوعات مسائلي است كه امروزه از كثرت بيان 
برخوردار است كه راهكارهاي مناسب دولت مي تواند 
باعث كاهش دغدغه مندي نخبگان و مردم شده تا در 
اين صورت چ��رخ اقتصاد در ريل خود حركت كند و 
توسعه و رشد اقتصادي و نتايج حاصل از آن موجبات 

رفاه عمومي شود.

نماينده كارگران در كميته دس��تمزد درباره جلس��ه 
روز گذشته كميته دس��تمزد گفت: مقرر شد ميزان 
هزينه ك��رد و درآمد خانوار در جلس��ه بعدي كميته 
دستمزد از سوي نمايندگان دولت مطرح و در جلسه 

بررسي شود.
فرامرز توفيقي، نماينده كارگران در كميته دستمزد در 
گفت وگو با تسنيم، درباره جلسه شب گذشته كميته 
دس��تمزد گفت: در جلسه شب گذش��ته نمايندگان 
وزارت اقتصاد، وزارت صم��ت، كارفرمايان و كارگران 

حضور داشتند.
وي ادام��ه داد: نماينده مركز آمار گزارش��ي از ميزان 
هزينه كرد خانوار ارايه داد و مقرر شد جلسه بعدي درباره 
آمار و ارقام به دست آمده درباره سبد هزينه كرد خانوار 

توضيحاتي ارايه دهد.
وي اضافه كرد وزارت اقتصاد نيز موظف ش��د بودجه 
خانوار س��ال97 را به دست بياورد و در آن راستا نيز در 

جلسه بحث و بررسي صورت گيرد.
 توفيقي با بيان اينكه اي��ن ادعا وجود دارد كه افزايش 
دس��تمزد موجب تورم مي شود گفت: در ايران چنين 
نيس��ت. با توجه به اينكه دس��تمزد 50درصد س��بد 
معيشت را پوش��ش مي دهد بنابراين، اين چرخه بين 
افزايش دستمزد و تورم در ايران به عكس است و افزايش 
دستمزد باعث مهار تورم مي شود. وي تصريح كرد: بر 
اساس ماده 41 قانون كار بايد افزايش حقوق كارگران با 
نگاهي بر تورم بر هزينه ها و سبد معيشت كارگران انجام 
شود و اين درحالي است كه ميزان واقعي تورم در افزايش 
حقوق كارگران لحاظ نمي ش��ود و هميش��ه افزايش 

دستمزد مطابق ميزان واقعي سبد معيشت نيست.
توفيقي افزود: براس��اس علم اقتصاد بايد نرخ تورم در 
هزينه كارگران ضرب شده و عدد حاصل از مابه التفاوت 
دريافت��ي و هزينه ها به حقوق كارگران افزوده ش��ود، 
اما افزايش حقوق كارگران ب��ا چنين معياري اعمال 

نمي شود. رييس كميته مزد كانون عالي شوراي اسالمي 
كار اضافه كرد: ساالنه اعالم مي شود كه افزايش حقوق و 
دستمزد كارگران، كمي پايين تر از رشد نرخ تورم اعمال 
مي شود، درحالي كه ميزان دريافتي كارگران با هزينه 

خانوار هماهنگي ندارد.
وي افزود: به طور مثال اگر دس��تمزد 2ميليون تومان 
اس��ت، هزينه سبد معيش��ت 4ميليون تومان است، 
يعني دس��تمزد 50 درصد س��بد معيش��ت را تأمين 
مي كند در چنين وضعيتي انگار افزايش دستمزد معنا 
نداشته اس��ت. نماينده كارگران در شوراي عالي كار 
بيان كرد: اعداد و ارقام تورم، اعداد و ارقام درج شده در 
سال124، سهم هزينه خانوار و درآمد خانوار از سوي 
نمايندگان دولت حاضر در جلس��ه بيان شد كه مقرر 
شد در جلسه بعدي نماينده وزارت اقتصاد و صمت در 
اين باره توضيحاتي ارايه كنند. زمان بعدي كميته مزد 

مشخص نيست.

آمار تجارت خارجي 7 ماهه نش��ان مي دهد ارزش دالري 
صادرات بيش از 11 درص��د و واردات نيز 5 درصد كاهش 
يافته اس��ت. در 7 ماهه س��ال 98، ميزان صادرات قطعي 
كاالهاي غيرنفتي كشور به استثناي نفت خام، نفت كوره، 
نفت س��فيد و همچنين بدون ص��ادرات از محل تجارت 
چمداني بالغ بر 79 هزار و 422 هزار تن و به ارزش 24 هزار 
و 407 ميليون دالر بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال 97، افزايشي 17.07 درصد در وزن و كاهش 11.32 
درصد در ارزش دالري داشته است. همچنين ميزان واردات 
كش��ور در اين مدت با افزايش 3.7 درصد در وزن و كاهش 
5.31 درصد در ارزش دالري در مقايسه با مدت مشابه سال 
97 به ارقام 19 هزار و 805 هزار تن و 25 هزار و 173 ميليون 

دالر رسيده است.
طي 7 ماهه سال 98 بيشترين ميزان صادرات كشور به مقصد 
كشورهاي چين با رقمي بالغ بر 6 هزار و 100 ميليون دالر 
و سهم 24.99 درصد از كل ارزش صادرات، عراق با 5 هزار 

و 173 ميليون دالر و س��هم 21.20 درصد، امارت متحده 
عربي با 2 هزار و 784 ميليون دالر و س��هم 11.41 درصد، 
تركيه با 2 هزار و 672 ميليون دالر و سهم 10.95 درصد، 
افغانستان با 1283 ميليون دالر و سهم 5.26 درصد از كل 

ارزش صورت گرفته است.

  كشورهاي عمده طرف معامله واردات
طي 7 ماهه سال جاري كشور چين با اختصاص رقمي 
بالغ بر 6399 ميليون دالر و سهمي در حدود 25.42 
درصد از كل ارزش واردات در جايگاه نخست كشورهاي 
طرف معامله قرار دارد، همچنين كش��ورهاي امارات 
متحده عرب��ي با 4586 ميليون دالر و س��هم 18.22 
درصد، تركيه با 3037 ميليون دالر و سهم 12.6 درصد، 
هند با 2335 ميليون دالر و سهم 9.28 درصد و آلمان 
با 1208 ميليون دالر و سهم 4.80 درصد از كل ارزش 

واردات را به خود اختصاص داده اند.

به بازار مالي هوشمند نياز داريم
وزير اقتصاد گفت: اگر مي خواهيم اقتصاد هوشمند 
تحقق پي��دا كند، الزم اس��ت حوزه مالي به ش��كل 
هوش��مند در آن نقش ايفا كند. به عبارتي ديگر بازار 
پول، سرمايه و مالي بايد به شكل هوشمند طراحي و 
مورد اس��تفاده قرار گيرد تا امكان رسيدن به اقتصاد 

هوشمند در يك كشور فراهم شود.
فرهاد دژپسند با بيان اينكه در نظام سنتي تا مي گوييم 
كه درآمد بانك ها باال برود حرف از كارمزد يا سود باال 
به ميان مي آيد اظهار كرد: البته من مخالف اين موارد 
نيستم اما بايد متنوع س��ازي خدمات، پايدارسازي 
درآمد، مستمرسازي و روند كاهش هزينه ها براي باال 

بردن درآمد بانك ها در نظر گرفته شود.
وي ادامه داد: يك بانك هوشمند و فعال مي تواند در 
نقش يك مشاور و كارش��ناس براي سرمايه گذاران 

ورود كرده و آنها را به درستي راهنمايي كند.
دژپسند با تاكيد بر اينكه بانك ها نبايد در اقتصاد نقش 
پس��يو داشته و منتظر باش��ند اظهار كرد: از بانك ها 
انتظار مي رود اكتيو و حتي پراكتيو باشند و در قامت 

كركس نبوده و عقاب گونه حركت كنند.
وي اضافه كرد: بانك ها نبايد منتظر باش��ند چيزي 
گيرش��ان بيايد بلكه باي��د در باالترين نقطه حركت 

كنند و همه را به حركت و تمامل وادارند.
دژپس��ند با تاكي��د بر اينك��ه بانك ها باي��د در تمام 
عرصه هاي مالي فعاليت داشته باشند افزود: بانك ها 
بازارهاي مالي، پولي و س��رمايه اي را به طور همزمان 
بايد در نظر گرفته و در تم��ام آ نها نقش خود را براي 

توسعه ايفا كنند.
وي تصريح كرد: اج��ازه ندهيم گرفتار انحراف منابع 
و انسداد خدمات به مردم ش��ويم چرا كه اين همان 

چيزي است كه دشمنان ما خواستار آن هستند.
وزير اقتصاد با اش��اره به ناامني هاي اخير در كش��ور 
اظهار كرد: بانك ها وقتي مورد حمله قرار مي گيرند 
از خود مي پرس��ند چكار كردند كه شايسته اين نوع 
نحوه برخورد هس��تند هر اتفاقي كه ب��راي بانك ها 
مي افتد به معني ضايع شدن منابع و خروج خدمات 
بانكي از دسترس مردمي است كه از بانك ها خدمات 

دريافت مي كردند.
دژپسند افزود: اگر هدف اين ناامني ها مردم هستند 
با اين روش براي ارايه خدمات به آنها مش��كل ايجاد 

مي ش��ود. اين مسير، مس��ير غلطي است و نتايج آن 
به زي��ان مردم اس��ت. وي در ادامه س��خنان خود با 
بيان اينكه من در هم��ان ابتداي وزارت خود اقتصاد 
هوش��مند را محور برنامه هاي خود قرار دادم، گفت: 
خيلي ها فكر مي كردند سخنان من در مورد اقتصاد 
هوش��مند آرماني اس��ت و معتقد بودند كس��ي كه 
مي خواهد يك وزارتخانه را اداره كنند بايد حرف هاي 
كاربردي بزند اما من هميش��ه بر مواضع خود درباره 

اقتصاد هوشمند اصرار داشته ام.
دژپسند افزود: بحث اقتصاد هوشمند در برنامه است 
و آرماني باقي نخواهد ماند و اتفاقا بر اين عقيده هستم 
كه براي رسيدن به اين مهم خيلي زود دير مي شود.

وي با اش��اره به توانمندي هاي كارشناسان كشور در 
اي��ن حوزه اظهار كرد: يكي از داليلي كه من اصرار بر 
اين موضوع دارم اعتقاد به توانمندي هاي كارشناسان 
دلسوز كشور است چرا كه با اطمينان مي توانم بگويم 
كارشناسان ما مي توانند فكر كنند، برنامه ريزي كنند 

و در مقام اجرا با تمام قوا وارد شوند.
دژپس��ند تصريح كرد: دلي��ل ديگر من ب��ر اقتصاد 
هوشمند ضرورت هاي اقتصادي و اجتماعي است چرا 
كه در شرايطي هستيم كه فرصت انتخاب وجود ندارد 
و تنها بايد به اقتصاد هوش��مند با توجه به ضروريات 

آن عمل كنيم.
وزير اقتصاد سرمايه انس��اني را يكي از سرمايه هاي 

مهمي دانست كه اكنون در اختيار كشور براي توسعه 
اقتصادي است.

دژپسند گفت: ايران قدمت تاريخي و سرمايه اي قابل 
توجهي دارد اما هي��چ كدام از اينها نبايد ما را گرفتار 

خواب خرگوشي كند.
وي تصريح كرد: داشتن نفت و گاز خيلي خوب است 
اما اگر اقتصاد ما را گرفتار بودجه و برنامه مبتني بر اين 

منابع سرمايه  كند دچار زيان خواهيم شد.
به گفته دژپس��ند اگر نفت و گاز خود را مايه اعتالي 
ايران در عرصه بين المللي قرار دهيم آنگاه مي توانيم 
در عرصه هاي جهاني حرفي براي گفتن داشته باشيم 
اما همين سرمايه ها اگر به درستي استفاده نشود ما را 

دچار مشكل خواهد كرد.
دژپسند سرمايه انساني را پراهميت دانست و افزود: 
س��رمايه انس��اني مي تواند به منابعي ك��ه اكنون در 
دست داريم هوش، تالش و همت براي ارتقاي كشور 

اضافه كند.
وي با اشاره به مشكالت كشور در حوزه اشتغال، تورم 
و ... اظهار كرد: دش��منان ما فكر مي كنند با س��الح 
اقتصاد به جن��گ ايران بيايند، اما ما توانس��ته ايم با 
به كارگيري منابع تاريخي، سرمايه اي و انساني خود 
به گونه اي عمل كنيم كه بيدي نباش��يم كه در برابر 

اين بادها بلرزيم.
دژپسند ادامه داد: در يك سال گذشته دشمنان تمام 

تالش خ��ود را به كار گرفتند تا ايران نتواند جش��ن 
40سالگي خود را بگيرد و براي آن حتي از كشورهاي 
ديگر خواستند كه سه ماه با آنها همكاري كنند تا نظام 
ايران را تغيير دهند و در اين راه از هيچ اقدامي دريغ 
نكردند و تمام راه هاي ورود و خروج را براي كاال بستند 

اما همان طور كه مي بينيم موفق به اين كار نشدند.
وي ادامه داد: دش��منان ما سعي كردند به تمام معنا 
تمام مجاري ورود و خروج از قفل كرده تا ايران را فرو 
بريزد اما پس از مدتي همان ها به سراغ رييس جمهور 
كش��ورهاي مختل��ف از جمله ژاپن رفتند ت��ا آنها را 

واسطه براي گفت وگو با ايران كنند.
وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره 
به رشد اقتصادي ايران در بخش هاي مختلف اظهار 
كرد: آمار قابل اتكاء نشان مي دهد كه ما در زمينه هاي 
مختلف اقتصادي رشد داشته ايم به نحوي كه تنها در 
بخش اشتغال نسبت به تابستان سال گذشته 840 
هزار شغل خالص ايجاد شده است. همچنين گزارش 
بانك مركزي از رشد شاخص هاي اقتصادي در كشور 

خبر مي دهد.
دژپس��ند اضافه كرد: تمام اينها عالمت آن است كه 
ما توانسته ايم به رغم شرايط سختي كه دشمنان در 
كشور ايجاد كردند، مسيري براي اداره درست كشور 

و استقرار و پايداري آن پيدا كنيم.
وي رش��د 22 درصدي ورود كاالهاي اساسي را يكي 
ديگر از نشانه هاي بي اثر بودن تحريم ها و همچنين 

بهبود شرايط اقتصادي كشور عنوان كرد.
وزير اقتصاد گفت: وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
اعالم كرده اس��ت كه ورود و تامين كاالهاي اساسي 
در شرايط بس��يار مطلوبي قرار دارد به نحوي كه در 
برخي كاالها تا دو تا س��ه س��ال آينده نيز از واردات 

بي نياز هستيم.
دژپس��ند با تاكيد بر اينكه به جاي اينكه مشكالت را 
بشماريم بايد براي آن راه حل پيدا كنيم، اظهار كرد: 
بايد آنچه داريم را با بهترين نحو استفاده كنيم و دقايق 
و روزهاي خود را هدر ندهيم؛ در آن زمان اس��ت كه 

مي توانيم به نتايج بهتري دست پيدا كنيم.
وي افزود: بايد با خالقيت مص��رف منابع توليد را به 
حداقل و ميزان توليد را به حداكثر برسانيم و در اين 
راه بهترين گزينه اس��تفاده از فناوري و قدرت هوش 

سرمايه هاي انساني كشور است. وزير اقتصاد با تاكيد 
بر اينك��ه تحوالت فناوري بايد ب��ا تحوالت در حوزه 
سرمايه انساني باشد، گفت: فقط تحوالت تكنولوژي 
كافي نيس��ت و بدون قرارگيري س��رمايه انساني در 
كنار آن نقش وجود دارد. براي رسيدن به يك اقتصاد 

پيشرو بايد آن را مغزمحور كنيم.
دژپس��ند ادام��ه داد: اقتص��اد هوش��مند تنه��ا 
ديجيتال محور نيست و تحوالت تكنولوژي و فناوري 
در كنار توسعه انساني انجام مي شود تا توسعه تكامل 

پيدا كند.
وي از ديگ��ر اركان هاي تحقق اقتصاد هوش��مند را 
توجه به هوشمندس��ازي بازار پول و سرمايه دانست 
و گفت: اگر مي خواهيم اقتصاد هوشمند تحقق پيدا 
كند، الزم اس��ت حوزه مالي به شكل هوشمند در آن 
نقش ايفا كند. به عبارتي ديگر بازار پول، س��رمايه و 
مالي بايد به شكل هوشمند طراحي و مورد استفاده 
قرار گيرد تا امكان رسيدن به اقتصاد هوشمند در يك 

كشور فراهم شود.
وزير اقتصاد تصريح كرد: فكر كنيد اگر بخش ماليات 
يا بانكي كشور هوشمند شود چه مشكالت بزرگي كه 
اكنون كشور درگير آن است، مرتفع خواهد شد و در 
روند برنامه هاي حوزه پولي و مالي كشور تا چه اندازه 

تسهيل و روانسازي كار اتفاق خواهد افتاد.
دژپسند از تدوين و ابالغ اقتصاد ديجيتال به بانك ها 
خب��ر داد و گفت: اس��تفاده از اقتص��اد ديجيتال در 
بانكداري يكي از معيارهاي ارزيابي براي بانك ها در 
نظر گرفته شده تا براس��اس آن نحوه عملكرد مورد 

بررسي و امتيازدهي قرار مي گيرد.
وي يك��ي از نگراني هاي م��ردم را افزايش بيكاري با 
هوشمندسازي اقتصاد دانست و گفت: نيروهايي كه 
بيكار مي شوند را مي توان با آموزش به نحو ديگري به 
كار گرفت و در اين زمينه با آموزش فارغ التحصيالن 

دانشگاه مي توان براي آنها شغل پايدار ايجاد كرد.
وزير اقتصاد در پايان سخنان خود با تاكيد بر اينكه در 
اقتصاد هوشمند، بانكداري تنها به هوشمندسازي در 
ارايه خدمات محدود نمي شود، گفت: بانك هوشمند 
تنها محدود به هوشمندس��ازي خدمات نيست و در 
ح��وزه مالي نيز از روش هاي نوين ب��راي ارتقاي بازه 

مالي استفاده مي كند.
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دولت از تامين فضاي 
آموزشي حمايت مي كند

رييس سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد: مبلغ هزار 
ميليارد تومان براي اعتبارات استاني تخصيص يافته 
كه تخصيص 100 درصدي ب��وده و اين امر حاكي از 

حمايت دولت از تامين فضاي آموزشي دارد.
محمد باقر نوبخت گفت: مبلغ هزار ميليارد تومان براي 
اعتبارات استاني تخصيص يافته كه تخصيص 100 
درصدي بود و اين امر حاكي از حمايت دولت از تامين 
فضاي آموزشي دارد.  وي افزود: بودجه سال آينده در 
سازمان برنامه و بودجه مراحل پاياني را طي مي كند 
و ارقام كالن بودجه نهايي شده اما رديف ها باقي مانده 
است.  نوبخت يادآور شد: بررسي مي كنيم كه بدانيم 
براي سال جاري رديف عمراني متناسب با برنامه ريزي 
خيرين و امر مدرسه سازي چه كميتي است تا آن را در 

اليحه بودجه تقديم دولت كنيم. 

فروش 25 ميليون ليتر بنزين 
مصرفي كشور به قيمت آزاد

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: فقط 25 ميليون 
ليتر بنزين از 95 ميليون ليتر مصرفي كشور به قيمت 
آزاد فروخته مي شود. حميدرضا عدل افزود: دولت 
حتي براي خودروهاي دولتي نيز سهميه اي در نظر 
نگرفت تا در نهايت به نفع مردم باشد. وي با بيان اينكه 
در سال آينده ش��اهد كاهش روزانه 6 تا 10 ميليون 
ليتر بنزين خواهيم بود، اضافه كرد: از سال 96 تا 97 با 
افزايش حدود 14درصدي مصرف بنزين مواجه بوديم 
و اين افزايش مصرف بابت قاچاق سوخت به كشورهاي 
منطقه بود. معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: 
تفاوت قيمت بنزين در داخل كشور با كشور همسايه 

دست كم پنج هزار تومان است.

مردم، قدرت و منافع )119( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

  فصل هشتم- راه پيش  رو 
با هم��ه اين احوال ، گاهی اوقات ديده می ش��ود که 
نهضت های پيشرفته و مترقی متفاوت در چالش با 
يکديگر هستند. برای مثال برخی بحث می کنند که 
تمرکز بر قدرتمند کردن اقتصاد و حقوق اقتصادی 
توجه را از قدرتمند کردن و حقوق نژادی و جنسيتی 
منتزع می کند . مارتين لوتر کينگ فهميد که عدالت 
اقتصادی و نژادی جدايی ناپذير هستند. او تظاهرات 
مشهور ماه آگوست سال 1963 خود را که در کاپيتال 
ملل برگزار کرد ، به نام راه پيمايی در واشنگتن برای 
شغل و آزادی ناميد .يکی از داليل برای اصرار ورزيدن 
تقسيمات نژادی در درآمدها ، رشد شكاف اقتصادی 

در کشور است .
به همين ترتيب ، رشد اقتصادی که از لحاظ محيط 
زيس��تی محکم نيست ، ناپايدار اس��ت  و اثرات يک 
محيط زيس��ت بد – س��رب در هوا – اساسا توسط 
اکثر فقرا احساس می شود . بنابراين ، ميان نهضت 
ه��ای عدالت طلبانه محيط زيس��ت و نهضت های 
عدالت طلبان��ه اجتماعی ، ن��ژادی و اقتصادی يک 
مکمل واضحی بين آنها وجود دارد . کوتاه سخن آنکه، 

نهضت  ه��ای مترقی 
متن��وع مکم��ل هم 
هستند و می توانند 
و بايد ب��ا يکديگر کار 

بکنند . 
در گذش��ته ، احزاب 
ملی خودشان به اين 
فکر م��ی افتادند که 
مردم را از تمامی 50 

ايالت کنار يکديگر بياورند . در بين ايالت ها نگاههای 
متفاوتی وجود داشت ، برخی ايالت ها بيشتر از ديگر 
ايالت ها ليبرال تر بودند . اما در آمريکای قرن بيست و 
يکم ، جغرافيا يک بصيرت سياسی متفاوتی را پيشنهاد 
می دهد . به احتمال زياد ش��باهت ميان آنهايی که 
در ش��هرهای اطراف ايالت زندگی می کنند بيشتر 
از آنهايی اس��ت که در همان ايالت ها در شهرک ها و 
روستاها زندگی می کنند  آنهايی که در شهرها هستند 
با مجموعه ای از مشکالت روبرو هستند ؛ آنهايی که در 
نواحی روستايی زندگی می کنند با مجموعه ای ديگر 
از مشکالت ؛ آنهايی که در حاشيه زندگی می کنند نيز 
همين طور. البته ، اراده سياسی می تواند بومی باشد ؛ 
اما ما همراه با هويت های سياسی طبيعی قرن بيست 
و يکم که فراتر از بومی شدن است و با موضوعات ملی 
و بين المللی روز درگير و نگران اس��ت ، نياز به فهم و 

درک مجدد احزاب ملی داريم .  

  مهار کردن نفوذ ثروت در دمکراسی ما 
من معتقد هستم در زمانی که شکاف اقتصادی بسيار 
عميق هيچ بازسازی در سيستم دمکراتيک سياسی 
نمی تواند موفق باشد. من در اين فصل اصالحات الزم 
را شرح داده ام ، اما اگر شکاف ثروت و درآمد همچنان 
عميق باشند ، ثروت به هر طريقی برنده خواهد شد. 
حتی يک شخص ثروتمندی مانند روپرت مردوخ با 
داش��تن راديو و تلويزيون و يارانه های مردمی برای 
روزنام��ه می تواند از پولش برای تس��لط حداقل در 
گوشه اي  از بازار ، يک ايده ای با ديدگاههای انحرافی 
درست کند . در ميان نهضت هاي پيشرفته و مترقي، 
هيچ كدام از اي��ن تنش ها وجود ن��دارد. آنها به طور 
مشترك يك جامعه بهتري را متصورهستند كه برابري 
و رفاه بيشتري را براي همگان خواستار هستند. زماني 
كه اختالف هايي وجود دارد اي��ن اختالفات درباره 
اولويت ها و اس��تراتژي ها اس��ت. كم كردن سموم و 
كاهش دسترسي به سالح هر دو راه هايي براي افزايش 
طول عمر اس��ت. اگر ما محيط  زيستي بهتر داشته 
باشيم و اگر تمامي كودكان به مراقبت هاي بهداشتي و 
درماني و آموزش بهتر دسترسي داشته باشند، كيفيت 

زندگي ما هم باال خواهد رفت.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

اخبار كالن



اخبار

»تعادل« از بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

پاسخ منفي بيمه مركزي به نوسان سهام :

قيمت سكه 50 هزار تومان كاهش يافت

خسارتاغتشاشاتبنزينيپرداختميشود

گروه بانك و بيمه |
روز سه ش��نبه 28 آب��ان 98 در بازارهاي جهاني نرخ 
اونس طال به 1468 دالر رسيد و نرخ دالر نيز در بازار 
سنا و معامالت بازار آزاد و نقدي كاهش يافت. بر اين 
اساس، روز سه شنبه با اعالم نرخ دالر در صرافي ها به 
قيمت 12 هزار تومان، نرخ سكه و طال در بازار نسبت 
به روز دوش��نبه كاهش يافت و سكه 50 هزار تومان 

ارزان تر شد
به گزارش »تعادل«، روز سه ش��نبه، بازار ارز و طال با 
ثبات نسبي همراه بود. در صرافي هاي بانكي هر دالر 
به قيمت 12 هزار تومان فروخته ش��د و براين اساس 
بهاي دالر به س��وي كانال 11 ه��زار توماني در حال 
عقب نشيني است. نرخ لحظه اي دالر در سامانه سنا 
به 12 هزار تومان و نرخ يورو به 13 هزار و 200 تومان 

كاهش يافت. 
نرخ خريد هر دالر در در تابلوي صرافي هاي بانكي 11 
هزار و 900 تومان و فروش 12 هزار تومان درج شد. 
نرخ خريد هر يورو نيز 13 هزار و 100تومان و فروش 

13 هزار و 200 هزار تومان شد.
ميانگين بهاي هر يورو در روز معامالتي دوش��نبه در 
سامانه سنا 13 هزار و 438 تومان و هر دالر 11 هزار و 
955 تومان بود.همچنين در سامانه نيما روز دوشنبه 
هر حواله يورو 11 هزار و 962 تومان فروخته شد، هر 
حواله دالر نيز 10 هزار و ۷56 تومان به فروش رسيد. 
نرخ ميانگين ارز در سامانه سنا براي روز دوشنبه نيز 
براي دالر 11 هزار و 955 تومان، يورو 13 هزار و 438 
تومان، درهم 329۷ تومان، يوآن 1۷9۷ تومان، لير 
تركيه 223۷ تومان، و پوند 15 ه��زار و 365 تومان 

اعالم شد. 
نرخ دالر در روزهاي گذش��ته رش��د زيادي داشت و 
از رقم 11 ه��زار و 200 تومان تا رقم 12 هزار و ۷00 
تومان در روز يك شنبه نيز باال رفت، اما از ديروز روندي 
معكوس يافت و قيمت ها ش��روع به عقب نشيني به 
س��وي كانال 11 هزار توماني كردند.كارشناس��ان، 
افزايش نظارت و كنترل بانك مركزي، افزايش عرضه 
ارز و نگراني دالالن از كاه��ش يك باره قيمت ها را از 
مهم ترين داليل افت قيمت دالر در دو روز گذش��ته 

مي دانند.

سكه۵۰هزارتومانارزانشد
 در بازار طال نيز هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد در بازار آزاد ته��ران با كاهش 50 هزار توماني 
قيمت نسبت به ديروز به بهاي چهار ميليون و 150 
هزار تومان فروخته ش��د.هر قطعه س��كه تمام بهار 
آزادي طرح قديم در بازار آزاد تهران نيز به قيمت چهار 
ميليون و 130 هزار تومان ارزش گذاري شد.همچنين 
نيم سكه 2 ميليون و 1۷0 هزار تومان، ربع سكه يك 
ميليون و 360 هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي 850 
هزار تومان داد و ستد ش��د.عالوه براين در بازار آزاد 
تهران هر گرم طالي خام 18 عيار 421 هزار تومان و 
هر مثقال طال ني��ز يك ميليون و 828 هزار تومان به 

فروش رسيد.كاهش قيمت دالر و اونس جهاني طال 
از مهم ترين عوامل افت قيمت طال و سكه در بازارهاي 

داخلي به شمار مي رود.

نرخرسمي۲۷ارزكاهشيافت
 دربازار رس��مي ارز نيز، بانك مركزي قيمت 4۷ ارز را 
اعالم كرد كه بر اس��اس آن ن��رخ 10 ارز افزايش و 2۷ 
واحد پول خارجي كاهش، نرخ بقيه ارزها نيز بدون تغيير 
باقي ماند.نرخ دالر امريكا همچنان بدون تغيير، 42 هزار 
ريال، بهاي هر يورو 46 هزار و 516 ريال و پوند انگليس 

54 هزار و 405 ريال است.

كاهشدالليارز
كارشناس��ان مي گويند: بازار ارز كه در روزهاي اخير 
روند افزايش��ي به خود گرفته بود، سه شنبه 28 آبان 
ثابت ماند و قيمت ها در بازار تغييري نداش��ته است 
.قيمت خري��د دالر در صرافي هاي مجاز بانكي ثابت 
بود ام��ا در بانك ها قيمت خري��د دالر و يورو اندكي 
كاهش داش��ت. هر دالر 11 هزار و 562 تومان و هر 
ي��ورو 12 هزار و ۷81 تومان از مش��تريان خريداري 
شده اس��ت. قيمت ارز مسافرتي ثابت ماند و هر يورو 
مسافرتي حدود 13 هزار و 300 تومان براي مسافران 

قيمت گذاري شده كه باالتر از نرخ صرافي هاست.
رش��د يك باره بهاي دالر در بازار ارز، فعاالن اين بازار 
را س��ردرگم و مردد كرده اس��ت به طوري كه برخي 
دالالن معتقدند قيمت ها رشد بيشتري خواهد كرد، 
اما شماري ديگر از دالالن مي گويند كه به دليل رشد 
بيش از حد نرخ دالر، احتم��ال افت قيمت ها و ضرر 

خريداران وجود دارد.
بازار ارز در خيابان فردوسي در روزهاي اخير و به ويژه 
از روز يك شنبه دچار هيجان شده و گشتي كوتاه در 
پياده روهاي اي��ن خيابان، از افزايش ش��مار افرادي 
حكايت دارد ك��ه يا براي خريد ارز ي��ا براي اطالع از 

قيمت ها روانه اين محل شده اند.
اف��زون بر افزايش حضور دالالن در فردوس��ي، آنچه 
جلب توجه مي كند، س��ردرگمي و ترديد خريداران 
است؛ به طوري كه در خريد ارز در قيمت هاي كنوني 
دچار ترديد هستند. آنها از يكسو اميدوار به رشد بيشتر 
قيمت ها هستند اما از س��وي ديگر نگرانند كه مبادا 
قيمت ها به يك باره س��قوط كرده و سوداها و اهداف 

بلندپروازانه شان بر باد برود.
تقاطع منوچهري و فردوسي به طور سنتي محل تجمع 
دالالن ارز به شمار مي رفته است، آنها در گذشته در 
اين مكان جمع ش��ده و با فريادهاي خود قيمت ها را 
تعيين مي كردند. البته در ماه هاي گذش��ته به دليل 
برخورد نهاده��اي نظارتي و افزاي��ش كنترل بانك 
مركزي، نقش اين محل براي كنترل قيمت ها كمرنگ 
شده اس��ت و كمتر شاهد تجمع دالالن در اين مكان 
بوده ايم. اما روز يك شنبه، وضعيت تقاطع منوچهري و 
فردوسي از ازدحام دوباره دالالن در اين مكان حكايت 
داشت، هر چند كه شمار دالالن مانند گذشته نبوده و 

از فرياد كشيدن و جر و بحث درباره قيمت ها نيز خبري 
نبود. در حواشي خيابان فردوسي نيز شمار خريداران 
دالر و ارزهاي عمده در بازار نس��بت به روزهاي قبل 
بيشتر شده است كه البته بسياري از آنها فقط اوضاع 
را رصد كرده و در حال ارزيابي ش��رايط براي ورود به 

معامالت هستند.
برخي از فروشندگان كه در روزهاي قبل آماده فروش 
دالر بوده و حتي حاضر به كوتاه آمدن بر س��ر قيمت 
بودند، در حال حاضر از فروش خودداري مي كنند و 
با گفتن اين جمله كه دالرشان تمام شده، فقط اقدام 
به خريد مي كنند. مسوول يك صرافي داراي مجوز به 
ايرنا گفت: ميزان فروش دالر در روزهاي اخير افزايش 
يافته و حتي روز شنبه به 10 برابر حجم فروش يك روز 
معمولي در ابتداي آبان ماه رسيد. بخش قابل توجهي 
از مش��تريان در حال حاضر با هدف سرمايه گذاري و 
به اميد افزايش قيمت ها اقدام به خريد كرده اند. بانك 
مركزي بايد براي كنترل بازار ارز، حضور پررنگ تري 
در بازار داشته و با تزريق ارز، نگراني مربوط به كمبود 

ارز را برطرف كند.
يك دالل بازار ارز كه خود را محمدعلي معرفي كرد، 
گفت: قيمت ها روندي افزايشي دارد و باالتر مي رود. 
اما زماني كه از وي خواسته شد، سقف رشد قيمت دالر 
را بگويد، نتوانست رقم مشخصي را تخمين بزند. دالل 
ديگري نيز كه معتقد به افزايش قيمت دالر بود، گفت: 
قيمت ها رشد مي كند و تا 13 هزار تومان باال مي رود.

با وجود تاكيد و جوس��ازي برخ��ي دالالن مبني بر 

افزايش قيمت دالر و س��اير ارزها، شماري از دالالن 
و فروش��ندگان نظر ديگري داشته و مي گويند: بعيد 
است كه قيمت دالر بتواند از اين مرحله به بعد، رشد 
زيادي داشته باشد. »سجاد« فروشنده اي كه به طور 
غيررسمي مشغول خريد و فروش دالر است به ايرنا 
گفت: االن فرصت خريد نيست، قيمت ها به يك باره 
از 11 هزار و 200 تومان تا 12 هزار و ۷00 تومان باال 
كش��يده كه بازار، كش��ش آن را ندارد. قيمت دالر به 
س��رعت باال رفته و بعيد اس��ت كه خيلي از اين رقم، 
بتواند باالتر برود. تجربه ماه هاي گذش��ته نشان داده 
هر زمان كه قيمت دالر، به يك باره رشد زيادي كند، 

به همان سرعت نيز افت مي كند.
وي با اشاره به احتمال ورود قوي بانك مركزي و دولت 
به بازار را در آينده نزديك، گفت: اگر هفته قبل، دالر 
خريده بوديد تا االن سود خوبي كرده بوديد، اما خريد 
در رقم فعلي )12 هزار و ۷00 تومان( ريسك زيادي 
دارد و در ص��ورت افت قيمت ها، فروش��ندگان ضرر 

زيادي خواهند كرد.
آنچه در صحبت با دالالن جلب توجه مي كرد، نگراني 
آنها از ورود پرقدرت بانك مركزي براي كنترل بازار ارز 
بود به طوري مي گفتند در صورتي كه بانك مركزي به 
صورت غيرمستقيم، ارز زيادي را به بازار تزريق كند، 
قيمت ها س��قوط خواهد كرد. يك صراف كه تمايلي 
به درج نامش نداش��ت گفت: در روزهاي اخير سود 
خيلي خوبي كرده و ميزان تقاضاي ارز باال رفته است، 
اما ه��ر لحظه امكان دارد كه قيمت ها ريزش كند. در 

زمان اوج گيري قيمت ها در گذشته نيز بانك مركزي 
به يك باره اقدام به مداخله غيرمستقيم در بازار كرده 
و بساط دالالن را جمع كرده است. به همين دليل با 
وجود افزايش ش��مار دالالن در بازار ارز، آنها محتاط 

و نگران هستند.
در اين راس��تا و با هدف نظارت بر بازار ارز، رييس كل 
بانك مركزي از صرافي هاي ميدان فردوس��ي تهران 
به طور سرزده بازديد كرد و نسبت به تأمين نيازهاي 

ارزي مردم، اطمينان خاطر داد.
عبدالناصر همتي همچنين اعالم كرده است: مجموعه 
ذخاير بانك اين اجازه را مي دهد كه با رصد تحركات 
ب��ازار ارز، هرگونه تالش براي س��فته بازي را خنثي 
كرده و همزمان اجازه دهد ك��ه روند عادي عرضه و 
تقاضاي ارز، نرخ آن را تعيين كن��د. وي با توصيه به 
مردم گفت: روند گذش��ته و منطقي در ب��ازار ادامه 
پيدا خواهد ك��رد، مردم مراقب س��رمايه هاي خود 
باش��ند تا از ناحيه سودجويان و س��فته بازان آسيب 
نبينند. با توجه به تجربه هاي گذشته، اكنون فعاالن و 
خريداران و فروشندگان دالر، منتظر تحركات جديد 
بانك مركزي هستند. آنها منتظرند كه روند تحوالت 
را مشاهده كنند تا بعد تصميم بگيرند كه آيا در بازار 

سياه و غيررسمي ارز بمانند يا بروند؟
از سوي ديگر قيمت طال در معامالت بازار جهاني تحت 
تاثير خوش بيني بازار به بهبود روابط تجاري امريكا و 
چين كاهش يافت اما افت ارزش دالر، كاهش قيمت 

اين فلز ارزشمند را محدود كرد.

رييس كل بيمه مركزي گفت: بر اس��اس بررسي هاي 
انجام ش��ده، بيمه مركزي در وضعيت كنوني آمادگي 
بيمه نوس��انات قيمت س��هامي كه در بورس معامله 

مي شود را ندارد.
رييس كل بيمه مركزي با بيان اينكه شركت هاي بيمه 
210 ميليارد تومان براي خسارت هاي سيل پرداخت 
كردند، گفت: در مورد پياده روي اربعين شركت بيمه 

ايران بيش از حق دريافتي خسارت پرداخت كرد.
غالمرضا سليماني در جمع خبرنگاران در جزيره كيش، 
گفت: گرچه در مرحله اول سيل تصور مي كرديم دو هزار 
ميليارد تومان خسارت وارد شده باشد اما بعد از بررسي 
دقيق خسارت ها، 210 ميليارد تومان خسارت ناشي از 

سيل پرداخت كرديم.
سليماني همچنين با اشاره به حوادث اخير و ناآرامي ها 
در كشور گفت: به شركت هاي بيمه دستور داده ام سريعا 
نسبت به برآورد خسارت ها و پرداخت غرامت شعبه هاي 
بانك در حوادث اخير آس��يب ديده يا دس��تگاه هاي 
خودپرداز پول از آنها به س��رقت رفته نسبت به تامين 
خسارت اقدام مي كنند.وي همچنين در مورد صندوق 
بيمه حوادث طبيعي گفت: مجلس مصوبه اي در اين 
زمينه داش��ته كه دولت پذيرفت 50 درصد حق بيمه 
حوادث طبيعي را دولت و 50 درصد را مردم بپردازند 
اما شوراي نگهبان به آن ايراد وارد كرد و نمي توان براي 
مردم اجبار ايجاد كرد بنابراين اين مصوبه براي اصالح 
به كميس��يون اقتصاد مجلس ارجاع شده و با رفع اين 

مشكل مجددا در صحن مجلس بررسي مي شود.
رييس كل بيم��ه مركزي همچني��ن در مورد برخي 
تخلف��ات در صنعت بيمه گفت: بهتري��ن روش براي 
جلوگيري از تخلف شفاف س��ازي اطالعات ش��ركت 
بيمه و فناوري مدرن در اين زمينه است. مثال در مورد 
بيمه ش��خص ثالث كروكي ها از طريق اپليكيش��ن و 
دستگاه هاي الكترونيك كه به ماشين وصل مي شوند 
تهيه ش��ده و از صحنه تصادف فيلمبرداري شده كه 
نسخه اي از آن براي پليس و نسخه اي براي شركت هاي 

بيمه ارسال شود تا جلوي تخلفات گرفته شود.
سليماني همچنين در مورد 22 هزار تومان حق بيمه 
زائران اربعين و اينكه آيا شركت هاي بيمه سود يا زيان 
كردند گفت: از اين 22 هزار تومان دريافتي ۷ هزار تومن 
براي اورژانس و 15 هزار تومان براي بيمه بود كه اكثرا 
براي بيمه ايران انجام ش��د. 3 ميليون زائر بيمه شده 
بودند كه 45 ميليارد تومان حق بيمه پرداخت كردند 
اما تعدادي از زائران در س��فر فوت كردند كه 230 نفر 

از طريق تصادف فوت كردند كه بايد ديه آنها پرداخت 
شود و تعدادي نيز به دليل بيماري و كهولت سن فوت 
كردند وحدود دو هزار نفر نيز به خاطر بيماري به ايران 
برگشت داده شدند تا مداوا شوند. بنابراين بيمه ايران 
در اين قضيه نه تنها سود نكرد بلكه مقداري نيز از طرف 
شركت پرداخت شد. اما در عين حال ما به بيمه زائران 
اربعين به عنوان يك كار اقتصادي نگاه نمي كنيم بلكه 
آن را يك مسووليت اجتماعي كه مدنظر نظام و كشور 
است مي بينيم.وي همچنين در مورد افزايش قيمت 
بنزين و اثر آن در بيمه حمل  و نقل گفت: عمده حمل و 
نقل كشور بر پايه گازوئيل است بنابراين افزايش قيمت 

بنزين اثري بر بيمه حمل و نقل باري نداشته است.
رييس كل بيمه مركزي همچنين با بيان اينكه همه 
بانك ها و ساختمان هاي اداري داراي بيمه آتش سوزي، 
حوادث و ناشي از شورش ها بوده، گفت: خسارت هاي 

ناشي از شلوغي هاي اخير به زودي پرداخت مي شود.
در مورد ح��ذف بيمه نامه هاي كاغ��ذي گفت: تا حد 
زيادي در اين زمينه موفق بوده ايم و برخي بيمه نامه ها 
به صورت الكترونيكي صادر مي شود در بخش خسارت 
هم سعي مي كنيم به صورت الكترونيكي پرداخت شود 
و شركت هاي بيمه را سوق مي دهيم صدور بيمه نامه ها 

به صورت الكترونيكي باشد.
وي همچنين با بيان اينكه بخشي از درآمد بيمه بايد 
از طريق بهره وري تامين شود، گفت:  در همه صنايع و 
خدمات سعي مي كنيم با افزايش بهره وري درآمد بيمه 
افزايش پيدا كند و بنابراين بخشي از بيمه هاي اتكايي 

را به شركت هاي ديگر منتقل مي كنيم تا ريسك بيمه 
اتكايي رشد پيدا كند.رييس كل بيمه مركزي گفت: 
امسال صنعت بيمه در 6 ماه اول را 42 و نيم درصد رشد 
هم��راه بوده و پيش بيني مي كنيم امس��ال حق بيمه 
دريافتي به 60 هزار ميليارد تومان برس��د. سال آينده 
اين رقم به 80 هزار ميليارد تومان و تا س��ال 1400 به 

100 هزار ميليارد برسد. 
وي گفت: هدف اين است كه بيمه ها نيز مانند حساب 
مردم در بانك ها داراي يك ارزش روز دارايي ها باشد و 
در دسترس مردم قرار گيرد.غالمرضا سليماني درباره 
پوشش ريسك نوسان قيمت سهام در بورس از طريق 
بيمه گفت: در رابطه با نوسان قيمت كه در بورس ايجاد 
مي شود، بحث هايي مطرح و برخي اقدامات كارشناسي 

در دستور كار قرار گرفته است.
وي عمده نوسانات قيمت س��هام در بورس را ناشي از 
مس��ائل سياسي و بين المللي دانس��ت و  افزود: كمتر 
مي توان ايجاد نوسانات قيمتي در بورس را به مسائلي 
مانند عوامل اقتصادي ربط داد.رييس كل بيمه مركزي 
يادآور شد: در بررسي هاي اوليه كه از سوي بيمه مركزي 
صورت گرفت، پاسخ ما منفي بود و در وضعيت كنوني 
آمادگي بيمه نوسانات قيمت س��هامي كه در بورس 

معامله مي شود را نداريم.
سليماني اظهار داش��ت: اكنون روش هايي را در نظر 
گرفته و در حال مذاكره با س��ازمان بورس هستيم تا 
بتوانيم با همكاري يكديگر به اين نتيجه برسيم كه فقط 
مي توان خارج از بحث بين المللي و سياسي كه موجب 

نوسان قيمت سهام در بورس مي شود، سهام را تحت 
پوشش بيمه قرار دهيم.

رييس كل بيمه مركزي در پاسخ به پرسش ديگر مبني 
بر اينكه افزايش قيمت بنزين تا چه ميزان مي تواند در 
كاهش صدور بيمه شخص ثالث و بدنه تاثيرگذار باشد 
نيز گفت: اين موضوع ممكن است در كوتاه مدت يعني 
حداكثر چهار ماه در صدور اين دو بيمه نامه تاثير داشته 
باش��د.وي ادامه داد: پس از مدتي، افرادي كه به دنبال 
خريد خودرو هس��تند با وجود افزايش قيمت بنزين 
مجبور به خريد مي شوند كه بايد به طور حتم خودروي 

خود را تحت پوشش بيمه قرار دهند.
سليماني يادآور شد: زماني كه وضعيت دوره گذشته 
سهميه بندي بنزين را مورد بررسي قرار داديم، متوجه 
ش��ديم كه بيش��تر صاحبان خودرو، خود را با ميزان 
سهميه تعيين ش��ده بنزين تنظيم و مشكل خود را با 

اين موضوع حل كرده اند.
رييس كل بيمه مركزي افزود: تنها درصد كمي از افراد 
بودند كه بيش از ميزان تعيين ش��ده مصرف داشتند 
بنابراين افزاي��ش قيمت بنزين و س��هميه بندي آن 
نمي تواند در بلندمدت، تاثير چنداني در ميزان توليد 
و فروش خودرو و نيز صدور بيمه ش��خص ثالث و بدنه 
داشته باشد.وي به تاثير تحريم ها بر حوزه بيمه اشاره و 
بيان كرد: تحريم ها در بحث بيمه اتكايي تاثيرگذار بوده 
به اين معنا كه شركت هاي بيمه اتكايي كه با امريكا در 
ارتباط بودند، رابطه خود را با شركت هاي بيمه ايراني 
قطع كردند اما برخي از آنها از طريق شركت هاي بيمه 
ايراني و بيمه اتكايي جهاني كه با امريكا ارتباط نداشتند، 

در حال همكاري با ايران هستند.
غالمرضا س��ليماني عصر دوش��نبه در آيي��ن افتتاح 
اينوكس 2019 در كيش با بيان اينكه عالقه منديم در 
بورس بين الملل به عنوان هيات موسس حضور داشته 
باش��يم، گفت: بيمه مي تواند نقش مهمي در كاهش 

ريسك در بازارها و صنايع مختلف داشته باشد.
وي با اشاره به احكام برنامه ششم درباره بيمه مبني بر 
گسترش و تعميق نظام تامين مالي و ارتقاي صنعت 
بيمه اظهار داش��ت: همه افراد و همه بازارها و صنايع 
درمعرض خطر و ريسك هستند از اين رو صنعت بيمه 
مي تواند در كاهش اين ريسك ها بسيار موثر باشد و به 
عنوان يك اطمينان بخش عمل كند.رييس كل بيمه 
مركزي با بيان اينكه هرچه صنعت بيمه در يك كشور 
ارتقاي  بيشتري داشته باشد شاهد رشد اقتصادي باالتر 
در آن كشور هستيم، گفت: طبيعي است كه صنعت 

بيمه در اين كشورها نفوذ بيشتري خواهد داشت.
س��ليماني افزود: صنعت خدمات كه يكي از اركان آن 
بيمه اس��ت در ميزان رشد سرمايه گذاري بسيار موثر 
خواهد بود و اگر سرمايه گذاري ها بيمه شوند به دنبال 
آن سرمايه گذاري مجدد رخ مي دهد و در نهايت شاهد 

رشد سرمايه گذاري خواهيم بود.
ريي��س كل بيمه مركزي با اش��اره ب��ه افزايش تعداد 
شركت هاي بيمه اي در كشور افزود: در مقطعي تنها 4 
شركت بيمه در كشور فعال بودند، اما امروز اين تعداد 
به 32 شركت بيمه افزايش پيدا كرده و تنها بيمه ايران 
متعلق به بخش دولت است يعني فقط 32 درصد بيمه 

كشور دولتي است.
س��ليماني با بيان اينكه صنعت بيمه از حالت ژنرال به 
سمت تخصصي شدن پيش رفته است، گفت: تخصصي 
شدن بيمه ها نش��انه ارتقاي  صنعت بيمه در كشورها 
است. وي با بيان اينكه طبق قانون، شركت هاي بيمه 
مي توانند 40 درصد سرمايه ها در قالب حق بيمه را وارد 
بازار سرمايه كنند، گفت: در كشورهاي پيشرفته اين 
عدد به 80 درصد مي رسد اما در ايران تا سال 99 بايد 
40 درصد سرمايه ناش��ي از حق بيمه مردم در بورس 
س��رمايه گذاري ش��ود كه در حال حاضر اين رقم 20 
درصد است.رييس كل بيمه مركزي تاكيد كرد: دنبال 
انتشار اوراق بيمه اي هستيم. بايد اوراق بيمه اي به اوراق 
بهادار تبديل شوند كه در بازار سرمايه هم قابل خريد 

و فروش باشند.
سليماني در خصوص ضرورت گسترش بيمه زندگي 
نيز يادآورشد: در حال حاضر، 11 ميليون نفر از مردم 
ايران يعني 5.14۷ درصد تحت پوشش بيمه زندگي 
هستند كه اين رقم در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي 
توسعه يافته چيزي حدود 60 درصد است.وي ادامه داد: 
ضريب نفوذ بيمه اي در ايران 2/4 درصد است كه بايد 
به ۷ درصد برس��د كه راهكار تحقق اين هدف افزايش 
بيمه هاي زندگي به ويژه بيمه پس انداز است.سليماني 
در پايان با اشاره به حق بيمه در سال 98 و 9۷ هم گفت: 
حق بيمه اخذ شده در سال 9۷، 45 هزار ميليارد تومان 
بوده كه سال 98 بايد به 60 هزار ميليارد تومان برسد. 

در اين مدت 440 ميليارد دالر ريسك پذيرفته ايم. 
يازدهمين نمايشگاه معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري 
كشور و ششمين نمايش��گاه بين المللي بورس بانك، 
بيمه و خصوصي سازي )كيش اينوكس 2019( عصر 
دوشنبه با مشاركت 300 شركت داخلي و خارجي در 

جزيره كيش گشايش يافت.
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1۰۰هزارميلياردسهمبانكها
ازتسهيالتطرحهايپيشران

س��هم بانك ها از مبلغ كل تسهيالت در نظر گرفته 
شده به طرح هاي پيشران بخش مسكن و ساختمان، 
صنعت و معدن، نفت، گردشگري و جهاد كشاورزي 
مشخص شد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، 
اين بانك ضمن تشكر از بانك ها بابت اقدامات به عمل 
آمده براي تأمين مالي بخش هاي مختلف اقتصادي 
و  با توجه به نامگذاري سال جاري به نام رونق توليد 
و براي حمايت هرچه بيش��تر از واحدهاي توليدي 
به ويژه صنايع پيشران، سهم بانك هاي عامل از كل 
تسهيالت در نظر گرفته شده به طرح هاي پيشران 
را مجموعا 100 هزار ميلي��ارد تومان اعالم كرد كه 
از اين مبلغ سهم بخش صنعت و معدن مبلغ 500 
هزار ميليارد ريال، س��هم بخش نفت مبلغ 40 هزار 
ميليارد ريال، سهم گردشگري مبلغ 60 هزار ميليارد 
ريال، سهم بخش مسكن و س��اختمان مبلغ 200 
هزار ميليارد ريال و سهم بخش كشاورزي مبلغ 200 
هزار ميليارد ريال تعيين ش��ده است. بر اين اساس 
مقرر شد سهم تسهيالت ياد شده با در نظر گرفتن 
صنايع پيشران معرفي شده از سوي وزارتخانه هاي 
صنعت، مع��دن و تجارت، وزارت راه و شهرس��ازي، 
وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نفت و وزارت ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به عنوان حداقل 
سهم پيش بيني شده براي اعطاي تسهيالت توسط 

بانك هاي عامل مورد اقدام مقتضي قرار گيرد.

زنگخطرصندوقبينالمللي
پولبرايبدهيبازارهايپيشتاز

ميزان س��هام اوراق قرضه ارزي براي وام گيرندگان 
پيش��تاز به هفت درصد از توليد ناخالص داخلي آنها 
رش��د كرده و به ان��دازه نيمي از ذخاير آنها رس��يده 
است كه صندوق بين المللي پول درباره بروز مشكل 
در بازپرداخ��ت اين وام ها هش��دار مي دهد.صندوق 
بين المللي پول )IMF( در جديدترين گزارش خود 
مي نويسد: »نرخ پايين بهره جهاني براي »بازارهاي 
پيشتاز«، يك موهبت تمام عيار بوده است. اين كشورها 
توانس��ته اند كه اس��تقراض ارزاني براي تامين مالي 
نيازهاي توسعه اي خود داشته باشند. اما كشورهايي 
كه از اين پول ه��ا به خوبي اس��تفاده نمي كنند، در 
بازپرداخت وام شان به مشكل مي خورند و در معرض 
 ريسك هاي جدي قرار مي گيرند.«بازارهاي پيشتاز

 )Frontier Market( به دس��ته اي از كشورهاي 
در حال توسعه گفته مي ش��ود كه نسبت به شرايط 
توسعه حداقلي، رشد كرده است. اما اقتصاد اين دسته 
از كشورها، هنوز آنقدر پيشرفت نكرده كه بتوان آنها 
را »بازار نوظه��ور« ناميد. بنابراين اصطالح بازارهاي 
پيش��تاز، براي اش��اره به آنها به كار گرفته مي شود.

فروش اوراق بهادار ارزي توس��ط بازارهاي پيشتازي 
مانند آنگوال، بالروس، اكوادور و پاكس��تان امسال به 
38 ميلي��ارد دالر افزايش مي يابد؛ رقمي كه نزديك 
به ركورد سال 201۷ است.اين درحالي است كه طي 
دوره پنج ساله تا نيمه سال 2019، كل سهام بدهي 
ارزي اين كشورها سه برابر شده و به 200 ميليارد دالر 
رسيده است.براي برخي از كشورها، بدهي خارجي 
نشان دهنده رشد منابع مالي است. سهام اوراق قرضه 
ارزي براي وام گيرندگان پيشتاز به هفت درصد از توليد 
ناخالص داخلي آنها رشد كرده و به اندازه نيمي از ذخاير 
آنها رس��يده است. در حالي كه در سال 2014، سهم 
سهام اوراق قرضه ارزي در توليد ناخالص داخلي آنها 
سه درصد و در ذخاير 20 درصد بود.تعداد كشورهاي 
در حال توس��عه با درآمد پايين كه براي بازپرداخت 
بدهي هايش��ان به دردس��ر افتاده اند، از سال 2013 
دو برابر شده و به 43 درصد رسيده است.گزارش ثبات 
مالي جهان كه به تازگي منتشر شده، هشدار مي دهد 
كه در صورت افزايش نرخ بهره جهاني كار، بازپرداخت 
وام ها براي اين كشورها سخت تر نيز خواهد شد.اين 
گزارش همچنين به بازارهاي پيشتاز هشدار مي دهد: 
»كشورهايي كه در خطر تنگدستي قرار دارند، بايد 
از استقراض از وام دهندگان خصوصي پرهيز كنند. 
آنها بايد روي پروژه ه��اي تامين مالي با بازدهي باال، 
تمركز كنند. اين كشورها همچنين بايد تالش كنند 
تا مديريت س��رمايه گذاري هاي عمومي را تقويت و 
از وام دهندگان داخلي استقراض كنند. اقتصادهاي 
پيشتاز مي توانند با حمايت هاي مناسب، از وام هاي 
كم هزينه و ارزي براي بهبود چشم انداز رشد بلندمدت 
و افزايش سطح رفاهي زندگي شهروندان خود استفاده 
كنند.«گزارش ثبات مالي جهاني نشان مي دهد كه 
بدهي جهاني در نيمه اول س��ال جاري ميالدي ۷.5 
تريليون دالر افزايش يافته است. به دليل دريافت وام 
از سوي چين و امريكا بدهي جهان مرز 250 تريليون 
دالر را رد كرده و تا پايان سال جاري ميالدي به 255 
تريلي��ون دالر افزايش خواه��د يافت.چين و اياالت 
متحده امريكا 60 درصد سهم در افزايش ميزان بدهي 
جهاني دارند. بدهي كش��ورهاي در حال توس��عه يا 
بازارهاي نوظهور هم در سال جاري ركود تازه اي ثبت 
كرده و به ۷1.4 تريليون دالر يعني 220 درصد از توليد 

ناخالص داخلي اين كشورها رسيده است.

پوزهايمتصل
بهخطوطتلفنمشكليندارند

پوزهاي متصل به خطوط تلفن همانند گذشته فعال 
هستند اما به دليلي قطعي اينترنت در نقاط مختلف، 
اختالل در عمليات پوزهاي متصل به Wireless به 
وجود آمده است.به گزارش فارس، خبرهايي مبني 
بر بروز اخت��الل و عدم ام��كان خدمات دهي پوزها 
شنيده ش��د اما پيگيري  ما نشان مي دهد در شبكه 
مرتبط با خدمات پرداخت كارتي مشكلي به وجود 
نيامده است.پوزهاي )كارتخوان( متصل به خطوط 
تلفن همانند گذش��ته فعال هس��تند اما به دليلي 
قطعي اينترنت در نقاط مختلف، اختالل در عمليات 
پوزهاي متصل به Wireless )اينترنت  بي س��يم( 
به وجود آمده است. پيگيري هاي ما نشان مي دهد، 
شبكه شتاب و عابربانك ها مشكلي در ارايه خدمات 

به مشتريان ندارند.



روي خط  خبر 5 بازار سرمايه

در نشستي با مديرعامل شركت بورس مطرح شد

ماليات بر عايدي سرمايه در انتظار تصميم مجلس
گروه بورس|

بازار سرمايه از ابتداي سال جاري تاكنون رشد 
قابل توجهي را پشت سر گذاشته است. اين رشد 
كه به دليل جهش قيمت ارز و تغييرات متغيرهاي 
كالن اقتصاد سرچشمه گرفته است، سبب شده 
تا بورس و فرابورس تهران طي دوره ياد ش�ده با 
جهشي كم س�ابقه روبه رو شود. به همين دليل 
نه تنها اخبار مربوط به معامالت سهام از ابتداي 
سال مورد توجه بيشتر فعاالن بازار قرار گرفته 
بلكه با افت قيمت ها از اواسط مهرماه اين توجه 

دو چندان شده است.
از آنجا ك�ه پس از اصالح بازار قيمت  بس�ياري از 
نمادها با افت بس�ياري رو به رو ش�د، بسياري از 
سرمايه گذاران به دنبال داليل موجهي به منظور 
تداوم سرمايه گذاري يا پايان دادن به آن هستند. 
همين امر سبب شده تا در هفته هاي اخير توجه به 
شايعات و احتماالت نسبت به ماه هاي قبل بيشتر 
شود و جو رواني حاكم شده بر بازار، تصميم گيري 
سرمايه گذاران را با مشكل مواجه كند. اين مسائل 
در حالي طي دوره مورد بحث تشديد شده است 
كه اخباري از قبيل احتمال اعمال ماليات بر عايدي 
س�هام و ورود شركت هاي بيشتر به بازار سرمايه 
نيز مطرح شده است. چنين احتماالتي در حالي 
مطرح مي شود كه پس از افت ده درصدي شاخص 
كل بورس تهران و ناتواني طرف تقاضا در جبران 
اف�ت ده درصدي ارزش ب�ازار، س�رمايه گذاران 
براي ترميم تقاضا روي نمادهاي ارزنده بورس�ي 
و فرابورسي به اخباري دلگرم كننده نيازمندند. 
با اين حال همان طور كه پيش از اين نيز در تمامي 
بازارهاي مالي دنيا مرس�وم بوده و هست پس از 
هر رونقي انتظار ركود امري طبيعي است. سابقه 
تاريخي بورس تهران در سال هاي گذشته نشانگر 
آن است كه پس از جهش هاي ارزي بازار سهام وارد 
دوره رونق مي شود و پس از چند ماه با تعديل شدن 
ارزش بازار نس�بت به بهاي ارز، به داليل مختلف 
بازار دچار ركود مي ش�ود. بنا بر آنچه بسياري از 
كارشناسان در روزهاي گذشته عنوان كرده اند، در 
حال حاضر تداوم رونق نيمه نخست سال مستلزم 
رفع شدن نگراني هايي است كه مغفول ماندن آنها 
مي تواند در ماه ها يا حتي چند سال آتي به تداوم 
معامالت ضربه ج�دي وارد كند. به همين منظور 
و به سبب ش�رح وضعيت كلي بازار، روز گذشته 
مديرعامل بورس ته�ران در جمع خبرنگاران به 
توصيف وضعيت فعلي ب�ورس تهران پرداخت و 
ضمن ارايه جزيياتي در مورد عملكرد شركت تحت 
كنترل خود، به پرس�ش هاي آنان در مورد اخبار 
ش�ايعات تاثيرگذار بر عملكرد بازار پاسخ گفت 
كه مي توان مهم ترين آنها را بحث مطرح شده در 

خصوص ماليات بر عايدي سرمايه دانست.

علي صحرايي مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران ديروز 
در جمع خبرن��گاران گفت: بورس ته��ران در گزارش 
اخير WFE از نظر ارزش بازار در رتبه اول فدراس��يون 
بورس هاي آسيايي قرار دارد. همچنين بورس تهران عضو 
هيات مديره فياس قرار گرفته است و از نظر ارزش بازار 
رتبه اول بورس هاي عضو فدراسيون بورس هاي آسيايي 
را دارد. وي همچنين افزود: 40 صنعت جذاب و مختلف 
در بورس تهران حض��ور دارند و تنوع صنعت در بورس 
تهران در مقايسه با كشورهاي عربي بسيار جالب است و 
در ايران 23 درصد صنايع بورسي در حوزه پتروشيمي 
و ش��يميايي قرار دارند و تغييراتي در مورد 30 شركت 

برتر بورس��ي روي داده و ارزش بازار 30 شركت برتر از 
70 درصد به 65 درصد كاهش پيدا كرده اس��ت؛ يعني 
جابه جايي وزن و ارزش شركت هاي بزرگ بورسي روي 
داده است. صحرايي نوسان بازار بورس را تابع متغيرهاي 
اقتصاد كالن دانست و گفت: نوسان بخش صنعت ناشي 
از چشم انداز سرمايه گذاري در صنعت است و وظيفه بازار 
سرمايه اين است كه با بازارگرداني و كار فرهنگي رفتار 
توده اي مردم را مديريت كند و مردم به جاي اينكه دنبال 
شايعات فضاي مجازي باشند، دنبال تحليل و مشاوره 

سرمايه گذاري باشند.
مديرعامل ب��ورس اوراق بهادار تهران همچنين گفت: 
بخشي از رفتارهاي نوساني س��رمايه گذاران در بورس 
ناشي از سيگنال فروشي و شايعات فضاي مجازي است 
كه بايد از آن اجتناب شود. وي همچنين با بيان اينكه 
بورس ته��ران جذابيت خاصي براي س��رمايه گذاران 
خارجي دارد، گفت: جذابيت بورس ما بر كسي پوشيده 
نيس��ت، فقط محدوديت نق��ل و انتقال پول توس��ط 
س��رمايه گذاران خارجي وجود دارد، وگرن��ه بازار 82 
ميليون نفري و نيز حض��ور 40 صنعت مهم در بورس 

تهران براي سرمايه گذاران خارجي جذاب است.

   توجه كشورها به ابزارهاي مالي اسالمي
صحرايي همچنين افزود: دو كش��ور عراق و سوريه در 
ديدار از بورس و نيز دو كشور سوييس و اتريش در ديدار 
از تاالر حافظ بورس تهران مشتاق به حضور در ايران و 
استفاده از ابزارهاي اسالمي مالي شدند و تفاهم نامه هايي 
با اين كشورها منعقد شد كه اميدواريم منشأ قراردادهاي 

همكاري در آينده باشد. مديرعامل بورس اوراق بهادار 
تهران همچنين در مورد معافيت مالياتي سرمايه گذاري 
در بازار سهام گفت: بر اساس مقررات تعريف شده ماليات 
بر فروش سهام نيم درصد است، اما در اليحه جديد كه 
براي ماليات ارايه شده است، ماليات بر عايدي سرمايه 
براي سرمايه گذاري در بورس به ميزان 5 درصد پيشنهاد 
ش��ده كه البته اين از اختيارات مجلس است كه آنها را 
تصويب كند يا نه و اگر تصويب شود در قالب ماليات بر 
عايدي سرمايه 5 درصد از سود سرمايه گذاران در بورس 

خواهد بود.
وي همچنين در مورد امنيت سرمايه گذاري در بورس 
گفت: رويدادهاي خوبي در سال جاري انجام شده است، 
البته در دو هفته صف فروش در بورس وجود داشت، اما 
امنيت سرمايه گذاري در بورس به معناي نقدشوندگي 
اس��ت و در عين حال حض��ور صندوق توس��عه بازار و 
صندوق هاي سرمايه گذاري كه براي نقدشوندگي كمك 
مي كنند و اگر كسي بخواهد از بازار خارج شود، حداكثر 

دو روزه پولش نقد مي شود.
مديرعامل بورس اوراق به��ادار تهران همچنين اظهار 
داشت: به شركت هايي كه مي خواهند عرضه اوليه سهام 
داشته باشند الزام كرده ايم كه حتما بازارگردان داشته 

باشند تا به نقدشوندگي سهام كمك شود.
صحرايي همچنين در مورد شركت هاي بازار اول بورس 
الزامات مقرراتي وجود دارد و شركت هاي عرضه اوليه هم 

نبايد بدون بازارگردان حضور پيدا كنند.
مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران همچنين در مورد 
عرضه هاي اوليه اظهار داش��ت: عرضه اوليه ش��ركت 

سرمايه گذاري كوثر وابسته به بنياد شهيد كه كار پذيرش 
آن انجام ش��ده و به زودي در تاالر بورس درج مي شود و 
همچنين عرضه اوليه دو شركت مجموعه گلرنگ؛ يكي 
ش��ركت غذايي كوروش كه 25 درص��د توليد روغن و 
شركت شوينده پديده شيمي غرب از زير مجموعه هاي 

گلرنگ به زودي عرضه اوليه مي شوند.
صحرايي در مورد حضور مردم در بازار سرمايه گفت: يك 
بخش از حضور اين اس��ت كه آموزش و فرهنگ سازي 
انجام دهيم و حضور در بازار سرمايه نسبت به بازارهاي 
رقيب اولويت دارد، زيرا سرمايه گذاري در بازار ارز ممنوع 
است و در بازار مسكن نيز ريزش داشته و براي خريد يك 
ملك با كوچك ترين ابعاد، منابع زياد مالي نياز دارد اما 
براي حضور در بورس با سرمايه اندك مي توان حضور پيدا 
كرد و در حال حاضر از طريق 1700 ايستگاه معامالتي 
و 22 تاالر منطقه اي بورس به راحتي امكان حضور مردم 

در بورس فراهم است.

   افزايش كدهاي معامالتي
وي همچنين نقدشوندگي و شفافيت را از جذابيت هاي 
بازار سرمايه ذكر كرد و گفت: امسال 340 هزار كد اوليه 
وارد بازار سرمايه شدند كه از اين محل 2200 ميليارد 

تومان منابع جديد وارد بازار سرمايه شده است.
مديرعامل بورس اوراق به��ادار تهران همچنين اظهار 
داش��ت: الزم نيس��ت همه مردم ب��راي ورود به بورس 
متخصص باشند يا ش��ايد وقت نداشته باشند كه مدام 
بازار را رصد كنن��د. بنابراين هم مي ت��وان از ابزارهاي 
غيرمستقيم مثل صندوق هاي سرمايه گذاري استفاده 

كرد و هم از طريق مشاوران س��رمايه گذاري كه داراي 
شناسنامه و مجوز هستند استفاده كرد و توصيه مي كنم 

مردم تحت تاثير شايعات فضاي مجازي قرار نگيرند.
صحرايي در پاسخ به پرسشي در مورد سهام داران شركت 
پديده شانديز نيز گفت: اين ش��ركت در بورس تهران 
نيست و براي ساماندهي اين شركت دولت برنامه هايي 
دارد، اما از طريق بورس تهران چون س��هامدار نيست، 

نمي توان براي سهامداران آن كاري انجام داد.
وي همچني��ن در م��ورد حضور س��هامداران حقيقي 
گفت: 45 درصد معامالت توس��ط سهامداران حقيقي 
انجام مي ش��ود و امروز 70 درصد افراد در سمت خريد 
و 68 درصد در س��مت فروش افراد حقيقي هستند و از 
تاالرهاي منطقه اي و معامالت برخط، ابزارهاي جديد و 
صندوق هاي سرمايه گذاري باعث شده تا مشاركت مردم 
در بورس باال رود. مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران 
همچنين اظهار داشت: ش��ركت هاي حاضر در بورس 
موظف هس��تند گزارش عملكرد 6 ماهه و 3 ماهه ارايه 
كنند و اين ابزارها كمك كرده است شفافيت شركت هاي 

بورسي بيشتر شود.
صحراي��ي گف��ت: روش عرضه اولي��ه به عن��وان ابزار 
منصفانه اي است كه به روش س��فارش خريد شرايط 

يكسان و منصفانه براي همه فراهم مي شود.

   ميانگين سود هر سهم در نيمه اول ۴۱۰ ريال
صحرايي با بيان اينكه در 6 ماه ابتدايي امسال سود خالص 
82 ميليارد تومان در بورس تهران بوده است، گفت: اين 
رقم در س��ال ۹7 معادل 8۹ ميليارد تومان و در 6 ماهه 

همان سال 28 ميليارد تومان بوده است.
وي با بيان اينكه از محل سود انباشته، 33 درصد افزايش 
سرمايه در بورس تهران صورت گرفته است، تأكيد كرد: 
سود هر سهم در 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ۹7 معادل 
هر سهم 142 ريال بوده كه در سال ۹7 به 446 ريال و در 

6 ماهه اول سال ۹8 به 410 ريال رسيده است.

   نوسان بورس طبيعي است
وي افزود: نوسان بازار سرمايه تابع اقتصاد كالن كشور 
بوده و اين امر نشان مي دهد كه سرمايه گذاران دايم در 
حال تحليل شرايط هستند و با تحليل هاي تكنيكال و 

فاندامنتال نوسانات را پيش بيني و تحليل مي نمايد.
مديرعامل بورس تهران تصريح كرد: بايد در اين راستا 
كار فرهنگي صورت داد تا مردم رفتارهاي هيجاني در 

بازار نداشته باشند.
صحرايي به س��هامداران توصيه كرد: دنباله رو فضاي 
مجازي براي س��رمايه گذاري نب��وده و از دانش كافي 
برخوردار بوده يا دريافت اطالعات را به معتمدان خود 
در بورس بس��پارند. به گفته وي مردم از سبدگردان ها 
استفاده كرده تا بتوانند از نوس��انات غيرعادي بازار كه 
نتيجه رفتارهاي هيجاني و تبعيت از سيگنال فروشي 
است، به دور باش��ند. مديرعامل بورس تهران گفت: از 
ابتداي امسال تاكنون 6 شركت در بورس تهران عرضه 
اوليه ش��ده اند و در آينده نيز قرار اس��ت سهام برخي از 

شركت هاي غذايي و شيميايي در بورس عرضه شود.
وي در خصوص راه اندازي آتي س��بد سهام در سال ۹7 
نيز اظهار داشت: اين ابزار با تصويب كميته فقهي بورس 
راه اندازي ش��ده و براي س��رمايه گذاران و فعاالن بازار 
سرمايه جذاب بوده كه تاكنون در چهار نماد معامالت 
آن آغاز شده و تعداد نمادها در مجموع به 7 رسيده است.

صحرايي خاطرنشان كرد: 50 درصد از معامالت بازار 
سرمايه به صورت برخط انجام مي شود و البته توصيه 
مي كني��م معامله گران به صورت غير مس��تقيم وارد 

بازار شوند.

مروري بر معامالت بورس و فرابورس

شاخص بورس به كانال 3۰۴ هزار واحدي بازگشت
گروه بورس|

بازار سهام در روز گذشته در مسير صعود گام برداشت. 
طي اي��ن روز افزايش تقاض��ا در نماده��اي بانكي و 
خودرويي سبب شد تا ش��اخص كل بورس تهران به 
ميزان هزار و ۹62 واحد رش��د كن��د و در ميانه كانال 
304 هزار واحدي قرار گيرد. در چهارمين روز معامالت 
بورس تهران در اين هفته، ارزش معامالت به کمتر از 
هزار ميليارد تومان رسيد اما شاخص کل توانست روند 
آرام رشد را حفظ کند. طي روزهاي گذشته نماگرهاي 
بازار سهام  نوسان هاي كم حجم و اندكي را پشت سر 

مي گذارند.
در اين روزها مقدار حجم و ارزش معامالت بورس به 
دليل قطعی های اينترنت کاهش يافته است و فعاالن 

بازار تا حدودی محافظه کارتر شده اند.
ش��اخص آزاد شناور نيز با 3417 واحد افزايش تا تراز 
354 هزار و ۹2 باال رفت و ش��اخص ب��ازار اول و دوم 

هر کدام به ترتيب 1153 و 5268 واحد رشد کردند. 
همچنين شاخص کل هم وزن با 1565 واحد افزايش 

رقم 86 هزار و 7۹0 را تجربه کرد.
تعدادی از نمادهای بانکی از جمله بانک صادرات، بانک 
تجارت و بانک ملت روی ش��اخص های بازار سرمايه 
تاثير افزايشی داشتند، اما دو نماد صادرات و تجارت 

بيشترين تاثير مثبت را روی شاخص ها گذاشتند. 
پس از آن ايران خودرو و کشتيرانی جمهوری اسالمی 
ايران نيز هر کدام 71 و 65 واحد روی ش��اخص های 
کل تاثير داشتند. پااليش نفت بندرعباس، پااليش 
نف��ت تبريز و صنايع پتروش��يمی خلي��ج فارس هر 
کدام به ترتيب 51، 46 و 45 واحد تاثير کاهنده روی 

شاخص های بازار سرمايه داشتند.
در اين ميان فلزات اساسی در روز سه شنبه بيشترين 
ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند؛ به طوری 
که در اين گروه ۹5 ميليون سهم به ارزش بيش از 104 

ميليارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. بانکی ها پس 
از فلزات اساسی در رتبه دوم از نظر ارزش معامالت قرار 
گرفتند و با معامله نزديک به 6۹۹ ميليون سهم و اوراق 
مالی ب��ه ارزش بيش از 76 ميليارد تومان اين جايگاه 

را تثبيت کردند.
از جمل��ه نمادهاي پر بيننده در ب��ورس اوراق بهادار 
تهران ط��ي روز گذش��ته مي توان ب��ه »وتجارت«، 
»وبملت« و »خساپا« اشاره كرد. همچنين در اين روز 
نماد معامالتي »كخاك« متعلق به ش��ركت صنايع 
خاك چيني ايران بيس��ترين تقاضا و نماد معامالتي 
»غنوش« متعلق به شركت نوش مازندران بيشترين 

صف فروش را داشتند.
روز گذشته در بورس تهران 278 سهم با رشد قيمت 
و 70 س��هم با افت قيمت روبه رو شدند. همچنين در 
فرابورس ايران 163 سهم با رشد قيمت و 33 سهم افت 
قيمت را تجربه کردند. ط��ي اين روز ارزش معامالت 

بورس اوراق بهادار تهران به ۹20 ميليارد تومان رسيد 
که اين موضوع نش��ان می ده��د ارزش معامالت در 
روزهای جاری کاهش يافته اس��ت. همچنين حجم 
معامالت هم 1.۹ ميليارد س��هم و اوراق مالی رسيده 
است. آيفکس نيز با رشد 55 واحدی مواجه شد و تا رقم 
3۹21 باال رفت. همچنين ارزش معامالت فرابورس 

عدد 573 ميليارد تومان را تجربه کرد و حجم معامالت 
به رقم 653 ميليون سهم و اوراق مالی رسيد. نمادهای 
ذوب آهن )ذوب( و پتروشيمی زاگرس )زاگرس( در 
معامالت روز گذشته بيشترين تاثير مثبت و پترشيمی 
مارون )مارون( و پتروش��يمی شيراز )شراز( باالترين 

تاثير منفی را بر شاخص داشتند.
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شتاب اروپا در ادغام بورس ها 
برای رقابت با بازار سرمايه جهانی 
کش��ورهای عضو اتحادي��ه اروپا ک��ه اين روزها 
با مش��کالت مختلفی از جمله سياس��ت های 
ناهمگ��ون در درون اتحاديه بوي��ژه پس از طرح 
مساله برگزيت و پيامدهای آن دست وپنجه نرم 
می کنند، تالش های خود را برای ادغام بازارهای 
بورس خود ب��ا هدف رقابت ب��ا غول های بزرگ 
بازار س��رمايه در جهان شتاب بخش��يده اند. به 
گزارش ايرنا،  با افزايش گرايش ها به معامالت فرا 
م��رزی در اروپا، تالش هايی برای ادغام بورس ها 
برای آسان سازی انجام معامالت در کشورهای 
مختلف اين قاره آغاز شده است؛ طبق مطالعات 
انجام ش��ده، اين ادغام س��بب کاهش هزينه ها 
و پيچيدگی معامالت بين المللی خواهد ش��د. 
پيشتر، اقتصاد عمده کشورهای اروپايی مبتنی 
بر نظام مالی بانک محور بود اما در اروپای امروز، 
»انتشار س��هام« يکی از روش های اصلی تامين 
مالی به شمار می رود. در اين چارچوب و با توجه 
به احتمال باال گرفتن مشکالت اقتصادی در قاره 
سبز، اروپايی ها تالش می کنند با ادغام بورس های 
خود، عالوه بر تامين مالی، بتوانند تا حدود زيادی 
از مشکالت اقتصادی اين اتحاديه پس از خروج 
بريتانيا بکاهند. اما با وجود همجواری و تشابه های 
قانونی، مالی و حقوقی برخی کشورهای اروپايی، 
همچنان موانعی بر س��ر تش��کيل بورس های 
ادغامی و بهره مندی از مزيت های آن وجود دارد.

روزنامه اقتصادی »لزکو« فرانس��ه در گزارشی 
نوشت: از س��ه سال گذش��ته برنامه هايی برای 
ادغام يا خريد اپراتورهای بورس اوراق بهادار اروپا 
با موفقيت يا بدون موفقيت چند برابر ش��ده اما 
هيچ يک از آنها به ق��اره اروپا اجازه ندادند خود را 
برای خلق قهرمانانی که توانايی رقابت با غول های 

امريکايی را داشته باشند، مجهز کند.
اين نش��ريه در ادامه نوش��ت: مانورهای عظيم در 
چشم انداز بازار سهام اروپا از سر گرفته می شود. نبرد، 
 ،)BME( پيرامون اپراتور بورس اوراق بهادار اسپانيا
يکی از آخرين بازيگران اصلِی همچنان مستقل در 
اروپا، گواه ديگری است که نشان می دهد رقابت برای 
ادغام در قاره اروپا ادامه دارد و حتی شتاب می گيرد. 
6 ماه نگذش��ته که بازار »يورونکست« پس از يک 
دوئل سخت با بازار »نزدک«، کنترل بورس »اسلو« 
را به دست گرفته است. يورونکست، بازار الکترونيکی 
بورس اوراق بهادار اروپاست که ساختمان مرکزی 
آن در ش��هر آمس��تردام هلند قرار دارد. اين بازار در  
22سپتامبر سال 2000 ميالدی)يکم مهر 137۹( 
پس از ادغام بورس اوراق بهادار آمستردام، بروکسل 
و پاريس با هدف استفاده هماهنگ از بازارهای مالی 
اتحاديه اروپا تاسيس شد. افزايش ارزش اين بازار به 
معادل 2.۹3 تريليون دالر در دس��امبر سال 2010 
)آذر- دی 138۹(، آن را در فهرس��ت بزرگ تري��ن 
بازارهای بورس جهان قرار داد. البته يورونکست در 
چهارم آوريل سال 2007) 15فروردين 1386( در 
ادغام با ب��ازار بورس نيويورک، بازار بورس نيويورک 
يورونکس��ت را تاس��يس کردند که نخستين بازار 
بين المللی بورس وراق به��ادار در جهان بود. از نگاه 
تحليلگران، يورونکست نخستين نقطه هماهنگ بازار 
اوراق بهادار در اروپاست که  اين بازار را به صورتی کامال 
قانونی در اختيار دارد و توانسته بازارهای بين المللی 
نقدی و بازارهای اوراق مشتقه را به شکلی قانونمند 
در بلژيک، فرانسه، انگلستان، هلند و پرتغال به  وجود 
آورد. از زمان شکل گيری، يورونکست در مسير تلفيق 
بازارهای مالی يا يکپارچگی بازارهای محلی در مسير 
اهداف اروپای واحد حرکت و برای استفاده کنندگان، 
به طور موثر بازارهايی خاص را با آسان سازی استفاده 

و سرمايه گذاری يجاد کرده است.

نخستين داد و ستد  موفق 
محموله سوخت  هوايی

رينگ بين المللی بورس انرژی ايران طی معامالت 
روز دوشنبه بيست و هفتم آبان ماه شاهد نخستين 
داد و س��تد موفق محموله سوخت هوايی )ای تی 
کی( در س��ال جاری به حجم يک ه��زار تن بود. 
ارزش اين محموله که از سوی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ايران عرضه شد به قيمت 6٠5 
دالر در هر تن و بالغ بر ٧١ ميليارد و ٩4٣ ميليون 
و ٨٧٧ ه��زار و پانص��د ريال بود. به گزارش س��نا، 
در روز دوش��نبه محموله هزار تنی نفت سفيد به 
ارزش هر تن 5٠٠ دالر از سوی شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی ايران روانه ميزفروش رينگ بين 
الملل بورس انرژی شد. اين محموله که با موفقيت 
معامله شد، ارزشی بالغ بر5٩ ميليارد و45٧ ميليون 
و ٧5٠ هزار ريال داش��ت. همچني��ن در اين روز 
پااليش نفت شيراز نيز پنج هزار تن نفتای سنگين 
تصفيه نش��ده در رينگ بين المل��ل بورس انرژی 
ايران به قيمت هر ت��ن 4٧٢.4٩ دالر عرضه کرد 
که اين ميزان به فروش رسيد و ارزشی بالغ بر ٢٨٠ 
ميليارد و ٩٣١ ميليون و ٩٢٢ هزار و ٩٧5 ريال را 
در بر داش��ت.  در اي��ن روز ١5٠٠ تن گاز مايع )ال 
پی جی( نيز از سوی شرکت پااليش نفت الوان با 
روش کشف پريميوم منهای پنجاه دالر در هر تن 
عرضه و با رقابت خريداران معامله شد که ارزشی 
بالغ بر ٧١ ميليارد و ٧١١ميليون و ٣٩٧ هزار و 6٩٨ 
ريال داشت.  همچنين بورس انرژی ايران سه شنبه 
بيست و هش��تم آبان ماه درحالی ميزبان عرضه ٢ 
ميليون بشکه نفت خام از سوی شرکت ملی نفت 
ايران به قيمت هر بشکه 56.٧٢ پريميوم دالری بود 
که وزير نفت در تازه ترين اقدام خود شيوه نامه نحوه 
عرضه نفت خام و ميعانات گازی در رينگ بين الملل 

بورس انرژی ايران را ابالغ کرده است. 
براس��اس اين ابالغيه در هر عرضه، قيمت پايه به 
صورت ديفرنشيال قيمت نسبت به شاخص های 
معتبر قيمتی اعالم می شود که قيمت پايه اعالمی، 
کف قيمت قابل اعمال در روز عرضه بوده و روی تابلو، 

تخفيفی نسبت به آن اعمال نخواهد شد. 

    ماليات بر عايدي سرمايه براي سرمايه گذاري در بورس به ميزان 5 درصد پيشنهاد شده است كه البته اين از اختيارات مجلس است كه آنها را تصويب 
كند يا نه و اگر تصويب شود در قالب ماليات بر عايدي سرمايه 5 درصد از سود سرمايه گذاران در بورس خواهد بود.

   صحرايي در مورد امنيت سرمايه گذاري در بورس گفت: رويدادهاي خوبي در سال جاري انجام شده است، البته در دو هفته صف فروش در بورس 
وجود داشت، اما امنيت سرمايه گذاري در بورس به معناي نقدشوندگي است و در عين حال حضور صندوق توسعه بازار و صندوق هاي سرمايه گذاري 

كه براي نقدشوندگي كمك مي كنند و اگر كسي بخواهد از بازار خارج شود، حداكثر دو روزه پولش نقد مي شود.

برش

به گفته يك صاحب نظر در زمينه رتبه بندي شركت ها 
در حال حاضر رتبه بندي با محور حاكميت شركتي، 
رتبه بندي پروژه ها، رتبه بندي اعتباري ش��ركت ها از 
جمله بانك ها، بيمه ها و نهاد ه��اي مالي و رتبه بندي 
كيفي��ت مديري��ت صندوق ه��اي س��رمايه گذاري، 
كارگزاري ها و سبدگردان ها و همچنين درجه بندي 
عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري عملياتي شده است 
و در اين صنعت طيف وسيعي از خدمات انجام مي شود.

به گزارش س��نا، قاسم محس��ني مديرعامل شركت 
رتبه بن��دي اعتباري برهان ضمن بي��ان مطلب فوق 

گفت: هم اكن��ون درجه بندي عملك��رد 10 صندوق 
س��رمايه گذاري از طريق قرار داد در حال انجام است 
و نتيجه ارزياب��ي درجه بندي عملكرد دو صندوق نيز 

اعالم شده است. 
عالوه بر اين تصميم گرفتيم عملكرد بيست صندوق را 
به شكل رايگان درجه بندي كنيم و در حاشيه كيش 

اينوكس 201۹ نتايج اين بررسي اعالم مي شود.
وي ادامه داد: درجه بن��دي عملكرد بنگاه هاي مالي و 
توليدي، نقش مهمي در مديريت ريسك اقتصادي ايفا 
مي كنند. اگر اين اقدام از طرف نهاد ناظر بازار سرمايه، 

بيمه مركزي و بانك مركزي حمايت شود و شركت ها، 
بيمه ها و بانك ها ملزم به اعالم آن باش��ند قطعا شاهد 
افزايش بهره وري و همچنين شفافيت شركت هاي مالي 

و توليدي خواهيم بود. 
عالوه بر اين بايد توجه داش��ت ك��ه اطالع از وضعيت 
عملكرد بنگاه هاي مالي و تولي��دي و آگاهي از ميزان 
ريسك سرمايه گذاري در شركت ها حق سرمايه گذاران 
است. قاس��م محسني با اش��اره به موضوع حاكميت 
ش��ركتي افزود: بانك مركزي، بيمه مركزي و سازمان 
بورس همه مقررات حاكميت ش��ركتي را تصويب و 

به ش��ركت ها، بانك ها و بيمه ها ابالغ كرده اند. بر اين 
اساس ما هم شيوه نامه رتبه بندي حاكميت شركتي 

را تدوين كرديم.
مديرعامل شركت رتبه بندي اعتباري برهان با تاكيد 
بر اينك��ه رتبه بندي و درجه بن��دي عملكرد مي تواند 
ب��ه تصميم گيري صحي��ح س��رمايه گذاران منتهي 
شود،گفت: اين امر از سوي ديگر بهره وري و شفافيت 
بنگاه هاي مالي و توليدي را افرايش مي دهد و يك رقابت 
منطقي نيز ايجاد مي كند. محسني افزود: با درجه بندي 
عملكرد س��رمايه گذاران مي توانند عملكرد گذشته 

صندوق را مشاهده كنند. زماني كه صندوق در زمان 
فعاليت خود عملكرد مثبتي داشته احتماال در آينده 
نيز عملكرد قابل قبولي را ثبت خواهد كرد. هرچند اين 
موضوع را نمي توان تضمين كرد ولي به هر حال زماني 
كه يك مدير در گذشته عملكرد مثبتي داشته و در حال 
حاضر نيز مسير خوبي را طي مي كند مي توان استدالل 
كرد كه احتماال در آينده نيز شاهد روند مثبت صندوق 
خواهيم بود. اين معيار قطعا مي تواند به تصميم گيري 
س��رمايه گذاران كمك و ريس��ك س��رمايه گذاري را 

مديريت كند.

درجه بندي عملكرد ۲۰ صندوق اعالم مي شود



تشكلها6اخبار

غالمحسين شافعي در نشست شوراي روساي اتاق هاي سراسر كشور

رقبا بازار خاويار را قبضه كردند

روابطبخشخصوصيوقوهقضاييههدفمندميشود

ردپايي از خاويار ايران در بازارهاي هدف نيست

تازه ترين نشست روس��اي اتاق هاي سراسر كشور، صبح 
ديروز برگزار شد. اعضاي هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايران ضمن تقدير از فعاليت هاي سه دهه 
محمدمهدي بهكيش، محمد خزاعي را به عنوان دبيركل 
جديد كميته ايراني ICC معرفي كردند. در اين نشس��ت 
همچنين اعالم شد كه ستاد بودجه اتاق ايران مجدد فعاليت 
خود را آغاز مي كند. در نشست اخير شوراي روساي اتاق هاي 
سراسر كش��ور، ضمن تقدير از فعاليت هاي محمدمهدي 
بهكيش دبيركل كميت��ه ايراني اتاق بازرگاني بين المللي 
)ICC(، محمد خزاعي به عنوان دبيركل جديد ICC معرفي 
شد. نمايندگان بخش خصوصي همچنين ضمن قدرداني از 
فعاليت هاي غالمحسين جميلي رييس سابق اتاق زنجان، 

به علي يگانه فرد رييس جديد اين اتاق خوش آمد گفتند.
در اين نشست محمدمهدي بهكيش به بيان تجربيات خود 
در اتاق ايران پرداخت و گفت: متاسفانه در جامعه ما اين طور 
جا افتاده است كه جامعه دانشگاهي در تئوري موفق تر از 
عمل هستند. آن زمان هم كه به علت انقالب فرهنگي، جامعه 
دانشگاهي مشغول نوشتن كتاب، مقاله و بررسي مسائل روز 
بود، داوطلبانه در اتاق بازرگاني به عنوان مشاور حضور پيدا 
كردم تا اگر تئوري اي هم بلد هستم، آن را در عمل به كارگيرم. 
اما صادقانه بايد بگويم كه تمام آنچه در طول اين 30 سال از 
فعاالن اقتصادي ياد گرفتم، كمتر از همان تئوري ها نبوده 
است. او با تأكيد بر اين نكته كه احترام به تعهدات، تعهد به 
وظايف اجتماعي و پرهيز از دروغ از مهم ترين اصول حاكم بر 
بازار هستند، اتاق بازرگاني بين المللي را ذخيره مهمي براي 
فعاالن اقتصادي دانست كه توجه به اين اتاق و كميته ايراني 
ICC، به ش��رط رعايت اصول برنامه ريزي، توسعه را براي 

كشور رقم خواهد زد و دولت را هم سالم  مي كند.
بهكيش همچنين خاطرنشان كرد: در شرايطي كه اقتصاد 
كشور به دليل اعمال تحريم ها، ش��رايط نيمه بسته اي را 
تجربه مي كند و به اصطالح در حالت »جنگ اقتصادي« 
قرار دارد، ICC مي تواند خدمات قابل توجهي را در اختيار 
فعاالن اقتصادي بگذارد؛ ضمن اينكه تجربيات كشورهاي 
اروپاي شرقي نشان دهنده نقش ICC از حركت اين كشورها 
از اقتصاد كمونيستي به اقتصاد آزاد است. محمد خزاعي 
دبيركل جديد كميته ايراني ICC نيز با تأكيد بر اين نكته 
كه اتاق بازرگاني بين المللي با همكاري امور بين الملل اتاق 
ايران مي تواند نقش وزارت خارجه بخش خصوصي را ايفا 
كند، افزود: تجربه نشان داده است كه دولت ها هيچ زمان 
تاجر خوبي نبوده اند و اين اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور و 
در رأس آن، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 
است كه حكم موتور محركه اقتصادي كشور را ايفا مي كنند.

خزاعي در ادامه ضمن تفكيك اهميت و اقتدار اتاق هاي 
بازرگان��ي در دو بعد داخل��ي و بين المللي و نقش بخش 

خصوصي در پيشبرد اهداف اقتصادي به تشريح خدمات 
قابل ارايه به جامعه كسب وكار كشور در اتاق هاي بازرگاني 
 ICC از س��وي اتاق بازرگاني بين المللي و كميته ايراني
پرداخت. به گفته خزاعي، مجمع عمومي س��ازمان ملل 
 ICC متحد در اقدامي در سال 2016، عضويت ناظر را به
اعطا ك��رد كه در اين مورد كميته ايراني ICC با همكاري 
وزارت امور خارجه و نمايندگي ايران در سازمان ملل متحد 
در نيويورك نقش مهمي را ايفا مي كند. تسهيل مبادالت 
و فعاليت هاي تجاري و اقتصادي بر اساس اصول اقتصاد 
بازار و از طريق تدوين مق��ررات و عرف هاي تجاري، ارايه 
سياست ها و راه حل هاي بازرگاني و كمك به حل اختالفات 
از طري��ق داوري، ايج��اد هماهنگ��ي در روابط اقتصادي 
بين المللي، مشاركت با كميته هاي ملي كشورهاي عضو 
ICC و تقويت بنيه حقوقي و بين المللي اتاق هاي بازرگاني 
و بخش خصوصي و تسهيل مناس��بات و روابط تجاري با 
س��اير كميته هاي ملي، از مهم ترين اهداف و برنامه هاي 
كميته ايراني ICC است كه خزاعي به تشريح آنها پرداخت. 
او همچنين با ارايه توضيحات��ي درباره برنامه هاي جاري 
و كميس��يون هاي زيرمجموعه ICC خواستار عضويت 

و ارتباط مس��تمر اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور با اين 
كميته شد.

  ض�رورت ايجاد وحدت رويه در ارتباط بخش 
خصوصي با قوه قضاييه

در ادامه اين نشست، غالمحسين شافعي رييس اتاق ايران با 
اشاره به جلسه اخيرش با معاونان قوه قضاييه، خواستار ايجاد 
وحدت رويه ميان قوه قضاييه و اتاق هاي بازرگاني سراسر 
كشور شد. به گفته رييس اتاق ايران اگرچه معاونت هاي قوه 
قضاييه در استان ها به فعاالن اقتصادي و اتاق هاي بازرگاني 
كمك مي كنند اما اقدامات اينچنيني معموال پراكنده است 
و مديران قوه قضاييه بر اساس سليقه خودشان كارها را پيش 
مي برند. بر همين اساس ضروري است كه در قالب يك برنامه 

مدون، وحدت رويه اي ميان اين دو نهاد شكل گيرد.
او در همين راستا از تاسيس كميته هاي استاني 5 تا 7 نفره 
به منظور تدوين راهكارهاي آينده ميان بخش خصوصي و 
قوه قضاييه خبر داد و تاكيد كرد برقراري چنين ارتباطي 
ميان بخش خصوصي و مجمع تشخيص مصلحت نظام هم 
ضروري است. شافعي همچنين به جزييات برگزاري شوراي 

عالي استاندارد اشاره كرد و گفت: باتوجه به مشكالت پيش 
آمده ناشي از موازي كاري هاي وزارت خانه بهداشت و جهاد 
كشاورزي و سازمان توسعه تجارت در حوزه استاندارد، مقرر 
ش��د تا با حضور اتاق ايران، ظرف مدت يك ماه مشكالت 
موجود اين س��ه نهاد پيگيري و حل شود. موازي كاري در 
رابطه با اعزام هيات  هاي خارجي و طرح آن در كميسيون 
اجتماعي دول��ت از ديگر موضوعاتي ب��ود كه رييس اتاق 
ايران به آن پرداخت و خواس��تار تعيين متولي واحد براي 

اين موضوع شد.

  ظرفيت ه�اي بخ�ش خصوص�ي در بودج�ه 
لحاظ شود

لحاظ كردن بدهي دولت به بخ��ش خصوصي و توجه به 
ظرفيت هاي قانون بودجه و بخش خصوصي، دو موضوعي 
بودند كه جبار كياني پور رييس اتاق ياسوج به آنها پرداخت. 
او همچنين خواستار ش��فافيت و افزايش سهم بانك ها از 
بودجه 99 شد. مسعود گلشيرازي، رييس اتاق اصفهان هم 
با توجه به صحبت هاي رييس اتاق ايران مبني بر تاسيس 
كميته اس��تاني قوه قضاييه و بخش خصوصي، خواستار 

تشكيل اين كميته در سطح ملي شد. او همچنين با اشاره 
به آمارهاي اخير صدور گواهي مبدا اظهار داشت: اين آمارها 
نشان مي  دهد كه اخذ گواهي مبدا در اتاق هاي ثالث صورت 
مي گيرد. گلشيرازي همچنين با توجه به مسائل پيش آمده 
درباره كارت بازرگاني و هجمه عليه اتاق بازرگاني، خواستار 

پااليش اعضاي اتاق هاي بازرگاني شد.

  ستاد بودجه اتاق ايران فعال مي شود
محمود تواليي رييس اتاق كاشان با تاكيد بر اين نكته كه 
بودجه دو ساالنه آينده، بيشتر معطوف به كسب درآمد از 
فعاالن بخش خصوصي است تا درآمدهاي نفتي و ... گفت: 
با توجه به اين موضوع، ضروري است تا ستاد بودجه كه قبال 
در اتاق ايران فعال بوده، مجدد فعاليت خود را آغاز كند كه 
خوشبختانه با دس��تور رييس اتاق قرار است اين ستاد در 
معاونت اقتصادي اتاق ايران جدي تر از قبل فعاليت خود را آغاز 
كند. او در ادامه با اشاره به وجود كميته تامين مالي در وزارت 
اقتصاد و همچنين كميته اي در سازمان امور مالياتي، اظهار 
داشت: تصميم هاي اين دو كميته ممكن است به بخش هايي 
از اقتصاد آسيب وارد كند. تواليي همچنين با اشاره به سخنان 
رييس جمهوري درباره افزايش ن��رخ بنزين تصريح كرد: 
خوشحالم كه در صحبت هاي رييس جمهوري به اين موضوع 
اشاره شد كه ظرف مالياتي حد و اندازه اي دارد و اينگونه نيست 
كه گفته شود از طريق درآمدهاي مالياتي مي توان كشور را 
اداره كرد. در جمع بندي اين نشست، غالمحسين شافعي 
باتوجه به بحث هاي اخير درباره افزايش نرخ بنزين و تبعات 
آن، به پژوهش اتاق تهران در اين رابطه اشاره و تاكيد كرد كه 
اتاق بازرگاني به هيچ وجه درباره اين موضوع سكوت نكرده 
اس��ت. او در همين زمينه از مسعود خوانساري رييس اتاق 
تهران خواست تا نتايج حاصل از پژوهش را در اختيار ساير 
روساي اتاق هاي بازرگاني بگذارد. شافعي خاطرنشان كرد: 
بخش خصوصي قبل از تصميم دولت براي افزايش نرخ بنزين 
پيشنهادهاي خود را اعالم كرد. اما اينكه اين پيشنهادات 
چقدر عملي ش��ود از عهده بخش خصوصي خارج است؛ 
اينكه نرخ بنزين بايد واقعي شود، بخش خصوصي مخالفتي 
با آن ندارد؛ اما اين مثال را هم در نظر بگيريد كه ما يك مريض 
اورژانسي داريم كه بايد عمل شود. آيا نبايد اين مريض را از 
قبل براي عمل آماده كرد؟ در جلسه غير علني كه در مجلس 
داشتيم، به اين نكته اشاره كرديم كه اگر قراراست نرخ بنزين 
افزايش يايد، عوايد حاصل از آن قرار است كجا صرف شود؟ 
پيشنهاد اتاق هم اين بود كه به صندوقي با نظارت سران سه 
قوه، واريز و بخش هاي آسيب پذير جامعه از جمله كميته 
امداد و بهزيستي در اولويت برداشت از اين صندوق قرار گيرند. 
از طرفي ظلمي كه قبال بر بخش هاي توليدي كش��ور شد، 

بخشي از آن با تاسيس اين صندوق جبران شود.

با وجود آنكه در گذشته نه چندان دور، ايران در توليد خاويار 
زبانزد در دنيا بود، اما طي سال هاي اخير چيني ها بازار خاويار 
را در دست گرفتند يا قبضه كردند، به طوري كه ديگر ردپايي 
از ايران در بازارهاي هدف نيست. بسياري از مسووالن بر اين 
باورند كه با انقراض خاويار دريايي به سبب برداشت غيرمجاز 
و آلودگي دريا، بسياري از كشورها همچون چين با استفاده 
از كارشناسان و مولد ايراني توانستند رتبه نخست در توليد 
خاويار پرورشي را به خود اختصاص دهند كه به نظر مي رسد 
غفلت مسووالن ذي ربط موجب شده توليد و صادرات خاويار 

پرورشي ايران در مقايسه با توليد چين بسيار ناچيز باشد.
آمار ها حاكي از آن است كه حدود 300 تن خاويار پرورشي 
در دنيا توليد مي شود كه چين با توليد 100 تن رتبه نخست 
در دنيا را به خود اختص��اص داده و ايران با توليد 2 تا ۴ تن 
خاويار پرورشي حرفي براي گفتن ندارد، در حالي كه به سبب 
دارا بودن تكنولوژي، توليد خاويار پرورشي بايد به عنوان 
يكي از طرح هاي اقتصاد مقاومتي از سوي سازمان شيالت 
به عنوان سياست گذار در بخش آبزي پروري مطرح مي شد.

ماج��را تنها به اينجا ختم نمي ش��ود چرا كه بس��ياري از 
كش��ورهاي توليدكننده خاويار پرورش��ي در دنيا تالش 
مي كنند تا خاويار خود را با برند ايران در بازارهاي دنيا عرضه 
كنند و علي رغم آنكه كشور ما در توليد خاويار پرورشي جايي 
ندارد، اما برند ايران در زمينه كيفيت باالي خاويار دريايي 
موجب سوءاستفاده توليدكنندگان مطرح خاويار پرورشي 
قرار گرفته است. حال به سراغ مسووالن ذي ربط مي رويم 
تا از داليل عقب ماندگي اي��ران در خصوص توليد خاويار 
پرورشي در دنيا و از دست دادن بازارهاي هدف و بي توجهي 
مسووالن در زمينه توسعه خاويار پرورشي و دستيابي به 

جايگاه قبلي خود در بازارهاي هدف با خبر شويم: 

  توليد خاويار ايران قابل مقايسه با چين نيست
ارسالن قاسمي مديرعامل اتحاديه تكثير، پرورش و صادرات 
آبزيان با اشاره به اينكه ايران در خاويار پرورشي حرفي براي 
گفت��ن در بازار هاي هدف ندارد، اظهار كرد: علي رغم آنكه 

در توليد خاويار دريايي زبانزد در دنيا بوديم، اما در خصوص 
خاويار پرورشي به سبب غفلتي كه طي سال هاي گذشته 
در كش��ور صورت گرفته، جايگاهي نداريم. وي با اشاره به 
اينكه توليد ماهي خاويار استروژن بين 7 تا 10 سال زمان 
مي برد، افزود: در سنوات گذشته، مسووالن امر به سبب آنكه 
بزرگ ترين توليدكننده خاويار جهان هستيم، اقدام عملياتي 
در خصوص خاويار پرورشي به طور شايسته انجام ندادند و در 
اين زمينه تنها شعار دادند كه همين امر موجب شد ساير رقبا 
از ما جلوتر باشند. قاسمي مجموع توليد خاويار پرورشي در 
كشور را 1.5 تا 2 تن اعالم كرد و گفت: اين در حالي است كه 
براساس آمار چين 100 تن خاويار پرورشي توليد مي كند. 
مديرعامل اتحاديه تكثير، پرورش و صادرات آبزيان با بيان 
اينكه در خصوص خاويار پرورشي همچنان غفلت داريم، 
اظهار كرد: با وجود آنكه سياست گذاران سازمان شيالت به 
عنوان متولي بخش آبزي پروري، عالقه اي به توليد خاويار 
پرورشي ندارند يا توليد اين نوع ماهي برايشان مهم نيست، 
از اين رو همين امر موجب شده تا همچنان نسبت به اين 

موضوع غافل باشيم. 
وي ادام��ه داد: با وجود آنكه در پ��رورش ماهي در قفس از 
لحاظ تكنولوژي به خارج وابسته هستيم، اما به عنوان يكي 
از طرح هاي اقتصاد مقاومتي به اين موضوع پرداخته مي شود 
و در خصوص گوشت و ماهي خاويار كه صاحب تكنولوژي 
هستيم و بايد در بخش شيالت به عنوان يكي از طرح هاي 
اقتصاد مقاومتي مطرح شود، متاسفانه به دليل عدم افراد با 
نفوذ در اين زمينه توجهي به اين موضوع نشده، در حالي كه 
 هدف اصلي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، توليد درون زا

 با نگاه بيرون زاست. قاسمي درباره آخرين وضعيت خاويار 
دريايي بيان كرد: كش��ور هاي حاش��يه درياي خزر توافق 
كردند كه صيد تجاري خاويار تا بازسازي ذخاير همچنان 

ممنوع باشد.

  رقبا بازار خاويار را قبضه كردند
يعقوب دوجي مديرعامل اتحاديه صيادان با اشاره به اينكه 

چين از لحاظ ميزان توليد خاويار پرورش��ي در دنيا حرف 
اول را مي زند، اظهار كرد: با وجود آنكه ايران اهل فن خاويار 
است، اما س��اير رقبا همچون چين جاي ما را در بازار هاي 
هدف گرفتند، درحالي كه كيفيت خاويار پرورشي با آب 
درياي خزر به مراتب باالتر است. وي افزود: علي رغم آنكه 
چيني ها مولد و بچه ماهي را براي توليد خاويار از ايران بردند، 
اما هم اكنون رتبه اول توليد در دنيا را به خود اختصاص دادند، 
هر چند خاويار چيني از لحاظ طعم و كيفيت به سبب شرايط 
اكوسيستم اين كشور به خاويار ايراني نمي رسد. دوجي ادامه 
داد: با توجه به آنكه خاويار اصلي در كشور ما توليد مي شود، 
اخيرا سازمان شيالت توسعه پرورش ماهيان خاوياري را در 
دستور كار خود قرار داده است و همواره پيش بيني كرده 
كه توليد خاويار تا پايان سال به 5 تا 6 تن برسد. مديرعامل 
اتحاديه صيادان با اشاره به داليل ناچيز توليد خاويار پرورشي 
در مقايسه با چين بيان كرد: اگرچه چين به سبب انجام برخي 
فعل و انفعاالت در زمينه بچه ماهي، رتبه نخست در جهان 
را به خود اختصاص داده اس��ت، اما خريداران بين المللي 
خاويار هيچ وقت به س��راغ خاويار چيني نمي روند و براي 
خريد و توسعه تكنولوژي در زمينه ماهيان خاوياري به ايران 
مي آيند. وي درباره اينكه آيا انقراض خاويار دريايي در ايران را 
تاييد مي كنيد، گفت: بنابر داليلي ممكن است نسل ماهيان 
خاوياري انقراض پيدا نكرده باشد و همانند انسان ها كه در 
زمان جنگ به مكاني پناه مي برند، اين گونه ماهيان به جاي 
امني در درياي خزر رفته باشند، اما به طور كلي حدسيات 
برآن است كه به سبب برداشت غيرمجاز و بي رويه خاويار 
از درياي خزر، آلودگي دريا و مسائل صنعتي گونه خاويار 

دريايي منقرض شده است.

  افزايش توليد خاويار در راه است
حسين عبدالحي معاون توسعه آبزي پروري سازمان شيالت 
درباره آخرين وضعيت توليد خاويار پرورشي در كشور اظهار 
كرد: بنابر آمار سال گذشته حدود 6 تن خاويار پرورشي و 
2 هزار و ۸00 تن گوش��ت خاويار توليد شد و پيش بيني 
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عمليات ضربتي اتاق اصناف 
براي جلوگيري از گراني

س��خنگوي اتاق اصناف ايران با اش��اره به اينكه روز 
گذشته 12 هزار بازرسي از واحدهاي صنفي سراسر 
كشور انجام شده اس��ت، گفت: پيرو اين بازرسي ها 
650 پرونده تخلف تشكيل شده است.مجتبي صفايي 
گفت: با توجه به مصوبه اخير افزايش قيمت بنزين، 
اتاق اصناف ايران بخشنامه اي را به سراسر كشور ابالغ 
و متعاقب آن مقرر گرديد تا بازرس��ي ها و نظارت ها 
بر واحدهاي صنفي تشديد ش��ود. سخنگوي اتاق 
اصناف ايران بيان داش��ت: براين اساس روز گذشته 
12 هزار بازرس��ي انجام و پيرو آن 650 فقره پرونده 
تشكيل و به تعزيرات حكومتي ارجاع شده است كه 
اغلب اين پرونده ها در قالب عدم صدور فاكتور و عدم 
درج قيمت بود و گران فروشي در آن بسيار كمتر بوده 
است. وي افزود: اين بازرسي ها از 7 صبح تا 10 شب 
در قالب تيم هاي دو نفره و گش��ت هاي مشترك با 
تعزيرات حكومتي و همچنين با استفاده از پتانسيل 
اتحاديه هاي صنفي انجام مي شود. صفايي بيان داشت: 
بنابراين بدون تعارف هرجايي كه احساس شود واحد 
صنفي مجموعه اي قصد سوءاستفاده از فضاي ايجاد 
ش��ده را دارد با آن برخورد و اشد مجازات مندرج در 
قانون نظام صنفي براي آن واحد صنفي لحاظ مي شود. 
وي با تاكيد بر اينكه خوشبختانه اتفاق خاصي در زمينه 
افزايش قيمت كاال گزارش نشده است، بيان داشت: 
هيچ بخشنامه و مصوبه اي كه مجوز افزايش قيمت ها را 
به واحدهاي صنفي و كميسيون هاي اتاق هاي اصناف 

ايران بدهد، ابالغ نشده است.
س��خنگوي اتاق اصناف ايران در رابطه با اينكه چه 
برنامه  اي براي بازدارندگي جرايم وجود دارد، گفت: در 
خصوص جرايم بازدارنده پيشنهادي در قالب طرح در 
شوراي هماهنگي سران قوا مطرح شده كه در صورت 
تصويب طرح مذكور جرايم حداقل به حداكثر تبديل 
مي شود. وي افزود: عدم درج قيمت و گران فروشي دو 
تعريف مجزا دارد و هر كدام صراحت قانون خود را در 
قانون نظام صنفي دارد اما با توجه به اعالم معاون وزير 
صنعت در خصوص اينكه عدم درج قيمت به منزله 
گران فروشي است ما هم معتقديم كه عدم درج قيمت 
مادر تمام تخلفات است و لذا در شرايط فعلي عدم درج 

قيمت مورد برخورد شديد بازرسان اصناف است.
صفايي با اشاره به بضاعت محدود اتاق اصناف ايران در 
بازرسي ها گفت: از مردم ايران مطالبه داريم تا هر نوع 
گران فروشي و عدم درج قيمت را به سامانه 12۴ اطالع 

دهند تا با اين تخلفات در اسرع وقت برخورد شود.

تعرفه هاي ترجيحي اوراسيا 
هنوز مبهم است

اتاق بازرگاني تهران در گزارشي اعالم كرد بررسي 
كارشناس��ي اقالمي كه مش��مول موافقت نامه 
تج��ارت ترجيحي بين ايران و اتحاديه اوراس��يا 
شده اند، نشان مي دهد ارزش واردات اقالمي كه 
مشمول امتيازات اعطايي ايران به اوراسيا شده اند، 
بيش از ارزش صادرات اقالمي است كه مشمول 
امتيازات اعطايي اوراسيا به ايران هستند و سهم 
آنها از ارزش كل واردات كشور به مراتب باالتر از 
سهم كاالهايي است كه مشمول امتيازات اعطايي 
اوراسيا به ايران از كل ارزش صادرات ايران است.

بررسي ها نش��ان مي دهد از ميان كدهاي تعرفه 
هشت رقمي مشمول تخفيفات ترجيحي اعطايي 
اوراسيا به ايران، تنها در 16 كد تعرفه، كشورهاي 
اوراسيا جزو سه مقصد عمده صادراتي ايران در 
سال 1397 بوده اند.در س��اير اقالم، كشورهاي 
اوراسيا يا اصال جزو مقاصد صادراتي ايران نبوده اند 
يا سهم آنها از صادرات ايران در آن محصول پايين 
بوده است. طبق گزارش معاونت اقتصادي اتاق 
تهران، براس��اس موافقت نامه تجارت ترجيحي 
بين ايران و اتحاديه اوراس��يا، اين اتحاديه براي 
صادرات اي��ران، در 502 كد تعرف��ه 10 رقمي 
تخفيفات تعرفه اي قائل ش��ده اس��ت كه تعداد 
اين اقالم بر اس��اس كد تعرفه هش��ت رقمي به 
369 قلم مي رسد.با توجه به اينكه بررسي آماري 
صادرات و واردات ايران صرفًا بر اساس كد تعرفه 
هشت رقمي امكان پذير اس��ت، ساير تحليل ها 
در ادام��ه گزارش بر اس��اس كدهاي تعرفه هاي 
هشت رقمي ارايه مي شود. از ميان 369 كد تعرفه 
هشت رقمي كه مش��مول تخفيفات ترجيحي 
اعطاشده از سوي اوراسيا به ايران مي شوند، 6۴ 
كد تعرف��ه )حدود 17 درص��د( مربوط به فصل 
39 كت��اب مق��ررات ص��ادرات و واردات )مواد 
پالس��تيكي و اشياء ساخته ش��ده از آنها( است.

تعداد قابل توجهي از ساير اين محصوالت نيز به 
فصل هاي 73 )مصنوعات از چدن، آهن يا فوالد(، 
فصل 27 )سوخت هاي معدني، روغن هاي معدني 
و محص��والت حاصل از تقطير آنه��ا(، فصل 57 
)فرش ساير كف پوش ها از مواد نسجي(، فصل ۸۴ 
)رآكتورهاي هسته اي، ديگ هاي بخارآب گرم، 
ماشين آالت و وس��ايل مكانيكي، اجزا و قطعات 
آنها( و فصل 20 )فرآورده ها از سبزيجات، ميوه ها 
يا از ساير اجزا، نباتات( اختصاص دارد. حاال هم 
علي اكبر مهرفرد، معاون وزير جهاد كش��اورزي 
با اش��اره به اجراي موافقت نامه ترجيحي ايران 
و اوراس��يا گفت: علي رغم اينكه ايران تخفيفات 
خود را ب��راي صادركنندگان كش��ورهاي عضو 
اتحاديه اوراسيا اعمال مي كند، اما گفته مي شود 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اوراسيا اين تخفيفات 
را اجرايي نكرده اند. با توجه به عملياتي ش��دن 
موافقت نامه ترجيحي ايران و اوراسيا از 5 آبان ماه 
امسال، ايران، تخفيفات خود را طبق موافقت نامه 
آغاز كرده و اين تخفيفات را براي صادركنندگان 
5 كشور عضو اتحاديه اوراسيا اعمال مي كند. اما در 
مورد تخفيفات اتحاديه اوراسيا به صادركنندگان 
ايراني مباحث ضدونقيضي مطرح است.بعضي 
از صادركنندگان مي گويند ما تخفيفات را براي 
واردات كاال به اين كش��ورها گرفته ايم و برخي 

مي گويند سيستم تخفيف اعمال نشده است.

مي شود امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل توليد 
خاويار 30 درصد افزايش يابد. وي با اشاره به اينكه ايران در 
سال 2017 رتبه سوم توليد خاويار پرورشي بعد از چين و 
ارمنستان را به خود اختصاص داده است، افزود: برآورد ها 
حاكي از آن است كه امسال بعد از چين در خصوص توليد 
خاويار پرورشي در رتبه دوم جهاني قرار گيريم. عبدالحي 
ادامه داد: اگرچه ايران در خاويار دريايي حرف اول در دنيا را 
مي زد، اما در زمينه خاويار پرورشي رتبه نخست دنيا به چين 
اختصاص دارد و پس از كسب رتبه دوم خاويار پرورشي در 
دنيا، حفظ اين رتبه از اهميت بااليي برايمان برخوردار است.

  سهم ۲ ميليون دالري خاويار ايران از مجموع 
صادرات

خدايي دبيركل اتحاديه توليد و تجارت آبزيان ايران با اشاره 
به اينك��ه دوره طاليي خاويار خزر ب��ه دليل صيد بي رويه 
كشور هاي حاش��يه دريايي خزر پس از فروپاشي شوروي 
نسل روبه انقراض رفت، اظهار كرد: در 30 سال گذشته كه 
مجموع صادرات آبزيان 90 ميلي��ون دالر بود، رقمي بالغ 
بر 70 ميليون دالر به خاويار اختصاص داش��ت و بنابر آمار 
سال گذشته، از مجموع 52۸ ميليون دالر صادرات تنها 2 
ميليون دالر آن مربوط به خاويار پرورشي بود چرا كه خاويار 
دريايي از سبد صادرات حذف ش��ده است. وي با اشاره به 
داليل اختصاص رتبه نخست توليد خاويار پرورشي به ديگر 
كشور ها، افزود: با وجود حذف خاويار دريايي از سبد صادرات 
ايران، ديگر كشور ها همچون چين به خاويار پرورشي روي 
آوردند، هر چند گونه اي كه آنها كار مي كنند با خاويار ايران 
يكي نيست. خدايي ادامه داد: علي رغم تاخير در پرورش 
ماهيان خاوياري، بيش از 100 مزرعه در كشور زير كشت 
خاويار است كه مجموع توليد آنها به ۴ تن مي رسد، هر چند 
شيالت آمار توليد خاويار پرورشي را 6 تن اعالم مي كند. اين 
مقام مسوول مجموع توليد خاويار پرورشي در دنيا را 300 
تن اعالم كرد و گفت: رقمي حدود 50 تن از اين ميزان در 
چين، ۴0 تن كشور هاي اروپايي همچون ايتاليا، لهستان و 

مجارستان، روسيه 25 تا 30 تن است.
به گفته وي، گونه خاويار چيني در دنيا 300 تا ۴00 يورو 
و گونه خاويار ايران و روسيه يك هزار يورو است كه اين امر 
نشان مي دهد با وجود عقب ماندگي توليد خاويار پرورشي 

نسبت به ساير رقبا، اما در كيفيت و برند حرف اول را مي زنيم.
دبيركل اتحاديه توليد و تجارت آبزيان با انتقاد از سوءاستفاده 
چيني ها از برند خاويار ايراني بيان كرد: با توجه به كيفيت 
باالي خاويار ايراني، چيني ها تالش مي كنند تا خاويار خود 
را به اسم خاويار ايران در ساير بازار ها عرضه كنند، هر چند به 
سبب قوانين سخت گيرانه اين موضوع مي تواند توليد خاويار 
كشورشان را در معرض خطر قرار دهد، اما به صورت موردي 
اقدام به اين كار مي كنند، ضمن آنكه با قاچاق خاويار پرورشي 
چين به كشور، سوءاستفاده كنندگان در نظر دارند آن را به 
جاي خاويار ايراني در بازار توزيع كنند. وي با بيان اينكه در 
گونه خاويار فيل ماهي، روسيه رتبه نخست و ايران دوم را 
داراست، گفت: با توجه به آنكه روس ها در 100 سال پيش 
در موسسه تحقيقات، خاويار را براي ما پايه گذاري كردند و 
به عبارتي روس ها در اين زمينه از ما 50 سال جلوتر بودند، 
بنابراين اين موضوع در كنار استحصال بيشتر روس ها به 
لحاظ وسعت دريا موجب شده تا آنها در گونه فيل ماهي رتبه 

نخست در دنيا را به خود اختصاص دهند.
خدايي با اشاره به اينكه خاويار درياي خزر از نظر كيفيت و 
مقدار در انحصار ايران و روسيه است، بيان كرد: در خاويار 
پرورش��ي آنچه كه ايران توليد كرده، گونه ضعيف تري از 
ماهيان خاوياري است. اين مقام مسوول با اشاره به داليل 
عقب ماندگي ما در خصوص خاويار پرورشي نسبت به چين 
گفت: تاخير در سرمايه گذاري در زمينه خاويار پرورشي و 
ديربازده بودن گونه فيل ماهي موجب شده از لحاظ توليد 
نسبت به چين عقب باشيم، اما به سبب آنكه سرمايه گذاري 
ما در اين زمينه به سرعت در حال توسعه است، پيش بيني 
مي شود كه ظرف مدت 3 تا ۴ سال آينده رقم توليد خاويار 

پرورشي كشور به 10 تن برسد.
وي در پاي��ان درباره اينكه آيا امكان رس��يدن به جايگاه 
نخست توليد خاويار پرورشي در دنيا وجود دارد، تصريح 
كرد: اگرچه اميدواريم به جايگاه نخس��ت توليد خاويار 
پرورشي در دنيا دست يابيم، اما چيني ها در اين زمينه به 
سرعت كار مي كنند، از اين رو به سبب جلو بودن آنها در 
زمينه توليد و گونه متفاوت ماهي آنها با ايران ممكن است 
از لحاظ عددي به رتبه نخست در بازار هاي هدف نرسيم، 
اما از لحاظ ارزش��ي و صادرات بعد از روسيه به رتبه اول و 

دوم خواهيم رسيد.

دبير انجمن صنعت سيمان مطرح كرد 

تعادل قيمت سيمان پس از ۸۶ سال فعاليت
عبدالرضا شيخان دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان 
گفت: از ابتداي سال 90 نياز كشور در زمينه سيمان، از 29 به 
۸۸ ميليون تن رسيده كه نشان دهنده افزايش توان توليد در 
اين صنعت است. او ادامه داد: هم اكنون 77 كارخانه سيمان 
فعال در كش��ور وجود دارد كه در تمام نقاط كشور و بيشتر 
مراكز محروم مشغول به فعاليت هستند. كارخانه هاي توليد 
سيمان اشتغال زيادي را در مناطق محروم ايجاد كرده است، 
در نظر داريم در جهت توسعه رونق اقتصادي تا سال 1۴00 
اين صنعت را تقويت كنيم. شيخان بيان كرد: صنعت سيمان 
نسبت به سال گذشته ۸ درصد رشد اقتصادي داشته كه در 
اين جهت ذخاير ارزي نيز كمك كننده بوده است. صنعت 

سيمان به دليل تحريم و ركود اقتصادي دچار مشكالتي شده 
چرا كه مدتيست در كشور ساخت و ساز مانند گذشته نيست. 
دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان ادامه داد: زماني كه 
پروژه هاي ساختماني كاهش پيدا كند توليد سيمان نيز دچار 
وقفه هايي مي شود. طبق برنامه ريزي اين صنعت در آينده 65 
تا 75 درصد ارتقا خواهد يافت. او گفت: مدتي است بخش 
صادرات صنعت سيمان فعال شده اما هم اكنون با مشكالتي 
مواجه است.  به دليل حجم سنگين سيمان، كرايه حمل اين 
كاال افزايش داش��ته از اين رو صادرات اين كاال، آن طور كه 
پيش بيني كرده بوديم پيش نرفت. شيخان تشريح كرد: 
بحث نقدينگي يكي از اصلي ترين مشكالت صنعت سيمان 

است و باعث كاهش توليد و فروش اين محصول مي شود. 
قيمت سيمان از ابتداي تأسيس اين صنعت كه هم اكنون 
۸6 ساله شده افزايش چشمگيري نداشته است. افراد فعال 
در اين صنعت درآمد الزم را نداشته اند، از اين رو نتوانستيم 
كارخانه ها را بازسازي و تعمير كنيم، اما خوشبختانه تا اين 
لحظه به طور مداوم در اين صنعت فعال بوده ايم و نه كارگري 
بي��كار و نه كارخانه اي تعطيل ش��ده اس��ت.  دبير انجمن 
كارفرمايان صنعت س��يمان درباره قيمت سيمان پس از 
تحريم ها، گفت: قيمت سيمان تقريبا در بازار مختلف است. 
هر كيسه 50 كيلوگرمي سيمان 12 تا 13 هزار تومان معامله 
مي شود كه با توجه به حجم باالي اين كاال قيمت كمي دارد. 

او با تأكيد بر اينكه بايد در صنعت سيمان هزينه شود، اظهار 
كرد: براي رش��د صنعت سيمان بايد در آن سرمايه گذاري 
كرد. در بحث حمل و افزايش ميزان مصرف و جاده س��ازي 
بايد از آسفالت به سمت جاده هاي بتني پيش رفت. شيخان 
درباره ميزان آسفالت مصرف شده و كاربردهاي آن، گفت: 
در بحث احداث جاده هاي بتني نياز به توليد س��يمان و در 
بحث احداث جاده هاي آس��فالتي نياز به توليد قير است. 
در كشور هاي پيشرفته بسيار بيشتر از كشور هاي در حال 
توسعه از بتن استفاده مي كنند چرا كه كشور هاي صنعتي به 
لحاظ شهرنشيني اشباع شده اند و از اين مصالح براي ترميم 
ساختمان ها و مصارف ديگر استفاده مي كنند.  دبير انجمن 
كارفرمايان صنعت س��يمان ادامه داد: براي افزايش رونق 
اقتصادي كش��ور بايد از جاده هاي آسفالتي استفاده كرد و 
قير را در آن كاهش داد چراكه قير را مي توان صادر كرد و به 
ارزآوري رسيد.  او با تاكيد بر اينكه جاده ها به جاي آسفالت 
بايد رويه بتني را پيش ببرند، بيان كرد: در صورتي كه از رويه 

بتني استفاده شود مصرف سيمان افزايش پيدا خواهد كرد. 
با توجه به اينكه قيمت توليد قير در كشور نسبت به سيمان 
زياد است، توصيه مي شود از اين روكش استفاده كنيم. دبير 
انجمن كارفرمايان صنعت سيمان ادامه داد: استفاده از روكش 
بتني در جاده ها، ضمن كاهش مصرف قير موجب رونق توليد 
سيمان در كشور مي شود و اميدواريم روكش بتن غلتكي در 
آينده در بحث نوس��ازي جاده ها مورد توجه و استفاده قرار 
گيرد. شيخان با اشاره به مزاياي استفاده از توليد سيمان در 
جاده ها، گفت: از مزاياي اين روش مي توان به فشردگي باال، 
صرفه جويي در هزينه نگهداري از جاده ها، تحمل بار هاي 
سنگين، طول عمر بيشتر و مقاومت در برابر چين خوردگي 
در شرايط اقليمي مختلف اشاره كرد.  دبير انجمن كارفرمايان 
صنعت سيمان گفت: افزايش ساختمان هاي بتني به جاي 
سازه هاي فلزي ترميم رويه هاي كانال هاي بتني آب رسان 
و اس��تفاده از رويه هاي بتني تركيب��ي در جاده ها از جمله 

راهكارهاي افزايش مصرف سيمان در كشور است.
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كمپاني هاي بزرگ حوزه انرژي در حال فروش 27.5 ميليارد دالر از دارايي خود هستند

معلق ماندن سرنوشت تنش هاي تجاري قيمت نفت را كاهشي كردسخنگوي شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي مطرح كرد

خروج غول هاي نفتي از حوزه هاي فرعي نفت و گاز

برنت در كانال 62 دالر باقي ماندجزييات جديد از طرح سهميه بندي بنزين

گروه انرژي|
غول هاي نفت و گاز جهان )س��وپرماژورها( به دنبال 
ف��روش دارايي هاي خ��ود ب��ه ارزش در مجموع 27 
ميليارد و 500 ميليون دالر هس��تند. اين شركت ها، 
فعاالنه دارايي هاي رش��د يافته خ��ود را در مقياس 
گس��ترده ب��ه مزاي��ده مي گذارن��د ت��ا هزينه هاي 
س��رمايه گذاري در جاهاي ديگر كه بازده بيش��تري 

دارند را تأمين كنند.
كمپاني اگزون موبيل با پيش بيني فروش 15 ميليارد 
دالر از دارايي ه��اي خود پيش��تاز عرضه دارايي هاي 
فرعي به منظ��ور تمركز روي فعالي��ت در ميادين و 
حوزه هاي اصلي خود اس��ت، اما ش��ركت هاي نفتي 
بزرگ ديگر ني��ز همين ش��يوه را برگزيده اند و براي 
متمركزت��ر كردن فعاليت هايش��ان تا س��ال 2021 
برنامه هايي دارن��د. اين تصميم غول ه��اي نفتي به 
شركت هاي كوچك فعال در عرصه منطقه اي فرصت 
حضور در ميدان هاي پير اما بزرگ��ي را مي دهد تا با 
افزايش عمر توليد چاه هاي آنها منفعت قابل توجهي 

را نصيب خود كنند.
بر اساس آخرين ارزيابي هاي »ريستاد انرژي«، غول هاي 
نفتي جهان براي راضي نگه داش��تن سهامداراني كه 
خواهان انضباط بيشتر در سرمايه گذاري ها هستند، 
در حال فروش دارايي هاي خود در مناطق دور از مراكز 

اصلي عملياتي خود هستند.
رنجان ساكسنا، تحليلگر بلندپايه تيم »ريستاد انرژي« 
بيان كرد: »معامالت عرضه دارايي ها كه انتظار مي رود 
انجام شود بدان معنا است كه برخي از غول هاي نفتي 
آماده خروج از برخي مناطق خاص هس��تند و اين امر 
به بازيگران منطقه اي و ش��ركت هاي مستقل امكان 
خري��داري ك��ردن ميدان هاي نف��ت و گاز كليدي را 
مي دهد. اي��ن امر به آنها كمك مي كن��د كه از طريق 
افزايش عمر توليد و پيش��رفت هاي جديد، س��ودآور 

باقي بمانند.«
ساكسنا افزود: »در حالي كه غول هاي نفت و گاز دنيا 
تمركز خود ب��ر نواحي نفتي اصلي افزايش مي دهند و 
دارايي ها و سرمايه هاي رش��د يافته در مناطق از نظر 
ژئوپليتيكي ناپايدار را واگ��ذار مي كنند، ناظران نوع 
واكنش س��رمايه گذاران را به دق��ت دنبال مي كنند و 

منتظر هس��تند ببينند كه غول هاي نفتي جهان چه 
اقدامات ديگري انجام مي دهند تا در بحبوحه افزايش 
نگراني ها درباره تغييرات اقليمي و همچنين نوس��ان 
ژئوپليتيكي س��رمايه گذاران ذي نفع خ��ود را حفظ 

كنند.«

وضعيتفروشداراييغولها
در ميان شركت هاي بزرگ نفت و گاز جهان، كمپاني 
»اگزون موبيل« قصد دارد تا سال 2021 دارايي هايي 
ب��ه ارزش 15 ميليارد دالر را واگ��ذار كند. تمركز اين 
شركت بر توسعه ميدان هاي نفتي در »گويان«، حوزه 
»پرمين« اياالت متحده و همچنين پروژه هاي گازي 

در موزامبيك و خليج مكزيك است.

كمپاني »شورون« نيازمند سرمايه گذاري بيشتر براي 
پروژه هايي نظير »تنگيز« در قزاقستان، »قرارداد 3« در 
تايلند و حوزه فعاليتش در بخش نفت شيل امريكا در 
حوضه »پرمين« است. عالوه بر اين، كمپاني شورون 
در حال بررسي ارزيابي دارايي هايش در نيجريه است 

كه ممكن است تا 2 ميليارد دالر ارزش داشته باشند.
ب��ه گزارش »تعادل«، كمت��ر از 15 روز پيش كمپاني 
امريكايي ش��ورون اعالم كرد كه با فروش سهام خود 
 BTC و خط لول��ه صادراتي ACG در مجتمع نفتي
جمهوري آذربايجان به ش��ركت MOL مجارستان 
به مبلغ يك ميليارد و 570 ميليون دالر، از اين كشور 

خارج مي شود.
شورون در دسامبر گذشته نيز اعالم كرده بود درصدد 

فروش سهم ۹.57 درصدي خود در ميدان »آذري چراغ 
گونشلي« و س��هم ۸.۹ درصدي در خط لوله »باكو-

تفليس-سيهان« است كه از س��احل خزر به ساحل 
مديترانه اي تركيه امتداد پيدا مي كند.

همچنين اعالم شد كه كمپاني »اگزون موبيل« نيز به 
دنبال فروش سهام مشابه در اين دارايي هاي نفتي است 
كه توسط شركت BP اداره مي شود، زيرا غول هاي نفتي 
امريكايي درصدد تمركز روي اموال اصلي خود هستند.
ش��ركت MOL در بياني��ه اي اع��الم كرد ك��ه اين 
خريد، موقعيت اين ش��ركت در كش��ورهاي مستقل 
مشترك المنافع را تحكيم خواهد كرد و به معناي آن 
خواهد بود كه نيمي از توليد باالدس��تي اين شركت از 

خارج از اروپاي شرقي و مركزي خواهد بود.

ميدان آذري چراغ گونشلي كه حدود سه ميليارد بشكه 
ذخاير نفت دارد، سال ميالدي گذشته 5۸۴ هزار بشكه 
در روز نفت توليد كرد كه نس��بت به سال پيش از آن 
اندكي كاهش داشت و تحت توافقي كه در سال 2017 
منعقد شده بود، مجوز آن تا سال 20۴۹ تمديد شده 
است. بر اساس گزارش پالتس، اين ميدان داراي هزينه 
توليد پايين توصيف شده كه فعاليت آن را در شرايط 
قيمت پايين تر نفت نيز به صرف��ه مي كند و نيازهاي 

سرمايه گذاري محدودي دارد.
كمپاني »بريتيش پتروليوم )BP(« در راستاي كمك 
به سرمايه گذاري هاي سال گذشته خود به ارزش 10 
ميليارد و 500 ميليون دالر كه براي خريدار دارايي هاي 
فرعي شركت »بي اچ پي )BHP(« در امريكاي شمالي 
هزينه شد، قصد دارد برخي از دارايي هايش در بخش 
نفت شيل امريكا كه خارج از نواحي اصلي فعاليت اين 
شركت قرار دارند را واگذار كند. اين شركت بريتانيايي 
هفت بس��ته دارايي را براي فروش به بازار عرضه كرده 
اس��ت كه مهم ترين آن ميدان گاز غني »سن خوان« 
در مرز كلرادو و نيومكزيكو است. فروش همه بسته ها 
در مجموع مي تواند بي��ن يك ميليارد و 600 ميليون 
دالر تا 2 ميليارد دالر براي بريتيش پتروليوم عايدي 

داشته باشد.
كمپان��ي »توت��ال« برنام��ه دارد كه تا س��ال 2021 
دارايي هايي به ارزش 5 ميليارد دالر را واگذار كند. اين 
شركت به دنبال فروش يك سوم از سهام 16.۸ درصدي 
خود در ميدان عظيم »كاشاگان« در بخش متعلق به 
قزاقستان درياي خزر اس��ت كه تصور بر اين است كه 
براي اين عرضه پيش��نهادهايي بين 3.2 تا ۴ ميليارد 

دالر را دريافت كند.
كمپاني »شل« قصد دارد كه تا سال 2021 دارايي هايي 
به ارزش 10 ميلي��ارد دالر را واگذار كند و بر اس��اس 
گزارش ها به دنبال خروج از پروژه ال ان جي »آبادي« 
در اندونزي است كه مي تواند بين يك تا يك ميليارد و 

600 ميليون دالر عايد اين غول نفتي كند.
كمپاني »كونوكو فيليپس« كل زمين ۹۴ هزار و 770 
هكتاري خود از دارايي هايش در »آس��تين چاك« در 
لوييزيانا را براي فروش گذاش��ته است كه پيش بيني 

مي شود ارزش آن كمتر از يك ميليارد دالر باشد.

سخنگوي شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران 
گفت: براس��اس تصميم كارگروه ساماندهي سهميه 
سوخت در وزارت كشور در حال حاضر سهميه بنزين 
براي كساني كه چند ماشين دارند، به صورت جداگانه 
تعلق مي گيرد، بدين معنا كه براي هر ماشين سهميه 

جدا در نظر گرفته شده است.
فاطمه كاهي اظهار كرد: اين موضوع در حال بررسي 

است و بعدا در مورد آن تصميم گيري مي شود.
بر اس��اس گفته هاي سخنگوي ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي، براي خودروهاي شخصي سواري، 
سهميه بنزين به ش��رط عبور نكردن از 360 ليتر در 
كارت ذخيره مي شود و قابل انتقال به ماه هاي بعد است.

فاطمه كاهي با تاكيد بر اينكه سهميه 60 ليتري ماهانه 
بنزين افراد در صورت عدم استفاده به صورت خودكار 
به ماه بعد منتقل مي شود، اظهار كرد: البته بايد توجه 
داشت كه پس از ش��ش ماه، مازاد 360 ليتر از كارت 
سوخت شخصي افراد حذف مي شود؛ بدين معنا كه 
پس از اين زمان، هرچه بي��ش از 360 ليتر در كارت 
سوخت افراد وجود داشته باشد، حذف خواهد شد. به 
عبارت ديگر اگر فردي در طول اين شش ماه مثال 30 
ليتر از سهميه خود استفاده كند، در ماه هفتم سهميه 
60 ليتر به او تعلق نخواهد گرفت، بلكه اين عدد به 30 

ليتر مي رسد.

وي افزود: ممكن اس��ت فردي تا پاي��ان ماه هفتم از 
سهميه س��وخت موجود در كارت سوخت شخصي 
خود استفاده نكند كه در اين ش��رايط ذخيره كارت 
وي همان 360 ليتر باقي مي ماند و موجودي كارت او 

افزايش پيدا نمي كند.
بر اساس گزارش ايسنا، سخنگوي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي با تاكيد به اينكه افراد مي توانند 60 
ليتر سهميه آبان موجود در كارت سوخت خود را در 
ماه آذر يا ماه هاي بعد از آن استفاده كنند، گفت: جاي 
هيچ گونه نگراني وجود ندارد؛ چراكه سوخت آبان ماه 

به طور كامل ذخيره و به ماه بعد منتقل مي شود.
كاه��ي با تاكي��د بر اينك��ه در حال حاضر مش��كلي 
ب��راي تامين س��وخت نداريم گف��ت: در حال حاضر 
سوخت رساني مانند روال سابق انجام مي شود و مردم 

نبايد در اين باره نگراني داشته باشند.

وي با بيان اينكه سهميه 60 ليتر اعالمي مربوط به ماه 
آبان است و سهميه ماه آذر جداگانه به كارت سوخت 
افراد واريز مي شود، در مورد زمان شارژ كارت سوخت 
آذرماه اظهار بي اطالعي ك��رد و گفت: هنوز در مورد 
اينكه زمان ش��ارژ ماهانه بنزين كارت هاي س��وخت 
ابتداي ماه باش��د يا 2۴ هر ماه دس��توري ابالغ نشده 

است.
از بامداد روز جمعه 2۴ آبان، بنزين سهميه بندي شد. بر 
اين اساس قيمت بنزين معمولي سهميه اي )ماهانه 60 
ليتر براي خودروهاي شخصي( از قرار هر ليتر 1500 
تومان، قيمت بنزين معمولي غيرسهميه اي از قرار هر 
ليتر 3000 تومان و قيمت بنزين سوپر نيز از قرار هر 

ليتر 3500 تومان تعيين شد.
در همين راستا، حميدرضا عدل، معاون سازمان برنامه 
و بودجه با اعالم اينكه فق��ط 25 ميليون ليتر بنزين 
)حدود 27 درصد( از ۹5 ميليون ليتر مصرفي كشور 
به قيمت آزاد فروخته مي شود، بيان كرد: دولت حتي 
براي خودروهاي دولتي هم سهميه اي در نظر نگرفت 

تا در نهايت به نفع مردم باشد.
وي با بيان اينكه در س��ال آينده روزانه شاهد كاهش 
شش تا 10 ميليون ليتر بنزين خواهيم بود، افزود: از 
س��ال 13۹6 تا 13۹7 با افزايش حدود 1۴ درصدي 

مصرف بنزين مواجه بوديم.

قيمت نف��ت با بي قراري س��رمايه گذاران نس��بت به 
پيشرفت محدود مذاكرات تجاري امريكا و چين براي 
لغو تعرفه ها، در معامالت روز سه شنبه بازار جهاني براي 

دومين روز متوالي كاهش پيدا كرد.
بهاي معامالت آتي نفت برنت 12 سنت يا معادل 0.1۹ 
درصد كاهش يافت و به 62 دالر و 32 سنت در هر بشكه 
رس��يد. بهاي معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت 
امريكا نيز 10 سنت يا 0.1۸ درصد كاهش پيدا كرد و 

به 56 دالر و ۹5 سنت در هر بشكه رسيد.
يك منبع آگاه دولتي چين روز دوش��نبه به ش��بكه 
CNBC گفت: در پكن نسبت به چشم انداز يك توافق 
تجاري بدبيني وجود دارد و مقامات چيني از اظهارات 
دونال��د ترامپ، رييس جمهور امري��كا مبني بر اينكه 
هيچ توافقي براي حذف تعرفه ها وجود ندارد، برآشفته 
ش��ده اند. به گفته مايكل مك كارتي، استراتژيس��ت 
ارشد شركت “سي ام سي ماركتس “ در اين باره اظهار 
كرد: ما شب گذش��ته گزارش هايي از بدبيني در پكن 
داش��تيم. عدم اعالم توافق مي��ان امريكا و چين واقعا 
براي چشم انداز تقاضا نگران كننده است. بازار نسبت به 

مذاكرات تجاري بسيار عصبي است.
جنگ تجاري 16 ماهه مي��ان دو ابرقدرت اقتصاد كه 
بزرگ ترين مصرف كنندگان نفت در جهان هستند، 
باعث كندي رش��د اقتصادي در سراس��ر جهان شد و 

دورنماي تقاضا براي نفت را تيره كرد. به گزارش ايسنا، 
در اين بين نظرسنجي رويترز از تحليلگران نشان داد 
ذخاير نفت خام امريكا در هفته گذشته براي چهارمين 
هفته متوالي رش��د كرده است. نتايج اين نظرسنجي 
قيمت هاي نفت را دچار فشار كاهشي كرد. ادوارد مويا، 
تحليلگر ارشد شركت OANDA اظهار كرد: تا زماني 
كه نشانه واقعي از رشد اقتصاد جهاني يا تمديد پيمان 
محدوديت عرضه اوپك پالس مش��اهده نشود، نفت 
وست تگزاس اينترمديت براي بازگشت به مرز 60 دالر 

با دشواري مواجه خواهد بود.
بر اس��اس گزارش رويترز، اداره اطالعات انرژي امريكا 
در گزارش ماهانه خود پيش بيني كرد توليد نفت خام 
هفت منطقه بزرگ شيل اين كشور در دسامبر ۴۹ هزار 
بشكه در روز رشد كرده و به ركورد ۹.13 ميليون بشكه 

در روز صعود كند.

فرصت ايران براي صادرات برق به عراق دايمي نيست

رقابتايرانوعربستاندربخشبرقعراق
كمتر از ۴5 روز ديگر زمان توافق شده ميان ايران و عراق 
براي صادرات برق به اين كشور به پايان مي رسد و آنچه 
كه از شواهد برمي آيد به نظر مي رسد ايران همچنان 

گزينه اصلي تامين برق عراق است.
در بهمن ماه سال گذشته و در سفر 3 روزه لوي خطيب 
وزير برق عراق و هيات همراه به تهران دو تفاهمنامه و 
يك قرارداد در زمينه برق به امضا رسيد. در آن سفر مقرر 
شد تا صادرات برق ايران علي رغم بدهي هايي كه عراق 
به ايران از بابت دريافت برق داشته تا پايان سال 201۹ 

از ايران برق وارد كند.
با گذش��ت حدود 10 ماه از اين سفر و امضاي قرارداد 
عراقي ها ناگزير هستند كه در سال 2020 نيز اقدام به 
خريد برق از ايران كنند اما آنچه بايد طرف ايراني به آن 
توجه داشته باشد اين است كه مبادا عراقي ها در حال 
خريد زمان براي جايگزين كردن كشور ديگري به جاي 

ايران براي خريد برق باشند.
به گزارش فارس، رضا اردكانيان وزير نيرو با اش��اره به 
اينكه ايران صادرات برق را تا زماني كه و به ميزاني كه 
مورد نياز عراق است ادامه مي دهد گفت: ايران درصدد 
اس��ت تا نقش منحصربه فردي را در بازسازي صنعت 

برق عراق ايفا كند.
اما كارشناس��ان انرژي نيز بر اين باور هستند كه عراق 
نيازمند خريد برق ايران اس��ت اما ايران هم بايد از اين 
فرصت استفاده كرده و تنها صرف صادرات برق به اين 

كشور را در دستور كار خود قرار ندهد.

علي بخشي رييس سنديكاي صنعت برق نيز با اشاره 
به اينكه قطعا صادرات برق به عراق در سال 2020 نيز 
تمديد خواهد شد گفت: عراق راه ديگري براي تامين 
برق خود از ايران ندارد و در جلساتي كه با آنها داشتيم 
تا زماني كه نياز برقي خود را از ايران تامين كند ايران 

توانايي تامين برق اين كشور را دارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا احتمال دارد عراقي ها 
براي اينكه زمان را از دس��ت ندهند فعال خريد برق از 
ايران را ادامه مي دهند و به يك باره كشور ديگري مثل 
عربستان را جايگزين ايران مي كنند اظهار داشت: به هر 
حال عراقي ها به دنبال تامين نياز برق خود از هر مسيري 
هستند و حتي در اين فكر هستند كه با احداث نيروگاه 

برق مورد نياز خود را تامين كنند.
بخش��ي تاكيد كرد: نكته اي كه حائز اهميت اس��ت 
اين اس��ت كه مدام عنوان مي شود عربستان احتماال 
جايگزين ايران براي فروش برق ارزان به عراق خواهد 
شد اما بايد اذعان كرد كه عربستان امكان اتصال برق 
حداق تا 3 س��ال آين��ده را ندارد چرا ك��ه اتصال برق 
عربستان 60 هرتز است اين در حالي است كه برق عراق 

و ايران هر دو 50 هرتز هستند.
رييس س��نديكاي صنعت برق خاطرنشان كرد: البته 
نبايد از اين موضوع غافل شويم كه اگر عراق بخواهد از 
كشور ديگري برق وارد كند مي تواند در طول سه سال 
اين كار را بكند اما تا آنجايي كه ما خبر داريم فعال درصدد 

اين موضوع نبوده است.

وي افزود: بايد تاكيد كنم كه عربستان فعال شانس تامين 
برق عراق را ندارد اما بايد اذعان كرد كه اين فرصت هم 
براي ايران دايمي نيس��ت و ايران بايد به فكر اين باشد 
كه در عراق اقدام به احداث نيروگاه و بازسازي و كاهش 

تلفات برق اين كشور باشد.
به گفت��ه وي، ايران در حال حاضر ب��ه عراق 1000 تا 

1100 مگاوات برق صادر مي كند.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا قيمت برق صادراتي 
ايران به عراق در س��ال 2020 افزايش مي يابد گفت: 
بعيد است كه اين اتفاق رخ دهد چرا كه قيمت انرژي 

استاندارد بين المللي دارد.

ايرانبهترينگزينهعراقبرايخريدبرق
پيام باقري نايب رييس سنديكاي صنعت برق با اشاره 
به اينكه عراق هم مي داند كه ايران بهترين گزينه براي 
خريد برق است گفت: همه به خوبي مي دانيم كه اگر 
عراق قصد دارد به صورت ريش��ه اي و دايمي مشكل 
كمبود برق خود را از كشورهاي ديگري مثل عربستان 
كه رقي��ب جدي براي ايران در بخش برق محس��وب 

مي شود حل كند اين اقدام زمان بر خواهد بود.
باقري افزود: عربستان داعيه »هاب انرژي« در منطقه 
دارد و ايران به دليل دارا بودن استانداردها و ظرفيت هاي 
باال در داخل براي تبديل شدن به هاب انرژي منطقه 
بايد عجله كند چرا كه ترديد در سرعت دادن به اقدامات 
مناسب باعث مي شود عربس��تان رقابت براي تبديل 

شدن به هاب انرژي منطقه را از ايران پيروز شود.
وي ادامه داد: ايران در كنار فروش برق به عراق بايد به 
احداث نيروگاه و كاهش تلفات برق در شبكه اين كشور 
اقدام كند و بايد هر چه زودتر تفاهم نامه هاي به امضاء 

رسيده را اجرايي كند.
پيش��تر محمد عل��ي وحدت��ي رييس س��نديكاي 
ش��ركت هاي توليدكننده برق نيز گفته بود كه ايران 
بهترين گزينه فروش برق به عراق است چرا كه در حال 
حاضر ايران بيشترين ميزان صادرات برق به عراق را به 
خود اختصاص داده و قطعا ايران به دليل اينكه از چندين 
نقطه مرزي با اين كشور شبكه برق ايجاد كرده به راحتي 

مي تواند برق مورد نياز اين كشور را تامين كند.
پس از اعمال تحريم ها و كنار گذاش��ته شدن برجام از 
س��وي امريكا بارها وزارت خزانه داري امريكا به عراق 

اعالم كرد كه بايد برق خود را از كشور ديگري جز ايران 
تامين كند اما حتي خود امريكا نيز بعد از مدتي متوجه 
ش��د كه تامين برق عراق از ايران بهترين گزينه است 
به طوريكه در طول يك س��ال معافيت هاي تحريمي 
امري��كا به عراق تمديد ش��د.حال از ش��واهد اينگونه 
پيداست كه در سال 2020 نيز عراق ناگزير به خريد برق 
از ايران است و ايران نيز بايد به اين موضوع توجه كند كه 
تفاهمنامه هاي امضاء شده با اين كشور را كه به ساخت 
و بازسازي نيروگاه ها و شبكه برق آسيب ديده و كاهش 
تلفات برق بود را اجرايي كند تا ايران تنها صادركننده 
صرف برق به اين كشور نباشد.پس ايران بايد از فرصت 
اس��تفاده كند چرا كه قطعا طي سال هاي آينده عراق 
با س��اخت نيروگاه از خريد برق از كشورهاي همسايه 

خودداري خواهد كرد.
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خودروسازان،مانعگذاراز
بنزينبه»سي.ان.جي«

ايلنا| رييس هيات مديره انجمن صنفي س��ي.ان.

جي كش��ور درباره لزوم جايگزيني بنزين با سي.ان.
جي اظهار داشت: با توجه به افزايش قيمت بنزين، 
گرايش به استفاده از سي.ان.جي به عنوان سوخت 
ارزان، افزايش مي يابد. محسن جوهري افزود: ارزاني 
و پاك بودن جزو مزيت هاي س��ي.ان.جي است كه 
در كاهش هزينه خانوار و آلودگي هوا، نقش بسزايي 
دارد. وي با اشاره به مشكالت خودروسازان داخلي در 
زمينه توليد خودروي باكيفيت پايه  گازسوز، تصريح 
كرد: مشكل اين است كه خودروسازان داخلي هنوز 
نتوانسته اند در توليد خودروي پايه  گازسوز و باكيفيت 
كه طراحي محفظه احتراق موتور براساس سوخت گاز 
با حداقل افت راندمان باشد، موفق عمل كنند. جوهري 
گفت: از ويژگي هاي خودرو گازسوز باكيفيت، جانمايي 
مخزن در كفي خودرو و در نتيجه عدم اشغال فضاي 
صندوق عقب خودرو و همچنين پيمايش حداقل 
500 كيلومتر در هر بار سوختگيري است. وي تاكيد 
كرد: در چنين ش��رايطي بهتر است اجازه داده شود 
خودروهاي باكيفيت پايه گازسوز، با تعرفه صفر وارد 
كشور شود تا هم به كاهش مصرف بنزين و هم كاهش 

آلودگي هوا، كمك كند.

انتصابجديددر
شركتمليپخشفرآورده

ش�انا| مدير جديد ص��ادرات و واردات ش��ركت 
ملي پخ��ش فرآورده ه��اي نفتي اي��ران منصوب 
شد. با صدور حكمي از س��وي مديرعامل شركت 
ملي پخ��ش فرآورده ه��اي نفتي اي��ران، مجتبي 
خادم��ي، به عنوان مدي��ر ص��ادرات و واردات اين 
ش��ركت منصوب ش��د. با صدور اين حكم از سوي 
امير وكي��ل زاده، مديرعامل ش��ركت ملي پخش 
فرآورده ه��اي نفتي اي��ران، برنامه ريزي صحيح و 
هدفمند در جهت افزايش س��هم صادرات فرآورده 
 LPG به كشورهاي همسايه، بازاريابي براي فرآورده
با توجه به قابليت صادرات، بررسي و ارايه پيشنهاد 
جهت انجام سوآپ فرآورده بر اساس صرفه و صالح 
شركت و همكاري، تعامل با مديريت امور بين الملل 
شركت نفت ايران و برخي موارد مرتبط به مجتبي 
خادمي به عنوان مدير صادرات و واردات شركت ملي 

پخش محول شده است.

حذفقبوضكاغذيگاز
تاچندروزديگر

تسنيم| شركت ملي گاز از حذف قبوض كاغذي 
گاز از اوايل آذرماه امس��ال خب��ر داد و اعالم كرد با 
اين كار ۸5 ميليارد تومان در هزينه ها صرفه جويي 
مي شود. محمد عس��كري گفت: زيرساخت هاي 
الزم براي اجراي اين كار آماده شده است و از مردم 
مي خواهي��م با م��ا در اين زمينه هم��كاري كنند. 
وي درباره نحوه ثبت درخواس��ت مشتركان افزود: 
مش��تركان مي توانند با مراجعه به درگاه اينترنتي 
شركت ملي گاز و وارد كردن شماره اشتراك خود در 
بخش مربوطه، اطالعات پرونده خود را تكميل كنند. 
وي ادامه داد: مشتركان با استفاده از سرويس هاي 
پيامكي و ارس��ال شماره اش��تراك خود به شماره 
*10001۹۴1 ثبت نام خود را انجام دهند. عسكري 
اضافه كرد: در برخي استان ها تمهيداتي انديشيده 
شده است تا به هنگام مراجعه كنتورخوان، همكاران 

ما كار ثبت نام مشتركان را انجام دهند.

آمارتازهازسقوطصادرات
نفتعربستان

ايس�نا| صادرات نفت خام عربستان سعودي در 
سپتامبر پس از حمالت هوايي كه به تاسيسات نفتي 
حساس اين كشور صورت گرفت، به ميزان سه درصد 
كاهش يافت و به 6.67 ميليون بشكه در روز رسيد. 
آمار سازمان JODI نشان داد توليد نفت عربستان 
سعودي در سپتامبر660 هزار بشكه در روز كاهش 
يافته و به ۹.12۹ ميليون بشكه در روز رسيد. ذخاير 
نفت اين كشور هم به ميزان 20.27 ميليون بشكه در 
روز كاهش يافت و به 152.۴۸ ميليون بشكه در روز 
رسيد در حالي كه توليد پااليشگاه هاي نفت داخلي 
به ميزان 10 هزار بش��كه در روز كاهش يافته و به 
2.5۸۴ ميليون بشكه در روز رسيد. صادرات نفت 
اين كش��ور از 6.۸۸ ميليون بشكه در روز در اوت به 
6.67 ميليون بشكه در روز در سپتامبر كاهش پيدا 
كرد. بر اس��اس گزارش رويترز، پس از اين حمالت 
عربستان سعودي موفق شد با برداشت از ذخاير نفت 

خود، تقاضاي مشتريانش را تامين كند.

پاسخسردخارجيها
بهسهام»آرامكو«

ش�انا| ب��ا وج��ود عقب نش��يني بن س��لمان در 
ارزش گ��ذاري آرامكو، همچنان س��رمايه گذاران 
نسبت به قيمت هاي اعالم شده بدبين هستند. از اين  
رو به نظر مي رسد عالقه اي به حضور در عرضه اوليه 
اين شركت ندارند. آن طور كه بلومبرگ مي نويسد، 
فروش سهام آرامكو به سرمايه گذاران داخلي بسيار 
وابسته است؛ چراكه مس��ووالن آرامكو پاسخ هاي 
چندان گرمي از سوي صندوق هاي سرمايه گذاري 
بين المللي و مديران پولي دريافت نكرده اند. از اين 
رو س��هام آرامكو آن طور كه در ابت��دا برنامه ريزي 
ش��ده بود در بورس هاي بين المللي عرضه نخواهد 
شد.  رويترز نيز به نقل از منابع آگاه نوشته است كه 
آرامكو برنامه اي براي عرضه عمومي سهام خود در 
بازار خارجي ندارد كه نشان مي دهد برنامه فروش 
بين المللي فعال برگزار نخواهد ش��د. به گفته يك 
منبع آگاه عمده بار عرضه اوليه آرامكو روي دوش 

بانك هاي داخلي و منطقه اي خواهد بود.



تحليل
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دريچه8

نگاه كالسيك به اقتصاد 

چرا سرمايه داري در چين زاده نشده است 

مسير پر پيچ وخم تصويب پالرمو

قرن ها قبل از اروپا امپراتوري چين داراي سرمايه تجاري بود، 
با نوآوري هاي تكنولوژيك آشنايي داشت و از رشد و بلوغ 
تجاري برخوردار بود. با وجود اين، چين در انقالب علمي و 
صنعتي كه به پيشرفت و ترقي غرب انجاميد نا كارآمد بود.

در حالي كه در چين برخي شرايط مساعد براي تشكيل و 
رشد روابط سرمايه داري توليد، قرنها پيش و غالبا قبل از 
آنكه اين شرايط در اروپاي غربي فراهم شود مهيا شده بود، 
و در حالي كه چيني ها در طول دوران باستان )عهد عتيق( 
وتا قرون وسطي از برتري تكنولوژيك برخوردار بودند، چرا با 
همه اينها امپراتوري چين زادگاه سرمايه داري نشده است ؟

مي بايد با بازنگري روابط توليدي و مختصات آن در ارتباط با 
چين سلطنتي، موانعي كه سد راه پيدايش سرمايه داري در 
چين شدند را جست وجو كرد. اولين قدم در اين راه كنكاش 
در رژيم مالكيت ارضي اس��ت. از دوران سلطنت دودمان 
»هان« HAN )ازسال ۲۰۲ قبل از ميالد تا ۲۲۰ سال پس 
 � 755( TANG »تا اولين امپراتورهاي »تانگ ،)از ميالد
 ،)96۰ � ۱۲79( SONG »يا آغاز دوران » سونگ )6۱۸
مالكيت انحصاري امپراتور تثبيت ش��ده است. پس از آن 
كس��ب تملك خصوصي اراضي به طور قطع به دو صورت 
تملك دولتي � طبقه اشراف � )در اختيار خاندان سلطنتي 
و خانواده هاي وابسته به دربار، خواجگان دربار سلطنتي، 
كارمندان عاليرتبه اداري و نظامي، تجار اشرافي ( و تملك 
قطعه بندي ش��ده زارعين، توس��عه يافت. بدون آنكه در 
حقيقت بت��وان مالكيت خصوصي را ب��ه آن اطالق كرد. 
چون در مورد اول به هيچ عنوان مالكيت انحصاري امپراتور 
نسبت به اراضي مورد ترديد قرار نمي گرفت. واگذار كردن 
يك قلمرو )ملك(، مجموعه اي از زمين هاي زراعي يا منابع 
مالياتي به كارمندان، پاداشي در ازاي خدمات آنها به دولت 
محسوب مي شود، بنابر اين تنها يك سود )ارضي يا مالياتي( 
محسوب مي شود و نه يك حق تملك خصوصي. مالكيت 
ارضي خواجگان يا كارمندان عاليرتبه در حقيقت پاداش 
امپراتور به آنها و بر حسب تعريف موضعي است: امپراتوري 
كه آن را واگذار كرده يا جانشين وي، اختيار كامل دارد در 
هر لحظه آن را باطل كند. گرچه اعضاي خاندان سلطنتي 
)بر مبناي تئوريك ارث و وراثت(، قاعدتا از ثبات بيشتري 
برخوردارند ب��ا وجود اين روابط آنها ب��ا راس هرم قدرت، 
تعيين كننده موقعيت و امتياز آنها خواهد بود. يك انقالب 
درباري و بدتر از آن تغيير دودمان سلطنتي مي تواند به لغو 

امتيازات آنها منتهي شود.
در م��ورد خانواده هاي دهقانان، آنها ني��ز بيش از ديگران 
مالك قطعات زراعي كه حق انتفاع از آنها را دولت پادشاهي 
تضمين كرده است، نيستند. آنها حق باروري و برداشت 
محصول و اجازه واگذاري اي��ن حق به فرزندان خويش و 
حتي انتقال آن به فردي ديگ��ر را دارند، ولي با وجود اين 
مالكيت اصلي زمين متعلق به دولت پادشاهي است و در 
قبال اين واگذاري خواستار پرداخت بهره مالكانه بصورت 
كاري )خدمات عمومي، خدمت وظيفه نظامي(، محصولي 
)به صورت بخشي از محصول برداشت شده( يا پول نقد است. 
و در صورت عمل نكردن به اين وظيفه، مي تواند به سلب حق 

واگذاري زمين به خانواده دهقانان منجر شود.
دومين سري از موانع را مي بايد در قيود مرتبط با انباشتگي 
س��رمايه تجاري و همچنين در پديدار ش��دن بورژوازي 
تجاري به عنوان يك طبقه اجتماعي جس��ت وجو كرد. 
چين سلطنتي، منشور شهروندي اروپايي را كه به منظور 
بيرون آمدن از قيموميت قدرت هاي فئودالي يا سلطنتي، 
طي مبارزات طوالني بر عليه آنها به دست آمد، تجربه نكرد. 
شهرها تحت سلطه قدرت پادشاهي و مامورين عاليرتبه 
آن باقي ماند: آنها توس��ط عوامل قدرت مركزي كه نقش 
اصلي شان نمايندگي قدرت در محل بود، اداره مي شدند 

عواملي كه هيچ گونه دخالتي در امور دولتي را به انجمن هاي 
صنفي تجاري يا تعاوني هاي پيشه وراني كه امكان حضور 

داشتند، مجاز نمي شمردند.

  تجارت، فعاليتي تحقيرآميز
عالوه بر اين، باز هم بر خالف آنچه در اروپا در دوران مدرن 
اتفاق افتاد، س��رمايه بورژوازي تجاري نه تنها از هيچ گونه 
حمايتي از س��وي قدرت پادش��اهي برخوردار نشد بلكه 
درست برعكس آن حوزه عمل آنها را با انحصارات تجاري 
و صنعتي خويش )برحسب زمان: در ارتباط با نمك، الكل، 
چاي، معادن، تجارت خارجي( محدود مي كرد وهمين طور 
با ممنوعيت هاي تكراري كه نسبت به اصناف و تجار براي 
كسب مالكيت ارضي يا به دست آوردن مشاغل اداري اعمال 
مي شد، آنها را در تنگنا مي گذاشت. هرچند اختالس و دور 
زدن اين تحريم ها شايع بود. قدرت سلطنتي به طور دايم 
نسبت به تجارت خارجي بدبين بود و از نزديك فعاليت هاي 
تجار چيني و به مراتب بيش��تر از آن تج��ارت خارجي را 
تحت كنترل و مراقبت قرار م��ي داد. بدين گونه در چين 
هرگز شاهد به وجود آمدن گزينه اي شبيه سياست موازنه 
اقتصادي، براي فراهم ساختن رشد و انباشتگي سرمايه 
تجاري يا صنعتي، مشابه آنچه كه از قرن شانزدهم در اروپا 

رواج يافت نبوديم.
در نهايت فرهنگ س��لطنتي چين به طور قاطع مخالف 
راهبرد تجارتي )كااليي يا پولي( بمنظور كس��ب در آمد 
از اين طريق و در نتيجه انباش��تگي سرمايه تجاري بوده 
است. انديشه كنفوسيوس��ي چين آموزش مي دهد كه 
تجارت فعاليتي تحقيرآميز است، با وجودي كه براي تامين 
مايحتاج ضروري شهرهاي بزرگ و نيروهاي نظامي مي تواند 
ضروري باشد. در سلسله مراتبي كه براي حرفه هاي متفاوت 
وضع مي كند، تاجران پس از انديش��ه ورزان، كشاورزان و 
صنعتگران درآخرين مرتبه از موقعيت ها و مراتب چهار گونه 
قرار مي گيرند. و در بين همه انواع تجارت، بازرگاني خارجي 
نكوهيده ترين آنها ست، چون به اين بينش منجر مي شود كه 
چين نمي تواند خود كفا باشد. چيزي كه توهيني به شان و 

منزلت سلطنتي به شمار مي رود. تمام آنچه پيش از اين بيان 
شد، نقش در نهايت ثانوي مبادالت بازرگاني در اقتصاد چين 
سلطنتي را بازتاب مي دهد. گرچه رشد قدرت هاي توليد ي 
كشاورزي و صنعتي قادر است گردش موثر مبادالت داخلي 
و همين طور خارجي را تامين كند، ولي به طور قطع براي 
برقراري تعادل اجتماعي � اقتصادي آن الزامي نخواهد بود. 
خود كفايي نسبي كه از مختصات بخش هاي روستايي چين 
بشمار مي رود و جز در موارد معدود نيازي به تبادالت با خارج 
� به هر اندازه هم مفيد باشد � ندارد، از اين امر ناشي مي شود.

در اوج گشايش چين به سوي آسياي اقيانوسيه در دوران 
دودمان »س��ونگ SONG«هاي جن��وب در فوجيان 
Fujian، يكي از مناطقي كه بيش از همه از اين گشايش 
تاثيرپذيرفته بود، صنعت سراميك كه بصورت انحصاري 
توليد صادراتي داشت، فقط ۲ در صد از خانواده ها را تامين 
مالي مي كرد.  همه اينها به طور قطع با رشد پيش هنگام يك 
طبقه از تاجران چيني در دوران سلطنت دودمان »تانگ«ها 
در اطراف درياهاي چين و حتي اقيانوس هند، كه در زمان 
سلطنت »سونگ«ها )۱۲79 � 96۰( در تجارت منطقه 
ساحلي شرق آسيا موقعيت ممتازي پيدا مي كنند، در تضاد 
قرار مي گيرد. ولي اين خود حاكي از اين است كه در خارج 
از مرزهاي چين س��لطنتي، كارآمدي و استعداد سرمايه 
داري چين موقعيت و امكانات الزم براي ابراز وجود كامل 

را پيدا كرده است.
بخش سوم موانع بشكلي وس��يع تر جلوي رشد سرمايه 
داري را مي گيرند. اول اينكه مالكيت انحصاري امپراتور، 
هرنوع مالكيت با هر ماهيتي )زمين، ساختمان، اثاثيه(، 
حتي اگردر ظاهر تملك خانوادگي و وراثتي وجود داشته 
باشد، در نهايت جزو مايملك تنها شخص امپراتورو بنابراين 
متعلق به دولت خواهد بود. مواردي كه مامورين دولتي به 
عنوان مثال با استناد به تامين نيازهاي نيروهاي نظامي، يا 
در موارد ديگر بدون دليل مش��خص )درخواست رشوه يا 
قساوت مامورين(، جعل اسناد مالكيت كارمندان عاليرتبه 
يا شخصيت هاي برجسته با هدف سهيم شدن در سرمايه 
شركت هاي تجاري يا صنعتي، تحميل فشار به خانواده هاي 

خيلي ثروتمند و درعمل قدرتمند )بخصوص خانواده هاي 
بازرگانان(، تعيين ماليات هاي هنگفت و وادار كردنشان به 
اخذ وام هاي س��نگيني كه الزاما قدرت باز پرداخت آنها را 
نخواهند داشت، اقدام به مصادره كردن اموال مي كنند كم 
نيستند.اين مشكالت تعجيل طبقه بازرگانان در مخفي 
كردن بخشي از ثروت خويش از طريق بخشش به صومعه ها 
را توجيح مي كند، ولي بدون شك اشتياق آنها به انباشت 

ثروت را نيز كاهش مي دهد.

  خود مختار نبودن جامعه مدني
نبود مالكيت خصوصي حقيقي، دليلي بر اين واقعيت است 
كه چين ش��ناختي از حقوق اجتماعي نداشت، هرچند 
روابط قراردادي بين »مالكان« )مالكان اراضي، سرمايه 
داران تجاري يا صنعتي و غيره(، رش��د يافته بود. مباني 
حقوقي كه دردوران »تانگ«ه��ا )6۲۴ تا 657( تدوين 
شد، تنها به حقوق جزايي منحصر مي شد. سلسله مراتب 
جرايم برحسب مجازاتي تعيين مي شد كه به اهميت جرم 
و همچنين شخص مجرم ارتباط داشت، چيزي كه خالف 

اصل رعايت برابري بين همه افراد در برابر قانون است.
محدودي��ت اساس��ي تري ه��م وج��ود دارد: فق��دان 
خود مختاري ف��ردي. هر فردي به ط��ور كامل زنداني 
محضوريت ها )تكاليف � وظايف( خانوادگي و ميراثي و 
همين طور وظايفش در برابر دولت پادش��اهي كه دقيقا 
طبقه بندي ش��ده و قابل كنترل هستند، مي باشد. اين 
محدوديت ها بيشتر در ارتباط با آداب و رسوم جاري در 
زندگي اجتماعي، به خصوص تحت تاثير كنفوسيونيسم، 
كه هم پيوستگي با دولت را تشديد مي كند و همچنين 
ساختار خانوادگي و موروثي شكل مي يابد تا كنترل هاي 
پليسي )از دوران »تانگ«ها همه دودمان هاي سلطنتي، 
پليس سياسي سازمان دادند( و مقررات سخت وجابرانه 
دولتي. پديدارشدن سرمايه صنعتي با دو مانع اضافي مواجه 
است. اولين مانع به وضعيت حقوقي � اقتصادي نيروي 
كار مربوط مي شود كه تنها به عنوان بخشي كه وابسته 
به مالكيت وسايل توليد اس��ت در نظر گرفته مي شود. 

نيروي انساني كار اصوال در اختيار دولت ها و مامورين آنها 
و دارندگان حق تملك يا امتياز بهره برداري از منافع ملكي 
� كه اكثر اوقات افراد واحدي هستند � قرار دارد. دومين 
مانع به فراواني و حتي اشباع نيروي كار ارتباط دارد. چيزي 
كه به انجام يك سري پروژه هاي عظيم و فوق العاده منجر 
مي شود: ساخت و مرمت ش��بكه كانال هاي آبرساني و 
كشتيراني داخلي، ساخت و ساز برج و باروها )مثل ديوار 

چين(، قصر هاي سلطنتي، پل ها و جاده ها و غيره.
بازتاب چنين موانعي اين اس��ت ك��ه تمايل چنداني به 
اقتصاد نشان داده نمي شود. در نتيجه تا زمان سلطنت 
دودمان ه��اي »مين��گ« )۱6۴۴ � ۱۳6۸( و »كينگ« 
)۱9۱۱ � ۱6۴۴( ني��روي محركه اصلي كه كش��اورزي 
و صنايع چين به آن توس��ل مي جويد، همچنان نيروي 
انساني اس��ت. غالب اوقات مرد )يا زن( است كه با خيش 
يا گاوآهن برنج زارها را شخم مي زند، همانطور كه انسان 
اس��ت كه حمل و نقل مردم را انجام مي دهد )چرخ هاي 
مخصوصي كه مردم روي آنها مي نشس��تند و مامورين 
حمل ونقل آنها را بين شهرهايي با فواصل صدها كيلومتري 
مي كش��يدند( . هنوز هم بهره گيري ناچيز از موتورهاي 
مكانيكي )اسياب هاي آبي يا بادي(، با وجودي كه چين در 
اين زمينه غالبا نسبت به اروپا پيشرفت قابل توجهي دارد، 

شگفتي بيشتري را بر مي انگيزد.
عالوه بر اين، چين در دوران دودمان هاي مينگ و كينگ 
از وجود شبكه انجمن هاي علمي و مراودات بين المللي، 
كه از طريق آنها انديشمندان اروپايي از دوران رنسانس تا 
عصر روشنايي تجربيات، فرضيه ها و تئوري هاي خويش را 
به مثابه يك گفتمان عمومي گسترده رد و بدل مي كردند 
محروم اس��ت. چيز ديگري كه فقدانش )يك بار ديگر( 
محسوس است، نداشتن خود مختاري و خفقان گرفتن 
جامعه مدني، تحت تاثير محافظه كاري و تماميت خواهي 
متوليان علم و دانش است كه بدون انقطاع گفتمان سنتي 
را ك��ه در حقيقت مخالف هرگونه ن��وآوري و به صورتي 
گسترده سنت كنكاش گرايانه در حيطه عمومي است، 

تكرار مي كنند .
در نهاي��ت ظرفيت علم و دانش در چي��ن، توان پذيرش 
و گش��ايش نس��بت به دانش غربي را ك��ه فرصت ورود 
دانشمندان در قرن شانزدهم در لباس مروجين مذهبي 
فراهم كرده بود، نداش��ت. اين احتمال نيز وجود دارد كه 
كم بودن كنجكاوي چيني ها نس��بت به علوم اروپايي تا 
حدودي به اعتقاد آنها به برتري علوم چيني ارتباط داشته 
است. صرف نظر از اينكه داليل بسياري از دوران سلطنت 

امپراتورهاي بزرگ »كينگ« خالف آن را ثابت مي كند.
و باالخ��ره مي توانيم اين فرضيه كل��ي را مطرح كنيم: با 
محصور كردن خويش در ارتباط با تجارت خارجي دريايي 
در نيمه اول قرن پانزدهم، چين سلطنتي شانس تاريخي 
خود را براي كامل كردن روابط سرمايه داري توليدي كه 
آموزش آن را آغاز كرده بود از دست داد. بدون شك اين امر 
نقطه عطف بزرگي در تاريخ اين كشور محسوب مي شود. 
تصميمي كه به عقيم كردن بس��ياري از دستاوردهاي 
گذشته و از دست دادن تدريجي پيشرفت تاريخي آن منجر 
شد. چون شكي در اين نيست كه گسترش تجاري و احتماال 
مستعمراتي در اطراف دو درياي چين )به سوي كره، ژاپن، 
فيليپين، اندوچين(، و اقيانوس هند )هند و آفريقا(، پديده 
هايي كه بين دومين بخش دوران سلطنت »سونگ«ها و 
اولين بخش دوران زهانگ هي »Zheng He« )يعني 
بين دو تا چهار قرن قبل از گسترش اروپايي( مي توانست 
»مطابقت هايي« شبيه آنچه گسترش اروپايي قرن ها پس 

از آن به وجود آورد داشته باشد.
منبع: لوموند ديپلماتيك

كنوانسيون »پالرمو« يكي از كنوانسيون هاي بين المللي  
است كه ايران مكلف به الحاق آن به منظور ارتباط اقتصادي، 
بازرگاني و حقوقي با سايركشورهاس��ت. اين كنوانسيون 
در ايران مس��ير طوالني و پرپيچ و خم��ي را در نهادهاي 
قانونگذاري، نظارتي و مصلحتي كش��ور طي كرده است 
به طوري كه پس از يك س��ال از تصوي��ب آن در مجلس، 

سرنوشت تاييد يا رد آن مشخص نيست.
به گزارش ايرنا؛ در آذر ۱۳79خورشيدي مصادف با آخرين 
روزهاي دوهزار ميالدي هي��ات نمايندگي بيش از ۱۲۰ 
كشور جهان از جمله ايران براي امضاي كنوانسيون جديدي 
كه به همت سازمان ملل متحد براي مبارزه بين المللي با 
سازمان هاي جنايتكار فراملي تدوين شده بود، در شهر پالرمو 
ايتاليا گردهم آمدند. كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با 
جنايتكاري سازمان يافته فراملي و ۲ پروتكل ضميمه آن در 
باب مبارزه با قاچاق مهاجران از طريق خشكي، هوا و دريا و 
قاچاق و بهره كشي از افراد به ويژه زنان و كودكان با شتابي 
نس��بي و ظرف مدت كمتر از ۲ سال تهيه و تدوين شد كه 
نشانگر حساسيت امر و رو به گسترش بودن معضل باندهاي 
جنايتكار در كشورهاي گوناگون جهان و تنوع فعاليت هاي 
آنان است. امضاي اين پروتكل در آغاز هزاره سوم در شهر 
پالرمو يعني در كنار يكي از مراكز مافيا نشانگر عزم كشورهاي 
جهان به مبارزه اي جهاني با اين باند هاي جنايتكار فراملي 
بود. بنابراين در اين شهر بود كه كنوانسيون مبارزه با جرايم 
س��ازمان يافته فراملي تصويب و اين كنوانس��يون در ۲9 
دسامبر ۲۰۰۳ ميالدي براي كشورهاي عضو سازمان ملل 
متحد الزم االجرا شد. ۱۸9 كشور از كشورهاي عضو سازمان 
ملل متحد تا ۱9 سپتامبر۲۰۱7 ميالدي به اين كنوانسيون 
پيوستند. از جمله كشورهايي كه تاكنون عضو كنوانسيون 
پالرمو نشدند مي توان به ايران، پادشاهي بوتان، جمهوري 
كنگو، پاالئو، پاپوآ گينه نو، جزاير سليمان، سومالي، سودان 

جنوبي و تووالو اشاره كرد.
از اين رو پژوهشگر گروه اطالع رساني ايرنا به بررسي فراز و 

فرود اليحه پالرمو در ايران پرداخته است.

  اهداف و حوزه عمل پالرمو
پالرمو يكي از پيمان نامه هاي مورد حمايت س��ازمان ملل 

اس��ت كه براي مقابله و جلوگيري از قاچاق انسان، به ويژه 
زنان و كودكان، مقابله با ورود و خروج مهاجران غيرقانوني 
از راه زميني، هوايي و دريايي و همچنين مقابله و ممنوعيت 

ساخت و قاچاق تسليحات نظامي و مهمات تصويب شد.
همچنين در مقدمه متن اصلي كنوانس��يون پالرمو آمده 
است: كشورها براي قرار گرفتن در زيرمجموعه يكي از اين 
پروتكل ها، بايد در مجموعه اين كنوانسيون عضو شوند و 
موظف هستند كه انجام اين اعمال را غيرقانوني و براي افرادي 

كه رعايت نمي كنند مجازات تعيين نمايند.

  ماجراي پيوستن ايران به پالرمو
عضويت در كنوانسيون هاي بين المللي اجباري نيست 
اما به گفت��ه محمدجواد ظريف وزير ام��ور خارجه، با 
حضور در اين كنوانس��يون مي توانيم اقدامات قضايي 
ايران را در سطح بين المللي ارتقا دهيم. بنابراين ايران 
بع��د از برجام پذيرفت ك��ه در ازاي پذي��رش قوانين 
بين المللي براي مبارزه با جرايم مالي، از فهرست سياه 
fatf خارج شود و از مزاياي مالي اين مساله بهره ببرد. 
به همين منظور دولت براي جلوگيري از قرار گرفتن نام 
ايران در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي اين اليحه 

را به مجلس ارايه كرد.
در ۱۳9۲خورشيدي كنوانسيون پالرمو از طرف هيات 
 وزيران وقت به صورت اليحه به مجلس شوراي اسالمي 
جهت تصويب نهايي داده ش��د اما به جهت مشكالت 
سياسي و بين المللي ناش��ي از تحريم هاي اقتصادي 
اين اليحه در مجلس بدون نتيجه باقي ماند تا مجدداً 
اين اليحه در ۱۳ تير ۱۳95خورشيدي از سوي دولت 
به مجلس ارسال شود. س��رانجام نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي در ۴آبان ۱۳95خورشيدي پس از كش 
و قوس هاي فراوان و در شرايطي كه برخي نمايندگان 
اعتراضات جدي نسبت به پيوستن ايران به كنوانسيون 

پالرمو را داشتند، اين اليحه را تصويب كردند.
بدين ترتيب اين اليحه در ۱۳95خورشيدي با توجه به 
ضرورت الحاق ايران به اين كنوانسيون از سوي هيات  
وزيران و نمايندگان مجلس و سياس��ت گذاران كالن 
كشور تصويب و جهت تأييد نهايي به شوراي نگهبان 

ارسال شد. اين شورا ايرادات قابل توجهي به مفاد مصوبه 
مجلس وارد دانس��ت كه به جه��ت قابل توجه  بودن 

ايرادات، موارد مطرح شده مورد اصالح قرار گرفت.

  كنوانسيون پالرمو در مجلس و شوراي نگهبان
در مهر ۱۳97خورشيدي اليحه الحاق دولت ايران به 
كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرايم سازمان 
يافته فراملي با ۱۴۱ راي موافق، ۴6 راي مخالف و 9 راي 
ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماينده حاضر آن را جهت تامين 
نظر ش��وراي نگهبان با افزودن يك ماده واحده اصالح 
كردند. اين ماده بدين ش��رح بود: جمهوري اسالمي 
ايران نسبت به كنوانسيون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، 5، 
۱۰ و ۲۳ آن را براس��اس قوانين و مقررات داخلي خود 
به ويژه اصول قانون اساسي تفسير كرده و اجرا خواهد 
كرد. همچنين در مواردي كه اجراي بند يك ماده ۱۴ 
مستلزم مصرف خالف شرع اموال باشد، ايران به مفاد 
اين ماده در اين خصوص متعهد نيست. ساير مواد اين 

اليحه نيز براي تامين نظر شوراي نگهبان اصالح شد.
 اين اليحه در جلس��ه مورخ ۱۳97/۰7/۱۸ ش��وراي 
نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نتيجه آن به 
اين صورت اعالم ش��د: با عنايت به عدم اعمال نظرات 
مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر مغايرت برخي 
مواد مصوبه با سياست هاي كلي نظام كماكان به قوت 
خود باقي است، بنابراين مغاير بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون 
اساسي شناخته شد. در واقع از نظر شورا نگهبان اليحه 
پالرمو به س��بب مغايرت با سياس��ت هاي كلي نظام، 
مردود است. بنابراين اگر دولت خواهان الحاق ايران به 
كنوانسيون پالرمو است، بايد در اين رابطه اليحه جديد 
ارايه دهد. در حالي كه نمايندگان مجلس بندهايي از 
اليحه اصالح قانون مبارزه با پول شويي را نيز كه از سوي 
شوراي نگهبان رد شده بود، حذف و اصالح كردند اما 

اختالفات همچنان باقي بود.
بدين ترتيب مخالفت شوراي نگهبان و پافشاري مجلس 
بر تاييد اليحه دولت موجب ش��د تا مساله به مجمع 
تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود و تاكنون مسكوت 

مانده است.

  چرايي مخالف�ت مخالفان و موافقت موافقان 
با تصويب پالرمو

پالرمو در مجمع تش��خيص مصلحت نظام نيز مخالفان 
سرسختي داش��ت. مصطفي ميرسليم و محسن مجتهد 
شبستري از جمله اين مخالفان هستند. شبستري عضو 
مجمع تشخيص مصلحت به ابهامات بسيار اين اليحه اشاره 
كرد و گفته است: به نظر ما داعش، القاعده، جبهه النصره و 
امثال اينها مجرم هستند؛ ولي شايد از نظر اين كنوانسيون 
حزب اهلل لبنان، حشد شعبي عراق و سپاه پاسداران ايران 
هم مجرم شناخته شوند! بنابراين از نظر شبستري يكي از 
بزرگ ترين ابهامات اين اليحه همين مساله است. ميرسليم 
از ديگر اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام هم معتقد است 
تصويب اليحه پالرمو باعث محاصره بيشتر ايران خواهد شد.

همچنين فالحت پيشه در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
موضوع الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو را به موضوعات 
كالن سياست خارجي، از جمله مناسبات ايران با اروپا ربط 
مي دهد و معتقد است: بسياري از اعضاي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام مسائل مربوط به پالرمو را مرتبط با مناسبات 
ايران و اتحاديه اروپايي مي دانند، اروپايي ها در اينستكس 

راهكار غيرموثر يا كم تاثير را ارايه كردند.
همچنين مخالفان بر اين باور هس��تند كه به  موجب اين 
كنوانس��يون دولت ايران متعهد  مي شود كه مشاركت در 
گروه مجرمانه سازمان يافته، تطهير عوايد حاصل از جرم، 
پولشويي و فساد را جرم انگاري كند، بدين ترتيب الحاق به 
اين توافق فراملي اين ال��زام را براي ايران به  وجود مي آورد 
تا قوانين و فرآيندهاي كيفري خود را همس��و با انتظارات 
كنوانس��يون بازنگري و ترميم يا در م��واردي كه رفتاري 
مجرمانه تلقي نشده است اقدام به جرم انگاري كند، بنابراين 
الحاق بدون توجه به اين الزامات جرم انگاري و پيش بيني 
تمهيدات الزم براي بازنگري در قوانين و مقررات كيفري 
مي تواند به ابزاري براي فشار در سطح فراملي نسبت به ايران 
شود. به  عنوان نمونه دولت در رابطه با جرم انگاري پولشويي 
متعهد مي شود نظام جامع نظارتي بانك ها و موسسات مالي 
غيربانكي يا هر دستگاهي كه در معرض پولشويي قرار دارد را 
ايجاد كند، امكان همكاري و مبادله اطالعات در سطح ملي و 
بين المللي را به  وجود آورد و واحد اطالعات مالي را پيش بيني 

كند. بنابراين از نظر مخالفان پيوستن به كنوانسيون پالرمو 
به معناي آن است كه كمترين ضعف در اجراي آنها مي تواند 
به ابزاري براي متهم كردن دولت ايران به سستي در رابطه با 

جرم پولشويي تبديل شود.
همچنين در صورت تصويب اين كنوانسيون، شركت ها و 
نهادهاي ايراني كه مي خواهند تحريم هاي كشور امريكا را 
دور زده و كاال و ارز وارد اقتصاد كشور نمايند، با مشكل مواجه 
مي شوند چرا كه متهم به پولشويي مي شوند. آنها مهم ترين 
هدف از اجبار ايران به پذيرش پالرمو را مهار قدرت اثر گذاري 

ايران در جهان و علي الخصوص خاورميانه مي دانند.
بنابراين با توجه به مطالب باال بايد گفت: يكي از مهم ترين 
داليل مخالفت مخالفان با اين اليحه اين است كه اين اليحه 
فعاليت هاي فرامرزي سپاه پاسداران، حمايت از كشورهايي 
مانند لبنان را محدود مي كند. اما در مقابل برخي تحليلگران 
معتقدند: مقاومت و مخالفت اصولگرايان با پيوستن ايران 
به كنوانسيون هاي مبارزه با پولشويي خودتحريمي است 
و باعث مي شود مبادالت بانكي و مالي جمهوري اسالمي با 
چالش هاي عظيم روبه رو شود. از نظر آنها تسهيل مبادالت 
بين المللي بانكي جمهوري اسالمي ضروري است. موافقان 
اين اليحه معتقدندكه حتي لبنان، كه حزب اهلل در پارلمان 
آن نقش بسزايي دارد، به گروه ويژه اقدام مالي پيوسته است. 
همچنين طبق آنچه كه در مجلس به تصويب رسيد، اين 
كنوانسيون خدشه اي به حق مشروع و پذيرفته شده ملت ها 
يا گروه هاي تحت سلطه اس��تعمار و اشغال خارجي براي 
مبارزه با تجاوز و اشغالگري و اعمال حق تعيين سرنوشت وارد 
نخواهدكرد و مهم تر از همه اينكه، پذيرش اين كنوانسيون به  
معناي به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي نخواهد بود.

عالوه بر اين وزارت امور خارجه ايران تاكيد كرده است كه 
كنوانسيون پالرمو در نهايت ضمن اشاره به منافع مهم ايران 
باعث مي شود كش��ور بتواند با بهره گيري از ظرفيت هاي 
كنوانسيون، اقدامات قضايي خود را در سطح بين المللي ارتقا 
دهد. با توجه به اختالف نظر زياد ميان موافقان و مخالفان 
FATF، تنه��ا دو اليحه اصالح قانون مبارزه با تامين مالي 
تروريسم و اصالح قانون مبارزه با پولشويي تصويب شد و 
كنوانسيون جهاني پالرمو يكي از چهار اليحه اي بود كه هنوز 

تصويب نشده است. 
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 ايران، راه دسترسي اوراسيا 
به بازار منطقه

شيوا آبشناس| اسپوتنيك|
 اخيرا طي سفر رييس جمهور جمهوري اسالمي ايران 
به ارمنستان موضوع پيوستن ايران به اتحاديه اوراسيا 
بررسي شد.در اين رابطه علي ربيعي، سخنگوي دولت 
جمهوري اسالمي ايران طي مصاحبه اي با خبرنگار 
اسپوتنيك در تهران درباره پيوستن ايران به اتحاديه 

اوراسيا گفت: 
به موجب موافقت نامه في مابين بازار ۱۸۰ ميليون 
نفري اتحاديه اقتصادي اوراسيا براي 5۰۲ قلم كاالي 
كشورمان تعرفه ترجيحي ارايه خواهد نمود و در مقابل 
براي ۳6۰ قلم كاال از س��وي ايران تعرفه ترجيحي 
دريافت مي نمايد. اتحاديه اقتصادي اوراسيا از طريق 
توسعه همكاري اقتصادي با جمهوري اسالمي ايران 
به ساير بازار هاي منطقه نيز دسترسي خواهد داشت. 
اميدواريم با اجرايي شدن اين موافقت نامه و متحول 
شدن سطح رفاه عمومي و تامين نيازمندي ها، رضايت 
خاطر شهروندان دو طرف را ش��اهد باشيم. وي در 
رابطه با تاثير اين موافقت نامه در شرايط تحريم افزود: 
اين موضوع براي ۸۰ ميليون نفر جمعيت جمهوري 
اسالمي ايران در مقابله با فشار حداكثري و تحريم هاي 
ظالمانه امريكا بسيار اهميت دارد. به ذي نفعان ايراني 
و كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا توصيه 
مي نمايم از فرصت اجرايي ش��دن اين موافقت نامه 
نهايت بهره برداري را بنمايند. استفاده از اين فرصت 
مستلزم كسب آمادگي هاي الزم براي دو طرف است.

اجرايي ش��دن اين موافقت نام��ه، حركتي صحيح 
در مس��ير ارتقاي قدرت رقابت اقتصادي كشور در 
برابر اقتصاد جهاني اس��ت. جمهوري اسالمي ايران 
با ممارس��ت و تمري��ن رقابت اقتص��ادي در قالب 
محدود تري مثل اتحاديه اقتصادي اوراسيا در واقع 
براي رقابت در ابعاد گسترده تر و مقياس هاي جهاني 
كه الزمه الحاق جمهوري اسالمي ايران در سازمان 
جهاني گمرك است، آماده خواهد شد. علي ربيعي 
در رابطه با موقعيت ايران براي اتحاديه اوراسيا اظهار 
داش��ت: موقعيت جغرافيايي ايران ام��كان اتصال 
ترانزيتي قاره هاي اروپا، آس��يا و كشور هاي مختلف 
در غرب، ش��رق، شمال و جنوب را به يكديگر فراهم 
مي سازد. ما عالقه منديم از اين موهبت براي كمك به 
توسعه پايدار و رشد كشورمان و همگرايي اقتصادي 
ساير كشورهاي منطقه به بهترين نحو استفاده كنيم. 
اين موقعي��ت، نه تنها نعمتي بزرگ ب��راي ايرانيان 
اس��ت بلكه همانند ثروتي عظيم براي همسايگان 
خوب ماس��ت كه از آن مي توانند براي توسعه خود 
بهره مند شوند. در راس��تاي ايجاد تسهيالت براي 
ارتباط همسايگان و كش��ور هاي اطراف با يكديگر 
سرمايه هاي عظيمي در ايجاد شبكه گسترده اي از 
كريدور هاي مختلف جاده اي و ريلي براي تس��هيل 
حمل و نقل ترانزيتي انجام شده است كه از آن جمله 
مي ت��وان به كريدور هاي ش��مال- جن��وب، خليج 
فارس- درياي سياه، كريدور پنج جانبه موافقت نامه 
عشق آباد، كريدور هاي جاده اي و ريلي اكو و همچنين 
كريدور هاي هوايي اشاره نمود. بنادر متعدد جمهوري 
اس��المي ايران در جنوب درياي خزر و شمال خليج 
ف��ارس و حاش��يه اقيانوس هن��د به وي��ژه چابهار، 
شبكه هاي جاده اي و ريلي و آسمان امن ايران امكان 
اتصال كشور هاي همسايه به يكديگر و به ساير قاره ها 
را فراهم مي كنند. توسعه همكاري هاي حمل و نقلي و 
ترانزيت با اتحاديه اوراسيا نه تنها منافع اقتصادي قابل 
توجهي براي دو طرف به همراه دارد بلكه صلح و ثبات 
منطقه اي را نيز بهبود مي بخشد. شايان ذكر است كه 
توافقنامه موقت تجارت آزاد بين اتحاديه اقتصادي 
اوراس��يا و ايران در تاريخ ۲7 اكتب��ر به مرحله اجراء 
درآمد. اين توافقنامه محصوالت محدودي را پوشش 
مي دهد، اما تقريبا كليه محصوالت عمده )حدود 55 
درصد از كل صادرات اتحاديه اقتصادي اوراس��يا( را 
شامل مي شود. به طور ويژه محصوالت كشاورزي و 
صنعتي را پوشش مي دهد. كشورهاي صادر كننده 
اتحاديه اقتصادي اوراس��يا مزاياي��ي محصوالتي از 
جمله گوشت، محصوالت گوش��تي، برخي از انواع 
شيريني و شكالت، فلزات، مواد آرايشي، برخي وسايل 

الكترونيك و تجهيزات مكانيك را دريافت مي كنند.
تهران نيز به نوبه خود مزايايي براي سبزيجات، ميوه، 
ميوه هاي خشك، مصالح ساختماني، ظروف، فرش و 

محصوالت فلزي دريافت مي كند.

كنترل آنفلوآنزاي فوق  حاد 
پرندگان 

رييس سازمان دامپزشكي كشور گفت: بيماري 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان 99 درصد نس��بت 
به سال 97 و 96 كنترل شده البته كانون هايي از 
بيماري در روستاها يا حيات وحش گزارش شده 
كه موردي بوده است. عليرضا رفيعي پور با اشاره 
به اينكه حدود ۱۰ درصد گوشت قرمز مورد نياز 
كش��ور از طريق واردات تأمين مي ش��ود، افزود: 
گوشت هاي وارداتي مصرف مستقيم دارند يا در 
صنايع مورد استفاده قرار مي گيرند. او تصريح كرد: 
ما در شرايط بسيار دشوار تحريم موفق شديم كه 
توانمندي ه��اي خود را در ح��وزه توليد و تأمين 
امنيت غذايي به نمايش بگذاريم كه اين نكته بسيار 
مثبتي است. وي اضافه كرد: با سرمايه گذاري هايي 
كه انجام ش��ده، اميدوار هستيم كه در سال هاي 
آين��ده در زمينه محصوالتي كه رتب��ه بااليي در 
جهان داريم، به خودكفايي كامل رسيده باشيم. 
رييس س��ازمان دامپزشكي كش��ور در پاسخ به 
خبرنگار مه��ر مبني بر آخرين وضعيت ش��يوع 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در كشور گفت: تا اين 
لحظه بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان 99 
درصد نسبت به سال 97 و 96 كنترل شده البته 
كانون هايي از بيماري در روستاها يا حيات وحش 

گزارش شده كه موردي بوده است. 



گزارش 9 حملونقل

»تعادل«الزاماتتوسعهشبكهريلي،جادهايوهواييرادرگفتوگوباكارشناسانبررسيميكند

فرصتي براي رونق حمل و نقل عمومي 
گروه راه و شهرسازي|زهره عالمي|

پس از اصالح نرخ بنزين، وزيرراه و شهرسازي 
در نخس�تين واكنش نسبت به تصميم جديد 
ش�وراي اقتصادي سران س�ه قوه از ضرورت 
توس�عه حمل و نقل عمومي براي اس�تفاده از 
فرصت ايجاد ش�ده، س�خن به ميان آورد؛ به 
گفته محمد اسالمي يكي از رويكرد هاي وزارت 
راه و شهرس�ازي براي اص�الح الگوي مصرف 

بنزين، توسعه حمل و نقل ريلي است.
اما در ش�رايطي وزيرراه و شهرسازي از لزوم 
توسعه حمل و نقل عمومي مي گويد كه بررسي 
آمار مربوط به بهره گيري از ش�يوه هاي حمل 
و نق�ل عمومي در جابه جايي مس�افر نش�ان 
مي دهد، بيشترين سهم را خودروهاي شخصي 
به خ�ود اختصاص داده اند و پ�س از آن حمل 
و نق�ل عموم�ي ج�اده اي، ريل�ي و هوايي با 

سهم هايي كمتر از 10 درصد قرار دارند.
وضعي�ت در جابه جايي بار ميان اين س�ه مود 
حمل و نقل هم تفاوت چنداني با حمل مسافر 
ن�دارد و حمل و نقل جاده اي در باالي ليس�ت 
قراردارد پ�س از آن بخش ريلي و هوايي قرار 

مي گيرند.
با توجه به نقش كمرنگ حمل و نقل عمومي در 
جابه جايي مسافر و س�هم پايين مود هوايي و 
ريلي در حمل بار اين سوال مطرح مي شود كه 
چه الزاماتي براي توسعه اين شيوه هاي حمل 
ونقل در شرايط كنوني وجود دارد، به عبارت 
ديگر، چگونه مي توان از افزايش قيمت بنزين 
در جهت توس�عه حمل ونقل عمومي استفاده 

كرد. 
به گفته كارشناسان حوزه ريلي، دو الزام براي 
دستيابي به توسعه در اين حوزه وجود دارد كه 
يكي ازآنها بحث ايجاد زيرساخت متناسب و 
ديگري مديريت بهره برداري از پايانه ها است.
اما براي توس�عه حمل و نقل هوايي در كشور، 
دو الزام از سوي فعاالن اين حوزه در نظرگرفته 
ش�ده اس�ت كه عبارتن�د از: افزاي�ش تعداد 
هواپيما و رش�د ني�روي انس�اني، البته براي 
توس�عه در اين ش�يوه از حمل و نقل نيازمند 
فاكتورهاي جانبي هم هستيم كه اهميت آنها 

نسبت به اين دو الزام اصلي كمتر است.
كارشناس�ان معتقدند ك�ه در بخش جاده اي 
هم عدم تكافوي منابع مال�ي براي نگهداري 
مناس�ب راه هاي كشور و فرسودگي ناوگان از 
مهم ترين چالش هاي پيش روي اين مود حمل 
و نقلي اس�ت ك�ه افزايش منابع ب�راي بهبود 
زيرس�اخت ها و نوس�ازي ناوگان به عنوان دو 
الزام اصلي ب�راي افزايش بهره گي�ري از اين 

شيوه حمل و نقل است.

   اتصال پايانه هاي باري به شبكه ريلي
خرداد ماه سال جاري وزير راه و شهرسازي، پيوستن 
به استانداردها و تكنولوژي هاي روز دنيا، استفاده از 
پتانسيل هاي بازار سرمايه، تحول سازماني و رفتاري 
در راه آهن و بهره ب��رداري از توان بخش خصوصي را 
4 راهكار موثر براي توس��عه حمل و نقل ريلي كشور 

معرفي كرد.
استدالل محمد اسالمي اين بود كه رعايت استانداردها 
و اس��تفاده از تكنولوژي ه��اي روز دنيا در حمل و نقل 
يك ضرورت است و بايد قطارهاي پرسرعت در كشور 
راه اندازي ش��ود و نبايد از اين حوزه غفلت شود ضمن 
اينكه به طور قطع نمي توان با هزينه هاي زياد وام بانكي 
وارد پروژه هاي ريلي ش��د و باي��د از ظرفيت هاي بازار 
سرمايه استفاده كنيم چرا كه تامين مالي از اين محل 

ارزان تر تمام مي شود.
اما درباره تحول سازماني و رفتاري، راه آهن بايد مردم 
را براي اس��تفاده از ريل تشويق كند و براي تحقق اين 
سياس��ت در نظ��ام راه آهن بايد اين فرهن��گ به اجرا 
دربيايد، همچنين نياز داريم بازدهي سرمايه براي بخش 
خصوصي را به گونه اي مانيتور كنيم كه بخش خصوصي 

بتواند پربازده در اين سيستم كار كند.
با وجود 4 شرطي كه وزير راه و شهرسازي براي توسعه 
حمل و نقل ريلي معرفي كرده است، ميثم الجوردي، 
كارش��ناس ارش��د حوزه ريلي عوامل ديگ��ري را در 
گسترش اين ش��يوه از حمل و نقل و افزايش سهم آن 
در جابه جايي بار و مسافر مهم مي داند، او به »تعادل« 
مي گويد: از نظر زيرس��اختي نخستين الزامي كه بايد 
انجام ش��ود، اتصال پايانه ها )مب��دا و مقاصد( باري به 

شبكه ريلي است.
الجوردي مي افزايد: براساس اولويت گذاري دولت قرار 
است تمام استان ها به شبكه ريلي متصل شوند، درحالي 
كه شايد از بعد اجتماعي، اين اقدام درست باشد اما از 
لحاظ اقتصادي ورود بار به ريل مي تواند تبعات مثبتي 
بر درآمدهاي بخش ريلي و اقتصاد كالن كشور داشته 
باشد و اثرات مثبت اجتماعي از جمله كاهش تصادفات 
جاده اي و هزينه هاي استهالك جاده اي هم به همراه 

خواهد داشت.
او ادام��ه مي دهد: با توجه به اث��رات مثبت اقتصادي و 
اجتماعي توسعه ريلي بار، بايد مراكز بار به ريل وصل 
شوند؛ درواقع بايد معادن، مراكز فرآوري مواد خام و ... 

به خطوط ريلي وصل شوند.
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه ريلي، بايد مسيرهاي 
ترانزيتي كه بارهاي خارجي از آن عبور مي كنند از جاده 

به ريل منتقل شود و وزن بار جاده اي را كاهش دهد.
الجوردي با اش��اره به اينكه مصرف سوخت در بخش 
ريلي، يك نهم جاده اي است، مي گويد: با اين اقدام هم 
هزينه هاي حمل ب��ار كاهش مي يابد و هم جابه جايي 

ريلي بار را بين ايران و ساير كشورها رقابتي مي كند.

   افزايش بهره وري شبكه ريلي
او با اشاره به ضرورت افزايش بهره وري شبكه ريلي اضافه 
مي كند: 70 درصد زمان سيركاال )از زمان بارگيري كاال 
تا رسيدن به مقصد( در پايانه ها تلف مي شود و فقط 30 

درصد زمان آن در مسير است. 
اين كارش��ناس ارشد حوزه ريلي اظهار مي كند: دليل 
اينكه متوس��ط سرعت حمل كاالي ريلي، 7 كيلومتر 
در ساعت است، اين اس��ت كه بار  7 روز فقط در پايانه 
مش��غول تحويل يا دريافت است و 3 تا 4 روز هم زمان 

مي برد كه از بندرعباس به سرخس برسد.
الجوردي بيان مي كند: به��ره وري تخليه و بارگيري 
كاال در پايانه هاي كشور پايين است و افزايش راندمان 
نيازمند سيستم هوشمند دارد تا فرآيندهاي تخليه و 

بارگيري انجام شده در پايانه ها را مديريت كند.
او با اشاره به اهميت كمبود ناوگان هاي كشش درحجم 
بارهاي جابه جاشده، مي گويد: دو الزام براي دستيابي به 
توسعه حوزه ريلي وجود دارد كه يكي ازآنها بحث ايجاد 
زيرساخت متناسب با مبادي و مقاصد باري و ديگري 

مديريت بهره برداري از پايانه ها است.

   ميانگين تاخير زماني آغاز سفر ريلي؟
اين كارشناس ارشد حوزه ريلي، درباره الزامات توسعه 
ريلي در بخش مسافري اظهارمي كند: جز 4، 5 استان 
كشور مابقي استان ها به شبكه ريلي متصل هستند، 
بنابراين مشكلي براي اتصال شهرهاي مختلف كشور 

در حوزه ريلي نداريم .
الجوردي ادامه مي دهد: در اين بخش برخالف بخش 
باري با مشكل معطلي در پايانه ها مواجه نيستيم و حتي 
يكي از كم تاخيرترين مودهاي حمل و نقل در كشور 

مربوط به حوزه ريلي مي شود.
او بيان مي كند: ميانگين تاخير زماني حركت قطار از 
مبدا دربخش مسافري كشور حدود يك دقيقه در سال 
است، اما براي رسيدن به مقصد با تاخيرهاي طوالني 
مواجهيم كه در مقايسه با زيرساخت مناسب در كشور، 

بسيار پايين است.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه ريلي تصري��ح مي كند: 
ميانگين سرعت در شبكه ريلي، 70 كيلومتر در ساعت 
اس��ت و دليل آن اين است كه سيستم سيگنالينگ و 
مديريت كنترل ترافيك به روز نبوده و قديمي اس��ت 
بنابراين حركت قطارها، با تاخير، با فاصله و معطلي در 

ايستگاه هاي مياني انجام مي شود.
الجوردي اضافه مي كند: اگر سيس��تم سيگنالينگ، 
 اي تي سي )ATC( سيستم كنترل اتوماتيك قطار و 
تي تي سي )TTC( سيستم كنترل ترافيك در شبكه 
ريلي اجرايي شود سرعت سير بهبود مي يابد و به تبع 
آن استقبال مسافران از حمل و نقل ريلي افزايش يافته 

چون زمان سفر كاهش مي يابد.

   فرصتي براي بخش ريلي
او با اشاره به اقدام مثبت درزمينه واقعي سازي قيمت 
بنزين اظهار مي كند: اين تصميم فرصتي را براي حوزه 
حمل و نقل ريلي ايجاد كرد تا به جايگاه اصلي و واقعي 

خود نزديك شود.
اين كارشناس ارشد حوزه ريلي ادامه مي دهد: چون در 
ايران، يارانه تنها به سوخت داده مي شد هيچ گاه رقابت 
درستي بين حوزه ريلي و جاده اي قابل تصور نبود اما با 
افزايش قيمت بنزين و واقعي سازي قيمت ها، مديران 
حوزه ريلي بايد با سياست گذاري درست، بتوانند بار و 

مسافر را از جاده به ريل منتقل كنند.

الجوردي بيان مي كند: براي افزايش استقبال از حوزه 
ريلي، نبايد ب��ا باالرفتن نرخ بنزين، قيمت جابه جايي 
مس��افر و كاال در اين بخش رش��د كند، بلكه با فراهم 
كردن زيرساخت حمل و نقل ريلي، بتوانيم بارو مسافر 
را از جاده به ريل منتقل و با قيمت تمام شده كمتري بار 

و مسافر را جابه جا كنيم.
او تصريح مي كند: زماني كه يك قطار معادل 10 اتوبوس 
مسافر جابه جا مي كند و هزينه سوخت آن يك هفتم 
جاده اس��ت، طبيعتا قيمت تمام شده حمل مسافر با 

رعايت بحث زمان بندي، كاهش مي يابد.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د حوزه ريلي، با افزايش 
قيمت بنزين، هزينه جابه جايي مس��افر با ريل نسبت 
به جاده كاهش مي يابد درحال حاضر قيمت هر باك 
بنزين، رقم باالتري نس��بت به قيمت بليت قطار يك 
مسافر دارد و علت آن تفاوت مصرف سوخت براي حمل 

مسافر بين جاده و ريل وجود دارد.

   2 الزام اصلي توسعه حمل و نقل هوايي
كارشناسان حوزه حمل و نقل هوايي در كشور، كمبود 
كيفيت در خدمات، فقدان تكريم به مش��تري ، نبود 
توان در مديريت ش��بكه پ��رواز برنامه اي و همچنين 
عدم مديري��ت درآمد كارآمد را مهم ترين چالش هاي 
پيش روي صنعت هوان��وردي مي دانند و معتقدند با 
رعايت اصول چهار گانه »پيش بيني «، »نرخ گذاري «، 
»ذخيره« و »توزيع« مي توان ضمن حل چالش هاي 
پيش روي شاهد توسعه حمل و نقل هوايي در كشور 

باشيم.
درواق��ع 4 عام��ل »پيش بين��ي«، »نرخ گ��ذاري «، 
»ذخيره« و »توزيع« به عنوان فاكتورهاي توس��عه 
حمل و نقل هوايي در كشور معرفي مي شود. در اين 
ميان بررسي ماده 4 قانون هواپيمايي كشوري مصوب 
س��ال 1328، نش��ان مي دهد حمايت از متصديان 
حمل و نقل هوايي به منظور گسترش و توسعه از يك 
طرف و ايجاد بستر براي بهره گيري مناطق كشور از 
طرفي ديگر و همچنين ايجاد زيربناي راه هاي هوايي 
بين المللي با ساير كش��ور ها به عنوان يك اصل مهم 
تاكيد شده است، درواقع سازمان هواپيمايي كشوري 
به عنوان متصدي رش��د و گسترش حوزه هوانوردي 

معرفي شده است.
در اين مي��ان و عالوه بر 4 فاكتور نام برده ش��ده براي 
گس��ترش حمل و نقل هوايي كش��ور، بحث نوسازي 
ناوگان و افزايش نيروي انس��اني در اين بخش مطرح 
مي ش��ود، الزاماتي كه عليرضا منظري، معاون اسبق 
سازمان هواپيمايي كشوري براي توسعه حمل و نقل 

هوايي به آن اشاره مي كند.
 او به »تعادل« مي گويد: هرقدر تقاضا افزايش يابد و به 
تبع آن نياز به توسعه در حمل و نقل هوايي رشد كند، 

نياز به افزايش ناوگان هوايي كشور بيشتر مي شود.
منظري ادامه مي دهد: بايد تعداد هواپيماهاي موجود 
در ناوگان هوايي متناس��ب با رشد تقاضا افزايش يابد 
و ش��ركت هاي هواپيمايي بايد مي��زان هواپيماهاي 

خريداري شده و اجاره اي خود را باال ببرند.
او مي افزاي��د: عالوه بر نياز به افزايش ناوگان از س��وي 
ايرالين هاي كش��ور، در بحث نيروي انساني هم بايد 

شاهد رشد تعداد خلبان ها، مهماندارها و ... باشيم. 
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه هوايي، بايد همگام 
با افزايش تعداد هواپيماها، كرو پروازي استخدامي از 

سوي شركت هاي هواپيمايي هم رشد كند.
منظري تصريح مي كند: دو الزام اصلي براي توس��عه 

حمل و نقل هوايي در كش��ور، افزايش تعداد هواپيما 
و رشد نيروي انس��اني است البته نيازمند فاكتورهاي 
جانبي هم براي توسعه حمل و نقل هوايي هستيم كه 

اهميت آنها نسبت به اين دو الزام اصلي كمتر است.

   بهره گيري از نصف ظرفيت فرودگاه ها
او درباره الزام به بازاريابي براي جابه جايي كاال در بخش 
هوايي مي گويد: درحال حاضر هزينه اين نوع از حمل 
كاال گران است و شايد استفاده از اين مود حمل و نقل 
در شرايط كنوني مقرون به صرفه نباشد، مگر بارهاي 

خاصي كه بايد از اين طريق جابه جا شوند.
اين كارشناس ارش��د حوزه هوايي مي افزايد: مفهوم 
توسعه در بخش هوايي با رشد تقاضا همراه است يعني 
توس��عه زماني رخ مي دهد كه تقاضا افزايش مي يابد و 
بدون رشد در اين بخش، نمي توان انتظار توسعه داشت.

او درباره اقدامات الزم در فرودگاه هاي كش��ور اضافه 
مي كند: ظرفيت فرودگاه هاي كش��ور، بس��يار بيش 
از فعاليت هاي كنوني آنها اس��ت و هم اكنون از نصف 

ظرفيت فرودگاه ها استفاده مي شود.
معاون اسبق سازمان هواپيمايي كشوري اظهار مي كند: 
حتي با افزايش دوبرابري مسافر و بار نسبت به شرايط 
كنوني نيازي به افزايش ظرفيت فرودگاه ها وجود ندارد.

   پيش بيني افزايش مسافر جاده اي
با توج��ه به س��هم پررنگ ت��ر حمل و نق��ل عمومي 
جاده اي نس��بت به دو مود ديگر حمل و نقل، توسعه 
زيرساخت هاي شبكه حمل ونقل جاده اي، از اهميت 
ويژه اي برخوردار است، زيربناهاي حمل ونقل، عالوه 
بر بهبود ش��اخص هاي اقتصادي و اجتماعي در خود 
اين بخش، نق��ش موثري در رون��ق ديگر بخش هاي 

اقتصاد دارد.
در اين ميان و با وجود تاثير مثبت بهره گيري از حمل و 
نقل عمومي جاده اي با توجه به كاهش مصرف سوخت، 
كاهش ترافيك و افت تصادفات جاده اي بر اساس آمار، 
ساالنه شاهد كاهش سهم حمل و نقل عمومي جاده اي 
هستيم كه اين موضوع با رشد روزافزون توليد، استفاده 
از خودروي ش��خصي و همچنين پايين بودن قيمت 

سوخت ارتباط دارد.
ام��ا با توجه به اصالح نرخ بنزي��ن اين احتمال تقويت 
مي شود كه شاهد كاهش سهم استفاده از خودروهاي 
شخصي هم در س��فرهاي درون ش��هري و هم برون 
شهري باش��يم و به تبع آن سهم حمل و نقل عمومي 

جاده اي،  ريلي و هوايي افزايش يابد.
در بخش جاده اي با مشكالتي اعم از عدم تكافوي منابع 
مالي براي نگهداري مناسب راه هاي كشور و فرسودگي 
ناوگان از مهم ترين فاكتورها براي افزايش بهره گيري 
از اين شيوه حمل و نقل روبه رو هستيم كه بايد در اين 
زمينه اقداماتي از س��وي دولت انجام شود اما برنامه و 
راهكار س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي براي 
فراگير شدن استفاده از حمل و نقل عمومي اين است 
كه اين نوع از حمل و نقل مناسب سازي شود تا ميزان 

استقبال عمومي از آن افزايش يابد.
البته راهكار ترغيب مردم به اس��تفاده از حمل و نقل 
عمومي فقط گران كردن قيمت سوخت نيست بلكه 
بايد ش��رايط و امكانات حمل و نقل عمومي جاده اي 
بهبود يابد كه يكي از راهكاره��اي آن پرداخت يارانه 
اس��ت و دولت بايد از محل افزايش قميت س��وخت، 
يارانه يا معافيت هايي براي ارتقاي حمل و نقل عمومي 

اختصاص دهد.

حميد نجف، كارشناس حوزه جاده اي درباره احتمال 
رش��د س��هم حمل و نقل عمومي ج��اده اي با اصالح 
ن��رخ بنزين به »تعادل« مي گوي��د: هر زمان كه بحث 
افزايش قيمت بنزين مطرح مي شود، دچار چالش ها و 
گرفتاري هايي مي شويم كه بخشي از آن مربوط به عدم 
اجراي طرح هايي است كه قرار بوده با افزايش قيمت 
سوخت از سوي دولت در دوره هاي قبلي انجام شود و 

عملياتي نشده است.
نجف ادامه مي دهد: درواقع اگر اجراي وعده هاي دولت 
با افزايش قيمت بنزين براي مردم محس��وس نباشد، 
اجراي طرح جديد براي اصالح نرخ بنزين با چالش هايي 

همراه مي شود.
او اظه��ار مي كن��د: در حمل و نقل عموم��ي جاده اي 
دربخش بارو مسافر، افزايش قيمت بنزين اثرگذار نيست 
اما با توجه به اينكه هزينه استفاده از خودروي شخصي 
باال مي رود مي تواند در بهبود سهم حمل و نقل عمومي 

جاده اي در ميان مردم اثرگذار باشد.
به گفته اين كارش��ناس حوزه ج��اده اي، پيش بيني 
مي شود مردم در برخي از سفرهاي برون شهري خود 
به جاي استفاده از خودروي شخصي از ناوگان حمل و 

نقل عمومي جاده اي استفاده كنند.
نجف اضافه مي كند: البته با توجه به اينكه رفاه مسافران 
در خودروي ش��خصي بيش از اتوبوس مسافري است 
انتظار مي رود كه س��هم حمل ونقل عمومي جاده اي 
چندان پررنگ نباشد اگرچه اظهارنظر قطعي در اين 
زمينه را بايد به بررس��ي آمار اس��تفاده از اتوبوس در 
نخستين تعطيالت در سال جاري و همچنين عيد سال 

آينده موكول كرد.
او بيان مي كند: البته پيش بيني مي شود كه استفاده 
مسافران از حمل و نقل عمومي جاده اي در سفرهاي 
طوالني مدت بيش��تر باشد تا س��فرهاي كوتاه برون 

شهري.

   بهره گيري بيشتر از حمل و نقل جاده اي
اين كارشناس حوزه جاده اي، با اشاره به رغبت بيشتر 
مردم به اس��تفاده از حمل و نقل عموم��ي با افزايش 
قيمت بنزين مي گويد: پيشنهاد مي شود كه باافزايش 
بهره گي��ري از حم��ل و نقل عمومي جاده اي ش��اهد 

گسترش و بهبود زيرساخت هاي جاده اي باشيم.
نجف مي گويد: فرس��ودگي ناوگان و نبود زيرساخت 
مناسب در بخش حمل و نقل عمومي جاده اي به عنوان 
چالش هاي پيش روي اين نوع از حمل و نقل محسوب 
مي ش��ود كه براي توس��عه حمل ونقل جاده اي بايد 
شاهد نوس��ازي ناوگان و بهبود زيرساخت هاي حمل 

و نقلي باشيم.
همچنان كه حميد نجف كارش��ناس حوزه جاده اي از 
احتمال افزايش استقبال حمل و نقل عمومي جاده اي 
با اصالح قيم��ت بنزين مي گويد مديركل دفتر حمل 
مسافر سازمان راهداري هم مي گويد: با واقعي تر شدن 
نرخ بنزين، اس��تفاده از حمل ونق��ل عمومي جاده اي 
توجيه پذيرتر شده و بهره وري ناوگان مسافري جاده اي 

افزايش يافته است. 
داريوش باقرجوان در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه 
هيچ گزارش خاصي از توقف تردد ناوگان حمل ونقل 
عمومي بين شهري نداشته ايم، اظهار مي كند: ناوگان 
اتوبوسي، ميني بوسي و سواري كرايه  مثل گذشته به 
جابه جايي مسافران جاده اي مشغول هستند و گزارشي 
مبني بر اينكه تردد اين ناوگان در برخي استان ها متوقف 

شده باشد، نداريم.
او با اش��اره به مصوبه اصالح نرخ بنزين ادامه مي دهد: 
هيچ گزارش خاصي مبني بر توقف تردد ناوگان عمومي 
بين ش��هري نداريم و ترددها به صورت منظم در حال 

انجام است.
مدي��ركل دفتر حمل مس��افر س��ازمان راه��داري و 
حمل ونقل جاده اي با بيان اينكه ضريب اشغال صندلي 
ناوگان امروز مناسب تر از گذش��ته شده است، اظهار 
مي كند: پيش بيني مي كنيم در روزها و ماه هاي آينده 
ميل مردم به حمل ونقل عمومي جاده اي كه حمل ونقلي 
ايمن و روان است، افزايش يابد و قطعاً با ارتقاي خدمات، 

اعتماد مردم به اين ناوگان هم افزايش مي يابد.
باقرجوان اضافه مي كند: به هر حال با واقعي تر ش��دن 
قيمت بنزين در كن��ار ارتقاي خدمات مورد نياز مردم 
در ناوگان عمومي مس��افري جاده اي، استقبال از اين 

ناوگان افزايش مي يابد.
او با اشاره به اينكه خدمات حمل ونقل عمومي در جاده ها 
كاماًل غيردولتي است، مي افزايد: اين خدمات توسط  
تشكل هاي تعاوني، تشكل هاي خصوصي، شركت هاي 
خصوصي و سرمايه گذاران در بخش شركت ها، ناوگان 
و راننده ها ارايه مي شود و اصال دولتي نيست ، اين براي 
حمل ونقل عموم��ي جاده اي نقطه قوتي محس��وب 
مي شود و در جهت توسعه نيز شرايط را آسان تر مي كند.

مدي��ركل دفتر حمل مس��افر س��ازمان راه��داري و 
حمل ونقل جاده اي همچنين درباره ناوگان س��واري 
كرايه بين شهري و سهميه سوخت آنها گفت: همان طور 
كه از قبل اعالم شد 750 ليتر سهميه سوخت ماهيانه 

به اين ناوگان اختصاص يافته است.
باقرجوان اظهار مي كند: البته قرار بود بابت اين 7 روز 
تا آذر ماه نيز سهميه سوخت اين ناوگان به كارت آنها 
افزوده ش��ود اما طب��ق اعالم س��تاد مديريت مصرف 
سوخت س��هميه اين 7 روز نيز با سهميه آذر ماه يكجا 
واريز مي ش��ود و فعاًل در اين چند روز تا ابتداي آذر ماه 
اين ناوگان از سوخت آزاد يا همان سهميه 60 ليتر خود 

استفاده مي كند.
مدي��ركل دفتر حمل مس��افر س��ازمان راه��داري و 
حمل ونقل جاده اي مي گويد: در كنار س��هميه بنزين 
ماهانه 750 ليت��ري ناوگان س��واري كرايه جاده اي، 
 حدود 115 ليتر هم بابت اين 7 روز به كارت س��وخت 

آنها واريز مي شود.
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پيش بيني رشد
سهم حمل و نقل عمومي 

درحالي كه رشد سهم حوزه حمل و نقل عمومي 
همواره يك��ي از اصلي ترين اهداف دولت ها بوده 
اس��ت، اما طي سال هاي گذشته و حتي با وجود 
گسترش زيرس��اخت ها و افزايش ناوگان در سه 
بخش ريلي، جاده اي و هوايي، اين س��هم تغيير 

چنداني نداشته است.
درواقع به دليل گرايش مردم به خودرو شخصي، 
س��هم حمل و نقل عمومي كاهش چشمگيري 
داشته است البته با اصالح قيمت بنزين بسياري 
از كارشناسان معتقدند كه اين طرح زمينه ساز 
كاه��ش اس��تفاده از خودرو هاي ش��خصي در 
بين مسافران مي ش��ود تا عالوه بر صرفه جويي 
در مصرف س��وخت، ش��اهد افزايش بهره وري 

اقتصادي، كاهش ترافيك و آلودگي هوا باشيم.
دراين گزارش، روزنامه تعادل به بررس��ي سهم 
كنوني حمل و نقل عمومي در بخش هاي جاده اي، 
ريل��ي و هوايي پرداخته و س��پس به پيش بيني 
درباره سهم آتي بخش هاي مختلف حمل و نقل 

با افزايش نرخ بنزين مي پردازد.
با توجه ب��ه اينكه بخش بن��دري در جابه جايي 
مسافر نقش محسوسي ندارد فقط سه مود حمل 
و نقلي ريلي، جاده اي و بندري مورد بررسي قرار 

مي گيرند.

    بخش جاده اي 
س��هم خودروه��اي ش��خصي در س��فرهاي 
درون شهري و برون ش��هري بيش از70 درصد 
است و اين احتمال وجود دارد كه با افزايش نرخ 

بنزين، اين سهم كاهش يابد.
    يك دستگاه اتوبوس مسافت رفت و برگشت 
600 كيلومتري را مي تواند در طول ۹ س��اعت 
با جابه جايي بيش از 50 مس��افر انجام دهد، اين 
ظرفيت با استفاده از خودرو هاي شخصي عالوه 
بر آنكه ميزان مصرف سوخت تا چند برابر افزايش 
خواهد داد؛ تعداد مسافر را هم به 4 تا 5 نفر كاهش 

مي دهد.
    ضريب جابه جايي مسافر در ناوگان اتوبوسراني 
21 تا 22 نفر در هر سفر بوده در حالي كه ضريب 
جابه جايي مس��افر ب��ا اس��تفاده از خودرو هاي 

شخصي تنها 3 نفر است.
    س��هم حم��ل و نقل عمومي ج��اده اي از كل 
جابه جايي مسافران در كشور 36 درصد است و 
هدف سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي پس 
از اصالح قيمت بنزين اين است كه ميزان ظرفيت 
را به 50 درصد برس��اند و پيش بيني مي شود كه 

طي يك تا 2 ماه آينده به اين سهم برساند.
    عالوه بر صرفه جويي 35 تا 38 ليتري سوخت 
در هر س��فر، ميزان امنيت در اي��ن بخش قابل 

مقايسه با خودرو هاي شخصي نيست.

    بخش ريلي 
اگرچه براساس سند چشم انداز 20 ساله سهم ريل 
از جابه جايي مسافر و بار 20 و 30 درصد است، اما 
آمارها نشان از فاصله بسيار سهم كنوني با سهم 
در نظر گرفته شده دارد و اصالح قيمت بنزين در 
صورتي كه با سياس��ت گذاري مناسب از سوي 
مسووالن ريلي همراه باشد مي تواند اين بخش را 

در دستيابي به اهدافش كمك كند.
    هم اكنون ضريب اش��غال ناوگان حمل و نقل 
ريل��ي 85 ت��ا ۹0 درصد به ويژه در مس��ير هاي 

پرتردد است.
    ضريب اشغال ناوگان حمل و نقل حومه اي 40 
درصد است كه پيش بيني مي شود با اجراي طرح 
افزايش قيمت بنزين اين ضريب اشغال به ويژه در 

ناوگان حومه اي بسيار چشمگير تر شود.
    سهم ناوگان حمل و نقل حومه اي در بين ساير 
بخش هاي حمل و نقلي تنها 5 درصد اس��ت، اما 
پيش بيني مي شود در آينده اي نزديك اين سهم 

رشد 3 تا 4 درصدي پيدا كند.
    پس از اصالح قيمت بنزين مس��ووالن حوزه 
ريلي اعالم كردند كه بازسازي ناوگان حمل و نقل 
ريلي و سرمايه گذاري بيشتر در اين حوزه يكي از 
برنامه هايي اس��ت كه در صورت افزايش ضريب 

اشغال قطار به آن دست خواهيم يافت.

    بخش هوايي
سهم حمل و نقل هوايي در جابه جايي بار و مسافر 
نسبت به دو شيوه ديگر حمل و نقل در ايران كمتر 
است اما پيش بيني مي شود كه اجراي طرح اصالح 
قيمت بنزين، س��هم اين مود حمل و نقلي را هم 

در صورت عدم رشد قيمت بليت، افزايش دهد.
    به طور ميانگين، س��هم حمل و نقل هوايي در 

جابه جايي مسافران 2 تا 2.5 درصد است.
    پس از اعالم طرح اصالح نرخ بنزين س��ازمان 
هواپيمايي كشوري از آمادگي اين سازمان براي 
صدور مجوز هاي پروازي الزم در صورت استقبال 

بيشتر مسافران خبرداد.
    اگرچه ظرفيت هاي صندلي ها در حوزه هوايي 
در ايام پيك و غير پيك سال متفاوت است، اما به 
گفته سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري در 
صورتي كه تعداد مسافران بيشتر شود ظرفيت 
صندلي هاي خود را در اين حوزه افزايش خواهيم 

داد.
    بخش هوايي كشور نقش موثري در جابه جايي 
مسافران به ويژه در شهرهاي زيارتي و سياحتي 
دارد و به نظر مي رس��د، با افزايش قيمت بنزين، 
 سهم حمل و نقل هوايي در جابه جايي مسافران 
به مقاصد زيارتي و سياحتي رشد كند اين احتمال 
به ويژه درباره زائران مش��هدي وجود دارد چون 
حمل و نقل ريلي، در بخ��ش جابه جايي زائران 
)مخصوصا در ايام پيك( با تمام ظرفيت فعاليت 
مي كند، بنابراين پيش بيني مي ش��ود، بخشي 
از س��رريز مس��افران ريلي از حمل و نقل هوايي 

استفاده كنند. 

   دو الزام براي دس�تيابي به توس�عه حوزه ريلي وجود دارد كه يكي ازآنها بحث ايجاد زيرساخت متناس�ب با مبادي و مقاصد باري و ديگري 
مديريت بهره برداري از پايانه ها است

   چون در ايران، يارانه تنها به سوخت داده مي شود هيچ گاه رقابت درستي بين حوزه ريلي و جاده اي قابل تصور نبود اما با افزايش قيمت بنزين 
و واقعي سازي قيمت ها، مديران حوزه ريلي بايد با سياست گذاري درست، بتوانند بار و مسافر را از جاده به ريل منتقل كنند

   دو الزام اصلي براي توس�عه حمل و نقل هوايي در كشور، افزايش تعداد هواپيما و رشد نيروي انساني است البته نيازمند فاكتورهاي جانبي 
هم براي توسعه حمل و نقل هوايي هستيم كه اهميت آنها نسبت به اين دو الزام اصلي كمتر است

   فرس�ودگي ناوگان و نبود زيرس�اخت مناس�ب در بخش حمل و نقل عمومي جاده اي به عنوان چالش هاي پيش روي اين نوع از حمل و نقل 
محسوب مي شود كه براي توسعه حمل ونقل جاده اي بايد شاهد نوسازي ناوگان و بهبود زيرساخت هاي حمل و نقلي باشيم

برش



دانش و فن10دنياي فناوري

با   تداوم روند قطعي شبكه جهاني اينترنت

كسب وكارهاي كوچك باخت دادند
گروه دانش و فن   

اگرچه در س��اعات ابتدايي قطعي اينترن��ت، تصور بر اين 
بود كه ش��بكه ارتباطي به كلي قطع شده، اما چند ساعت 
بعد، مشخص ش��د كه س��ايت هاي داخلي همچنان در 
دسترس قرار دارند، اتفاقي كه در نتيجه راه اندازي شبكه 
ملي اطالعات عنوان شد. بانك ها، خبرگزاري ها، سايت هاي 
داخلي خريدوفروش و حمل  ونقل، حتي اقدام به ارس��ال 
پيامك هايي به مشتريان خود كردند تا وضعيت حيات خود 
را اعالم كرده و اينكه كاربران مي توانند توسط لينك هايي 
كه برايشان ارسال شده، خدمات مورد نظرشان را دريافت 
كنند. البته مشكالت دسترسي به اينترنت از گوشي هاي 
موبايل و برخي از شبكه هاي ثابت مانع از اين بود كه شيريني 
اس��تفاده از اولين ثمرات ش��بكه ملي اطالعات مشهود 
باش��د و از طرفي، قطعي ارتب��اط جهاني، همچنان باعث 
تلخي كام مردم بود. موضوع ديگر در عين فعاليت بي وقفه 
كسب وكارهاي بزرگ، كسب وكارهاي كوچكي بودند كه يا 
سرورهايشان داخلي نبود يا بستر فعاليتشان در شبكه هاي 
اجتماعي و پيام رسان ها قرار داشت و با تعطيلي اين ابزارها، 
در معرض خطر قرار گرفتند. اتفاق مشابه تعطيلي اينترنت 
براي كس��ب وكارهاي نوپا و مشاغل خرد، پيش از اين هم 
با فيلترينگ تلگ��رام رخ داده بود و هم��ان زمان هم اعالم 
شد مش��اغل زيادي نابود شدند و ش��غل هاي مستقيم و 
غيرمستقيم بسياري به واسطه اين تصميم از دست رفتند 
و اي��ن اتفاق بار ديگر با تعطيلي چندروزه ش��بكه جهاني 
اينترنت رخ داده است، هرچند بسياري از مسووالن معتقدند 
درص��ورت راه اندازي تمام و كمال ش��بكه ملي اطالعات، 
اين كسب وكارها  مي توانستند به اين شبكه منتقل شوند 
تا از نابودي يك ش��به آنها جلوگيري شود. در حال حاضر 
محدوديت دسترسي به ش��بكه ها و سايت هاي جهاني، 
موجب نارضايتي فعاالن اين حوزه شده است، زيرا بسياري 
از خدماتي كه پيش از اين دسترسي به آنها از طريق اينترنت 
با سهولت انجام مي شد، در دسترس نيست و اگرچه بخشي 
از خدمات ارايه ش��ده در اينترنت به مردم، اكنون از طريق 
شبكه ملي اطالعات امكان پذير است، اما به نظر مي رسد 
اين فضا هنوز پاسخگوي نياز مردم نيست. محمدحسن 
انتظاري -عضو ش��وراي عالي فضاي مجازي- گله مندي 
مردم از مشكالت به وجود آمد در ارتباطات با قطع اينترنت 
را به جا دانس��ت و اظهار كرد: »6 سال پيش شوراي عالي 
فضاي مجازي احتمال بروز اين مش��كل به شكل امروزي 
را پيش بين��ي كرده بود به همين دليل راه اندازي ش��بكه 
ملي اطالعات تصويب شد. اگر شبكه ملي اطالعات به طور 
كامل و موثر راه مي افتاد در شرايط كنوني مي توانستيم آن 
را جايگزين اينترنت كنيم. اگر اين شبكه راه اندازي مي شد 
و اقتصاد در فضاي مجازي بر بستر داخلي شكل مي گرفت، 
اكنون شاهد مشكالت و نارضايتي مردم نبوديم.« اين در 
حالي است كه حجت نظري -عضو كميسيون فرهنگي و 

اجتماعي شوراي اسالمي شهر تهران- روز گذشته در جلسه 
اين شورا اظهار كرد: واقعيت اين است كه نمي شود با بال هاي 
گنجشك جس��م عقاب را به پرواز درآورد، ما نمي توانيم با 
اينترنت ملي و با محصور كردن خودمان در ظرف جغرافيايي 
خودمان، با دنيا رقابت كنيم. امروز عده اي در كشور در تالش 
هس��تند تا وضع موجود را حفظ كنند و اينترنت ملي را 
جايگزين اينترنت كنند، در حالي كه اگر اين اتفاق رخ دهد، 

قطعا نمي تواند ما را به اهداف واال نزديك كند.«

 ضرر  به كسب وكارها با اختالل در اينترنت
در اين راستا رضا الفت نسب -عضو هيات مديره اتحاديه 
كس��ب وكارهاي مجازي- در گفت وگو با »تعادل«، با 
اشاره به روند ادامه دار شدن قطعي اينترنت، درباره ميزان 
آسيبي كه به  كسب وكارهاي اينترنتي وارد شده گفت: 
»برآوردي از آسيبي كه به كسب  وكارها وارد شده وجود 
ندارد اما روشن است كه كار ما در بستر فضاي مجازي و 
اينترنت است، بنابراين هرچقدر اين فضا مختل شود، ما 
ضرر مي كنيم. اميدواريم كه اين موضوع هرچه سريع تر 
حل وفصل ش��ود، زيرا اگر بخواهد ادامه دار باشد كار ما 
سخت مي شود.« وي ادامه داد: »يك موضوع مهم كه بايد 
بيشتر به آن توجه شود، توسعه كسب وكارهاي مجازي 

است كه نياز به ابزارهايي دارند كه االن از دسترس خارج 
شده و ما منتظريم اينترنت به روال درست برسد و موضوع 
ديگر اينكه دسترس��ي ها به صورت كامل باز مي شود. 
در حال حاضر بيش��تر روي اينترنت موبايل و اپراتورها 
مشكل داريم كه ارتباطشان خيلي پايدار نيست اگرچه 
ارتباطات در ADSL  تا حدي خوب است و همه از جمله 
وزارت ارتباطات تالش مي كنند و اميدواريم موضوع حل 
شود.« عضو هيات مديره اتحاديه كسب وكارهاي مجازي 
در پاس��خ به شرايط كس��ب وكارهايي كه از سرورهاي 
داخلي اس��تفاده مي كنند، بيان ك��رد: »وقتي اتفاقات 
مشابه اين روزها رخ مي دهد، يك سري دسترسي هاي 
خارج از كش��ور را قطع  مي كنند كه طبيعي است، زيرا 
موضوع امنيت براي هر كش��وري مهم اس��ت. در اين 
شرايط كسب وكارهايي كه سرورهايشان خارج از كشور 
باشد، واقعا دچار مشكالت جدي مي شوند. پيش از اين 
ما و بسياري از سازمان هاي ديگر هشدار داده بوديم كه 
كسب وكارها سرور خود را به داخل كشور منتقل كنند 
يا اينكه اصطالحا هاستشان داخل ايران باشد، خصوصا 
براي مواقع اين چنيني. در حال حاضر كسب وكارهاي 
بزرگي هستند كه مشكلي ندارند و ارتباطاتشان پايدار 
است. به همين دليل توصيه ما اين است كه كسب وكارها 

سرورهايشان را به داخل منتقل كنند، حتي اگر به اين كار 
عالقه ندارند و شايد هزينه هايش هم برايشان باالتر باشد، 
اما به ريسكش نمي ارزد كه سرورها را منتقل نكنند. همين 
االن هم اين امكان وجود دارد و مي توانند به ديتاسنترهاي 
رسمي در حوزه سرور مراجعه كنند و سرورهاي خارج از 

كشور را به داخل كشور انتقال دهند.«
الفت نس��ب درباره علت هزينه هاي باالي س��رورهاي 
داخلي توضيح داد: »اين كار زيرساخت هايي نياز دارد. 
ما در ابتداي راه هستيم و هنوز در اين حوزه خيلي جلو 
نرفتي��م و مي خواهيم روي پاي خودم��ان جلو برويم. 
بخش��ي از هزينه هاي اين كار باالست، چون تجهيزات 
و سخت افزارهايي براي زيرس��اخت اين كار نياز است 
كه از خارج از كش��ور مي آيد و به دليل شرايط تحريمي 
با قيمت چندبرابري دست ما مي رسد. اينها باعث شده 
هزينه ها باالتر برود اما باز هم مي ارزد و حداقل ش��رايط 
پايدار است و اگر اتفاقي هم بيفتد، اختالل كوچكي است 
كه سريع رفع مي شود.« وي همچنين درباره كيفيت 
سرورهاي داخلي اظهار كرد: »كاربر خارجي نمي تواند از 
سرويس هايي كه توسط كسب وكارهاي ما ارايه مي شود 
استفاده كند، اما براي كاربر داخلي سرعت هاست ايراني 

به شدت باالتر است.«

 ج�و روان�ي موج�ود، مان�ع اس�تفاده از 
كسب وكارهاي اينترنتي است

عضو هيات مديره اتحاديه كسب وكارهاي مجازي درباره 
اينكه چند درصد از كس��ب وكارها س��رورهاي داخلي 
دارند، بيان كرد: »آمار دقيقي نيس��ت ام��ا تصور ما اين 
اس��ت كه بيش از 70 درصد از كس��ب وكارهاي داخلي 
از س��رورهاي داخلي استفاده مي كنند. كسب وكارهاي 
بزرگ از آنجايي كه سرورهايش��ان داخل كش��ور است، 
خيلي آسيب نديدند، يكسري از آنها هم سرورهايشان در 
ايران نبود كه در روزهاي گذشته سرورها را به ايران منتقل 
كردند و نهايتا اميدواريم كسب وكارهاي باقي مانده هم 
به تدريج سرورهايشان را به داخل كشور منتقل كنند.« 
الفت نسب در ادامه با بيان اينكه بحث اينترنت و افت فروش 
كسب وكارها در اين حوزه اهميت زيادي دارد، خاطرنشان 
كرد: »در فضايي مانند حال حاضر دسترس��ي كاربر به 
خدمات مشكل مي ش��ود. اكنون با استفاده از اينترنت 
موبايل به راحتي نمي توان به بسياري از سايت ها دسترسي 
پيدا كرد و ما اين را به اپراتورها هم اعالم كرديم كه شرايط 
ناپايدار است، هرچند ممكن است اينترنت ثابت مشكلي 
نداشته باشد. موضوع ديگر هم جو رواني است كه در جامعه 
وجود دارد و باعث مي شود مردم كمتر تمايلي به استفاده از 

كسب وكارهاي اينترنتي داشته باشند.«
الفت نسب همچنين با تاكيد بر لزوم تقويت زيرساخت هاي 
داخلي، اظهار كرد: »شبكه ملي اطالعات بايد قوي تر شود و 
ما زيرساختي داشته باشيم كه اگر خواستيم روزي اينترنت 
و ارتباطات بين الملل را براي چند ساعت و چند روز قطع 
كنيم، دسترس��ي هاي خودمان درست باشد. شايد حتي 
بايد بزرگ تر فكر كنيم، اينكه بخش خصوصي مي تواند نگاه 
بلندمدت تري داشته باشد و ما يك زبان برنامه نويسي بومي 
براي اين جور مواقع داش��ته باشيم، اما قطعا كساني كه به 
ارتباطات بين الملل نياز دارند، آسيب مي بينند. نمي گويم 
نمي شود كاري كرد كه برنامه نويسي ما تماما ايراني شود، 
مي شود اما زمان مي برد و ما نمي توانيم اينترنت را به صورت 
كامل قطع كنيم.« وي خاطرنش��ان كرد: »در حال حاضر 
بسياري از توسعه سايت ها با زبان هاي برنامه نويسي و كامال 
با اينترنت بين الملل است و دسترسي به آنها ابزار مي خواهد. 
مي توان سايتي ايجاد كرد كه آماده است و همه چيز دارد 
و به فكر توسعه اش هم نباشيم و آن را روي اينترنت ايران 
و ش��بكه ملي اطالعاتي كه كامل اس��ت، پياده كرد، اما به 
صورت مقطعي. اگر بخواهيم از ابزارهاي موجود در ارتباطات 
بين الملل استفاده كنيم، نياز داريم كه دسترسي ها باز باشد. 
حتي اگر زيرس��اخت هاي داخلي هم فراهم باشد و شبكه 
ملي اطالعات كامل باشد، نمي توان به صورت ادامه دار به 
آن نگاه كرد و حداقل بخش توسعه ما دچار مشكل مي شود. 
بنابراين اميدواريم شرايطي كه به وجود آمده سريع تر رفع 

و رجوع شود.«

خدمات بومي اپليكيشن هايي كه توسط استارت آپ هاي 
ايراني توسعه پيدا كرده اند، در نبود اينترنت جهاني فعال 
بوده و بس��تر قابل اتكايي براي ارايه خدم��ات به كاربران 
به ش��مار مي روند. به گزارش مهر، بومي س��ازي خدمات 
در فضاي مجازي از جمله تعاريفي اس��ت كه تحت عنوان 
»ضرورت ايجاد بس��تر خدمات پايه كاربردي براي عموم 
مردم« در س��ند الزامات شبكه ملي اطالعات بر آن تاكيد 
شده است. مطابق با الزاماتي كه براي شبكه ملي اطالعات 
تعريف شده، موضوع عدم اتكا به شبكه هاي خارجي، اختيار 
كامل فني و ايجاد ظرفيت براي شكل گيري خدمات بومي 
در اليه هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته تا اين شبكه به 
نحوي متناسب با نيازهاي كاربران طراحي شود كه خدمات 
بومي و اختصاصي روي آن به صورت مستقل از اينترنت، 
قاب��ل ارايه و دريافت باش��د. حال با توج��ه به محدوديت 
دسترس��ي پيش آمده در ش��بكه اينترنت كشور، شواهد 
نشان مي دهد كه شبكه ملي اطالعات تا حدودي توانسته 
با محورهاي فوق سازگار باشد و به نوعي به نياز كاربران در 
اين موارد، پاسخ دهد. چرا كه هم اكنون شبكه ملي اطالعات 
با مديريت مس��تقل كامال داخلي در حال فعاليت است و 
خدمات بومي آنالين نيز توانسته اند تا حد زيادي نيازهاي 
اوليه كاربران را پاسخگو باشند. در حال حاضر امكان عرضه 
انواع محتوا و خدمات ارتباطي سراسري براي آحاد مردم 
روي ش��بكه ملي اطالعات وج��ود دارد و ارايه دهندگان 
خدمات محتوايي، پيام رسان ها، فروشگاه هاي اينترنتي، 
بازارهاي اپليكيشن بومي، سرويس دهندگان حمل ونقل 

آنالين، س��ايت هاي دولتي و سرويس دهندگان بانكي در 
حال حاضر در دسترس قرار دارند و اختالالت مقطعي برخي 
خدمات دهندگان نيز به دليل وابستگي به گوگل و اتصال 
API آنها به اينترنت، در حال رفع شدن است. بيشترين نياز 
كاربران اينترنت را مي توان در دسترسي به خدماتي مانند 
پيام رسان ها، حمل ونقل و تاكس��ي آنالين، مسيرياب ها 
و نقش��ه، فروشگاه هاي اپليكيشن، اپليكيشن هاي بانكي 
و پرداخت، س��رويس هاي محتوايي مانند نمايش فيلم، 
موتور جس��ت وجو و ايمي��ل، خريد و ف��روش اينترنتي و 

كسب  وكارهاي آنالين، تقسيم بندي كرد.
هم اكنون با وجود محدوديت در دسترسي به شبكه اينترنت، 
بسياري از اين خدمات بر بستر شبكه ملي اطالعات قابل 
ارايه هستند و شواهد نش��ان مي دهد كه استارت آپ ها و 
كسب  وكارهاي آنالين با وجود اينترنت داخلي، فعال بوده 
و كاربران مي توانند نياز خود را از طريق آنها برطرف كنند. 
درحالي كه اكنون امكان دسترسي به سرويس دهنده هاي 
خارجي مانند واتس آپ و تلگرام حتي به واسطه فيلترشكن 
وجود ندارد، شبكه ملي اطالعات اين امكان را فراهم آورده 
تا كاربران بتوانند ميزان پاسخگويي و كاربرد پيام رسان هاي 
بومي را آزمايش كنند. اين ابزار ارتباطي كه بر بستر شبكه 
ملي اطالعات در دسترس قرار دارند، هر يك به نوعي نياز 
كاربران را در امكان ارسال پيام، تماس صوتي، ايجاد كانال 
و تراكنش مالي برطرف مي كنند و جايگزين مناسبي براي 
پيام رسان هاي خارجي هستند. البته اين شبكه هاي موبايلي 

هنوز امكان تماس تصويري را فعال نكرده اند. 

وضعيت سرويس دهي تاكسي هاي اينترنتي و حمل ونقل 
آنالين نيز نش��ان مي ده��د كه اين س��رويس دهندگان 
توانسته اند بدون وابستگي به ش��بكه اينترنت و از طريق 
زيرساخت هاي شبكه ملي اطالعات، به سرويس دهي خود 
ادامه دهند. اگرچه در مقطعي ارايه خدمات از س��وي اين 
اپليكيشن ها با اختالالت مقطعي همراه بود اما در حال حاضر 
وضعيت خدمات رساني اين كسب وكارها به وضعيت پايدار 
رسيده است. از آنجايي كه تا پيش از اين بخشي از IPهايي كه 
برخي از اين كسب وكارها استفاده مي كردند خارجي بود، در 
زمان محدوديت دسترسي به اينترنت دچار مشكل مقطعي 
شدند اما هم اكنون با جابه جايي آدرس IP به داخل كشور، 
مشكل ارتباطاتشان حل شده است. از اين رو سرويس هاي 
تاكسي آنالين اين امكان را فراهم كرده اند تا كاربران با اتصال 

به شبكه داخلي از آنها استفاده كنند.
از طرفي وابستگي كاربران ايراني به نرم افزار مسيرياب »ويز« 
با س��رويس هاي كارآمد بومي روزب��ه روز كاهش مي يابد. 
هم اكنون نيز با توجه به نبود اينترنت، اين س��رويس هاي 
بومي به راحتي كاربران را به سمت مسير مورد نظر هدايت 
مي كنند. اپليكيش��ن هاي بومي كه در حوزه مسيريابي و 
نقشه فعال هستند مي توانند در بستر شبكه ملي اطالعات، 

جايگزيني براي ويز و گوگل مپس باشند.
البته با وجود شبكه ملي اطالعات لزوم قطع وابستگي به 
موتورهاي جست وجو، ايميل و مرورگر خارجي احساس 
مي شود و ظرفيت س��ازي در اين بخش به عنوان خدمات 
پايه كاربردي در شبكه ملي اطالعات كامال ضروري است، 

زيرا شواهد نشان مي دهد جويشگرهاي بومي و ايميل هاي 
ايراني، آن طور كه بايد كاربردي نبوده و پاس��خگوي نياز 
كاربران نيستند. قطع وابس��تگي به موتور جست وجوي 
گوگل با سرويس هاي بومي مانند »پارسي جو« و »يوز« قابل 
تحقق است. اگرچه اين سرويس دهنده ها هنوز نتوانسته اند 
آنطور كه بايد نياز كاربران را در حجم وسيع پاسخگو باشند 
اما بخشي از اين ناتواني در پاسخگويي را بايد به عدم مراجعه 
كاربران به اين سرويس دهنده و ارزيابي ميزان تاب آوري آنها 
مربوط دانست. در زمينه ايميل نيز سرويس دهنده ايميل 
»اي��ران دات آي آر« به عنوان جايگزيني براي ايميل هايي 
مانند گوگل و ياهو مي تواند فعاليت كند و اين مستلزم آن 
اس��ت كه ظرفيت اين سرويس، براي اين حجم از كاربران 

قابل اتكا باشد. در كنار اين خدمات، مرورگر بومي »ساينا« 
نيز مي تواند مرورگري براي جايگزيني با اينترنت اكسپلورر، 

موزيال و كروم باشد.
بررسي ها نشان مي دهد كه اپليكيشن هاي خدمات بانكي 
و پرداخت در كنار س��ايت هاي داخلي بانك ها و خدمات 
دولتي در سايه شبكه ملي اطالعات برقرار هستند و امكان 
پرداخت امن بر اين بستر بدون وابستگي به اينترنت، فراهم 
است. همچنين اپليكيشن هاي سرويس دهنده محتوا مانند 
فيلم، سايت هاي داخلي خريد و فروش كاال و كسب  وكارهاي 
اينترنتي كه پيش از اين ميزباني خود را به داخل كش��ور 
منتقل كرده بودند نيز در شرايط فعلي مي توانند به فعاليت 

خود ادامه دهند.

خدمات آنالين بومي در نبود  اينترنت

وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات گف��ت: »بازار فناوري 
اطالعات كشور از ۱۹ هزار ميليارد تومان در ابتداي دولت 
يازدهم به بيش از ۴0 هزار ميليارد تومان در سال ۹7 رسيد، 
اگرچه اين رشد كافي نبوده و فعاليت ها بايد براي افزايش آن 

ادامه داشته باشد.«
به گزارش ايرنا، محمدجواد آذري جهرمي روز سه ش��نبه 
در حاش��يه س��يزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت 
استراتژيك در س��الن اجالس س��ران، اظهار كرد: »رفع 
محدوديت اينترنت بر عهده ش��وراي امنيت كشور است 
و آنها باي��د در اين زمينه اقدام كنن��د.« وي درباره ميزان 
خس��ارت وارده به فعاالن كسب وكارهاي نوپا در پي قطع 
و محدوديت اينترنت اظهار بي اطالعي ك��رد و افزود: »به 
زودي بررسي هاي الزم انجام شده و درباره آمار و اطالعات، 

اطالع رساني خواهد شد.«
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات همچنين در اين كنفرانس 
بيان كرد: »دولت در بخش كسب وكارهاي نوپا و اس. ام. اي ها 
)بنگاه هاي كوچك و متوسط( نبايد تنها به تدوين قانون 
بس��نده كند و عالوه بر قانون گ��ذاري و تصدي گري، بايد 
تس��هيل گر امور نيز باش��د.« وي بر لزوم حمايت دولت از 

كس��ب وكارهاي نوين تاكيد كرد و گف��ت: »تامين مالي 
اين بخش از ضرورياتي اس��ت كه بايد به آن توجه شود.« 
آذري جهرم��ي با بيان اينكه در ش��رايط فعلي دولت تنها 
نقش تصدي گري دارد، ادامه داد: »به دنبال آن هستيم تا 
طرح هاي حمايت از كس��ب وكارهاي نوپا را در دولت ارايه 
دهيم تا بتواند تسهيل گر امور اين كسب وكارها باشد با اين 
حال در دستگاه هاي مختلف با مقاومت هايي در اين زمينه 
روبه رو هستيم. بايد دانش مديريت در قالب استارت آپ ها و 
اس. ام. اي ها گنجانده شده تا به عموم و به ويژه دولت عرضه 
شود.« وي با بيان اينكه نبايد اين دانش را ارزان در اختيار 
ديگران قرار داد، افزود: »مي توان با استفاده از كسب وكارهاي 
نوپا و استارت آپ ها، عالوه بر عرضه دانش مديريت، از اين 

مسير درآمدزايي نيز داشت.«
آذري جهرم��ي از آمادگ��ي وزارت ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات براي همكاري با اساتيد دانش مديريت خبر داد و 
گفت: »دانش مديريت دانشي پويا است و دولت نيز نيازمند 
تغييرات بزرگي است. بايد نگاه دولت به مردم تغيير كرده 
و تبديل به نگاه تعاملي ش��ود. تغيير براي دولت نيازمند 
آموزش اس��ت كه مي توان از طريق دان��ش مديريت اين 

آموزش ها را به مديران مربوطه ارايه كرد.« وزير ارتباطات 
با بيان اينكه بس��ياري از مديران كش��ور دانش الزم براي 
مديريت مجموعه خود را ندارند، تاكيد كرد: »اين موضوع 
خأل بزرگي ايجاد كرده كه با عرضه دانش مديريت در قالب 
استارت آپ مي توان آن را برطرف كرد.« وي از تدوين برنامه 
مدون حمايتي در دولت براي كسب وكارهاي نوپا خبر داد و 
گفت: »امروز با توجه به فشارهاي اقتصادي و كمبود منابع 
مالي در كشور اما ظرفيت بزرگي در بين جوانان وجود دارد 
و ۱7درصد آنها فارغ التحصيالن آي تي و آي سي تي هستند 
كه مي توان از اين ظرفيت براي اش��تغال زايي و توس��عه 
استفاده كرد.« وي بر ضرورت توجه به كسب وكارهاي خرد 
و متوسط تاكيد كرد و گفت: »اين شركت ها مي توانند در 

بخش خدمات توسعه مناسبي ايجاد كنند«
وزير ارتباطات با بيان اينكه در حال حاضر در جهان، رشد 
اقتصادي بخش صنعت و كش��اورزي رو به كاهش است، 
ادامه داد: »اما رشد اقتصادي بخش خدمات، شتاب بيشتري 
داش��ته و ايران مي تواند با توجه بيش��تر به استارت آپ ها 
و اس. ام. اي ها از اين رش��د برخوردار ش��ود. وي به تدوين 
استراتژي دولت براي هموار كردن رشد استارت آپ ها اشاره 

كرد و افزود: »فناوري مبتني بر ارتباطات و فناوري اطالعات 
مي تواند عالوه بر توسعه كشور، رفاه بيشتري به همراه داشته 
باشد.« آذري جهرمي به تكميل زيرساخت هاي ارتباطي 
كشور اشاره كرد و گفت: »اكنون همه شهرهاي كشور تحت 
پوشش نسل چهارم تلفن همراه هستند و بيش از ۸0 درصد 
روستاهاي كشور نيز به اين فناوري دسترسي دارند. هسته 
اصلي شبكه ملي اطالعات براي صيانت از كسب وكارها از 
مسائل مهمي بود كه دولت به آن پرداخت و زيرساخت هاي 
آن از دولت يازدهم آغاز و در اين دولت به كمال رسيد.  با اين 
فعاليت ها، بازار فناوري اطالعات كشور از ۱۹ هزار ميليارد 
تومان در ابتداي دولت يازدهم به بييش از ۴0 هزار ميليارد 
تومان در س��ال ۹7 رسيد، اگرچه اين رشد كافي نيست و 

فعاليت ها بايد براي افزايش آن ادامه داشته باشد.«
وي به فعاليت هاي معاونت علمي رياست جمهوري و وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات براي تسهيل امور اس ام اي ها 
و اس��تارت آپ ها اش��اره كرد و گفت: »وزارت ارتباطات در 
همين زمينه طرح نوآفرين را به دولت ارايه كرد. اين طرح 
مي تواند انقالبي در حمايت از كس��ب وكارهاي نوپا باشد. 
 ثمره رشد بخش ارتباطات و فناوري آن است در حالي كه 
رشد اقتصادي بخش كشاورزي و صنعت در اثر تحريم ها 
و فش��ارهاي اقتصادي با كاهش مواجه ش��ده اما رش��د 
بخش ارتباط ۱.7 درصد بوده و فناوري اطالعات نيز رشد 
۱.6 درصدي را نش��ان مي دهد.« وي اين رشد را ظرفيت 

درخشاني دانس��ت كه مي تواند براي رشد و توسعه كشور 
مورد استفاده قرار گيرد و بهبود وضعيت را به دنبال داشته 
باشد. وزير ارتباطات با اشاره به مشكالتي كه صدا و سيما براي 
اس ام اي ها و بخشي از فعاالن فناوري اطالعات ايجاد كرده 
است، گفت: »انتظار آن است كه صدا و سيما غل و زنجير را از 
پاي اين فعاالن باز كند تا بتوانند رشد خوبي را تجربه كنند«

وي با اشاره به ناآرامي هاي چند روز اخير كشور، اظهار كرد: 
»بنزين به تنهايي عامل آن نبوده و از همين رو به صالحديد 
مراجع امنيتي، اينترنت در اين چند روز با محدوديت هايي 
مواجه شد كه اين امر خسارات زيادي براي استارت آپ ها و 
اس ام اي ها به دنبال داشت. با وجود اين خسارت، به دليل 
وجود ش��بكه ملي اطالعات،  س��رويس هاي اين فعاالن 
پايدار و برقرار اس��ت كه اين خود امتيازي مثبت به شمار 
مي رود. همچنين اگر شبكه ملي اطالعات و زيرساخت هاي 
آن نبود، امروز ش��اهد حضور ۲.۵ ميلي��ون فعال حمل و 
نقل اينترنتي در مي��ان معترضان بودي��م.« وي به انجام 
تراكنش هاي مالي بانك ها بر بس��تر شبكه ملي اطالعات 
اشاره كرد و گفت: »وجود ش��بكه ملي اطالعات پايداري 
خوبي با وجود محدوديت هاي اينترنت براي فعاليت اين 
فعاالن داشته است. اينترنت و شبكه ملي اطالعات عالوه 
بر اينكه زيرساخت مناسبي براي شناسايي اس ام اي ها و 
استارت آپ هاست،  زمينه رشد و اعتالي آنها را هم فراهم 

مي آورد.«
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افزايش مرگ ومير بيماران 
قلبي با حمالت سايبري

تحقيقي جديد نشان مي دهد حمالت سايبري 
سبب مي شود زمان پاسخگويي بيمارستان ها به 
بيماران با بيماري هاي قلبي ۲/7 دقيقه افزايش 
يابد و در نتيجه مرگ و مير بيماران قلبي بيشتر 
شود. به گزارش مهر، حمالت سايبري نه تنها در 
سيستم هاي بيمارستاني اختالل ايجاد مي كنند، 
بلكه فرآيندهاي درماني را نيز مختل مي كنند زيرا 
سبب مي شوند سرعت واكنش تيم درماني نسبت 

به بيماران با شرايط قلبي بحراني بيشتر شود. 
تحقيقي جديد نشان مي دهد بيمارستان هايي 
كه با عمليات هك يا حمل��ه باج افزارها برخورد 
مي كنند با ۲/7 دقيقه تاخير نس��بت به بيماران 
داراي مشكالت قلبي پاسخ مي دهند. اطالعات 
نش��ان داده در نتيجه اين تاخير س��االنه در هر 
۱0هزار نفر دچار حمله قلبي تعداد مرگ ومير ۳6 

نفر بيشتر مي شود.
گروهي از محققان دانشگاه وندربيلت اطالعات 
مربوط به نش��ت هاي اطالعات بخش خدمات 
درماني در بيمارس��تان ها را بررس��ي كرده اند. 
اين محققان متوجه شدند كمتر از ۱0 درصد از 
۳000 بيمارستان تاييدشده در فهرست »وزارت 
بهداشت و خدمات درماني امريكا« با نوعي حمله 
سايبري روبه رو ش��ده اند. تالش ها براي برطرف 
كردن عمليات هك منجر به از دست رفتن زمان 
براي مراقبت هاي درماني مي شود. فعاليت ها براي 
برطرف كردن مشكالت فناوري مراحل درمان 

بيمار را مختل مي كند. 
به گفته لئو اسكانلون مدير سابق امنيت اطالعات 
در س��ازمان »وزارت بهداشت و خدمات درماني 
امريكا« ويروس واناكري در مي ۲0۱7 از طريق 
ش��كاف امنيتي در ويندوز سيستم هاي درماني 
قديمي منتش��ر ش��د. او مي گوي��د: »حمالت 
امنيت��ي به مرگ افراد منجر مي ش��ود.« پس از 
حمله ويروس واناكري اطالعات نشان داد نشت 
اطالعات بيش از ۱۲۹ ميليون دالر خسارت به بار 
آورده و به خدمات درماني بيماران خسارت زده 
است. بيش از ۱۹00 وقت ويزيت پزشك در ۸۱ 

بيمارستان كنسل شد.

تاثير هوش مصنوعي 
ديپ مايند در گوگل پلي

گوگل با انتشار پستي از به كارگيري الگوريتم هاي 
يادگيري ماشين و هوش مصنوعي براي بهبود 
سيستم جست وجوي پلي استور خبر داده است. 
به گزارش ديجياتو، گوگل پلي استور از بزرگ ترين 
ماركت هاي بازي و اپ در دنياست كه ماهانه بيش 
از ۲ ميلي��ارد كاربر فعال دارد. با توجه به ش��مار 
باالي اپ ها و كاربران اين س��رويس، ارايه نتايج 
دقيق حين جست وجو در آن اهميت بااليي دارد 
و گوگل براي دستيابي به اين هدف به استفاده از 

هوش مصنوعي روي آورده است.
گوگل ب��ا به كارگيري پلتف��رم هوش مصنوعي 
»ديپ مايند« نتايج جست وجو را براي هر كاربر بر 
اساس عاليق و ساليق وي شخصي سازي مي كند. 
اين شخصي س��ازي بر پايه سيستمي مشتمل 
بر س��ه مدل اصلي عملي ش��ده: مولد كانديد، 
مرتب كنن��ده و مدل بهينه س��ازي AI با اهداف 
چندگانه. مولد كانديد قادر به تحليل بيش از يك 
ميليون اپ و بازيابي مناسب ترين گزينه هاست. 
مدل مرتب كننده يا رتبه بندي هم اولويت هاي 
كاربر را از ابعاد مختلف پيش بيني مي كند. اين 
پيش بيني ها به مدل بهينه س��از AI وارد شده و 
پس از تحليل هاي خاص نتايج در اختيار كاربر 
قرار مي گيرد. اين نخستين باري نيست كه گوگل 
از پتانس��يل هاي پلتفرم هوش مصنوعي ديپ 
مايند براي ارتقاي كسب و كار و اندرويد خود بهره 
مي برد و قبال س��ازوكاري را براي بهبود عملكرد 
باتري در گوش��ي هاي اندرويد توسعه داده بود. 
همچنين موتور صوتي wavenet ديپ مايند 
هم مس��ووليت توليد صدا براي دستيار صوتي 

اسيستنت را بر عهده دارد.

تيك تاك سومين اپليكيشن 
پرمخاطب جهان شد

شبكه اجتماعي تيك تاك با ثبت ركورد ۱.۵ ميليارد 
دانلود، تبديل به سومين اپليكيشن پرمخاطب در 
ميان كاربران جهان شد. به گزارش ايسنا، اپليكيشن 
تيك تاك ك��ه در طول چندماه اخير با محبوبيت و 
استقبال بي نظيري از سوي كاربران فضاي مجازي 
مواجه شده، يك شبكه اجتماعي ويديومحور است 
كه نظر و توجه خيل عظيمي از كاربران اينترنت را به 

سوي خود جلب كرده است.
اكنون اپليكيشن تيك تاك با گذر از مرز ۱.۵ميليارد 
بار دانل��ود، موفق ش��ده اس��ت در جايگاه س��وم 
اپليكيش��ن هاي پرمخاطب و پردانلود بايستد و از 
بسياري ديگر از رقباي خود پيشي بگيرد. اين شبكه 
اجتماعي كه يك اپليكيشن چيني است، اعالم كرده 
كه مي خواهد سلطه فيس بوك و زيرمجموعه هايش 
يعني واتس آپ و اينستاگرام را از بين ببرد و موفق 
شده در آخرين رده بندي اپليكيشن هاي مختلف 
در س��ال ۲0۱۹ ميالدي، رتبه سومين اپليكيشن 
دانلودشده در دسته بندي غير بازي را از آن خود كند.

در آم��ار و گزارش هاي قبلي منتشرش��ده، بعد از 
وات��س آپ، فيس ب��وك مس��نجر و تيك ت��اك، 
اپليكيش��ن هايي نظير فيس بوك، اينس��تاگرام، 
ش��يرايت )Share It(، يوتي��وب، اليك ويدئ��و، 
نتفليكس، اسنپ چت، اسپاتيفاي، مرورگر اينترنتي 
UC browser، بيوگ��و، هات اس��تار، يوتي��وب 
موزيك، پيكس آرت فوتو اس��توديو، ام ايكس پلير، 
اوبر، توييتر و آمازون موفق شدند به ترتيب عنوان 
پرطرفدارترين اپليكيش��ن هاي دانلود ش��ده در 
پلتفرم هاي پلي استور و اپ استور را از آن خود كنند.
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»تعادل«چالشپيشرويكسبوكارهاينوينرابررسيميكند

نگاهيبهآماربازرسيهاياتاقاصناف

كسب و كار ضد تحريم

چه تعداد پرونده تخلف گرانفروشي به تعزيرات ارسال شد؟

گروهبنگاهها|
در ش��رايطي كه اقتصاد ايران ب��راي مقابله با دامنه 
وس��يع تحريم هاي اقتصادي تحميل شده بر كشور 
به دنبال راهكارهايي اس��ت كه از طري��ق آن بتواند 
جايگزين مطمئني براي درآمدهاي نفتي پيدا كند؛ 
مشاغل نوين و كس��ب و كار هاي دانش بنيان يكي از 
روش هايي اس��ت كه مي تواند به نيازهاي اقتصادي 
كشور در ش��رايط حساس فعلي پاس��خ دهد. اما در 
ش��رايطي كه كارشناسان اس��تفاده از ظرفيت هاي 
نوي��ن را مهم ترين نياز امروز بازار كس��ب و كار ايران 
براي عبور از چالش هاي پي��ش رو ارزيابي مي كنند، 
مشكالتي بر س��ر راه فعاليت اين نوع كسب و كار ها 
وجود دارد كه تازماني كه به اين مشكالت رسيدگي 
نشود، امكان ظرفيت سازي هاي نوين در فضاي كسب 
و كار كشور بيش��تر به يك روياي در دوردست شبيه 
اس��ت تا واقعيتي كه بتوان روي آن حساب جدي باز 
كرد. اما از منظر تحليلگران مهم ترين مش��كل پيش 
روي ش��ركت هاي دانش بنيان بي ثباتي سياست ها، 
قوانين و مقررات و رويه هاي ناظر بر كسب و كار است؛ 
ضمن اينكه غيرقابل پيش بيني ب��ودن قيمت مواد 
اوليه و محصوالت يكي ديگر از مشكالت مهم پيش 
روي شركت هاي دانش بنيان اس��ت. در كنار اين دو 
مورد؛ مشكالت ديگري نيز وجود دارد كه براي بهبود 
شاخص هاي فعاليت اين نوع كسب و كار ضروري به 
نظر مي رسند. موضوعاتي چون؛ دشواري تامين مالي 
از طريق بانك ها، برداشت هاي سليقه اي از قوانين و 
مقررات و وجود رقابت غيرمنصفانه بين شركت هاي 
دولتي و ش��به دولتي و ش��ركت هاي دانش بنيان و... 
از ديگر مش��كالت جدي اين نوع فعاليت هاست كه 
تصميم س��ازان در دولت و مجلس براي برون رفت از 

آنها بايد راهكار جدي بينديشند. 
ديروز رييس كميسيون دانش بنيان اتاق تعاون ايران 
با اشاره به همين قوانين دست و پاگير گفت: سازمان 
مالياتي با احياي پرونده هاي۵ سال گذشته، شركت ها 

را درگير كرده و در مواقعي ترمز ادامه فعاليت است.
مجيد محمدي با اش��اره ب��ه دس��تاوردهاي اقتصاد 
دانش بنيان در كشور در شرايط تحريم اظهار داشت: 
چند محصول داخلي در حوزه صنايع دفاعي را در سه 
بخش مورد بررسي قرار داديم؛ يك قسمت مواد اوليه 
داخلي، بخش ديگر مواد اوليه وارداتي غيرتحريمي و 
قسمت سوم نيز بخشي بود كه ناشي از وابستگي زياد 

به تحريم ها بود.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه مهم ترين مش��كل ما 
در بخش س��وم به دليل شدت وابستگي به تحريم ها 
بود، قسمت دوم يعني تامين مواد اوليه وارداتي زياد 
مشكل ساز نبود كه به همين دليل بومي سازي قسمت 

سوم به عنوان گلوگاه فعاليت را آغاز كرديم تا پس از 
آن وارد بومي سازي بخش دوم براي تامين مواد اوليه 

وارداتي شويم.
رييس كميس��يون دانش بنيان اتاق تع��اون ايران به 
قوانين و مقررات دست و پا گير كسب و كار در حوزه 
شركت هاي دانش بنيان اشاره كرد و افزود: متاسفانه 
قوانين كشور هميشه ثابت هستند و به روز نمي شوند، 
حتي قواني��ن و مقرراتي هم كه تصويب مي ش��وند 
برخ��الف واقعيات و رويكردهاي حمايتي اس��ت، به 
همين دلي��ل در برابر قوانين دس��ت و پا گير خنثي 
شديم و نمي جنگيم. محمدي با بيان اينكه هر چقدر 
اصرار كنيم كه فالن قانون اشتباه است و با روح توليد 
سازوگار نيس��ت هيچ نتيجه اي جز تلف كردن وقت 
ندارد، گفت: اين مقررات دست و پا گير در بخش هاي 
مختلف از جمله ماليات و تامين اجتماعي مانع فعاليت 

توليد است.
وي اف��زود: ما هم مي پذيريم كه كش��ور را بايد بدون 
فروش نفت اداره كنيم اما قرار نيست دارايي پنج سال 
پيش شركت ها را بررسي كنند؛ در حال حاضر سازمان 
مالياتي اي��ن پرونده ها را مجدد احيا كرده اس��ت و 
شركت ها درگير شدند كه در مواقعي واقعا مانع و ترمز 

ادامه فعاليت است. رييس كميسيون دانش بنيان اتاق 
تعاون ايران با تاكيد بر اينكه ما به اين نتيجه رسيديم 
كه بايد خود را با قوانين فعلي كشور وفق دهيم، درباره 
درخواس��ت كارآفرينان و توليدكنن��دگان از دولت 
گفت: ما به هيچ وجه دنبال معافيت مالياتي نيستيم 
چراك��ه معافيت رانت ايجاد مي كند؛ درخواس��ت ما 
اين است كه قانون تسهيل كننده فعاليت شركت ها 
باشد نه اينكه به صورت سليقه اي اجرا شود. سال ها 
است اعالم مي كنند كه پزشكان بايد ماليات بپردازند 
اما بر اس��اس آماري كه ارايه مي شود فقط ۴۰ درصد 
پزشكان دستگاه كارتخوان نصب كردند. محمدي با 
بيان اينكه قوانين مالي��ات و تامين اجتماعي بايد به 
گونه اي باشد كه مانع فعاليت شركت ها نشود، تاكيد 
كرد: بدون اغراق و ش��عار، مشكالت كشور با تكيه بر 
توان داخل قابل حل اس��ت. يك مثال عيني در اين 
خصوص قابل طرح است. حدود ۴ سال پيش دوره اي 
به نام انتقال فناوري از كره جنوبي به ايران، در كشور 
برگزار شد كه شركت ش��هرك هاي صنعتي متولي 

اجراي اين دوره بود.
وي ادام��ه داد: در هم��ان زم��ان ح��دود ۳۶۰ مورد 
مشكالت از واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتي 

اس��تحصال ش��د؛ اولين كاري كه كرديم اين بود كه 
ببينيم آيا مشكل اين ش��ركت ها در داخل قابل حل 
اس��ت يا خير؟ در همي��ن فرايند تكنول��وژي كه در 
اصفهان با مشكلي مواجه بود در تبريز قابل حل بود و 
نياز نبود از طريق شركت كره اي اين مشكل حل شود 

تا ارز هم از كشور خارج كنيم.
رييس كميسيون دانش بنيان اتاق تعاون ايران تاكيد 
كرد: متاس��فانه پايگاه اطالعات از وضعيت صنعت و 
واحدهاي صنعتي در كش��ور نداريم و عمده مشكل 
كشور در فقدان بانك اطالعات و آمار دقيق از فعاليت 
واحدهاي صنعتي مس��تقر در شهرك هاي صنعتي 
اس��ت. اگر بتوانيم پايگاه اطالع��ات اطلس صنعت 
كشور را راه اندازي كنيم قطعا گلوگاه هاي تحريم هم 
با تشكيل شركت هاي دانش بنيان در قالب كنسرسيوم 

و حمايت معاونت علمي و فناوري قابل حل است.

  چالش هاي پيش روي كسب و كار نوين
مهم ترين چالش پي��ش روي اين نوع كس��ب و كار 
كدام موارد اس��ت؟ اين پرسش و پرسش هايي از اين 
دست اين روزها به تناوب در ميان افراد و گروه هايي 
كه س��رگرم برنامه ريزي براي ورود به اين نوع كسب 

و كار هستند، به چشم مي خورد. محمود رضايي كه 
به عنوان محقق و پژوهش��گر در حوزه ش��ركت هاي 
دانش بنيان فعاليت مي كند در پاسخ به اين پرسش 
مي گويد: »نقدينگي مهم ترين مساله در بخش توليد 
به حس��اب مي رود كه با عدم تامين آن تمام فرايند 
توليد دچار آسيب مي شود. اين امر در كشور ما كامال 
فراموش ش��ده و زاويه نگاه به آن تبديل به يك زاويه 

تاريك شده است.«
اين محق��ق مس��اله بيم��ه را از ديگ��ر چالش هاي 
شركت هاي دانش بنيان نام برد و آن را برعكس ماهيت 
اصلي اش كه پشتوانه بخش هاي توليدي شركت هاي 
دانش بنيان است، نمي داند: »بيمه رويكرد »همراهي« 
با بخش هاي توليدي را ن��دارد؛ چراكه به جاي آنكه 
همراه اين بخش باشد، با انواع جريمه هاي بي دليل به 

سمت بخش هاي توليدي مي آيد.«
رضاي��ي موضوع ديگ��ري را كه اين روزه��ا برخي از 
مردم در اصطالحات اقتصادي نام آن را ش��نيدند از 
چالش هاي ديگر ش��ركت هاي دانش بنيان مي داند. 
وي شرايط دامپينگ يا همان كاهش قيمت فراتر از 
نرخ واقعي را يك چالش سخت داخلي دانست كه از 
نظر او برخي شركت ها با وارد شدن به آن فقط به فكر 
سود كوتاه مدت هستند و بازار كلي را خراب مي كنند.

او در ادامه مي گويد: حجم زيادي از محصوالت توليد 
شده در ش��ركت هاي دانش بنيان داخلي با كاالهاي 
توليد شده در برابر سطح بين المللي كيفيت قابل قبول 
و حتي بهتري دارند كه به جاي افتخار به اين مساله، 
سياست هاي نادرس��تي وارد كار مي شود كه از پايه 
شركت ها را نابود مي كند. متاسفانه برخي شركت هاي 
داخلي با سياس��ت قلع و قمع كردن رقيب خود وارد 

كارزار مي شوند. 
جالب اينجاس��ت كه اين فعال اقتص��ادي، هرچند 
مسائل ديگري چون تحريم ها را نيز جزو چالش هاي 
پرخطر حوزه شركت هاي دانش بنيان عنوان مي كند 
ولي آنها را مش��كل چندان ب��زرگ و غيرقابل حلي 
نمي بين��د چراكه اساس��ا محصوالت توليد ش��ده را 
راهي براي كاهش زيان تحريم ها مي داند و مي گويد: 
»ماهيت ش��ركت هاي دانش بني��ان اينگونه دقيقا 
راهي را مي خواهد برود كه ضرب��ه تحريم ها به بدنه 
بخش هاي گوناگون كشور را جبران سازد. شركت هاي 
دانش بنيان با سياس��ت تحريم ها درگير نمي شوند 
و به س��راغ س��اخت محصوالتي م��ي رود كه دولت 
و قس��مت هاي توليدي مختلف كش��ور را بي نياز از 
محص��والت و فناوري هاي تحريم ش��ده كنند. افق 
روش��ن ش��ركت هاي دانش بنيان نه تنه��ا تخريب 
تحريم ها بلكه صادركننده محصوالت به كشورهاي 

منطقه است.«

يكي از پرسش هاي اساس��ي كه اين روزها در اذهان 
عمومي وج��ود دارد؛ راهكاره��اي اجرايي و نظارتي 
دستگاه هاي مسوول براي مقابله با گراني هاست؛ در 
همين زمينه در روزهاي شنبه و يك شنبه اين هفته 
در مجموع ۴۰ هزار ۷۹۷ مورد بازرس��ي در س��طح 
كشور در حوزه عرضه انجام ش��ده است. در پاسخ به 
اين پرس��ش ها نهادهاي مسوول س��ازمان تعزيرات 
اعالم ك��رده كه براي 2ه��زار و ۷۴۶ متخلف صنفي 
پرونده تشكيل و براي رسيدگي هاي بعدي به تعزيرات 

حكومتي هر يك از استان ها ارسال شده است.
بنا بر اين گزارش بازرسان سازمان حمايت و بازرسان 
سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها، ۱۵ 
هزار و ۹۳۰ مورد بازرس��ي انجام داده و براي ۸۹۷ 

واحد صنفي و خدماتي گزارش تخلف به ارزش بيش 
از ۱۰ ميليارد و ۳۷۰ ميليون ريال صادر كرده اند.

همچنين در اين روز آمار بازرسي هاي اتاق اصناف در 
سطح كشور ۳ هزار و 2۳ مورد اعالم شده كه موجب 
تشكيل پرونده براي 2۸۰ واحد صنفي با ارزش ريالي 

بالغ بر ۸۴۵ ميليون ريال بوده است.
رو يك شنبه نيز همزمان با تداوم اين طرح در سطح 
كشور، بازرس��ان س��ازمان حمايت و سازمان هاي 
صنعت اس��تان ها با ۱۵ هزار و ۱۳۵ مورد بازرس��ي 
براي يكه��زار و ۶۷ متخلف ب��ه ارزش ۳2 ميليارد 
و ۵۴2 ميليون ريال تش��كيل پرونده داده و مراتب 
را جهت بررس��ي هاي بعدي ب��ه تعزيرات حكومتي 

ارجاع داده اند.

بازرس��ي اصن��اف در اي��ن روز ب��ا افزاي��ش تعداد 
بازرسي هاي خود به ۶ هزار و ۷۰۹ مورد، براي ۵۰2 
متخلف برگه گزارش تخلف ب��ا ارزش مجموع يك 

ميليارد و 2۶۳ ميليون ريال صادر كرده است.
همزمان با سهميه بندي بنزين در كشور و در راستاي 
جلوگي��ري از افزايش قيمت ان��واع كاال و خدمات 
در سطح عرضه، طرح تش��ديد بازرسي با همكاري 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 
بازرسي س��ازمان هاي صنعت اس��تان ها، بازرسي 
اصن��اف و همچني��ن تعزيرات حكومت��ي در حال 
اجراس��ت و با هرگونه تخلف گرانفروشي، احتكار و 

امتناع از عرضه به طور جدي برخورد مي شود.
آم��ار بازرس��ي هاي انجام گرفته به ص��ورت روزانه 

منتشر مي شود و همچنين مردم در صورت مواجهه 
با هرگونه تخلف صنفي به ويژه در حوزه گرانفروشي، 
احتكار و امتناع از عرضه مي توانند شكايات خود را 

به چه��ار روش حضوري، تلفن ۱2۴، س��امانه ثبت 
ش��كايت ۱2۴ و اپليكيش��ن آپ به اط��الع مراجع 

نظارتي جهت بررسي هاي الزم برسانند.

ليدرهاياغتشاشاتكرمانشاه
دستگيرشدند

كرمانش�اه|دادس��تان 
عمومي و انقالب اس��المي 
استان كرمانشاه گفت: اكثر 
ليدرهاي اغتشاش گران از 
سوي دستگاه هاي امنيتي 
استان كرمانشاه شناسايي و 
دستگير شده اند. به گزارش 
تسنيم، محمدحس��ين صادقي در جمع خبرنگاران 
با اش��اره به مج��ازات اش��رار و ناقضان قان��ون در اين 
كارش��كني هاي اخير و در رابطه با اعتراض به گراني 
بنزين اظهار داشت: اعتراض ش��هروندان اگر در مدار 
قانون باشد امري پذيرفته شده است اما بر هم زدن نظم 
عمومي  وتخريب اموال عموم��ي از روش هاي قانوني 
اعتراض قانونمند محس��وب نمي شود. وي با اشاره به 
اينكه ستاد تنظيم بازار، تعزيرات و اتحاديه هاي اصناف 
و بازار، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و سازمان 
معدن و تجارت بايد همگرايي داش��ته باش��ند گفت: 
تمام توان تالش خود را به كار بگيرند تا آثار اقتصادي 
ناشي از اين طرح معيش��ت مردم و زندگي روزانه را با 
تنگا و س��ختي مواجه نكند. صادقي با اشاره به اينكه 
اين افراد مسوول بايد با نظارت همه جانبه مانع افزايش 
قيمت كاالها و خدمات در بازار ش��وند و اين افزايش 
قيمت ها غيرقانوني است عنوان كرد: هر صنفي بخواهد 
كارشكني  كند به طور حتم از سوي دستگاه هاي قانوني 
با آنها برخورد خواهد شد و گشت هاي نظارتي از همين 
امروز در بازار فعال خواهند شد و نماينده دادستان در 

اين گشت ها حضور خواهد داشت.

بازبودنگرمخانههابراي
حمايتازاقشاربيخانمان

همدان| مدي��ر خدمات 
شهري شهرداري همدان با 
اشاره به باز بودن گرمخانه 
همدان در طول سال، گفت: 
هم اكن��ون تقريب��ا نصف 
ظرفيت گرمخانه پذيرش 
داريم و مي تواني��م دو برابر 
تعداد موجود را هم پوشش دهيم بنابراين نياز به افزايش 
ظرفيت نداريم. خانجاني در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
گرمخانه همدان از سال ۹۴ آغاز به كار كرده و خوشبختانه 
تاكنون يك روز هم تعطيل نشده است، اظهار كرد: با وجود 
اينكه گاهي اوقات تعميرات داشتيم، براي جلوگيري از 
بيرون ماندن افراد بي خانمان تعطيل نكرديم. وي با اشاره 
به دو طبقه بودن بناي گرمخان��ه بيان كرد: هم اكنون 
تقريبا نصف ظرفيت گرمخانه پذيرش داريم و مي توانيم 
دو برابر تعداد موجود را هم پوشش دهيم بنابراين نياز به 
افزايش ظرفيت نداريم. وي در پاسخ به اينكه از اين افراد 
درخواست شناسنامه هم نمي شود؟ گفت: گاه برخي از 
اين افراد حتي شناسنامه هم ندارند بنابراين درخواست 
نمي كنيم. به جز دو نفر از بي خانمان ها كه جوان بوده و 
2۰ ساله هستند، اغلب باالي ۴۵ سال سن دارند. وي با 
بيان اينكه در بين بي خانمان ها نقاش و نجار حرفه اي 
داريم كه وسيله و مكان الزم براي انجام كار در اختيارشان 
نيست، خاطرنشان كرد: حتي براي آغاز به كار آنها وام 
هم جور كرديم اما ضامن نداشتند اين در حالي است كه 
2۵ درصد بي خانمان ها با پيدا كردن ضامن مي توانند به 

زندگي شان برگردند.

خسارت۲۰ميلياردي
اغتشاشگرانبهاتاقالبرز

الب�رز| ريي��س ات��اق 
بازرگاني اس��تان البرز با 
بي��ان اينك��ه در حوادث 
اخير ب��ه تم��ام امكانات 
اتاق بازرگاني خس��ارت 
وارد ش��ده اس��ت، افزود: 
برآورد اوليه از خس��ارت 
2۰ ميليارد توماني حكايت دارد. رحيم بنامواليي در 
گفت وگو با ايسنا، با اشاره به حوادث اخير در استان 
البرز از وقوع آتش سوزي، آسيب به اموال و تجهيزات 
و س��رقت لوازم موجود در ساختمان اتاق بازرگاني 
البرز خبر داد و گفت: آس��يب زيادي به نمايشگاه 
موجود در ساختمان وارد شده است، اين نمايشگاه 
به نوعي نمايانگر اقتدار استان البرز در زمينه توليد و 
صنعت بود و در حال تبديل شدن به يك الگو براي 
كشور بود. بنامواليي اعالم كرد: ما در اين نمايشگاه 
سعي كرده بوديم هم مباحث رونق توليد، هم رونق 
صادرات و هم رونق اقتصادي را به نمايش بگذاريم 
و بين آنها ي��ك هم افزايي ايج��اد كنيم و با كمك 
استارتاپ ها به س��مت ايجاد زيرساختي براي حل 
مشكالت استان برويم. وي ادامه داد: عالوه بر سرقت 
بخش��ي از اموال موجود در ساختمان، آسيب هاي 
زيادي ه��م وارد كرده اند، اين گروه مخرب آموزش 
ديده بوده اند. رييس اتاق بازرگاني البرز با بيان اينكه 
پرونده هاي موجود در ات��اق بازرگاني پيش از بروز 
خسارت شديد جمع آوري شد، تصريح كرد: بايد با 

اين افراد به شدت برخورد شود.

كنارمردمهستيم
وگرانيراكنترلميكنيم

قزوين| استاندار قزوين 
گف��ت: م��ردم اطمينان 
داشته باشند در كنارشان 
هس��تيم و با كنترل بازار 
و نظ��ارت ب��ر قيمت ها 
نمي گذاريم اجراي طرح 
سوخت به افراد كم درآمد 

آسيب برساند و فشار اقتصادي بر آنها بيشتر شود.
هدايت اهلل جمالي پور بيان كرد: ضمن سپاس از مردم 
فهيم اس��تان كه با درك حساسيت شرايط كشور 
با موض��وع افزايش قيمت بنزين برخورد منطقي و 
آگاهانه داشتند و براي همراهي دولت در اجراي اين 
طرح مهم اقتصادي از حركت هاي غيرقانوني پرهيز 
كردند اعالم مي كنيم كه خوشبختانه در استان هيچ 
مشكلي نداشته ايم. جمالي پور افزود: البته ضدانقالب 
خيلي تالش كرد اس��تان قزوين را نيز به جوالنگاه 
براي تخريب و رفتارهاي غيراخالقي تبديل كند اما 
هوشياري مردم و اعتمادشان به مسووالن و حضور 
به موقع دستگاه هاي امنيتي و نظامي موجب آرامش 
و امنيت كامل استان شد. بنا بر اعالم روابط عمومي 
اس��تانداري قزوين، اس��تاندار قزوين تصريح كرد: 
تجمعاتي كه در قزوين شكل گرفت در راستاي بيان 
برخي از اعتراض��ات به نگراني در خصوص افزايش 
قيمت ساير كاالها بود كه با شنيدن اعتراضات توسط 
مسووالن اقناع الزم صورت گرفت و ما هم از روز اول 
در بين مردم حضور يافتيم و به مردم توضيح داديم 

شرايط چيست تا همراه دولت شوند.

بازاراصفهانبهشرايطعادي
بازگشتهاست

اصفه�ان| رييس اتاق 
اصناف اصفهان مي گويد: 
ات��اق اصن��اف در جهت 
مقابل��ه ب��ا گران��ي تنها 
مباحث نظارتي را پيگيري 
مي كند، اما به علت فراواني 
كاال در بسياري اقالم حتي 

با كاهش قيمت مواجه هستيم.
رسول جهانگيري در گفت وگو با ايسنا، در خصوص 
وضعيت اصناف بعد از افزايش ن��رخ بنزين، اظهار 
كرد: در روزهاي اخير كه بحث حمل و نقل اندكي 
مختل شد قيمت گوشت مرغ كاهش يافت و در حال 
حاضر چيزي به عنوان افزايش نرخ در اصفهان نداريم 
مگر اينكه از مبدا يا كارخانه تغييراتي در قيمت ها 

ايجاد شود.
وي در خصوص صنوفي كه ارتباط مس��تقيمي با 
بنزين دارند، گفت: س��هميه بنزي��ن اين صنوف از 
جمله پيك موتوري، وانت تلفني، تاكسي تلفني ها، 
آموزشگاه هاي رانندگي و ... در كميسيون تنظيم بازار 

كشور بررسي و لحاظ شده است.
جهانگيري تاكيد كرد: خوشبختانه اصفهان مشكلي 
بابت كمبود كاال به علت افزايش قيمت بنزين ندارد.

رييس اتاق اصناف اصفهان همچنين درباره تعطيلي 
بازار اصفهان در روز گذش��ته، گفت: يكي از داليل 
تعطيلي بازار اصفهان مباحث امنيتي بود كه با جلسه 
امروز مشكل خاصي نخواهيم داشت و بازار اصفهان 

صد درصد باز خواهد بود.
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 ذره بين استاندارد كردستان  
روي نازل هاي سوخت

سنندج| مديركل استاندارد استان كردستان، 
گفت: در راستاي كنترل نازل هاي سوخت مايع 
شهرستان قروه، در آبان ماه سال جاري اين نازل ها 
زير ذره بين استاندارد كردستان قرار گرفت. ژيال 
يزداني در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: براي تامين 
خواسته هاي مردمي و در راس��تاي اطمينان از 
صحت عملكرد نازل هاي سوخت مايع در سطح 
شهرستان قروه گشت مشتركي با حضور نماينده 
استاندارد در شهرستان قروه، نماينده دادستان 
و كارشناس��ان مركز پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
اين شهرس��تان صورت گفت. وي تاكيد كرد: با 
توجه به بررسي هاي آزمون دقيق از جايگاه هاي 
سوخت مايع، در سطح اين شهرستان هيچ گونه 
كم فروشي مشاهده نشده است. مديركل استاندارد 
كردستان، همچنين از كنترل ۴۷۰ دستگاه نازل 
سوخت در آبان ماه امسال در كردستان خبر داد. 
وي افزود: پيرو برنامه كنترل نازل هاي س��وخت 
مايع كه در سطح استان هر ۴ ماه يك بار صورت 
مي گيرد، آزمايشگاه تاييد صالحيت شده اداره كل 
استاندارد كردستان، با همكاري كارشناسان مركز 
پخش فرآورده هاي نفتي استان كردستان، كليه 
نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع سطح 
استان را در راستاي اندازه شناسي قانوني و ممانعت 

از كم فروشي مورد آزمون و كنترل قرار داده اند.

دستگيري هكر اينستاگرام 
شهروندان در مازندران

ساري| رييس پليس فتا مازندران از دستگيري 
هكر حرفه اي و س��ابقه دار كه ب��ا هك صفحات 
شخصي شهروندان در اينستاگرام ۵ ميليارد ريال 
به جيب زد در استان خبر داد. حسن محمدنژاد در 
تشريح اين خبر گفت: در پي مراجعه ۳ شهروند به 
پليس فتا و طرح شكايتي مبني بر هك صفحات 
ش��خصي اينس��تاگرام و در پي آن ارسال لينك 
جعلي بانك ب��ه فالوورهاي آنان به منظور خريد 
جزوه و برداشت از حس��اب بانكي آنان موضوع 

دردستور كار پليس قرار گرفت.
رييس پليس فت��ا مازندران خاطرنش��ان كرد: 
كارآگاهان و كارشناس��ان پليس فتا دريافتند، 
متهم براي فرار از دست قانون و عدم شناسايي، 
محل زندگي خود را ترك و به شهرهاي مركزي 
كشور متواري شده است. محمدنژاد گفت: با انجام 
اقدامات اطالعاتي محل اختفاء متهم شناسايي و با 
هماهنگي مرجع قضايي وي در عملياتي ضربتي و 

غافلگيرانه دستگير شد.
وي با بيان اينكه در بازرسي از مخفيگاه متهم ۳۸۰ 
ميليون ريال وجه نقد به همراه ۱2۰ عدد س��يم 
كارت و ۶۴۴ كارت بانكي كشف شد، افزود: متهم 
در تحقيقات انجام شده به بزه انتسابي و برداشت 
غيرمجاز از حساب بانكي شهروندان به ارزش ۵ 

ميليارد ريال اقرار كرد.

 تحويل ۲۰۰ دستگاه كانكس 
به زلزله زدگان ميانه و سراب

تبريز|مدي��ركل مديريت بحران اس��تانداري 
آذربايجان شرقي از تحويل 2۰۰ دستگاه كانكس 
به زلزله زدگان شهرس��تان ميانه و س��راب خبر 
داد. هنربر مديركل مديريت بحران اس��تانداري 
آذربايجان شرقي گفت: ۱۰۰۰ خانوار در مناطق 
زلزله زده منتظر دريافت وام بالعوض ده ميليون 
توماني هستند كه به ۵۰۸ خانوار ۳ ميليون تومان 
وام بالعوض پرداخت شده و ۷ ميليون تومان نيز به 
آنها پرداخت خواهد شد و ۴۹2 خانوار نيز منتظر 
دريافت اين وام هستند. او افزود: ۸۰ كانكس نيز 
ام��روز در مناطق زلزله زده توزيع خواهد ش��د و 
دهياران در حال تحويل وس��ايل گرمايش��ي به 

خانواده هايي كه در چادر اقامت دارند هستند.
هنربر گف��ت: در خانواده هايي ك��ه در چادر ها 
اقامت دارند تمهي��دات الزم و امكاناتي از قبيل 
هيتر، نايلون، پتو، و ... داده شده است. او گفت: 
برخي از اين خانواده ها ني��ز در خانه اقوام خود 

سكني گزيده اند.

تالش براي يافتن ۲ گردشگر 
فرانسوي در ماسوله

رشت|تالش امدادگران جمعيت هالل احمر 
براي يافتن 2 گردش��گر فرانس��وي در ماسوله 
ادامه دارد. مهدي ولي پور، مديرعامل جمعيت 
هالل احمر گيالن ديروز گفت: 2 گردشگر زن و 
مرد فرانسوي كه از زنجان عازم گيالن بودند در 
روستاي آندره ماسوله گم شدند. او افزود: 2 تيم 
امدادي براي پيدا كردن 2 گردش��گر فرانسوي 

تالش مي كنند.

 خروج قطار تهران-تبريز
 از ريل

تبريز|دو واگن از قطار تهران-تبريز در محدوده 
ايستگاه سهند از ريل خارج شد.

شاپور ارسالني مديركل راه آهن آذربايجان شرقي 
گفت: 2 واگن از قطار مسافري تهران � تبريز بامداد 
روز سه شنبه در محدوده ايستگاه سهند از ريل 
خارج شد. او افزود: اين حادثه حدود ساعت 2۰: ۶ 
بامداد روز سه شنبه اتفاق افتاده وهيچ گونه تلفات 

جاني و مالي نداشته است.
ارس��الني ادام��ه داد: با حضور عوام��ل امدادي 
راه آهن مسير تا ساعت ۱۰ بازگشايي و به حالت 

عادي باز گشت.
گفتني است اين قطار شب گذشته با ۳۵۰ مسافر 

تهران را به مقصد تبريز ترك كرده بود.

چهرههاياستاني
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ساالنه۶۰هزارنفردرايرانبهدليلمصرفدخانيات،جانخودراازدستميدهند

30 هزار ميليارد تومان، هزينه ساالنه دخانيات بر سالمت

مستمري150هزارتومانيبهزيستيكفافنميدهد

حمايتقانونازکودکانبیسرپرستوبدسرپرستومعضلنبودآمارها

هر سال، ۶۰ هزار نفر در ايران به دليل مصرف دخانيات، 
جان خود را از دست مي دهند اما اين آمار در حالي است 
كه بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني، ماليات 
بر دخانيات در تمام كش��ورها باي��د حدود ۷۰ درصد 
افزايش يافته تا ميزان مصرف آن كاهش پيدا كند، با 
اين وجود ايران هنوز موفق به اجراي اين توصيه نشده 
است در حالي كه يكي از بندهاي سند ملي پيشگيري 
و مبارزه با بيماري هاي غيرواگير كه ايران در سال ۹۳ 
براي انجام آن متعهد ش��ده است، كاهش محسوس 
مصرف دخانيات در كش��ور بوده ك��ه طبق آن بايد تا 
سال ۲۰۲۵ ميزان مصرف سيگار را ۳۰ درصد كاهش 
دهد. با اين حال كشمكش مجلس، وزارت بهداشت 
و صنايع دخاني بر س��ر افزايش مالي��ات بر دخانيات 
در س��ال هاي اخير در حالي است كه قيمت سيگار به 
دنبال افزايش قيمت ارز افزايش پيدا كرد اما نه تنها اين 
افزايش قيمت عوايدي براي وزارت بهداشت نداشت 
و همراه با سياس��ت هاي مالياتي كشور نبود، بلكه به 
گفته  كارشناسان، گراني دخانيات تاثيري در مصرف 
س��يگار نداش��ته و هنوز هم بار مالي ناشي از مصرف 
آن بر دوش نظام سالمت سنگيني مي كند، تا جايي 
 كه به گفته مس��ووالن مصرف م��واد دخاني، بيش از 
1۰۰ هزار ميليارد براي دولت هزينه داشته كه از اين 
رقم ۳۰ هزار ميليارد تومان بار مالي است كه به نظام 

سالمت وارد مي شود.

هزينه110هزارميلي�ارديدخانياتبراي
دولت

مطابق ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، بايد هر سال 
1۰ درصد ع��وارض براي توليدات داخلي محصوالت 
 دخاني، 1۵ درصد عوارض براي توليدات مش��ترك، 
۲۵ درصد عوارض براي برندهاي خارجي كه در داخل 
توليد مي شوند و 4۰ درصد عوارض براي واردات اين 
محصوالت اعمال شود اما مسووالن وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي معتقدند اين مصوبه تاكنون 
اجرا نشده است. اين وضعيت در حالي است كه افزايش 
1۰۰ توماني قيمت هر پاكت سيگار بر اساس اليحه 
بودجه ۹8 هم در مجلس راي نياورد در حالي كه اين 
افزايش مي توانست ۳۰۰ ميليارد تومان درآمد براي 
كشور داشته باشد كه قرار بود بخشي از آن به سازمان 
بهزيستي كشور داده شود و حاال بايد ديد وضعيت در 
اليحه بودجه ۹۹ به چه س��متي هدايت مي شود. اين 
وضعيت در حالي اس��ت كه به گفته رييس دبيرخانه 
ستاد كشوري كنترل دخانيات وزارت بهداشت ساالنه 

۶۰ هزار نفر به دليل مص��رف دخانيات، جان خود را 
از دس��ت مي دهند. بهزاد ولي زاده درباره اين موضوع 
گفت: مصرف م��واد دخاني در كش��ور منجر به بروز 
بيماري هايي مي شود كه نزديك به ۳۰ هزار ميليارد 
تومان، هزينه براي نظام سالمت دارد و در حالت كلي، 
هزين��ه اي كه مصرف مواد دخان��ي به دولت تحميل 

مي كند، بيش از 11۰ هزار ميليارد تومان است.
ول��ي زاده با انتقاد از برخي تالش ها براي تس��هيل در 
مصرف مواد دخاني به خصوص قليان در كشور، گفت: 
مس��ووالن اگر از قوانيني كه در جهت كاهش مصرف 
مواد دخاني در كشور اتفاق است، مراقبت نكنند، در 
آينده اي نزديك شاهد طغيان بيماري ها و سرطان هاي 
ناشي از مصرف مواد دخاني خواهيم بود. همه كشورها 
به سمت اقداماتي در جهت كاهش مصرف مواد دخاني 
مي روند، م��ا نبايد قوانيني وضع كني��م كه منجر به 

تسهيل مصرف مواد دخاني در كشور شود.
اظهارات ولي زاده در حالي اس��ت ك��ه چندي پيش 
عليرضا رييسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت هم 
نس��بت به اختصاص ارز دولتي ب��راي تامين توتون و 
كاغذ سيگار انتقاد كرده و گفت: با وجود تحريم هاي 
ظالمانه امريكا، ش��ايد باورتان نشود كه ارز دولتي به 
س��يگار مي دهند و ١۶ ميليون دالر ارز دولتي 4٢٠٠ 
توماني به كاغذ سيگار دادند؛ در حالي كه ما براي ارز 
دولتي دارو بايد چانه زني كنيم. به جاي دارو و تجهيزات 
 پزش��كي ارز نيماي��ي ب��ه واردات توت��ون مي دهند 
و ١٧٠ ميليون دالر ب��راي واردات توتون ارز نيمايي 
تخصيص پيدا كرد و با وجود تحريم، در سيگار تحريم 
نيس��تيم و برترين برندهاي س��يگار مي توانند حتي 

جلوي وزارت بهداشت شعبه بزنند.
او افزود: بحث مبارزه با دخانيات نش��ان مي دهد سال 
٩٣، بحث ممنوعيت تبليغات تنباكوهاي معسل ابالغ 
ش��د، اما اين مصوبه را در ديوان عدالت ملغي كردند و 
وزارت بهداشت مجددا در اين زمينه شكايت كرد و در 
آبان ماه ٩۶ ديوان عدالت اداري راي داد كه تنباكوهاي 
معسل مصاديق تبليغ است و از آن زمان تاكنون هيچ 

اتفاقي نيفتاده است. 

افزايشقيمتسيگار،مصرفراكمنكردهاست
اظهارات مس��ووالن در حالي اس��ت كه كارشناسان 
بر اين موضوع تاكيد دارند كه افزايش قيمت س��يگار 
در پي نوس��انات قيمت ارز، تاثير چنداني در مصرف 
آن نداشته و سرانه مصرف سيگار كاهش پيدا نكرده 
است. اين وضعيت در حالي است كه طبق يافته هاي 

اداره آمار كميسيون اروپا )يورو استات(، قيمت سيگار 
ارتباط مس��تقيمي با مص��رف آن دارد؛ به طوري  كه 
قيمت ارزان سيگار باعث مصرف بيشتر آن مي شود. 
اين گزارش قيمت ي��ك پاكت مارلبورو حاوي ۲۰نخ 
سيگار را در كشورهاي اروپايي بررسي و سپس با درصد 
افراد سيگاري در آن كشور مقايسه كرده است.تركيه 
و بلغارستان ارزان ترين قيمت سيگار را در كشورهاي 
مورد بررسي دارند؛ به طوري كه قيمت هر پاكت سيگار 
در اين دو كشور كمتر از ۳يورو است. در نتيجه اين دو 
كشور بيشترين سيگاري ها را در اروپا دارند به طوري 
كه تقريبا ۲8درصد جمعيت تركيه و بلغارستان هر روز 
سيگار مي كش��ند. اما در بريتانيا قيمت همان سيگار 
11.۳4يورو است و 1۳.۷درصد مردم سيگار مي كشند. 
مهرداد كريمي، عضو جمعيت مبارزه با دخانيات درباره 
اين موضوع بيان كرد: ضعف س��اختاري اخذ ماليات 
كشور كه در مورد دخانيات وجود دارد، مي تواند اين 
پيش بيني را بكند كه كاهش مص��رف بر اثر افزايش 
قيمت ناچيز است. متوسط قيمت محصوالت دخاني 

ما كمتر از نيم دالر است درحالي كه متوسط جهاني به 
4دالر مي رسد. مطالعات جهاني هم نشان مي دهد با 
افزايش هر 1۰درصد قيمت محصوالت دخاني حدود 
4درصد در كش��ور هاي توس��عه يافته و تا ۵درصد در 
كشور هايي شبيه به ايران كاهش مصرف رخ مي دهد.

او اف��زود: افزاي��ش قيمت اص��وال در كاهش مصرف 
گروه هاي درآم��دي پايين مي تواند تأثير بگذارد و در 
برخي موارد آنها به تغيير الگوي مصرف )سيگار ارزان تر 
يا تعداد كمتر نخ س��يگار( منجر شود اما در اين ميان 
ساختار مالياتي نيز در اين امر موثر است؛ ماليات برخي 
برند هاي توليد داخل از ماليات برند هاي خارجي كه 
در ايران نمايندگي دارند، كمتر اس��ت. اين نسبت در 
افزايش عمومي قيمت ها هم مشهود است؛ در نتيجه 
مصرف كننده دخانيات با توجه به حمايت هايي كه از 
محصول داخلي صورت مي گيرد، به س��مت مصرف 
محصول داخلي ارزان سوق پيدا مي كند بنابراين اين 
تغيير، صورت مساله را تغيير نمي دهد چرا كه سيگار 

با هر برندي مضر است.

كريمي بي��ان كرد: براس��اس توصيه هاي س��ازمان 
بهداش��ت جهاني و بانك جهاني، نظ��ام مالياتي بايد 
به گونه اي باشد كه هيچ فرقي بين نشان هاي مختلف 
دخانيات نباشد. ماليات بايد يكس��ان باشد. از سوي 
ديگر، حمايت از توليد داخ��ل اگرچه به نظر مطلوب 
مي آيد، اما باي��د بين كاالي س��المت محور و كاالي 
مضر تفاوت گذاش��ت در حالي كه مالياتي كه ايران از 
خرده فروشي سيگار دريافت مي كند، جزو كمترين 
ماليات ها در دنيا يعني ۲۰درصد اس��ت، در حالي كه 
اين تصميمات و سياس��ت ها خالف كنوانسيون هاي 
بين المللي اس��ت و اين وضعيت در حالي اس��ت كه 
براساس قانوني كه در سال 8۵ تصويب شد، قرار بود كه 
ساالنه 1۰درصد از طريق ماليات به قيمت سيگار اضافه 
شود، اگرچه كنوانسيون كنترل دخانيات تأكيد دارد 
كه ۷۵درصد قيمت سيگار به عنوان ماليات اخذ شود، 
هم اكنون ايران اين رقم را پس از 14سال به ۲۰درصد 
رسانده  و اجازه داده ايم كه صنايع توليد كننده به بهانه 

كاهش قاچاق در ايران شعبه احداث كنند.

مس��متري اي كه سازمان بهزيس��تي به مددجويان اين 
س��ازمان پرداخت مي كن��د، ماهيانه 1۵۰ ه��زار تومان 
اس��ت؛ حقوقي كه در مقابل هزينه هاي زندگي به هيچ 
نزديك اس��ت. معاون رفاه اجتماع��ي وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه آيا 
مستمري هاي س��ازمان بهزيس��تي مي تواند، معيشت 
خانواده هاي مددجويان را تامين كند؟ گفت: پاسخ به اين 
پرسش روشن است؛ كسي نمي تواند با اين پول زندگي كند 

و من اين مساله را قبول دارم.
احمد ميدري، معاون رفاه اجتماع��ي وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماع��ي، در ارتباط با تغيير ش��يوه در پرداخت 
مستمري  هاي تحت پوشش س��ازمان بهزيستي گفت: 
پيش از اين سيستم پرداخت سازمان بهزيستي اينگونه 
بود كه اعتبارات را به استان ها مي داد، سپس اين پول ها به 
شهرستان و بعد از آن به حساب كلينيك ها واريز مي شد، 

اما بهزيستي براي اصالح امور، تغييراتي در اين پرداخت ها 
ايجاد كرد.او در ادام��ه افزود: مهم ترين تغيير فرايند اين 
است كه كد ملي هر مس��تمري بگير دريافت شده  است 
و مبلغ به طور مستقيم براي آنها واريز مي شود. بنابراين 
اين پرداخت ها از يك حساب متمركز پرداخت مي شود 
و ديگر اعتبارات از چند س��ازمان عبور نمي كند. اينگونه 
تمهيدات موجب مي ش��ود كه  هم پوشاني سازمان ها در 
خدمت رساني رفع شود و امكان ارايه اطالعات نادرست به 
ما از بين برود، به طور مثال با اين تغييرات جلوي پرداخت 
مس��تمري افراد متوفي به سازمان ها گرفته شد. ميدري 
با تاكيد براينكه بي اعتمادي به بهزيس��تي و كلينيك ها 
اتفاق بدي است و بسيار به اين مجموعه ها آسيب مي زند، 
بيان كرد: عده اي در نهاد هاي پايين دس��ت سوءاستفاده 
مي كردن��د و البته آنها هم توجيهاتي داش��تند، اما ديگر 
امكان سوءاستفاده وجود ندارد، چراكه پرداخت مستقيم 

اين مشكل  را حل كرده است.معاون رفاه اجتماعي وزارت 
كار بيان كرد: در كش��ورهاي مختل��ف، عموما يك نهاد 
مستقل از دولت نظارت گر است و ميزان شفافيت را ارزيابي 
مي كند. نمونه هاي بين المللي اين اقدامات زياد اس��ت، 
ميدري در ادامه به ايلنا گفت: اقدامات نظارتي كه از بيرون 
از دولت صورت بگيرد، در ايران وجود ندارد. اگر اين گونه 
اقدامات بخواهد توس��ط ان جي اوها صورت بگيرد، مورد 
حمايت وزارت رفاه خواهد بود. ممكن است اين اقدامات 
به اعتمادسازي مردم به دولت و نهاد هاي اجتماعي كمك 
كنند. او همچنين در واكنش به اينكه آيا مستمري هاي 
سازمان بهزيستي و 1۵۰ هزار توماني كه توسط بهزيستي 
ب��راي يك فرد بيم��ار و از كار افتاده پرداخت مي ش��ود، 
جوابگوي مخارج او است يا خير؟ پاسخ داد: در واقع پاسخ 
اين پرسش روشن است. كسي نمي تواند با اين پول زندگي 

كند و من اين مساله را قبول دارم.

رئيس انجمن مددکاری اجتماعی ايران ضمن بررس��ی 
چالش ه��ا و فرصت های موجود در نگه��داری و حمايت 
از کودکان بدسرپرس��ت و بی سرپرس��ت گفت: براساس 
 قانون حمايت از کودکان بی سرپرس��ت و بدسرپرست و 
آيين نامه اجرايی آن، اين کودکان می توانند با حکم قضايی از 
حمايت های سازمان بهزيستی که در قانون هم بر آن تاکيد 
شده، استفاده کنند.سيد حسن موسوی چلک با بيان اينکه 
کودکان بدسرپرست و بی سرپرست طيف گسترده ای را در 
کشور شامل می شوند، گفت: اين گروه ها از دو منظر حقوقی 
و منابع اجتماعی و خدماتی که بايد به آنها ارائه شود قابل 
بحث و بررسی هستند. در ايران سابقه حمايت از اين کودکان 
به شکل رسمی و نهادی به قبل از انقالب اسالمی می رسد 
البته حمايت از کودکان يتيم در اصول دينی و مذهبی ما 

ريشه دارد و روی اين موضوع بسيار تاکيد شده است.
 وی افزود: کودکان بی سرپرس��ت کودکانی هس��تند که 

به دنبال فوت يا عدم حضور يکی يا هردو والد سرپرس��تی 
ندارن��د. کودکان بدسرپرس��ت نيز طيف گس��ترده تری 
هستند. اين گروه عمدتا دارای والدين بزهکارند که بارها نيز 
مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند. حوزه قانون گذاری قانونی 
که برای اين کودکان مورد استفاده قرار می گرفت مربوط 
به سال ۵۳ بود که در سال ۹۲ قانون جديد تصويب و ابالغ 
شد تا بخش��ی از خألهای قانون قبلی را پوشش دهد. اين 
قانون ظرفيت های جديدی برای حمايت از کوکان فراهم 
کرده است. هرچند برخی از مواد قانون مانند امکان ازدواج 
پدرخوانده با فرزندخوانده براساس برخی شرايط همواره با 
حواشی همراه بوده است که اين موضوع نياز به بازنگری دارد، 
چراکه با عرف ما چندان همخوانی ندارد. فکر می کنم قوه 
قضاييه بايد در اين خصوص پيشگام شود و اين ماده را اصالح 
کند.رئيس انجمن مددکاری اجتماعی ايران با بيان اينکه  
قانون ۹ ماده ای حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب 

سال 81 تقريبا نيمی از قانون مدنظر فعالن حقوق کودک 
بود نيز اظهار کرد: اليحه جديد حمايت از حقوق کودکان و 
نوجوانان، گام بزرگی در عرصه سياستگذاری و قانون گذاری 
در خصوص کودکان در معرض آسيب بود. اين اليحه توسط 
قوه قضاييه ارائه شد و اليحه ای با رويکرد اجتماعی داشت. 
زمانی که در سال 8۷ اين اليحه از قوه قضاييه به دولت رفت 
تقريبا ۳۲ بار فقط از کلمه مددکاری اجتماعی اس��تفاده 
شده بود. اگرچه تصويب اين قانون طوالنی شد و همچنان 
در شورای نگهبان اس��ت، اما اميدواريم اين اليحه هرچه 
سريع تر تصويب شود و به مرحله اجرا برسد.موسوی چلک 
 ادام��ه داد: فکر می کنم اگر اين اليحه تصويب و حتی تنها 
۳۰ درصد آن اجرا شود يکی از پيشروترين کشورها در عرصه 
حمايت از کودکان در معرض بزه و آسيب خواهيم شد. اگر 
اين اتفاق بيفتد و اهتمام برای اجرا آن وجود داش��ته باشد 
اتفاقات خوبی در راه خواهد بود. معتقد هستم که در کشور 

قانون کم نداريم اما نکته اينجاست که قوانين موجود تا چه 
حد درست اجرا می شوند؟وی با اشاره به خدمات ارائه شده 
به کودکان بی سرپرست و بد سرپرست نيز توضيح داد: امروز 
هر کودکی که بی سرپرست باشد براساس قانون حمايت از 
کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و آيين نامه اجرايی اين 
موضوع بعد از بررسی هايی که انجام می شود با حکم قضايی 
می تواند از حمايت های سازمان بهزيستی که در قانون هم 
بر آن تاکيد شده استفاده کند. فکر می کنم حتی يک نفر 
نيز وجود ندارد که قانون برای بهزيستی تعيين تکليف کرده 
باشد، اما بهزيستی حمايت الزم را انجام ندهد.رئيس انجمن 
مددکاری اجتماعی ايران افزود: اما سوال اصلی اينجاست 
آيا همه کسانی که سيستم قضايی آنها را بهزيستی ارجاع 
می دهد، همه کودکانی هس��تند که نياز به کمک دارند؟ 
پاسخ منفی است؛ چرا که ما شناسايی دقيقی از کودکان 
مشمول اجرای اين قانون نداريم. به همين دليل شناسنامه 

اجتماعی اين ک��ودکان در اختيار ح��وزه های اجتماعی 
نيست و اطالعات الزم برای شناسايی و حمايت به موقع آنها 
وجود ندارد. موسوی چلک با تاکيد بر اينکه برای تحقق اين 
موضوع مردم بايد اورژانس اجتماعی را بشناسند، اظهار کرد: 
اورژانس اجتماعی هم بايد زيرساخت های الزم را داشته 
باشد تا اگر مردم موارد کودک آزاری را معرفی کردند، بتواند 
به موقع در محل حاضر شود. محتوای برنامه ها و اثربخشی 
از آنها موضوعی است که نياز به کار جدی تری دارد و نبايد به 
کاری که انجام می دهيم قانع باشيم، چراکه نياز اين کودکان 
بيش از چيزی است که ما در حال ارائه آن هستيم.او با بيان 
اينکه طرح مراکز شبه خانواده از حدود سال ۷8 آغاز شده 
است توضيح داد: سال هاس��ت اين اراده جدی در سازمان 
بهزيستی برای گسترش اين نگاه وجود دارد با اين حال بايد 
ظرفيت های اجتماعی اين موضوع را نيز افزايش دهيم و اين 

نگاه را به عنوان يک فرهنگ در جامعه جا بيندازيم.

 Wed. Nov20. 2019  چهار شنبه    29 آبان 1398   22 ربيع االول 1441  سال ششم    شماره   1527 

بحرانآبناشيازتصميمات
جزيرهاياست

رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت گفت: در 
حوزه آب بايد از سياست هاي جزيره اي عبور كرد و 
يك نسخه  كامل براي آب كشور توسط صاحب نظران 
تدوي��ن شود.عيس��ي كالنت��ري در همايش ملي 
راهبردهاي س��ازگاري با كم آبي در مناطق خشك 
و نيمه خشك كه در دانشگاه حكيم سبزواري برگزار 
ش��د، گفت: قانون جامع آب در سال 1۳۶1 تدوين 
شده است كه آن زمان محدوديت منابع آبي در كشور 
نبود اما اين قانون اكنون پاسخگوي نياز كنوني كشور 
نيست.رييس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان 
اينكه ايران يك كشور نيمه خشك است، اظهاركرد: 
آب عنصر اول توس��عه، ريس��ك و پايداري است و 
محور برنامه ريزي و توسعه محس��وب مي شود. در 
حوزه آب سياست هاي جزيره اي جواب نمي دهد. با 
اين سياست ها نمي توان منابع آبي را مديريت كرد. 
بزرگ ترين محدوديت كشور آب است. در اين حوزه 

نيازمند سياست گذاري هستيم.
وي افزود: محدوديت آب بحراني است كه عواقب آن 
ناشي از تصميمات جزيره اي است كه از سوي بسياري 
از كارشناسان غيرتخصصي اتخاذ شده است. در حوزه 
آب بايد از سياس��ت هاي جزيره اي عبور كرد و يك 
نسخه اي كامل براي آب كشور توسط صاحب نظران 
تدوين شود. مواردي چون پديده هاي گرد و غبار، خالي 
شدن روستاها از سكنه و قرباني شدن حيات وحش 
همگي به علت تك بعدي نگري در حوزه سياست هاي 
مربوط به آب بوده است. مساله آب را بايد فرابخشي 
نگاه كنيم. امروز حفظ محيط زيس��ت مس��اله نياز 
انساني و افزايش جمعيت و توليد و... همگي وابسته 
به آب است.كالنتري در ادامه گفت: سياست گذاري 
آب جزيره اي بوده اس��ت. با وجود سرمايه گذاري ها 
در حوزه آب طي 4۰ س��ال گذشته آب پايدار نبوده 
اس��ت. امروز آب هاي تجديدپذي��ر از 1۳۰ ميليارد 
مترمكعب به پايين تر از ۹۰ ميليارد مترمكعب در سال 
رسيده است.رييس سازمان حفاظت محيط زيست 
خاطرنشان كرد: بايد نسخه اي مشابه درياچه اروميه 
براي كشور در حوزه آب با محوريت سازمان برنامه و 
بودجه و وزارت نيرو تدوين شود كه براي تدوين اين 
نسخه بايد بر مبناي مسائل اجتماعي، زيست محيطي، 

تجديدپذيري، پايداري آب در كشور حركت كنيم.

كشف۶00كيلوشيشهافغاني
دريكهفتهگذشته

رييس پلي��س مبارزه با مواد مخدر ناجا از كش��ف 
بيش از ۶۰۰ كيلوگرم ماده مخدر معروف به »شيشه 

افغاني« در كشور خبر داد.
سردار مسعود زاهديان گفت: در دو عمليات كه در 
مرزهاي كشورمان انجام شده ۳۰۰ و ۲۰۰ كيلوگرم 
شيشه افغاني كشف شد. همچنين در يك عمليات 
ديگر در خراسان جنوبي 1۲۶ كيلوگرم از اين ماده 
مخدر كشف شده است.رييس پليس مبارزه با مواد 
مخدر ناجا با اش��اره به فراگي��ري اين ماده مخدر و 
تمايل قاچاق آن از سوي كارتل هاي موادمخدر گفت: 
شيشه افغاني در افغانستان راحت تر توليد مي شود 
و به راحتي مي توانند مواد متفرقه در شيشه مخلوط 
كنند و به همين منظور قيمت توليد نازل مي شود 
و سودآوري بيشتري برايشان دارد.سردار زاهديان 
گفت: با توجه به اينكه ظاهر شيشه افغاني با شيشه 
شباهت بسياري دارد دمي توانند يك ماده بي كيفيت 
كه ناخالصي دارد و آثار تخريبي بااليي دارد را با همان 
قيمت باالي شيشه به فروش برسانند و خودشان 
سود كنند.وي در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه 
قوانين مرتبط با ضربه زدن به بنيادهاي اقتصادي 
قاچاقچيان اصالح شدند يا خير گفت: اميدوارم تا 
پايان امسال نتيجه قطعي در اين مورد حاصل شود، 
فعال قوانيني كه نياز به اصالح و بازنگري داشته اند به 

مجمع تشخيص اعالم شده اند.

تخلفبيمارستانهادرارجاع
بيماربهخريدتجهيزاتپزشكي

رييس مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت 
بهداشت، گفت: ارجاع بيمار به خارج از بيمارستان 
براي تهيه دارو و تجهيزات پزشكي، تخلف است و با 

مدير بيمارستان برخورد مي شود.
كيانوش جهانپور، ضمن تاييد موضوع ارجاع بيماران 
براي تهيه تجهيزات پزشكي در برخي از بيمارستان ها، 
اظهار داش��ت: مسلما اين كار تخلف است و برخورد 
مي شود.وي با اشاره به مشكالت مالي بيمارستان ها 
در تامين دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز، گفت: به 
رغم تمامي اين مشكالت، هيچ بيمارستاني حق ندارد 
كه بيمار را براي تهيه دارو و تجهيزات پزشكي، به خارج 
از بيمارستان ارجاع دهد. جهانپور با عنوان اين مطلب 
كه برخي از بيمارس��تان ها اولويت خود را پرداخت 
كارانه و پرس��نل قرار داده اند، افزود: اولويت نخست 
بيمارستان ها، بايد تامين دارو و تجهيزات پزشكي 
باش��د.رييس مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني 
وزارت بهداشت، تاكيد كرد: تامين دارو و تجهيزات 
پزشكي، دستورالعملي اس��ت كه مقام عالي وزارت 
بهداشت ابالغ كرده و بيمارستان بايد خودش تامين 
كند.وي با اشاره به انباشت مطالبات بيمارستان ها 
از سازمان تامين اجتماعي، گفت: متاسفانه به رغم 
توافقات صورت گرفته با س��ازمان تامين اجتماعي 
براي پرداخ��ت مطالبات وزارت بهداش��ت، اما اين 
سازمان هنوز 1۰ هزار ميليارد تومان بدهي معوق به 
بيمارستان هاي وزارت بهداشت دارد.جهانپور افزود: 
دانشگاه هاي علوم پزشكي و بيمارستان هاي وزارت 
بهداشت، مكلف هستند اجازه ندهند معوقات دارويي و 
تجهيزات پزشكي، طوالني شود و منابع مالي به سمت 

پرداخت ها به نيروي انساني و پرسنل برود.
رييس مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت 
بهداشت، گفت: ارجاع بيمار به خارج از بيمارستان 
براي تهيه دارو و تجهيزات پزشكي، پذيرفتني نيست 

و قطعا با مدير متخلف برخورد خواهد شد.

۴۰هزارمدرسهنيمهکارهدرکشورداريمكمكمعيشتيدولتپاسخگويمشكالتمعلوالننيست
مديرعامل انجمن حمايت از حقوق معلوالن با بيان اينكه بايد به معلوالن 
سهميه جداگانه بنزين اختصاص داده شود، گفت: كمك معيشتي دولت 

نمي تواند جبران افزايش قيمت بنزين را انجام دهد.
علي همت محمودنژاد، در مورد واريز كمك معيشتي دولت به معلوالن، 
اظهار داشت: متاسفانه به هيچ عنوان كمك هزينه معيشتي نمي تواند 

بار گراني بنزين را از دوش مردم ايران بردارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه چه تعداد از معلوالن كمك هزينه را دريافت 
مي كنند، گفت: هنوز دستورالعملي در اين خصوص صادر نشده اما با 
توجه به اينكه معلوالن در دهك هاي پايين تر از ۷ هستند بنابراين بايد 
به آنها اين كمك معيش��ت تعلق گيرد.محمودن��ژاد ادامه داد: به هيچ 
عنوان كمك هزينه معيش��ت تاثيري روي زندگي معلوالن ندارد چرا 
كه خودروي افراد معل��ول مانند ويلچر براي آنها عمل مي كند و بيش 
از سايرين با خودرو در شهر تردد مي كنند بنابراين اين يارانه نمي تواند 
جبران افزايش قيمت بنزين را انجام دهد به همين دليل بايد همانند 
وسايل حمل و نقل عمومي يارانه سوخت به آنها نيز تعلق گيرد.مديرعامل 

انجمن حمايت از حقوق معلوالن تاكيد كرد: در دوره هاي قبل هم كه 
ستاد ساماندهي سوخت نس��بت به تغييرات قيمت سوخت را دست 
خوش تحوالت كرد براي معلوالن سهميه هايي را تدارك ديدند كه در 
كارت هايي براي آنها از طريق بهزيس��تي اختصاص دادند. در گذشته 
پالك خودرو ويژه معلوالن نبود و االن با بودن پالك هاي ويژه، انتظار 
مي رود دولت سهميه سوخت افراد داراي معلوليت را همانند تاكسي ها، 
تاكسي هاي اينترنتي و مجازي و... اختصاص دهد.او در پاسخ به اين سوال 
كه يك خانواده داراي معلول چهار نفره با در نظر گرفتن كمك معيشت 
چه مبلغي در ماه دريافت مي كنند، به مهر گفت: چنانچه خانواده معلوالن 
با پوشش ابعاد جمعيتي همه تحت پوشش بهزيستي باشند يك خانواده 
چهار نفره با در نظر گرفتن يارانه، مستمري و كمك دولت ماهيانه حدود 
8۰۰ هزار تومان دريافت مي كنند اين در حالي اس��ت كه خط فقر در 
تهران حداقل ۳ ميليون تومان اعالم شده است.مجموع دريافتي يك 
خانواده در ماه يك چهارم مبلغي است كه به عنوان خط فقر اعالم شده 

است بنابراين مي توان گفت كه خط فقر مطلق اين رقم است.

وزير آموزش و پرورش در حاش��يه همايش مل��ی بانوان و خانواده 
خيرين مدرسه ساز کشور گفت: 4۰ هزار مدرسه نيمه کاره در کشور 

داريم که اولويت آموزش و پرورش تکميل آن است.
محسن حاجی ميرزايی وزير آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران 
درباره کمبود فضای آموزش��ی کش��ور خصوصا در مناطق کمتر 
برخوردار مانند استان سيستان و بلوچستان سخن گفت و درباره 
اهميت خيرين در حوزه مدرسه سازی صحبت کرد و گفت: اکنون 
اولويت اصلی ما در تامين فضای آموزشی تکميل 4۰ هزار کالس 

درس نيمه کار در کشور است.
او گفت: در س��ال های گذش��ته به دليل اينکه آم��وزش و پرورش 
هدفش اين بود که در تمام مناطق کش��ور فرصت های آموزشی را 
توسعه دهد، مدارسی س��اخت که تعداد دانش آموزان آن مدارس 
بس��يار کم است. اين در حالی اس��ت که در بسياری مکان ها مثل 
 حاش��يه ش��هرها کمبود فضای آموزش��ی داريم و در يک کالس

4۰ دانش آموز است.

وی بيان کرد: خيرين اعالم کردند ظرف دو س��ال ۵ هزار ميليارد 
تومان برای مدرسه سازی تعهد می کنند و دولت هم به اندازه آن 
اعتبار اختصاص دهد و دولت هم قول داده اس��ت که متناس��ب با 

اعتباری که خيرين گذاشتند، اعتبار در نظر بگيرد.
وزير آموزش و پرورش درباره وضعيت فضای آموزشی استان تهران، 
گفت: استان تهران جزو استان هايی است که از نظر فضای آموزشی 
وضعيت خوبی ندارد در برخی مناطق مثل منطقه ۲۲ تهران، به رغم 
توسعه ای که پيدا کرده، پيش بينی فضای آموزشی مناسب نشده 
است؛ در حواشی و مرکز تهران نيازمند به فضای آموزشی هستيم.

حاجی ميرزايی اظهار کرد: متوس��ط سرانه فضای آموزشی در کشور 
۵.۲ مترمربع است و استاندارد آن 8.۲ مترمربع است و تهران زير ۵.۲ 
مترمربع است و بايد اين فاصله پر ش��ود. حدود ۳۰ درصد مدارس ما 
نيازمند توجه ويژه برای مقاوم س��ازی و بازسازی هستند. 1۲درصد 
مدارس تخريبی و 18درصد نيازمند مقاوم سازی و بازسازی هستند. 

اين بار بزرگ جز با کمک همه مردم برداشته نمی شود. 
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خزانه دار شوراي شهر: شهرداري اليحه متمم بودجه سال جاري را ارايه كند

پيش بيني كسري 20 درصدي بودجه 98 تهران
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |

 روز گذشته سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري 
رييس جمهور مهمان شوراي ش�هر تهران بود 
و نكات�ي درباره چگونگي دس�تيابي به ش�هر 
هوشمند را در صحن علني شوراي شهر عنوان 
كرد. به گفته او اگر شهرداري مقابل تاكسي هاي 
اينترنتي ايس�تادگي نمي كرد، اكنون به س�ود 
۴۰درصدي مي رسيدند. گزارش 7 ماهه عملكرد 
مالي شهرداري تهران با تاكيد بر تحوالت مالي در 
مهرماه سال جاري نيز در جلسه ديروز شوراي 
ش�هر تهران قرائت ش�د. به گفت�ه خزانه داري 
ش�وراي ش�هر، با افزايش يك درصدي كاهش 
درآمدهاي ش�هرداري در مهرم�اه و در صورت 
تداوم روند كاهش�ي درآمدها، ميزان كس�ري 
بودجه ش�هرداري تا پايان س�ال ب�ه 2۰ درصد 
افزايش خواه�د يافت، از همين رو، پيش�نهاد 
مي شود، شهردار تهران به فوريت و قبل از طرح 
اليحه بودجه سال ۹۹ در صحن شورا، نسبت به 
تدوين و ارايه اليحه متمم بودجه ۹۸ در مقياس 
افزايش ۶۰ درصدي جبران 2۰ درصد عدم تحقق 

7 ماهه اقدام كنند.

   افزايش كسب درآمد شهرداري تهران 
در ادامه جلسه روز گذشته شوراي شهر، حسن رسولي 
خزانه دار شوراي شهر گزارش حس��اب هاي درآمد و 
هزينه شهرداري تهران در مهر ماه سال جاري را قرائت 
كرد. براس��اس اين گزارش درآمد شهرداري تهران در 
مهر ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزايش داشته است. در عين حال، ميزان درآمدها در 
اين ماه نس��بت به بودجه مصوب س��ال 98 نسبت به 
ماه قبل يك درصد كاهش يافته و اين ش��اخصب در 
مجموع هفت ماهه نخست سال به 19 درصد افزايش 

يافته است.
حسن رسولي در اين باره تصريح كرد: شهرداري تهران 
براس��اس بودجه مصوب ش��ورا موظف بوده در برش 
عملكردي ماهانه خود نسبت به تامين منابع در سقف 
ه��زار و 568 ميليارد توماني اق��دام و به همين ميزان 
مصارف خود را تنظيم و تعادل ميان منابع و مصارف را 
برقرار كند.از كل درآمدهاي مهر ماه، شهرداري تهران 
هزار و 21۷ ميليارد تومان معادل ۷8 درصد درآمد را 
تحصيل كرده است.همچنين از كل درآمدهاي مهر ماه 
مبلغ يك هزار و 5۴ ميليارد تومان معادل 8۷ درصد نقد 

و 1۳ درصد آن غيرنقد بوده است.
رسولي با اش��اره به درآمدهاي پايدار شهرداري تهران 
گفت: از كل درآمد نقدي وصول��ي 5۳ درصد معادل 
55۴ ميليارد تومان پايدار و ۴۷ درصد آن يعني معادل 
۴99 ميليارد تومان ناپايدار اس��ت.خزانه دار شوراي 
شهر در خصوص عملكرد هزينه اي شهرداري تهران 
نيز توضيحاتي ارايه كرد و گفت: ش��هرداري در بخش 
مصارف ۷8 درصد مصارف خود را كه معادل يك هزار 
و ۷ ميليارد تومان است، منظور و ثبت كرده كه از اين 
ميزان 95درصد به صورت نقدي و بقيه آن غيرنقدي 

است.
او در خص��وص ارزيابي گزارش حس��اب هاي درآمد و 
هزينه شهرداري تهران در مهر ماه سال جاري نسبت به 
مهر ماه سال گذشته گفت: كسب درآمد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۴ درصد افزايش يافته و از ۷۷ درصد 
به 81 درصد رسيده است. همچنين ثبت هزينه ها در 
دفاتر مالي سال گذشته طي اين بازه زماني 18درصد 
بوده كه طي ۷ ماهه اخير اين شاخص ۷۷ درصد افزايش 
يافته است. رسولي درباره عملكرد حساب درآمد ۷ ماهه 

ش��هرداري تهران نيز توضيح داد: شهرداري تهران بر 
اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملكردي 
۷ ماهه خود نس��بت به تامين منابع در سقف 1۰ هزار 
و 982 ميليارد تومان اقدام كند.  ش��هرداري طي اين 
دوره ۷ ماهه توانسته مبلغ 8 هزار و 9۰۷ ميليارد تومان 
معادل 81درصد درآمد تحصيل كند؛ بنابراين طي ۷ 
ماهه مذكور كسري عملكرد 2 هزار و ۷۴ ميليارد توماني 
معادل 19درصد نسبت به بودجه مصوب داشته است.

او با بيان اينكه از كل درآمد ۷ ماهه مبلغ ۷ هزار و 8۳9 
ميليارد تومان آن معادل 81 درصد نقد و 19درصد آن 
غيرنقد است، تصريح كرد: از كل درآمد نقدي وصولي 
۳۷ درصد آن درآمد پايدار و 6۳ درصد آن درآمد ناپايدار 
است. رسولي درباره عملكرد هزينه اي ۷ ماهه نيز گفت: 
در اين دوره، ش��هرداري اجازه داشته حداكثر تا سقف 
اعتبار مصوب به مبل��غ 1۰ هزار و 1۰6 ميلياردتومان 
هزينه كند و در اي��ن دوره مبلغ ۷ هزار و ۷5۳ميليارد 
تومان )۷۷ درصد( هزينه در دفاتر ثبت شده كه از اين 
مبلغ 98 درصد به صورت پرداخت هاي نقدي و 2 درصد 

هزينه غيرنقدي است.
عضو شوراي ش��هر تهران با تحليل و ارزيابي درآمد و 
هزينه هاي ش��هرداري در ۷ ماهه امسال گفت: كسب 
درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ميزان ۴ درصد 
)از ۷۷ درصد به 81 درصد( افزايش پيدا كرده اس��ت، 
 به طوري كه ثبت هزينه ها در دفاتر مالي سال گذشته 
طي همين بازه زماني 18 درصد بوده و اين ش��اخص 

اكنون به ۷۷ درصد رسيده است.
او ادامه داد: هزينه جاري حقوق سازمان ها و شركت ها 
و ادارات مستقل نسبت به بودجه مصوب 112 درصد 
اس��ت و اين شاخص نش��ان دهنده دو نكته است اول 
اينكه ارقام مندرج در س��ند بودجه ساالنه واقع بينانه 
نب��وده و دوم اينكه صرفه جوي��ي الزم صورت نگرفته 
است. همچنين افزايش شاخص ثبت هزينه ها در دفاتر 
مالي طي دوره مشابه س��ال قبل به ميزان 59 درصد 
عالم��ت اميدواركننده اي براي تحق��ق انضباط مالي 
مورد هدف شوراس��ت. خزانه دار شوراي شهر تهران با 
بيان اينكه رديف هاي بازپرداخت بدهي ها ۷69 درصد 

و اصل و سود تسهيالت دريافتي 2۰۴ درصد نسبت به 
پيش بيني بودجه افزايش نشان مي دهد، افزود: البته 
ارقام مصوب اين دو رديف در بودجه 98 ناچيز اس��ت.

همچنين س��هم مصارف هزينه اي 65 درصد و سهم 
تملك س��رمايه اي و تملك مالي به ميزان ۳5 درصد 
مصارف در۷ ماهه اول س��ال جاري را نشان مي دهد.

عالوه بر اين تحقق بودجه غيرنقد نيز در مقايسه با نيمه 
اول سال از 2۰ درصد به 19 درصد كاهش پيدا كرده و 
جبران اين عقب افتادگي حداقل در سطح ۳۰ درصد 
سهم بودجه مصوب مستلزم فعاليت هاي جبراني عاجل 

و موثر شهرداري است. 

   انتقال دارايي با طلبكاران شهرداري
رسولي با اشاره به گزارش رييس سازمان سرمايه گذاري 
ش��هرداري تهران، اظهار كرد: بر اساس اين گزارش به 
ميزان ۳ هزار و 6۰۰ ميليارد تومان طي ماه هاي اخير 
تفاه��م نامه انتقال دارايي با طلبكاران مبادله ش��ده و 
عينيت يافتن اين توافقات مورد انتظار است كه اميدوارم 

گزارش عملكرد آن را در ماه آينده تقديم كنم.

   با كسري بودجه مواجه خواهيم شد
عضو كميس��يون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران 
با بيان اينكه، عدم تحق��ق درآمد در مهر به 19 درصد 
افزايش يافته اس��ت، اعالم كرد: در صورت تداوم رشد 
اين ش��اخص منفي در ماه هاي باقي مانده سال مالي 
جاري با كسري بودجه اي 2۰ درصدي معادل ۳ هزار و 
6۴۰ميليارد تومان روبه رو خواهيم بود. از طرفي بودجه 
سال 98 در انطباق با اس��ناد و جداول درآمد - هزينه 
برنامه 5 س��اله سوم شهرداري حداقل بايد به 25 هزار 
ميليارد تومان معادل ۴۰ درصد مازاد بر سقف مصوب 

امسال افزايش يابد.
او گفت: پيشنهاد مي كنم شهردار تهران به فوريت و قبل 
از طرح اليحه بودجه سال 99 در صحن شورا، با عملياتي 
كردن تدابيري كه به طور مشترك از سوي شهرداري و 
شورا در حال نهايي شدن است نسبت به تدوين و ارايه 
اليحه متمم بودجه 98 در مقياس افزايش 6۰ درصدي 

جبران 2۰ درصد عدم تحقق ۷ ماهه و ۴۰ درصد بعدي 
نسبت به رقم مصوب اقدام كنند.

به گفته او،  بر مبناي تصوير عملكرد درآمد و هزينه اي 
هفت دوازدهم از ماليه ش��هرداري، ماه هاي سختي را 
پيش روي داريم و تغيي��ر رويكرد و اتخاذ تصميمات 
كلي��دي و مهم در اين ح��وزه نه از جن��س انتخاب و 
اختيار بلكه اجتناب ناپذير اس��ت.ظرفيت هاي بالقوه 
درآمدزايي شهر متنوع و پرشمارند و به فعليت رساندن 
اين زمينه ها نيازمند مديريت و تصميم گيري شجاعانه 

و واقع بينانه است.

   نتايج جلسه با معاون اول رييس جمهور
همچنين محسن هاشمي رييس شوراي شهر پيش 
از آغاز صحن علني با اشاره به جلسه روز دوشنبه خود 
با معاون اول رييس جمهور اظهار كرد: روز دوشنبه با 
حضور آقاي جمالي نژاد معاون عمراني وزارت كشور 
جلسه اي را با آقاي جهانگيري برگزار كرديم كه جلسه 

خوبي بود.
او با بيان اينكه افزايش نرخ سوخت تاثير مستقيمي بر 
حمل و نقل ته��ران دارد، اضافه كرد: اين موضوع را در 
جلسه با آقاي جهانگيري مطرح كرديم و به نظر مي رسد 
ايشان اهميت اين موضوع را متوجه شدند و تصميم بر 
اين شد كه هر چه سريع تر تصميم ويژه اي اتخاذ شود.

به گزارش »تعادل«، ايده شهر هوشمند، ادغام فناوري 
اطالعات و ارتباطات )ICT( و دس��تگاه هاي مختلف 
متصل به شبكه )اينترنت اش��ياء يا IoT( است، براي 
بهينه سازي بهره وري از خدمات و كاربري هاي شهري 
و اتصال آن به ش��هروندان اس��ت. تكنولوژي ش��هر 
هوشمند اجازه مي دهد تا مقامات يك شهر با جامعه و 
زيرساخت هاي شهري و نظارت بر آنچه اتفاق مي افتد 
و آنچه در حال تحول است، تعامل مستقيم پيدا كنند.

واژه شهر هوشمند چندي است كه توسط مسووالن 
شهري استفاده مي شود و در اين خصوص كميته اي 
با نام كميته ش��فافيت شهر هوش��مند نيز به رياست 
بهاره آروين عضو هيات رييسه شوراي شهر تشكيل شده 
است.به همين دليل روز گذشته سورنا ستاري معاون 

علمي و فناوري رييس جمهور در جلسه شوراي شهر 
تهران حضور يافت و به سواالت اعضا در خصوص شهر 

هوشمند پاسخ داد.
بعد از صحبت ه��اي معاون رييس جمهور، محس��ن 
هاشمي، رييس شوراي شهر تهران از او درخواست كرد 
تا فعاليت هاي اقتصادي نوآورانه، رانتي نشود.هاشمي 
با اش��اره به اينكه شاهد بوديم سهميه بندي بنزين در 
روزهاي گذش��ته چه مساله اي را ايجاد كرد و تعدادي 
كشته و مجروح برجاي گذاشت، گفت: پايه قرار دادن 
مسائل رانتي و يارانه اي براي هر فعاليت اقتصادي سم 
اس��ت چراكه گروهي جذب اين فعاليت ها شدند. در 
نتيجه ب��راي حذف آن نياز به ي��ك جراحي داريم كه 
عارضه هايي هم به همراه دارد.از همين تريبون از معاون 
علمي و فناوري رياس��ت جمهوري تقاضا دارم كه در 
زمينه فعاليت هاي اقتصادي نوآورانه رانتي وارد نشود و 

بايد به سمت شهرهاي هوشمند پيش برويم.
هاشمي تصريح كرد: براي مثال وقتي مي خواهيم در 
خيابان هاي شهر كنده كاري انجام دهيم، نمي دانيم در 
زيرزمين چه خبر است و مسير كابل و لوله ها كجاست 
يا زماني كه ارباب رجوع مي خواهد مساله اي را برطرف 
كند، با روند پيچيده بروكراسي مواجه مي شود و همه 
اين مس��ائل به علت متصل نبودن داده ها به يكديگر 
است.بايد همه اطالعات شهر به هم متصل باشند تا شهر 
هوشمند به وقوع بپيوندد .هر شركت و استارتاپي كه به 
شهرداري معرفي شود، مورد حمايت قرارخواهد گرفت.

در ادامه اعضاي شوراي شهر نيز نظرات خود را در مورد 
همكاري با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
بيان كردند. شهربانو اماني، عضو كميسيون حمل و نقل 
شوراي شهر در اين باره تصريح كرد: كسب و كارهاي 
نو، زمان و مكان نمي شناس��ند. شهرداري امالكي در 
اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي دارد كه بايد آنها را 
بازپس گيرد و مي توانيم آنها را در اختيار شركت هاي 
دانش بنيان قرار دهيم.س��ازمان ها و دس��تگاه ها بايد 
اطالعات خود را به صورت استاندارد در اختيار يكديگر 
قرار دهند، از اطالع دادن به مردم ابا داريم كه گواه آن 
وضعيت نگران كننده اين روزها در استفاده از اطالعات 
است اما بايد به مردم توضيح دهيم كه در تهران و كشور 

چه خبر است.
الهام فخاري نيز با بيان اينكه وضعيت فعلي ما در نوآوري 
قابل مقايسه با بسياري از كشورها نيست، تصريح كرد: 
در كشور متاسفانه براي الگوهاي نوآوري و به كارگيري 
نيروهاي نوآور هيچ امتيازي قائل نيستند.بروكراسي 
پيچيده، قدرت سليقه اي و رانت جامعه را گرفتار كرده 
و به طبع آن شركت هاي دانش بنيان نيز گرفتار شدند.

در ادامه حجت نظري نيز با اش��اره به اينكه مديريت 
ش��هري نگاه نادرس��تي به حوزه دانش بنيان ها دارد، 
تصريح كرد: نگاه شهرداري حمايت از مشاغل سنتي 
اس��ت و باوري به تغيير ندارد در حالي كه بايد مسائل 

جديد را با ابزارهاي جديد حل و فصل كنيم.
علي اعطا نيز گفت: گاه مش��اهده مي شود قبل از آنكه 
تقاضاي واقعي شكل بگيرد موضوعاتي را در برنامه ها قيد 
مي كنند. براي مثال اراضي پيرامون دانشگاه تهران براي 
مدت زيادي فريز شد زيرا در اسناد باالدستي پيش بيني 
شده بود كه در اين اراضي ۴ هزار شركت دانش بنيان 
مستقر شوند. در نتيجه بايد تبعات و عوارض تصميمات 
در آينده مشخص شود.چرا از ظرفيت شهرهاي جديد 
استفاده نمي شود و همه چيز را مي خواهند در تهران 
متمركز كنند.مرتضي الويري رييس كميسيون برنامه و 
بودجه نيز تصريح كرد: به زودي از معاون رييس جمهور 
دعوت مي شود تا در جلسه شوراي عالي استان ها حضور 

يابد و در مورد استارتاپ در ساير شهرها صحبت كند.

عوارض الكترونيكي آزادراه ها قسطي نيست 
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و 
نقل كشور گفت: عوارض الكترونيكي آزاد راه هاي كشور 
براي ماشين هاي سنگين و عمومي محاسبه و به تدريج 
پيامك آن براي مالكان اين خودروها ارسال مي شود و از 
مردم مي خواهيم هرچه سريع تر نسبت به پرداخت آن 

اقدام كنند تا دچار جريمه نشوند.
به گزارش ايس��نا، عمليات اجرايي الكترونيكي ش��دن 
پرداخت عوارض آزاد راه هاي كشور از اواخر سال گذشته 
آغاز و در چهار آزاد راه كشور به صورت آزمايشي اجرايي 
ش��د.  در اين آزاد راه ها ديگر خبري از توقف ماشين در 
عوارضي ها و ايجاد ترافيك نبود اما در اين ميان برخي از 

رانندگان به ويژه رانندگان خودروهاي عمومي و سنگين 
مدعي شده بودند كه نمي توانند عوارض خود را پرداخت 

كنند چرا كه به آنها اطالع رساني نشده است.
البته پيش از اين بهن��ام داودي، مديركل بهره برداري 
آزادراه هاي كشور در گفت وگو با ايسنا اعالم كرده بود كه 
مالكان خودروهاي سنگين و عمومي كه از آزادراه هايي 
كه پرداخت عوارض آن به صورت الكترونيكي اس��ت، 
استفاده كرده اند به دليل آنكه نتوانستيم به آنها به صورت 
پيامك��ي اطالع رس��اني كنيم عوارض ش��ان را تاكنون 
پرداخت نكرده اند اما به زودي فرآيند چگونگي پرداخت 
آن به مالكان خودروهاي سنگين و عمومي ابالغ مي شود 

و در اين رابطه اع��الم كرده ايم كه پرداخت عوارض آنها 
به صورت قسطي انجام شود. اين اظهارت در حالي صورت 
گرفته بود كه خيراهلل خادمي، معاون وزير راه و شهرسازي 
و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و 
نقل كشور در اين باره به ايسنا گفت: در راستاي عوارض 
آزادراهي اقدام خوبي كه انجام ش��د الكترونيكي كردن 
پرداخت آن در ۴ آزادراه تهران- س��اوه، قزوين- زنجان، 
تهران- قم و كرج- قزوين بود كه به صورت آزمايش��ي 
اجرايي شد و تاكنون مردم از طريق سامانه ها و شيوه هاي 
پرداخت عوارض كه به آنها اطالع رس��اني ش��ده است 
نسبت به پرداخت عوارض شان اقدام كرده اند. وي افزود: 

براي محاسبه و پرداخت عوارض ماشين هاي عمومي و 
سنگين نياز به شناسايي آنها داشتيم كه اين كار از طريق 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و نيروي انتظامي 
انجام شد و پيامك پرداخت عوارض به آنها در حال ارسال 
است. وي تاكيد كرد: از مردم خواهش مي كنيم هر چه 
سريع تر نس��بت به پرداخت عوارض خود اقدام كنند تا 
جريمه يا ديركرد براي آنها در نظر گرفته نشود. مديرعامل 
شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور در 
پاسخ به اينكه رانندگان خودروهاي سنگين و عمومي 
كه طي 8 ماه گذشته پيامكي برايشان ارسال نشده كه 
بتوانند عوارض ش��ان را پرداخت كنند  اگر اين عوارض 

به صورت قس��طي يا مرحله اي براي آنها در نظر گرفته 
نشود هزينه اي س��نگيني براي آنها محسوب مي شود 
گفت: مرحله اي كردن پرداخ��ت عوارض الكترونيكي 
آزادراه ها مس��اله اي اس��ت كه مي توان روي آن بحث و 
بررسي بيشتري انجام داد اما از مردم خواهش مي كنيم 
اگر براي آنها پيامكي ارس��ال شد نس��بت به پرداخت 
عوارض شان از همان طريق يا شيوه هاي ديگر اعالم شده، 
اقدام كنند چرا كه سازندگان آزادراه ها نيز پس از ماه ها 
تاخير منتظر دريافت پول خود هستند و فعال پرداخت 
عوارض الكترونيكي آزادراه ها براي خودروهاي سنگين 

و عمومي قسطي نيست.
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 يخبندان و كاهش دما 
تا منفي 13 درجه 

مدير پيش بيني و هشدار س��ازمان هواشناسي با 
بيان اينكه روزهاي چهارش��نبه و پنج شنبه هفته 
جاري دماي هوا در شمال شرق و شرق كشور بين 
۷ تا 12 درجه كاهش مي يابد، گفت: فردا شهركرد 
با كمينه دماي 1۳ درجه زير صفر سردترين مركز 
اس��تان خواهد بود. صادق ضياييان در گفت وگو 
با فارس، در تش��ريح آخرين وضعيت جوي كشور 
اظهار كرد: چهارش��نبه در نوار غربي كشور بارش 
باران پيش بيني مي شود، ضمن آنكه در غرب فارس 
و استان هاي كهگيلويه و بويراحمد نيز اين شرايط 
ادامه دارد و در نيمه شرقي كشور، مركز و استان هاي 
واقع در دامنه هاي جنوبي البرز مركزي و شرقي و 
سواحل شمالي، بارش ها ادامه دارد.  ضياييان بيان 
كرد: در استان هاي همدان، لرستان، چهارمحال و 
بختياري و مركزي بارش پراكنده خواهيم داشت. 
وي افزود: روز پنج ش��نبه در نوار ش��رقي كش��ور، 
ارتفاعات البرز ش��رقي و س��واحل شمالي كشور و 
اردبيل بارش پيش بيني مي شود. مدير پيش بيني 
و هشدار سازمان هواشناسي اضافه كرد: روز جمعه 
در اس��تان هاي اردبيل، آذربايجان شرقي، شمال 
خراس��ان رضوي، خراسان شمالي و سواحل خزر، 
همچنين ارتفاعات البرز شرقي بارش خواهيم داشت 
و اين شرايط روز شنبه در سواحل غربي خزر و اردبيل 
حاكم است.  وي اظهار كرد: روزهاي چهارشنبه و 
پنج ش��نبه هفته جاري دماي هوا در شمال شرق 
و شرق كش��ور بين ۷ تا 12 درجه كاهش مي يابد، 
ضمن آنكه طي اين دو روز خليج فارس و درياي خزر 
مواج خواهد بود. مدير پيش بيني و هشدار سازمان 
هواشناسي در تشريح وضعيت جوي پايتخت گفت: 
آسمان تهران روز چهارشنبه نيمه ابري تا ابري و در 
برخي ساعات بارش پيش بيني مي شود و در اواخر 
وقت آسمان تهران نيمه ابري و مه آلود خواهد بود. 
بيشينه و كمينه دما چهارشنبه در تهران 8 درجه و 

2 درجه زيرصفر پيش بيني مي شود.

واكنش شهردار به اليحه 
»درآمد پايدار شهرداري ها« 

پيروز حناچي، شهردار تهران با اشاره به اينكه تصويب 
اليحه »درآمد پايدار شهرداري ها« نقطه عطفي براي 
دولت و مجلس است، گفت: تصويب اين اليحه اولين 
گامي است كه شهرداري ها امالك خود را نفروشند و 

در شهرها به كيفيت فكر كنند.
به گزارش ايس��نا، حناچي در حاش��يه نشس��ت 
كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي درباره 
اليحه »درآمد پايدار شهرداري ها« كه روز دوشنبه 
م��واد يك تا چه��ار آن در صحن مجلس ش��وراي 
اس��المي تصويب ش��د، گفت: تصويب اين اليحه 
يكي از زيربنايي ترين اقداماتي اس��ت كه مي توان 
براي ش��هرداري هاي كشور انجام داد. تصويب اين 
اليحه اولين قدمي است كه ش��هرداري ها امالك 
خود را نفروشند و در شهرها به كيفيت فكر كنند.  
ش��هردار تهران با بيان اينكه اليحه »درآمد پايدار 
ش��هرداري ها«  از دوره اصالحات در حال بررسي 
اس��ت، عنوان كرد: در طول سال هاي گذشته اين 
اليحه بارها ت��ا مرحله تصويب پي��ش رفته اما به 
تصويب نرس��يده اس��ت.  حناچي  گفت: بررسي 
مجدد اين اليحه در مجلس شوراي اسالمي تصميم 
جسورانه اي است كه نتيجه آن اختصاص بخشي 

از ماليات به شوراها و شهرداري هاي كشور است.  

 سهميه بنزين تاكسي ها 
قابل انتقال به ماه بعد نيست 

مرتضي ضامني، مديرعامل اتحاديه تاكس��يراني 
شهري كشور گفت: پيگير تامين بسته هاي حمايتي 
و معيشتي براي رانندگان تاكسي هستيم تا اختالف 

قيمت بنزين را از اين طريق حل كنيم.
مرتضي ضامني در پاسخ به اينكه آيا پس از افزايش 
قيمت بنزين گزارشي در خصوص افزايش قيمت 
تاكسي ها اعالم شده است، اظهار كرد: در چند روز 
ابتدايي اجراي طرح سهميه بندي بنزين افزايش 
قيمتي در حوزه تاكسيراني اعالم نشده است، اما اگر 
افزايش قيمتي از سوي شهروندان يا بازرسان حوزه 
تاكسيراني در هر شهري مشاهده و اعالم شود، قطعا 
در كارگروه هاي انضباطي سازمان هاي تاكسيراني 
بررس��ي و با آن برخورد خواهد شد. او در پاسخ به 
اينكه طي دو روز گذشته تاكس��ي هاي فرودگاه  
امام مسافران را جابه جا نكردند و مشكالتي براي 
مسافران ايجاد شد، گفت: در صورتي كه تاكسيرانان 
در هر نقطه اي از كشور مسافران را سوار و جابه جا 
نكنند يا كرايه اي بيشتر از نرخ مصوب دريافت كنند، 
اين موضوع تخلف و قابل پيگيري اس��ت. عوامل 
بازرسي سازمان ها و شهرداري ها محدود هستند 
و ش��هروندان نيز بايد مش��اركت و اگر با مواردي 
اينچنيني مواجه شدند، حتما شكايت خود را اعالم 
كنند. ضامني در اين خصوص كه تاكسي ها افزايش 
قيمت نداش��تند، اما رانندگان شخصي قيمت را 
افزايش دادند، گفت: متاسفانه رانندگان شخصي 
تحت نظارت نيس��تند و مشاركت ش��هروندان و 
استفاده از سامانه هاي رسمي شايد بتواند بسياري 
از مشكالت را حل كند. او تاكيد كرد: نظارت روي 
تاكسي ها به اندازه كافي وجود دارد و رانندگان نيز 
همراهي مي كنند، از طرفي مجموعه تاكسي هاي 
اينترنتي نيز با توجه به سهميه سوختي كه براي 
آنها در نظر گرفته شده، قول مساعد دادند افزايش 
قيمت نداشته باشند، اما افرادي كه مي خواهند از 
خودروهاي غيررسمي استفاده كنند، ديگر براي 
آنها جاي گله و شكايت نيست.  ضامني در پاسخ 
به اينكه آيا در صورت عدم استفاده از سهميه اين 
ميزان به ماه بعد منتقل مي ش��ود و قابل استفاده 
براي رانندگان است يا خير اظهاركرد: رانندگان در 
صورتي كه از سهميه استفاده نكنند در پايان ماه 
سهميه اضافي حذف خواهد شد و قابل انتقال به 

ماه بعد نيست.

دولت برنامه مشخصي براي احياي بافت  فرسوده ندارد
دبير سنديكاي شركت هاي ساختماني با اشاره به اينكه 
دول��ت از ابتداي اس��تقرار خود نگاه وي��ژه اي به احياي 
بافت هاي فرس��وده داشت، اما برنامه مشخص و جامعي 
براي آن تهيه نشد، گفت: هنوز دولت برنامه مشخص پيش 
روي سازندگان و بخش خصوصي براي احياي بافت هاي 
فرسوده ارايه نكرده است. ايرج گالبتونچي، دبير سنديكاي 
ش��ركت هاي س��اختماني در حاش��يه دومين نشست 
هماهنگي براي برگزاري نمايشگاه مسكن، شهرسازي و 
بازآفريني شهري در گفت وگو با فارس، در پاسخ به اينكه 
چرا دولت در احياي بافت هاي فرسوده موفق عمل نكرده 
است، گفت: در خصوص احياي بافت هاي فرسوده بايد 
اذعان كنم كه دولت از ابتداي اس��تقرار خود سعي كرد 
نگاه ويژه اي به احياي بافت هاي فرسوده داشته باشد. اما 
متاسفانه به خاطر اينكه برنامه مشخص و جامعي براي 
آن تهيه نش��د، بخش خصوصي و سازندگان نمي دانند 
كه چگونه بايد وارد اين عرصه ش��وند. وي ادامه داد: پس 
چون برنامه مشخص پيش روي سازندگان نيست، اين 
س��ازندگان و بخش خصوصي به خصوص در شهرهاي 
بزرگ و پايتخت عليرغم اينكه احياي بافت هاي فرسوده 

مي تواند موجب ايجاد فرصت شغلي شود، اما وارد عرصه 
ساخت و ساز در بافت هاي فرسوده نشدند. دبير سنديكاي 
شركت هاي ساختماني تاكيد كرد: بايد نگاه دولت به بخش 
خصوصي فعال تر شود تا سازندگان بتوانند برنامه بهتري را 
براي اجراي هر چه بهتر احياي بافت هاي فرسوده از خود 
نش��ان دهند. گالبتونچي تصريح كرد:  بخش خصوصي 
هنوز نمي داند چه جايگاهي در احياي بافت هاي فرسوده 
دارد. پس دولت بايد برنامه مشخص در اين خصوص ارايه 
كند و هم انديشي موثر و مناسبي براي بخش خصوصي 
و تشويق س��ازندگان ارايه كند. پس اگر دولت بتواند از 
مزيت هاي بخش خصوصي و سازندگان استفاده كند چه 
بسا مي توانيم به جذب سرمايه گذاري خارجي در احياي 
بافت هاي فرسوده اميدوار باشيم. وي با بيان اينكه به دليل 
كمبود بودجه بخش خصوصي اين روزها در ساخت وساز 
و بخش احداث كه مقوله جامعي است حال و روز خوبي 
ندارد، گفت: كاهش بودجه هاي عمراني باعث ش��ده تا 
شركت هاي پيمانكار كه حدود ۴۷ هزار شركت پيمانكاري 
و مشاوره هستند، نتوانند از تمام ظرفيت خود در بخش 
س��اخت و ساز و احداث كه شامل تمام س��ازه ها، راه ها و 

سد و ساختمان است، اس��تفاده كنند. دبير سنديكاي 
شركت هاي س��اختماني گفت: نبود برنامه مشخص و 
كمبود اعتبار باعث شده كه حتي در پروژه هاي نيمه تمام 
نتوانيم موفق شويم و به كمك دولت بيايم چرا كه عالوه 
بر اين مشكالت برنامه مشخصي نيز از سوي دولت براي 

اتمام پروژه هاي نيمه تمام وجود ندارد.

   پيمانكاران نيازمند 100 ميليارد دالر پروژه
گالبتونچ��ي با تاكيد ب��ر اينكه اگ��ر مي خواهيم تمام 
ش��ركت هاي بخش خصوصي در ح��وزه پيمانكاري و 
مش��اوره از تمام ظرفيت هاي خود در كش��ور استفاده 
كنند، بايد به اين ش��ركت ها 1۰۰ ميلي��ارد دالر پروژه 
تعريف و ارايه دهيم، گفت: از اين ۴۷ هزار ش��ركتي كه 
عنوان شد 6۰ درصد آنها شركت هاي جوان هستند پس 
اگر نتوانيم به اين ش��ركت ها كار بدهيم اين شركت ها 
به مش��كل برخواهند خورد. وي تاكي��د كرد: توجه به 
بازآفريني ش��هري، اتمام طرح هاي نيمه تمام و صدور 
خدمات فني مهندسي به خارج از كشور مي تواند براي 
كشور درآمدزايي و فرصت شغلي بااليي ايجاد  مي كند. 

دبير سنديكاي شركت هاي ساختماني با تاكيد بر اينكه از 
اظهارات رييس جمهور اينگونه برمي آيد كه او هم نسبت 
به احياي بافت هاي فرسوده حساس است، گفت: با ورود 

بخش خصوصي به احياي بخش فرس��وده هم فرصت 
شغلي ايجاد خواهد شد و هم براي آن شركت ها كسب و 

كار مناسبي ايجاد خواهد شد.



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران تشريح  شد

فرصت بزرگي به نام چين
تعادل|

اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در 
نشس�ت آبان ماه خود، پس از اشاره اي به مسائل 
روز اقتصاد كش�ور به بررسي ظرفيت هاي قانون 
حداكثر اس�تفاده از توان تولي�دي و خدماتي و 
حمايت از كاالي ايراني پرداختند و راه هاي تسهيل 
محيط كس�ب وكار براي صنايع پايين دس�تي را 
بررس�ي كردند. همچني�ن رييس ات�اق تهران 
كه اخيرا س�فري به پكن و ش�انگهاي داشت، از 

فرصت هاي بزرگ همكاري با چين گفت.

در ادامه اين نشس��ت، ريیس اتاق بازرگانی تهران به 
تشريح برنامه سفر اخیر خود به کشور چین پرداخت و 
گفت: با اتاق بازرگانی پکن توافق کرديم که سايت های 
دو اتاق به هم متصل شود تا بازرگانان و تجاری ايرانی 
فعال در حوزه تج��ارت با چین در س��ايت اتاق پکن 
معرفی ش��وند و تجار و بازرگانان چینی عالقه مند به 
فعالیت در ايران نیز در س��ايت اتاق تهران قرار گیرند. 
هم چنین ب��ا اتاق چی��ن توافق کردي��م يک کمیته 
مش��ترک داوری يا میانجیگری برای حل مشکالت 
و اختالفات احتمالی بین تج��ار و صنعتگران ايرانی 
و چینی تش��کیل دهیم که به زودی موافقت نامه آن 
امضا می شود. خوانساري افزود: مديران اتاق بازرگانی 
بین المللی چین برای س��رمايه گذاری در ايران اعالم 
آمادگی کردند اگرچه تاکید داشتند به دلیل تحريم 
اين سرمايه گذاری مستقیم نخواهد بود اما در ارتباط 
با طراحی و اجرای طرح های زودبازده به خصوص در دو 
حوزه معدن و کشاورزی آماده سرمايه گذاری هستند.

 او با اشاره به تعیین تعرفه های ترجیحی برای برخی 
کاالهای ايرانی در حوزه کش��اورزی، صنايع دستی و 
مواد غذايی گفت: ما با يک بازار بس��یار  بزرگ طرف 
هستیم به طوری که در مورد صادرات میگو که اخیرا 
برقرار ش��ده اس��ت، کل میگوی تولیدی ما به اندازه 

مصرف روزانه در چین است. 
خوانساري همچنین به ديداری که با انجمن صنايع 
زودبازده چین در اين سفر داشت، اشاره کرد و گفت: 
اعضای اي��ن انجمن تاکید داش��تند که ب��ا توجه به 
عدم همکاری با آمريکا، کامال آماده برقراری و توسعه 
روابط تجاری با ايران هس��تند؛ به خصوص در حوزه 
نیروگاه که س��ابقه فعالیت نیز دارن��د. او عنوان كرد: 
شناخت ما از اقتصاد چین اندک و محدود به حرف هايی 
حس��ی و عام مانند »کاالهای بنجل چینی« است در 

حالی ک��ه واقعیت اقتصادی حاکی از س��رعت باالی 
پیش��رفت و توس��عه چین در همه زمینه ها از جمله 

فناوری های مدرن است. 

 واكنش  به رسوب لوازم آرايشي و بهداشتي
در اين جلسه، ريیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق 
تهران با طرح موضوع رسوب دست کم 200 کانتینر 
لوازم آرايش��ی و بهداش��تی در گمرکات کشور و عدم 
ترخی��ص اين حج��م از محصوالت واردات��ی به رغم 
پرداخت های ارزی آن، از دولت و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت حاضر خواس��ت تا نس��بت به رفع مشکالت 
ترخیص اين محموله ها اقدامی ف��وری انجام دهند. 
محمود نجفی عرب با بیان اينکه وزير صنعت، معدن 
و تجارت طی دستوری بر عدم عطف به ما سبق شدن 
بخشنامه مرتبط با پرونده کانتینرهای معطل مانده در 
گمرکات تاکید کرده  است، افزود: تمامی اين کاالها، 
ثبت س��فارش ش��ده و از بدهی ارزی نیز مبراست اما 
به رغم تاکی��د وزير صنعت، معدن و تج��ارت، پس از 
نزديک به يک سال، اين کاالها هم چنان اجازه ترخیص 
از گمرک را پیدا نکرده اند. او با اش��اره به ريسک باالی 
آس��یب پذيری اين حجم از مواد آرايشی و بهداشتی 
در انبار گمرکات، افزود: اين در حالی اس��ت که ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز طی نامه ای به وزارت صمت 
نسبت به تشديد قاچاق محصوالت آرايشی و بهداشتی 
به دلیل عدم ترخیص محموله های وارداتی هش��دار 
داده و وزارت بهداش��ت نیز اعالم کرده  است که خطر 
ورود محصوالت غیربهداشتی به چرخه مصرف کشور 
جدی اس��ت. به گفته نجفی عرب، اين در حالی است 
که کسب و کار حدود 250 ش��رکت داخلی در حوزه 
آرايش��ی و بهداش��تی در معرض تهديد قرار گرفته و 
نزديک به 30 هزار نفر نیز در آستانه تعديل و بیکاری 
قرار دارند.پس از اين سخنان مهدی صادقی نیارکی، 
مع��اون  صنايع  وزارت  صنعت، م��دن و تجارت که از 
ماه گذش��ته به عضويت هیات نمايندگان اتاق تهران 
درآمده است، با اشاره به اينکه عدم ترخیص اين 200 
کانتینر به يکی از بخشنامه های دفتر مقررات صادرات 
و واردات بازمی گردد و اينک��ه انتقال وجوه مربوط به 
اين محموله ها نه از طريق سیستم بانکی بلکه به روش 
اوپن اکانت بوده اس��ت، وعده داد که ظرف يک هفته 
پاسخ مناسبی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای رفع حل مشکل ترخیص اين کاالها ارايه و به اتاق 

تهران ارسال شود.

 اصالح قانون براي امكان گشايش »ال.سي«
در ادام��ه اين جلس��ه، علی اصغ��ر اژدری، مدير دفتر 
مطالعات انرژی، صنع��ت و معدن مرکز پژوهش های 
مجلس، گزارشي از ظرفیت های قانون حداكثر استفاده 
از توان تولیدي و خدماتي كش��ور و حمايت از كاالي 

ايراني ارايه کرد. 
او با اش��اره به اينکه اين قانون برای نخس��تین بار در 
سال 1375 به تصويب رس��ید، گفت: در سال 1391 
طرحی برای اص��الح اين قانون تهیه ش��د و به دلیل 
ش��تابزدگی در تدوين آن، نه تنه��ا مزيت های قانون 
قبلی حفظ نشد که اشکاالتی هم به طرح جديد وارد 
بود. اما به دلیل آسیب شناسی های صورت گرفته، بار 
ديگر ط��رح اصالح اين قانون در س��ال 1397 مطرح 
ش��د و در نهايت اين اصالحیه در ارديبهش��ت س��ال 
1398 به قانون تبديل و ابالغ ش��د. او با اشاره به اينکه 
در قانون جديد، نهادسازی های خوبی صورت گرفته 
اس��ت، به برخی مزيت های آن برای بخش خصوصی 

پرداخت. او »ايجاد امکان گشايش ال سی ارزی برای 
پیمانکاران داخلی« و »ايجاد و بهره گیری از موسسات 
تضمی��ن« را از مزايای اين قانون دانس��ت و گفت: در 
اين قانون امکان فکتورينگ، ب��ه نحوی که پیمانکار 
بتواند پیش از سررسید دين، آن را واگذار کند، فراهم 
شده اس��ت. همچنین بر اس��اس ماده 12 اين قانون، 
کارگاه های ثابت نی��ز از اعمال ضرايب بیمه ای معاف 
هس��تند. مدير دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن 
مرکز پژوهش های مجلس گفت: در ماده 2 اين قانون، 
دامنه شمول استفاده از توان داخلی گسترش يافته و 
بنیادها و مناطق ويژه اقتصادی را جز مناطق آزاد در بر 
گرفته است. همچنین ماده 4 اين قانون، وزارت صمت 
را مکلف کرده است که سامانه ای متمرکز ايجاد کند 
تا فهرس��ت توانمندی های داخلی در آن لحاظ شود. 
همچنین به موجب اين قانون، پروژه ها به آن دسته از 
پیمانکاران داخلی واگذار  می شود که نام آنها در وندور 
لیست اين سامانه آمده باشد. در بند 4 همین ماده نیز 

رتبه بندی جزو تکالیف اتاق ايران عنوان ش��ده است. 
اژدری با اشاره به مواد ديگری از اين قانون، روی ماده 
14 نیز دست گذاش��ت و در توضیح آن گفت: يکی از 
شاهکارهای اصالح اين قانون، معافیت مالیاتی تجديد 
ارزيابی دارايی هاست. در قانون برنامه پنجم اين موضوع 
مطرح ش��د اما هیچ گاه اجرايی نش��د. اکنون موضوع 
تجديد ارزيابی ها در ماده 14 قانون حداکثر استفاده از 
توان تولیدی و خدماتی و حمايت از کاالی ايرانی ذکر 
و عنوان شده است که تجديد ارزيابی ها معاف از مالیات 
است. سازمان امور مالیاتی نیز با آن موافقت کرده و در 
حال تدوين آيین نامه های اجرايی اين ماده است. او با 
بیان اينکه اجرای م��اده 14  می تواند در تعمیق بازار 
سرمايه، انقالب ايجاد کند، افزود: در ماده 21 قانون هم 
در مورد عدم استفاده از توان داخلی جرم انگاری صورت 
گرفته است که البته ما چندان با جرم انگاری در قانون 
موافق نیستیم. اما اين ماده بیشتر شامل پیمانکاران 

دولتی  می شود.

در نشست تخصصي توسعه تجارت و سرمايه گذاري با سوريه و افغانستان مطرح شد

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد

از سوي رييس سازمان حمايت انجام شد؛ 

مزيت سرمايه گذاري مشترك در سوريه و افغانستان

ضرورت ارتقاي كيفيت برندهاي ايراني لوازم خانگي 

هشدار جدي به محتكران و گران فروشان 

سرمايه گذاري و توسعه فعالیت هاي تجاري با كشورهاي 
منطقه به عن��وان يك راهب��رد جدي ب��راي مقابله با 
تحريم ها مطرح است. در اين راستا اتاق هاي مشترك 
ايران با افغانس��تان و س��وريه به منظور افزايش حجم 
سرمايه گذاري در اين كشورها در حاشیه اينوكس 2019 
نشست هاي تخصصي برگزار كردند. نشست تخصصي 
توسعه تجارت و سرمايه گذاري با سوريه و افغانستان در 
راستاي برنامهريزي براي رشد سطح مناسبات كشور 

با همسايگان در حاش��یه اينوكس 2019 برگزار شد. 
دراين جلسه ريیس اتاق مش��ترك ايران و افغانستان 
و دبیر اتاق مش��ترك ايران و سوريه به تشريح وضعیت 
بازار اين دو كش��ور و مشكالت مربوط به هر كدام از اين 

مناطق پرداختند.
به اعتقاد آنها، افغانس��تان و سوريه از جمله كشورهاي 
اطراف ايران هستند كه با دارا بودن ظرفیت هاي بسیار 
مي توانند به رغم انواع محدوديت هاي ناش��ي از تحريم 

به دلیل مناسبات خوب سیاسي، زمینه توسعه تجارت 
بین المللي ايران را فراهم كنند. حسین سلیمي، ريیس 
اتاق مشترك ايران و افغانستان با نگاهي به داليل اهمیت 
توس��عه همكاري هاي تجاري و  اقتصادي با كشورهاي 
همس��ايه تصريح كرد: ايران و افغانس��تان اشتراكات 
بسیاري از نظر فرهنگي، زباني و تاريخي با يكديگر دارند. 
از س��وي ديگر مسافت بین اين دو كش��ور و وجود مرز 
مش��ترك طوالني با يكديگر موجب شده كه همكاري 

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت )صمت( در امور 
بازرگاني گفت: در تالش هس��تیم تا با افزايش تولید 
كاالي داخلي و گسترش شبكه توزيع، میزان صادرات 
را افزايش داده و مهم تر از آن، كاالي ايراني را در خانه ها 

مردم جاي دهیم.
به گزارش ايسنا، حس��ین مدرس خیاباني در حاشیه 
نوزدهمین نمايشگاه بین المللي لوازم خانگي، اظهار 
كرد: صنعت لوازم خانگي كه سال ها از واردات بي رويه 
رنج مي برد، امروز از جنبه حمايت از تولید، واردات لوازم 

خانگي كه در آنها خودكفا هستیم را، ممنوع كرده ايم. 
در طیف وس��یعي از لوازم  خانگي بیش از دو برابر نیاز 
كشور ظرفیت تولیدي داريم. تنها در كولر گازي كسري 
وجود دارد كه براي آن نیز بايد با تالش بیشتر از فرصت 
محدوديت ها استفاده شده و سرمايه گذاري هاي الزم 
صورت گیرد. او افزود: البته سرمايه گذاري در اين حوزه 
بايد صورت گیرد تا بتوانیم به لحاظ فناوري، فناوري روز 
دنیا را داشته باشیم، ارتقا كیفیت ايجاد كنیم و بتوانیم 
برند ايراني را به مش��تريان ثابت كنیم. در بخش هاي 

فرهنگي مصرف لوازم خانگي داخلي نیز بايد كار شود 
چراكه اعتقاد داريم، تولیدكننده داخلي بايد تالش كند 

كه محصول واقعي و باكیفیت را معرفي كند.
قائم مقام وزير صمت گفت: طبق برنامه هاي توس��عه 
صادرات براساس آمار اعالم شده، بیش از 400 میلیون 
دالر مجموعه  صنعت لوازم خانگي و صنايع جانبي به 
كشورهاي مختلف از جمله اروپا و آفريقا و به صورت 
عمده به كشورهاي همس��ايه صادرات داشته ايم. او 
اظهار كرد: به نظر مي رسد، نقطه تماس كاال ايراني با 

آنها توجیه اقتصادي بااليي پیدا كند. ايران با كشورهايي 
همكاري دارد كه هیچ كدام از اين ظرفیت ها را دارا نیست 
و از بازار افغانستان غافل شده است. اين فعال اقتصادي 
با بیان اين مطلب كه میزان صادرات ايران به افغانستان 
به رقم 3 هزار میلیارد دالر رسیده، پتانسیل حضور ايران 
در اين بازار را بیش از اين رقم دانست و افزود: افغانستان 
با صادرات 10 میلیون دالر به ايران نسبت به منفي بودن 
تراز تجاري خود با ايران انتقاد دارد و خواس��تار افزايش 
میزان واردات ايران از اين كشور است. وي از پیگیري هاي 
اتاق مشترك براي حل مشكالتي كه در مسیر همكاري 
بین ايران و افغانستان وجود دارد خبر داد و گفت: با وجود 
مرز مشترك طوالني بین د و كشور، بازارهاي مرزي فعال 
نیس��تند. به اعتقاد ما اگر قرار است حجم روابط ايران و 

افغانستان افزايش پیدا كند الزم است، سرمايه گذاري 
مشترك در هر دو طرف صورت گیرد. متاسفنه فعاالن 

اقتصادي ايراني در اين حوزه چندان فعال نبوده اند.
ريیس اتاق مشترك ايران و افغانستان از وجود منابع اولیه 
ارزان و فراوان در افغانستان خبر داد و گفت: راه اندازي 
خط تولید ان��واع محصوالت به وي��ژه در بخش معدن 
صرفه اقتصادي دارد و مي تواند به بهبود رواط دو كشور و 
افزايش حجم صادرات اين كشور بهايران نیز كمك كند. 
سلیمي مشكل ديگر را نبود امكان روابط بانكي عنوان 
كرد و از سوي ديگر پیمان سپاري ارزي را مانعي در برابر 
فعالیت هاي تجاري با افغانستان دانست چراكه بر اساس 
اظهارات او در اين بین هیچ گونه ارزي بین دو طرف رد و 

بدل نمي شود و با پول ملي تجارت مي كنند.

مردم و مشتري، شبكه توزيع است؛ لذا تالش مي كنیم 
كه شبكه توزيع نیز به اين افتخار دست يابد كه عالوه 
براينكه كاالي ايراني در انبار و فروشگاه ها باشد، فروش 

كاالي ايراني را نیز ترويج دهد.
اين مقام مسوول درباره قاچاق لوازم خانگي اظهار كرد: 
در مرحله اول ترويج كاالي داخلي، واردات رس��مي 
برخي كااله��ا را ممنوع كرده ايم؛ صرف اينكه ممكن 
است با ممنوعیت واردات رسمي يك كاال، قاچاق آن 
كاال افزايش يابد، نمي توانیم مسیر سبز براي واردات 
كااله��اي خارجي ايجاد كنی��م. بنابراين با همكاري 
س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و همچنین رويه هايي كه 
در سامانه هاي تحت نظر س��تاد قاچاق است، تالش 
مي كنیم كه میزان قاچ��اق را كاهش دهیم اما نبايد 
فراموش كرد كه ب��ه دلیل ن��رخ ارز، بخش عمده اي 

از قاچاق از مزيت افتاده و قاچ��اق نیز با اين وضعیت 
نرخ ارز، اقتصادي نیس��ت. او ادامه داد: به اعتقاد من 
راهكار اقتصادي اصلي و ريشه اي كه مي تواند قاچاق 
 را محدود كند، كیفیت و قیمت كاال اس��ت. اگر امروز 
قیم��ت و كیفیت كااله��اي ايراني به گونه اي باش��د 
كه اقتصادي باش��د، طبیعي اس��ت كه كاالي قاچاق 
 شده نیز ديگر مش��تري نداشته و قاچاق خود به خود 

متوقف مي شود.
 مدرس خیاباني درباره میزهاي تعمیق ساخت داخل 
گفت: معاونت هاي ما كه متولي میز س��اخت داخل 
هس��تند و در صنايع مختلف از جمل��ه لوازم خانگي 
هم برگزار ش��ده اس��ت، در تالش اند تا حلقه واسطي 
باشند بین صنايع كوچك و صنوف تولیدي كه قادرند 
نیازمندهاي بخش صنايع لوازم خانگي را تامین كنند.
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نظارت  بر بازار و واحدهاي 
صنفي دوبرابر شد

ايس�نا| معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان تهران از دو برابر شدن نظارت ها 
بر بازار و كاهش قیمت محصوالت پروتئیني خبر داد. 
عزيزاهلل افضلي با بیان اينكه در پي اصالح قیمت بنزين، 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مكلف 
شده گشت هاي بازرسي را تشديد كند، اظهار كرد: 
مقرر شده سازمان صمت با همكاري سازمان تعزيرات 
حكومتي، پلیس امنیت اقتصادي، بازرسي اتاق اصناف 
تهران و دستگاه هاي مرتبط ديگر از واحدهاي صنفي 
بازرسي كند. او از بازرسي 3278 واحد از روز شنبه تا 
دوشنبه اين هفته خبر داد و گفت: در اين بازرسي ها 
412 پرونده براي اصناف متخلف تشكیل شده كه 
مهم ترين تخلفات ش��امل گران فروشي، عدم درج 

قیمت و عدم صدور فاكتور بوده است. 

 تكليف تاجران جامانده 
از تخفيف هاي اوراسيا

ايرنا| ريیس سازمان توسعه تجارت ايران به تمام 
تاجراني كه نتوانس��ته اند از تخفیف هاي توافقنامه 
اوراسیا بهره مند شوند، اطمینان خاطر داد كه هزينه 
اضافي پرداخت شده به آنها بازگشت داده مي شود. 
در اين زمینه حمید زادبوم ضمن ابراز تعجب از اين 
موضوع گفت: ممكن است برخي تجار اطالع دقیقي 
از اين توافقنامه كه مدت زمان كوتاهي از اجراي آن 
مي گذرد، نداشته باشند. تجار بايد گواهي مبدا اوراسیا 
تهیه كنند، اما ممكن است برخي از آنان همچنان با 
فرم هاي قبلي مشغول فعالیت باشند. او تصريح كرد: 
وقتي كاالهاي مشمول تعرفه به گمركات كشورها 
مي رسد، آنها فرم گواهي مبدا اوراسیا را درخواست 
مي كنند و طبیعي است اگر تاجر اين فرم مخصوص 
را نداشته باشد، نمي تواند از تخفیف گمركي استفاده 
كند. معاون وزير صمت با تاكید بر اينكه اين موضوع 
جاي نگراني براي تجار ندارد، اعالم كرد: بر اساس يك 
بند از موافقتنامه اوراسیا، اگر تاجري موفق به استفاده 
از تخفیف هاي معین در اين توافقنامه نش��ود، بعدا 
مي تواند مبلغ گمركي اضافه پرداخت شده را مطالبه 
و دريافت كند. به گفته زادبوم، تجار بايد براي استفاده 

از تخفیف هاي اوراسیا مدارك خود را تكمیل كنند.

 شاهد افزايش قيمت 
در بازار نيستيم

شاتا| معاون امور بازرگاني وزير صمت تصريح كرد: 
پس از افزايش قیمت بنزين قیمت كاالها تغییر خاصي 
نداشته و تقريبا همه قیمت ها ثابت بوده كه امیدواريم 
همین ش��رايط ادامه يابد. عب��اس قبادي همراهي 
مجموعه هاي صنفي و ذخاير مناسب كشور را از جمله 
داليل ثبات قیمت ها دانست وگفت: نظارت ها بر بازار 
تداوم مي يابد. او ادامه داد: از لحاظ قیمت به نس��بت 
ماه هاي گذشته قیمت ها تغییري نكرده است. اين مقام 
مسوول به علل ثابت ماندن قیمت ها اشاره كرد وگفت: 
خود مجموعه هاي صنف��ي با مردم و نظام همراهي 
داشتند و در بحث تولید و تامین و عرضه همكاري و 
نهايت تالش خود را داشته اند كه اين موضوع از داليل 
ثبات قیمت ها است. او موضوع مناسب بودن ذخاير 
كشور را دلیل ديگري براي ثبات قیمت ها دانست و 
گفت: هر كااليي كه فروش��گاه ها نیاز داشته باشند، 

سريعا تامین مي شود. 

 واردات قطعات خودرو 
در اختيار افراد محدودي است 

تس�نيم| عضو هیات ريیسه كمیسیون صنايع و 
معادن مجلس شوراي اسالمي گفت: واردات قطعات 
خودرو در اختیار افراد محدودي و حتي در دست پنج 
يا ۶ نفر است كه اين امر فساد و انحصار ايجاد مي كند. 
سیدجواد حسیني كیا با اش��اره به آخرين وضعیت 
بازار خودرو اظهار كرد: خودروسازان بايد خودروي 
ارزان قیمت، باكیفیت و صادرات محور تولید كنند و 
خودروسازي ها با شرايط كنوني به جايي نمي رسد. 
او با بیان اينكه واردات قطعات خودرو در اختیار افراد 
محدودي و حتي در دست پنج يا ۶ نفر است كه اين امر 
فساد و انحصار ايجاد مي كند ابراز كرد: عالوه بر فعالیت 
مافیا در صنعت خودروسازي، سوداگراني نیز در بازار 

قیمت خودرو را سلیقه اي افزايش مي دهند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، از آغاز اجراي برنامه هاي 
گس��ترده براي تش��ديد اقدامات نظارتي ويژه، برخورد با 

محتكران و گران فروشان در سراسر كشور خبر داد.
به گزارش شاتا، عباس تابش نظر به اجرايي شدن سیاست 
اصالح قیمت بنزين بیان كرد: از آنجايي كه به واسطه جو 
رواني جامعه، احتمال بروز برخي تخلفات نظیر گرانفروشي 
يا امتناع از عرضه كاال با هدف بازارسازي كاذب و مديريت 
جريان عرضه و در نهايت افزايش نامتعارف قیمت توسط 
برخي از تولیدكنندگان، توزيع كنندگان يا تامین كنندگان 
كاال دور از ذهن نیست، لذا طرح تشديد اقدامات نظارتي 
و كنترلي در بازار كاال و برخورد با محتكران و گرانفروشان 
در سراسر كشور در دستور كار اين سازمان و سازمان هاي 
صنعت، معدن و تجارت استان ها قرار گرفته است. او تاكید 
كرد: سازمان حمايت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان در 
اجراي اين طرح، با بهره گیري از توان بازرسان سازمان هاي 
صنعت، مع��دن و تجارت، انجمن هاي حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان، س��ازمان حم��ل و نق��ل و پايانه ها و 
ناظرين افتخاري و با همراهي تیم هاي مشترك متشكل 
از نمايندگان س��ازمان تعزيرات حكومتي و اتاق اصناف 
استان ها و ديگر س��ازمان هاي مرتبط در سراسر كشور 
در راس��تاي هم افزايي و حصول نتايج مطلوب در قالب 
گشتهاي مشترك، بمنظور كنترل و رصد بازار، نظارت 
خود را بیش از پیش افزايش خواهد داد و با تمام كساني 

كه از عرضه كاال خودداري كنند يا محصوالت خود را به 
بهانه هاي واهي احتكار كنند، به شدت برخورد خواهد شد.

ريیس سازمان حمايت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان 
در بیان اهداف اين طرح گفت: طرح تش��ديد نظارت و 
بازرس��ي ويژه برخورد با محتكران با همكاري سازمان 
تعزيرات حكومتي، سازمان هاي صنعت و معدن و تجارت، 
مجامع امور صنفي و نیروي انتظامي در سراسر كشور 
اجرا و در خصوص گرانفروش��ان و متخلفان اقتصادي 
اعمال قانون خواهد شد. به گفته او، نظارت بر روند عرضه 
كاالهاي مهم و اساس��ي از قبیل مواد پتروشیمي، انواع 
مواد شوينده و بهداشتي، انواع مواد غذايي، محصوالت 
و فرآورده هاي پروتئیني و لبني و... از مهم ترين اهداف 
اين طرح به ش��مار مي رود. عضو كارگروه ستاد تنظیم 
بازار، نظارت بر مراكز نگهداري كاال )سردخانه ها، بنادر، 
انبارها( و بررسي میزان موجودي، نظارت بر رعايت نصب 
برچس��ب قیمت و صدور فاكتور و رعايت ضرايب سود 
مجاز در مقاطع عمده و خرده فروش��ي توسط مبادي 
صنفي عرضه كننده كاال و خدمات را از ديگر اهداف اين 
طرح برشمرد. او وضعیت ذخائر كااليي را مناسب ارزيابي 
كرد و افزود: در شرايط كنوني به تمامي واردكنندگان و 
شركت هاي تولیدي و توزيعي و واحدهاي صنفي خرد و 
كالن توصیه مي شود كه عرضه بدون وقفه كاالهاي خود 

را با نگاه تنظیم بازار، مديريت كنند.

 درخواست افزايش قيمت ممنوع 
همچنین تابش در ابالغیه اي اعالم كرد كه هرگونه افزايش 
قیمت كاال و خدمات تا اطالع ثانوي ممنوع است. تابش به 
منظور تحقق دستور وزير صمت مبني بر اينكه در راستاي 
اصالح نرخ بنزين، هرگونه افزايش قیمت كاال و خدمات 
تا اطالع ثانوي ممنوع است، دستورالعملي براي اجرا به 
همه انجمن ها، اتحاديه ها، شركت هاي تولیدي الستیك 
و شركت هاي پااليش و پخش فراورده هاي نفتي ابالغ كرد. 
در اين ابالغیه آمده است: »در راستاي ابالغ مصوبه شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي مبني بر اصالح نرخ بنزين و نیز 
در راستاي هم افزايي و استفاده از پتانسیل هاي انجمن ها، 
اتحاديه ها و شركت ها درجلوگیري از سوءاستفاده هاي 
احتمالي و به تب��ع آن اجحاف در حق مصرف كنندگان، 
ضروري است ضمن رصد و پايش مستمر بازار موضوع در 
اسرع وقت به تمامي واحدهاي تحت پوشش اطالع رساني 
شود. طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه 
به اهتمام ويژه تمام دستگاه ها و سازمان هاي مربوطه در 
برخورد با تخلفات و درص��ورت هرگونه افزايش قیمت 
در ش��رايط كنوني يا هرگونه اقدامي كه موجب اخالل 
در بازار ش��ود؛ اقدامات الزم از س��وي سازمان حمايت و 
س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان معمول و 
حسب هماهنگي هاي بعمل آمده، با دستگاه هاي متخلف 

در حداقل زمان ممكن برخورد خواهد شد.«



15 جهان

احتمال بازگشت برنده نوبل اقتصاد به دنياي سياست

صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود اعالم كرد 

استيگليتز: همه درگير جنگ هستيم

زنگ خطر بدهي در بازارهاي پيشتاز

گروه جهان|
 اين روزها، تمام داده هاي اقتصاد جهاني يك 
چيز را نشان مي دهند: س�رعت رشد اقتصاد 
اروپ�ا و سراس�ر جه�ان در حال كند ش�دن 
اس�ت. در چنين ش�رايطي نظام هاي س�نتي 
همچنان براي بقاي خود تالش مي كنند. جوزف 
اس�تيگليتز اقتصاددان معاص�ر امريكايي و 
برنده جايزه نوبل اقتصادي در ۲۰۰1، استدالل 
مي كن�د كه اي�ن وضعي�ت ناش�ي از اختالف 
فزاين�ده بين مي�زان خل�ق ث�روت و امكان 
بهره مندي عمومي از آن است. يورونيوز با او در 
آمستردام به مناسبت انتشار كتاب جديدش 

مصاحبه كرده است. 

  يورونيوز: كتاب جديد ش�ما »مردم، قدرت، 
و مناف�ع: س�رمايه داري مترق�ي ب�راي عصر 
نارضايتي« نام دارد در سراس�ر جهان ش�اهد 
نارضايتي هس�تيم. مثال در فرانسه با اعتراض 
گس�ترده جليقه  زرده�ا روب�رو هس�تيم، در 
هنگ كنگ، و همچنين در لبنان و ش�يلي. اما 
آي�ا اين همه نارضايتي بدان معني نيس�ت كه 
س�رمايه داري در واقع به پاي�ان خود نزديك 

مي شود؟
اس�تيگليتز: بله همينطور اس��ت. ش��يلي يكي از 
كش��ورهايي اس��ت كه گرچه عملكرد اقتصاد كالن 
آن خوب بود اما اگر به ميزان نابرابري در اين كش��ور 
نگاه كنيد مي بينيد كه يكي از نابرابرترين كشورهاي 
جهان اس��ت. جالب است كه به نظر مي رسيد دولت 
اين موضوع را پذيرفته بود، تا اينكه گفتند آن را قبول 
نمي كنند. در اين كتاب توضيح داده ام كه ما نياز به 
يك قرارداد اجتماعي جديد بين بازار، دولت و جامعه 
مدني داريم. س��رمايه داري بخش��ي از تاريخ است. 
نمي ت��وان به همان نظام س��رمايه داري اي اتكا كرد 
كه ۴۰ سال گذشته داش��ته ايم. اين نظام نمي تواند 
يك نوع س��رمايه داري مبتني برخودخواهي باشد- 
سرمايه داري لجام گسيخته  و بي روحي كه هدفش 
به حداكثر رساندن ارزش سهام ها در بازار، صرف نظر 
از پيامدهاي اجتماعي آن. نتيجه اين سرمايه داري 
اتفاقي اس��ت كه در اياالت متحده امريكا شاهد آن 
هس��تيم كه نه تنها به افزايش نابرابري منجر شده، 
بلكه بحران اعتياد به مواد مخدر را هم به دنبال داشته 
است. در امريكا اميد به زندگي روبه كاهش است. با 

بحران موادغذايي و ابتال به ديابت در دوران كودكي 
روبرو بوديم. صنايع كشاورزي و غذايي از جوانان ما 
بهره برداري مي كنند. شركت نفتي »اكسان  موبيل 
“ تغيي��رات آب وهواي��ي را ان��كار مي كنند، صنعت 
دخانيات مضر بودن س��يگار براي سالمتي را به رغم 
داليل محكم و قانع كننده اي كه وجود دارد، تكذيب 
مي كنند. م��وارد و نمونه ه��اي زي��ادي رفتار هاي 

غيراخالقي وجود دارد.
  يورونيوز: با امانوئل ماكرون رييس جمهوري 
فرانسه، موافقيد كه خواستار بازنويسي قوانين 

مربوط به اتحاديه اروپا و منطقه يورو است؟
استيگليتز: به ش��دت با او موافقم. مش��كل اروپا، 
مشكل اشتغال است. وعده داده شده بود كه اگر نرخ 
تورم پايين زير ۲ درصد و كس��ري بودجه از ۳درصد 
پايين تر و رشد نرخ بدهي عمومي زير سقف قانوني 
۶۰ درصد بماند، با رشد اقتصادي روبرو خواهند بود. 
اين سياست چندين دهه اجرا شده است و با اين حال، 

در اروپا شاهد ركود اقتصادي هستيم. بنابراين واضح 
است كه اين سيستم ديگر كارايي ندارد. ممكن است 
بحران مالي اتفاق بيفت��د، اما بحران مالي نمي بينم. 
آنچه مي بينم كندي رش��د اقتصاد است كه در همه 
نقاط جهان وجود دارد: مث��ال در چين كه از ۲۰۰۸ 
موتور رشد اقتصادي جهان بود، يا در اياالت متحده 
كه نرخ رش��د اقتصادي آن ۱.۹ درصد اس��ت و تنها 
كمي باالتر از رش��د اقتصادي منفي است. در حالي 
كه ترامپ وعده رشد اقتصادي ۳.۴ درصدي يا بيشتر 
را داده بود. در آلمان هم روند رشد اقتصاد كند است. 
از نظر من جنگ هاي تجاري كه ترامپ به راه انداخته 
و حمايت گرايي اقتصادي واقعا براي اقتصاد جهاني 

نگران كننده است.
  يورونيوز: برنده جنگ هاي تجاري كيست؟  
ترامپ نيس�ت، امريكا نيس�ت، چين برنده و 
ظاهرا اروپا هم برنده نيست. اين جنگ به سود 

چه كسي است؟

اس�تيگليتز: هم��ه در اين جنگ بازنده هس��تند. 
جنگ ه��اي تجاري واقع��ا ايده بدي ب��ود. ترامپ با 
گفتن اينكه در اين جنگ ها به آس��اني پيروز خواهد 
شد، جنگ ها را شروع كرد. اما اينطور نيست. جنگ 
تجاري ساده نيست. پس از سه سال مذاكره، هنوز به 
هيچ توافقي با چين دس��ت نيافته است. تنها چيزي 
كه دولت امريكا تاكنون به آن دس��ت يافته، چيزي 
است كه آن را »توافق مرحله يك« ناميده اند. توافق 
مرحله يك همان چيزي است كه سال ها پيش دولت 
در شرايط عادي )غير از جنگ( در مذاكره با چين به 
آن دست يافته بود. بنابراين، جهان به دليل وجود اين 
عدم قطعيت چيزهاي زيادي را از دست داده است. 
واقعيت اين اس��ت كه مي دانيم حتي اگر توافقي هم 
صورت بگيرد كه به نفع بازار باشد، ترامپ چنانچه به 

نفعش نباشد، آن را پاره مي كند.«
  يورونيوز: درباره تغييرات آب وهوايي صحبت 
كنيم. پيامدهاي آن را به وضوح مي بينيم. همه 

از يك توافق به اصطالح سبز در اقتصاد حرف 
مي زنند. اما چه كسي قرار است هزينه انتقال 
به اقتصاد سبز را بپردازد، آنهم وقتي با كندي 

رشد اقتصاد روبرو هستيم؟
استيگليتز: زماني كه جنگ جهاني دوم شروع شد 
هيچكس نمي گفت چگونه مي توان جلو آن را گرفت؟  
كسي را نمي شناسم كه گفته باشد: »بياييد تسليم 
آلمان بشويم، زيرا جنگ براي ما خيلي هزينه خواهد 
كرد.« االن مشغول جنگي هس��تيم كه زندگي ما و 
شيوه زندگي ما را تحت تاثير قرار داده است. در اياالت 
متحده، هر س��ال نزديك به ۲ درصد توليد ناخالص 
داخلي از دست مي رود. با آتش سوزي، سيل و توفان 

روبرو هستيم. همه اينها يك جور جنگ است.
  يورونيوز: پيشنهادتان چيست؟ 

اس�تيگليتز: همانطور كه مي دانيد م��ن دو دوره 
رياس��ت كميسيون بين المللي )س��نجش عملكرد 
اقتصادي و پيشرفت اجتماعي( را به همراه لرد استرن 
برعهده داشتم. ما اين نكته را بررسي كرديم كه براي 
دستيابي به اهداف توافق پاريس و كپنهاگ- يعني 
اطمينان از اين نكته كه دماي هوا بيش��تر از ۱.۵ يا 
۲ درجه س��انتيگراد افزايش نيابد- چ��ه كاري بايد 
انجام داد. طبق گزارش ما رسيدن به اين اهداف كار 
پرهزينه اي نبوده، و حتي به نفع اقتصاد هم هس��ت 
و باعث تحريك رش��د آن مي ش��ود. االن صحبت از 
كندي رشد است. سرمايه گذاري  در اين زمينه منجر 
به تحريك رشد اقتصادي مي شود . به همين دليل به 
نظرم اين ايده كه دستيابي به اهداف توافق آب و هوا 

نياز به فداكاري دارد، كامال اشتباه است. 
  يورونيوز: س�ال آين�ده در اي�االت متحده 
انتخابات رياست جمهوري برگزار مي شود. به 
نظرتان چه كس�ي مي تواند دونال�د ترامپ را 

شكست دهد؟
اس�تيگليتز: به نظرم هر يك از نامزدهاي پيش��رو 
دموك��رات مي توان��د ترام��پ را شكس��ت بده��د. 
نظرس��نجي ها نش��ان مي دهد كه همه آنها قادرند 

ترامپ را شكست دهند.
  يوروني�وز: اگر از ش�ما بخواهند حاضريد به 

دنياي سياست بازگرديد؟
اس�تيگليتز: بله. احتمااًل اين كار را انجام مي دهم. 
به نظرم امريكا و سراسر جهان با بحران روبروست و 
فكر مي كنم كاماًل واضح است كه بايد شيوه اقتصاد و 

اداره جامعه را اصالح كنيم.

گروه جهان|
 كاهش نرخ بهره جهاني به نفع كشورهايي بوده است 
كه اصطالحا »بازارهاي پيشتاز« ناميده مي شوند چرا 
كه آنان را قادر مي س��ازد تا وام هاي ارزان تري دريافت 
كرده و هزينه هاي مورد نياز براي توسعه خود را تامين 
مالي كنند. اما اين فرص��ت تمام عيار، يك روي ديگر 
هم دارد: اين احتمال وجود دارد كشورهايي كه از اين 
استقراض ها به درستي استفاده نكنند به دردسر افتاده 

و با ريسك نكول مواجه شوند.
صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود اعالم 
كرده، فروش اوراق بهادار ارزهاي عمده توسط بازارهاي 
پيشتاز يعني كشورهايي چون آنگوال، بالروس، اكوادور 
و پاكستان امسال به ۳۸ ميليارد دالر افزايش مي يابد؛ 
رقمي كه نزديك به ركورد سال ۲۰۱۷ ميالدي است. 
اين درحالي اس��ت كه در دوره پنج ساله تا نيمه سال 
۲۰۱۹، كل س��هام بدهي ارزي اين كشورها سه برابر 
ش��ده و به ۲۰۰ ميليارد دالر رسيده اس��ت. در سال 

۲۰۱۴، سهم سهام اوراق قرضه ارزي در توليد ناخالص 
داخلي بازارهاي پيش��تاز س��ه درصد و در ذخاير ۲۰ 

درصد بوده است.
براي برخي از كش��ورها، بدهي هاي خارجي درصد رو 
به رشدي از منابع مالي را تشكيل مي دهد. به گزارش 
صن��دوق بين المللي پول، ميزان س��هام اوراق قرضه 
ارزي براي وام گيرندگان برخي از بازارهاي پيشتاز به 
هفت درصد از توليد ناخالص داخلي آنها رس��يده كه 
تقريبا برابر با نيمي از ذخاير مالي آنهاست كه مي تواند 

مشكل افرين باشد. 
بازارهاي پيش��تاز به آن دسته از كش��ورهاي در حال 
توسعه گفته مي ش��ود كه نسبت به ش��رايط توسعه 
حداقلي، رش��د كرده اس��ت. اما اقتصاد اين دسته از 
كش��ورها، هنوز آنقدر پيش��رفت نكرده كه بتوان آنها 
را »بازار نوظهور« نامي��د. بنابراين اصطالح بازارهاي 

پيشتاز، براي اشاره به آنها به كار گرفته مي شود.
بنا بر گزارش صندوق، تعداد كشورهاي در حال توسعه 

با درآم��د پايين كه براي بازپرداخت بدهي هايش��ان 
به دردسر افتاده اند، از س��ال ۲۰۱۳ دو برابر شده و به 
۴۳ درصد رسيده است. گزارش ثبات مالي جهان كه 
به تازگي منتشر ش��ده، هشدار مي دهد كه در صورت 
افزايش نرخ بهره جهان��ي كار، بازپرداخت وام ها براي 

اين كشورها سخت تر نيز خواهد شد.
اين گزارش همچنين به بازارهاي پيش��تاز هش��دار 
مي دهد: »كشورهايي كه در خطر تنگدستي قرار دارند، 
بايد از استقراض از وام دهندگان خصوصي پرهيز كنند. 
آنه��ا بايد روي پروژه هاي تامين مال��ي با بازدهي باال، 
تمركز كنند. اين كشورها همچنين بايد تالش كنند 
تا مديريت س��رمايه گذاري هاي عموم��ي را تقويت و 
از وام دهندگان داخلي اس��تقراض كنند. اقتصادهاي 
پيش��تاز مي توانند با حمايت هاي مناسب، از وام هاي 
كم هزينه و ارزي براي بهبود چشم انداز رشد بلندمدت 
و افزايش سطح رفاهي زندگي شهروندان خود استفاده 
كنند.« گزارش ثبات مالي جهاني نش��ان مي دهد كه 

بدهي جهاني در نيمه اول س��ال جاري ميالدي ۷.۵ 
تريليون دالر افزايش يافته است. به دليل دريافت وام 
از سوي چين و امريكا بدهي جهان مرز ۲۵۰ تريليون 
دالر را رد كرده و تا پايان س��ال جاري ميالدي به ۲۵۵ 

تريليون دالر افزايش خواهد يافت. 
چين و اي��االت متح��ده امريكا ۶۰ درصد س��هم در 
افزايش ميزان بدهي جهاني دارند. بدهي كشورهاي 

در حال توسعه يا بازارهاي نوظهور هم در سال جاري 
ركود تازه اي ثبت كرده و به ۷۱.۴ تريليون دالر يعني 
۲۲۰ درص��د از توليد ناخالص داخلي اين كش��ورها 
رسيده است. رشد بدهي در سراسر جهان يك عالمت 
نگران كننده براي سرمايه گذاران است. ثبت نرخ بهره 
پايين دريافت وام بيش��تر براي دولت ها و شركت ها را 

آسان كرده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

 توقيف  كشتي هاي عربستان 
و كره جنوبي توسط يمني ها

گروه جهان| وزارت خارج��ه كره جنوبي اعالم 
كرده سه كشتي كه دو فروند از آنها متعلق به اين 
كشور است توسط انصاراهلل يمن توقيف شده است. 
محل توقيف اين كشتي ها در انتهاي جنوبي درياي 
سرخ است و هر دو كشتي، متعلق به شركت كره اي 
»Woongjin Development« بودند كه در 
بخش ساخت و ساز دريايي فعال است. به گزارش 
يورونيوز، پيشتر ائتالف اعراب  به رهبري عربستان 
سعودي خبر توقيف دست كم يك كشتي كه دكل 
حفاري متعلق به كره جنوبي را يدك مي كش��يد، 
منتش��ر كرده بود. هنوز از شمار دقيق سرنشينان 
اين دو كشتي  خبري منتشر نشده است اما گفته 
مي شود كه دست كم دو شهروند كره جنوبي و چهار 
تن از ديگر مليت ها در دو كشتي حضور داشته اند. 
بنا بر اعالم س��ئول، به يك كشتي نيروي دريايي 
كره جنوبي ك��ه در درياي عرب در زمينه عمليات 
ضددزدي دريايي فعال است، دستور داده شده كه 
به منطقه توقيف اين كشتي ها برود. گفته مي شود 
كه كشتي س��وم متعلق به عربس��تان سعودي با 
۱۰ سرنش��ين از مليت هاي مختلف بوده اس��ت. 
س��خنگوي ائتالف اعراب توقيف اين كشتي ها را 
يك »عمليات تروريستي« توصيف كرده و تهديدي 
براي آزادي ناوبري بين الملل��ي و تجارت جهاني 
خواند. تلويزيون المس��يره يمن ني��ز با خبر تاييد 
توقيف اين كشتي ها اعالم كرد كه هر سه كشتي 
به بندر سليف برده شده اند. اما محمدعلي حوثي، 
رييس كميته عالي انقالب يمن تنها خبر توقيف 
»يك كش��تي مظنون« را تاييد كرد. او اعالم كرد 
كه با خدمه اين كشتي به خوبي رفتار خواهد شد.

تركيه، مسكو و واشنگتن 
را تهديد كرد 

گروه جهان| وزير خارجه تركيه تهديد كرده، در 
صورتي كه منطقه از آنچه او تروريست ها مي نامد 
پاك نش��ود، آنكارا عمليات نظام��ي جديدي را در 
شمال شرقي سوريه آغاز مي كند. به گزارش آناتولي، 
مولود چاووش اوغلو گفته امريكا و روسيه به آنچه 
ك��ه طبق توافق ه��اي صورت گرفته ب��راي توقف 
حمله تركيه عليه كردهاي يگان هاي مدافع خلق 
نياز بود عمل نكرده ان��د. طبق توافق هاي جداگانه 
صورت گرفته بين آنكارا با واش��نگتن و مسكو قرار 
بود نيروهاي يگان ه��اي مدافع خلق از مناطق هم 
مرز با تركيه در شمال شرق س��وريه خارج شوند. 
آنكارا همواره تاكيد دارد كه تا پاكسازي كامل شمال 
سوريه و »برقراري كامل امنيت« از اين مناطق خارج 
نخواهد شد. رجب طيب اردوغان رييس جمهوري 
اين كشور، نيز پيش از اين گفته بود در صورت محقق 
نشدن مفاد توافق س��وچي و عقب نشيني نكردن 
نيروهاي كرد تا عمق ۳۰ كيلومتري، عمليات نظامي 
را از سر خواهند گرفت. چاووش اوغلو از واشنگتن 
و مسكو خواست تا به آنچه در اين توافق الزم است 
عمل كنند. نيروهاي ارتش تركيه از ۹ اكتبر گذشته 
با كمك و همراهي شورش��يان سابق ارتش سوريه 
كه از آنها به عنوان »ارتش ملي س��وريه« نام برده 
مي شود تهاجم نظامي به شمال سوريه را آغاز كردند. 
اين عمليات در نهايت ب��ا توافقي كه روز ۲۳ اكتبر 
در سوچي ميان روساي جمهوري تركيه و روسيه 
منعقد شد به حال تعليق درآمد و نظاميان روسيه 
متعهد شدند به همراه نيروهاي ارتش تركيه براي 
نظارت بر مناطق هم مرز تركيه در ش��مال سوريه 

اقدام به گشتزني مشترك كنند. 

 اروپا با خطر نسلي از 
دست رفته روبرو است

گروه جه�ان| آژانس حق��وق بنيادين اتحاديه 
اروپا )FRA( اعالم كرده اروپا با خطر ايجاد »نسلي 
از دس��ت رفته« از پناهندگان جوان روبرو اس��ت. 
به گ��زارش دويچه وله، چالش هاي ج��دي ادغام 
مهاجران��ي كه از جن��گ و آزار و اذيت گريخته اند 
در جوام��ع اروپايي و تاخيري ك��ه در اين موضوع 
وجود دارد، خطر ايجاد نسلي از دست رفته از آنان 
را بس��يار جدي كرده است. در اين گزارش در كنار 
برشمردن اقدامات خوبي كه در اين زمينه در اروپا 
انجام شده، از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا خواسته 
شده تا از يكديگر بياموزند و به اين جوانان فرصت 
كافي براي داشتن زندگي مناس��ب در اين قاره را 
بدهند. اين گزارش حاصل انجام مصاحبه هايي با 
بيش از ۱۶۰ پناهنده و ۴۰۰ تن از نيروهايي است 
كه با پناهجويان در ارتباط بوده اند. اين مصاحبه ها 
در ۱۵ منطقه كش��ورهاي اتريش، فرانسه، آلمان، 
يونان، ايتاليا و سوئد انجام شده است. آژانس حقوق 
بنيادين اتحاديه اروپا از كش��ورهاي عضو خواسته 
تا به روند رسيدگي به درخواست هاي پناهندگي 
نيز سرعت ببخشند و تاكيد كرد كه »مناسب است 
انتظار براي تكميل روند پناهندگي و دريافت اجازه 
اقامت، به حداكثر دو سال محدود شود و براي عملي 
ش��دن آن نيز ضروري است تا منابع مالي و انساني 
كافي در نظر گرفته شود. اين امر به متقاضياني كه 
شانس بااليي براي دريافت پناهندگي دارند امكان 
مي دهد بتوانند ادغام در جامعه را به س��رعت آغاز 
كنند.« اين گزارش همچنين خواستار كاهش روند 
اداري و محدوديت ه��اي اعمال ش��ده در موضوع 
پيوستن اعضاي خانواده مهاجران به يكديگر است. 

شتاب اروپا در ادغام بورس ها 
براي رقابت با بازار جهاني

گروه جهان| كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه اين 
روزها با مشكالت مختلفي از جمله سياست هاي 
ناهمگون در درون اتحاديه به ويژه پس از طرح مساله 
برگزيت و پيامدهاي آن دست وپنجه نرم مي كنند، 
تالش هاي خود را براي ادغام بازارهاي بورس خود با 
هدف رقابت با غول هاي بزرگ بازار سرمايه در جهان 
شتاب بخشيده اند. به گزارش لزكو فرانسه، با افزايش 
گرايش ها به معامالت فرا مرزي در اروپا، تالش هايي 
براي ادغام بورس ها براي آسان سازي انجام معامالت 
در كش��ورهاي مختلف اين قاره آغاز ش��ده است. 
طبق مطالعات انجام شده، اين ادغام سبب كاهش 
هزينه ها و پيچيدگي معامالت بين المللي خواهد 
ش��د. پيش��تر، اقتصاد عمده كش��ورهاي اروپايي 
مبتني ب��ر نظام مالي بانك محور ب��ود اما در اروپا، 
»انتش��ار س��هام« يكي از روش هاي اصلي تامين 
مالي به ش��مار مي رود. در اين چارچوب و با توجه 
به احتمال باال گرفتن مشكالت اقتصادي در قاره 
سبز، اروپايي ها تالش مي كنند با ادغام بورس هاي 
خود، عالوه بر تامين مالي، بتوانند تا حدود زيادي 
از مش��كالت اقتصادي اين اتحاديه پس از خروج 
بريتانيا بكاهند. اما با وجود همجواري و تشابه هاي 
قانوني، مالي و حقوقي برخي كشورهاي اروپايي، 
همچنان موانعي بر سر تشكيل بورس هاي ادغامي 
و بهره مندي از مزيت هاي آن وجود دارد. از سه سال 
گذشته برنامه هايي براي ادغام يا خريد اپراتورهاي 
بورس اوراق بهادار اروپا با موفقيت يا بدون موفقيت 
چند برابر شده اما هيچ يك از آنها به قاره اروپا اجازه 
ندادند خود را براي خلق قهرماناني كه توانايي رقابت 

با غول هاي امريكايي را داشته باشند، مجهز كند.

انتقاد ماهاتير محمد از مصوبه 
اروپا عليه صنعت پالم

گ�روه جه�ان| مصوبه پارلم��ان اروپ��ا مبني بر 
ممنوعيت اس��تفاده از روغن پالم تا ۲۰۳۰ در ميان 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، با انتقاد شديد ماهاتير 
محمد نخست وزير مالزي، روبه رو شده است. ماهاتير 
محمد در كنگره بين المللي روغن پالم گفته به رغم 
چالش هاي مختلفي كه پيش روي صنعت پالم اين 
كش��ور قرار گرفته، اما روغن پالم همچنان به عنوان 
مهم ترين كاالي صادراتي مالزي به كشورهاي مختلف 
جهان محسوب مي ش��ود و اين صنعت بيش از ۱۶ 
ميليارد دالر درآمد ارزي براي مالزي داش��ته است. 
صنعت پالم نقش اساس��ي در رشد و توسعه مناطق 
روستايي مالزي دارد. نخست وزير مالزي گفته: »در 
۲۰۱۸ روغن پالم و محصوالت مبتني بر اين صنعت 
۱۶.۲ ميليارد دالر براي مالزي درآمد صادراتي و ارزي 
ايجاد كرده و عالوه بر اين براي بيش از ۳ ميليون نفر 
در كل زنجيره اين صنعت اش��تغال ايجاد كرده كه 
بيش از نيم ميليون نفر آنها را صاحبان سرمايه هاي 
كوچك تش��كيل مي دهند.« روغن پال��م به عنوان 
يكي از كاالهاي استراتژيك و مهم مالزي محسوب 
مي شود. اين كاال اكنون به طور فزاينده اي در اقتصاد و 
اجتماع اين كشور جنوب شرق آسيا رسوخ يافته است. 
مالزي درصدد است تا با استفاده از اين صنعت توليد 
ناخالص داخلي خود را از طريق افزايش فرصت هاي 
شغلي، ريشه كن كردن فقر و تقسيم عادالنه تر درآمد 
بين جوامع شهري و روستايي، افزايش دهد. ماهاتير 
تاكيد كرده دولتش متعهد به حفظ، پايداري و توسعه 
اين صنعت است. فعاالن محيط زيست اروپا معتقدند 
صنعت پالم سبب جنگل زدايي در مالزي، اندونزي و 

ديگر كشورهاي توليدكننده روغن پالم شده است.
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تغيير سياست ۴۰ ساله امريكا 
در خاورميانه 

 گروه جهان| اي��االت متحده امريكا اعالم كرده 
ديگر شهرك سازي هاي رژيم صهيونيستي در بخش 
اشغالي كرانه باختري را مغاير با قوانين بين المللي 
نمي داند. با اي��ن اقدام، امري��كا موضع چهار دهه 
پيش خود درباره س��اخت شهرك هاي يهودي در 
اين منطقه را تغيير داده است. روسيا اليوم نوشته، 
شوراي امنيت سازمان ملل چهارشنبه )امروز( اين 
اقدام امريكا را بررسي مي كند. به گزارش خبرگزاري 
آلمان، ماي��ك پمپئو وزير خارج��ه امريكا، گفته: 
»موضع گيري هاي اياالت متح��ده امريكا درباره 
شهرك س��ازي در كرانه باختري- كه اسراييل در 
جنگ سال ۱۹۶۷ آن را در اختيار گرفت- تاكنون 
به يك شكل نبوده است به طوري كه جيمي كارتر 
دموكرات آن را مغاير با قوانين بين الملل توصيف 
كرده است و رونالد ريگان جمهوري خواه گفته بود 
ك��ه آن را ذاتًا غيرقانوني نمي دان��د.« وزير خارجه 
امريكا گفته: »ايجاد شهرك هاي غيرنظامي اسراييل 
به خ��ودي خود متناق��ض با قواني��ن بين المللي 

نيست.« 
هانان اش��راوي، عض��و كميته اجرايي س��ازمان 
آزادي بخش فلسطين در واكنش به سخنان پمپئو 
گفته: »ضربه اي ديگر به حقوق بين الملل، عدالت 
و صلح.« رياض منصور نماينده دايم فلسطين در 
س��ازمان ملل، نيز با ارسال س��ه نامه براي آنتونيو 
گوت��رش دبيركل اين س��ازمان، رييس ش��وراي 
امنيت و رييس مجمع عمومي، مخالفت فلسطين 
با اظهارات پمپئو درباره ش��هرك ها را اعالم و آن را 
محكوم كرده اس��ت.  اين سومين موضع حمايتي 
دولت ترامپ از اسراييل در س��ه سال اخير است. 
ترامپ ۲۰۱۷ بيت المق��دس را به عنوان پايتخت 
اسراييل به رسميت شناخت و در سال ۲۰۱۸ به طور 
رسمي سفارت خود را به اين شهر منتقل كرد. اياالت 
متحده پيش از انتقال س��فارت، اين سياست را در 
پيش گرفته بود كه طرف هاي درگير خود نسبت به 
وضع بيت المقدس تصميم بگيرند. ترامپ مارس 
۲۰۱۹، حاكميت اس��راييل بر بلندي هاي جوالن 
را به رسميت شناخت. اسراييل اين بخش از خاك 
سوريه را پس از جنگ ش��ش روزه در سال ۱۹۶۷ 
به اشغال خود درآورده بود. سازمان ملل همچنان 
بلندي هاي جوالن را بخشي از خاك سوريه مي داند. 
اتحاديه اروپا در نخستين واكنش به تصميم امريكا 
اعالم كرده همچنان اعتقاد دارد كه شهرك سازي 
اسراييل در اراضي اشغالي فلسطيني طبق قوانين 
بين المللي غيرقانوني است و چشم اندازهاي مربوط 
به صلح پايدار را از بي��ن مي برد. فدريكا موگريني 
رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا، در بيانيه اي 
گفت��ه: »اتحادي��ه اروپا از اس��راييل مي خواهد به 
شهرك س��ازي ها مطابق با تعهدات خود به عنوان 

يك قدرت اشغالگر خاتمه دهد.«

 طالبان دو استاد امريكايي 
را آزاد كرد

منابع محلي و يك مقام ارش��د طالبان گفته دو 
استاد دانش��گاه امريكايي افغانستان كه توسط 
طالبان ربوده شده بودند، رها شده اند. به گزارش 
بي بي سي، اين استادان در ولسوالي نوبهار واليت 
زابل به نيروهاي بين المللي تحويل داده شده اند. 
يك مقام محلي افغانستاني گفته به منظور تحويل 
گرفتن اين استادان، نيروهاي دولتي ۴۸ ساعت 
در ولسوالي هاي شملزوي، نوبهار و ارغنداب اين 

واليت آتش بس اعالم كرده بودند.

 وزير خارجه كويت 
مامور تشكيل كابينه شد

صباح الخالد الحمد الصباح وزير خارجه كويت، 
مامور تشكيل كابينه شده است. به گزارش االنباء، 
پيش بيني ها حاكي از بازگش��ت بيشتر اعضاي 
كابينه مس��تعفي هس��تند. اين اقدام يك روز 
پس از اس��تعفاي جابر المبارك الصباح از پست 
نخست وزيري و مدت كوتاهي از ماموريت مجدد 

او براي تشكيل كابينه جديد انجام شد.

 حضور ناوچه پاكستاني 
در رزمايش تركيه

نيروي دريايي تركيه رزمايشي بزرگ را در شرق 
درياي مديترانه با شركت يك ناوچه پاكستاني و 
به هدف تقويت همكاري ه��اي دريايي در ميان 
دو كش��ور برگزار كرد. به گ��زارش ديلي صباح، 
همچنين انتظار مي رود نيروي دريايي پاكستان 
در رزمايش »س��پر مديترانه« به همراه هش��ت 
كشور ديگر در آينده نزديك شركت كند. ناوچه 
پاكستاني »پي ان اس عالمگير« در رزمايشي كه 
توسط تركيه در سواحل استان موغله برگزار شد، 

شركت كرده است.

نواز شريف، پاكستان را ترك كرد
نخس��ت وزير س��ابق پاكس��تان كه به فس��اد 
محكوم شده، سه ش��نبه اين كشور را براي سفر 
درماني به مقصد لندن ت��رك گفت. به گزارش 
آسوشيتدپرس، نواز شريف پس از كسب مجوز، 
كشور را به منظور سفر درماني ترك كرده است. 
حكم محكوميت او براي هشت هفته به منظور 
سفر درماني اش به لندن به حالت تعليق درآمده 
است. نواز شريف ۶۹ ساله به اتهام فساد در ۲۰۱۹ 
به هفت سال حبس محكوم شده بود. پس از آنكه 
وضعيت سالمتش در ماه گذشته ميالدي رو به 
وخامت گذاشت، از س��لول زندانش در الهور به 
بيمارستان منتقل شد و حين بستري حمله قلبي 

ناقصي هم داشت.
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عكسروز

چهرهروز

ترجمه كتاب هاي فارسي بايد بازار داشته باشد
اسداهلل امرايي از تالش هايي كه براي ترجمه كتاب هاي فارسي به زبان هاي ديگر شده است مي گويد و معتقد است كه اين ترجمه ها براي رونق 
نيازمند اين است كه در كشورهاي مختلف بازار داشته باشد. اين مترجم درباره وضعيت ترجمه و نشر آثار فارسي به زبان هاي ديگر به ايسنا گفت: 
در اين زمينه جسته گريخته تالش هايي شده است، مثال دانشگاه تگزاس برخي از آثار نويسندگان ايراني را ترجمه و منتشر كرده يا انتشارات شمع 
و مه برخي داستان هاي ايراني را ترجمه كرده است. برخي از آثار هم اصال به زبان ديگري نوشته و به زبان ديگري ترجمه شده اند. از ميان اين آثار 
بعضي هم با استقبال روبه رو شده اند. او افزود: در چين كتاب هاي »بوف  كور«، »شازده احتجاب« و »عقرب روي پله هاي راه آهن انديمشك« را 

ترجمه و منتشر كرده اند و امسال به نمايشگاه كتاب هم آورده بودند، درحالي كه اين كتاب ها در كشور خودمان اجازه چاپ ندارند. 

بازارهنر

تمديد يك هفته اي اكران فيلم ها با توجه به اتفاقات اخير
ش��وراي عالي اكران تصميم گرفت ب��ا توجه به 
اتفاقات اخير، اكران فيلم هاي روي پرده را به مدت 
يك هفته تمديد كند. علي س��رتيپي سخنگوي 
شوراي عالي اكران با اش��اره به جلسه ديروز اين 
شورا گفت: در جلسه امروز سه شنبه 28 آبان ماه 
كه با حضور همه اعضا برگزار شد، مصوب شد كه با 
توجه به اتفاقات اخير و تاثير مستقيم آن بر كاهش 
فروش سينماها، اكران تمامي فيلم هاي روي پرده 
به مدت يك هفته ديگر عالوه بر مدت زمان مصوب 
شده ش��ان تمديد ش��ود. او ادامه داد: همچنين 
اگر فيلم جديدي مانند معكوس از چهارش��نبه 
اي��ن هفته 29 آبان ماه اكران ش��ود، يك هفته از 
مدت زمان آن محاسبه نخواهد شد و مي تواند يك 
هفته بيش��تر به نمايش در بيايد. سرتيپي افزود: 
در مصوبه ديگري تصويب ش��د كه س��انس هاي 
فوق العاده در ش��ب به جاي آنكه از س��اعت 22 

محاسبه شوند از س��اعت 21 شب مورد محاسبه 
قرار بگيرند. همچنين سالن هاي سينمايي كه 7 
س��الن نمايش دارند بعد از دو هفته كه از نمايش 
يك فيلم در سرگروهشان گذشت و اگر آن فيلم 
فروش خوبي نداش��ت، مي توانن��د آن را به جاي 
تعويض، به صورت تك سانس در سالن هاي خود 

به نمايش در بياورند.

تاريخنگاري

سهام السلطان مامور تشكيل كابينه شد 
بيست و نهم آبان 1323، مرتضي قلي بيات، سهام  السلطان، پس از كناره  گيري محمد 
ساعد، مامور تشكيل كابينه شد. اين كابينه تا 28 فروردين 1324 برقرار بود.   مرتضي قلي 
بيات از يك خانواده برجسته بود و سياستمداري بانفوذ و مالكي بزرگ به حساب مي آمد. 
او فرزند حاج عباسقلي خان سهم  الملك اراكي، متولد 13۰۶ ه�. ق. تحصيالتي در حد 
متوسط داشت، ولي سفرهاي متعددي به اروپا كرد. كار اصلي او كشاورزي و ملك داري 
بود. با پدر خود همكاري مي كرد، ولي جاه طلبي و غرور او باعث شد به كارهايي سياسي 
دلبستگي پيدا كند. وارد احزاب آن زمان شد و سرانجام در دوره  چهارم مجلس كه در 
13۰۰ افتتاح شد، به وكالت رسيد. در دوره  پنجم نيز وكيل بود. در مجلس موسسان 
اول كه در 13۰4 تشكيل شد، نماينده و نايب رييس مجلس بود. در اولين كابينه  دوران 
رضاشاه كه به رياست ذكاءالملك فروغي تشكيل شد، به عضويت دولت درآمد و وزير 
ماليه شد. عمر اين كابينه بيش از ۶ ماه طول نكشيد، ولي بيات مجدداً به نمايندگي مجلس 
انتخاب گرديد و تا پايان دوره  سيزدهم مجموعا د1۰ دوره نماينده  مجلس شوراي ملي بود 
و در غالب ادوار، نيابت رياست را برعهده داشت. در دوره  سيزدهم كانديداي رياست بود، 
ولي محتشم السلطنه اسفندياري با چند رأي اضافي براي بار چهارم به رياست مجلس 
شوراي ملي رسيد و او نيز نيابت را نپذيرفت. در انتخابات دوره  چهاردهم نتوانست كرسي 
نمايندگي را به دست آورد، ولي علي سهيلي برگزار كننده انتخابات، رضايت او را به نحو 
ديگري فراهم كرد و به او پست وزارت دارايي داد. پس از سقوط كابينه  سهيلي، در دوره  
نخست وزيري ساعد، وزير مشاور شد. بعد از شهريور 132۰، با همكاري سيدمحمدصادق 
طباطبايي و باقر كاظمي و امان اهلل اردالن و ابراهيم زند به تشكيل حزب مردم همت 
گماشت. سوابق آزاديخواهي طباطبايي موجب شد كه عده  زيادي به اين حزب گرويدند 
و با توجه به اين نكته كه طباطبايي رييس مجلس شوراي ملي نيز بود، حزب مزبور در 
مجلس طرفداراني پيدا كرد. پس از سقوط كابينه  ساعد، مجلسيان متوجه رجال صدر 

مشروطه بودند، اقليت ۵۰ نفري مجلس به ليدري دكتر محمد مصدق، به بيات توجه 
داش��ت. او كابينه را به گونه اي آرايش داده بود كه منافع سياسيون و احزاب موجود را 
برآورده كرده و البته دولتي طرفدار غرب باشد. در دوره زمامداري وي، موضوع نفت كه 
به مساله پيچيده تبديل شده بود، در كانون توجه قرار داشت و همه مي خواستند رفتار 
نخست وزير را در اين باره ببينند. بيات ضمن اينكه با روس ها رفاقت مي كرد، اما به بوالرد 
انگليسي وعده داد كه »هيچ تغييري در سياست نفتي دولت داده نمي شود«. بيست و 
هشتم فروردين 1324، در جلسه بركناري بيات از نخست وزيري در مجلس، 4۵ نفر 
راي به ماندن دادند و 48 نفر ممتنع و مخالف بودند كه منجر به سقوط سهام السلطان شد.

غارنشينان در انتظار مخاطبان در روزهاي بدون اينترنت
كارگ��ردان نمايش »غارنش��ينان« ب��ا دعوت از 
مخاطبان تئاتر براي تماش��اي اي��ن اثر كه براي 
اولين بار در اي��ران روي صحنه مي رود گفت: اين 
نمايش نه با هدف فروش بلكه براي ارايه يك تئاتر 
خوب آماده اجرا شده است. مهدي محبعلي اظهار 
كرد: نمايش »غارنشينان« كه نوشته اي از ويليام 
سارويان است، براي اولين بار در ايران به صورت 
صحنه اي اجرا مي ش��ود در حالي كه در بسياري 
از كش��ورهاي صاحب تئاتر دنيا، اجرا شده است. 
متن »غارنش��ينان« كه سال 19۵7 نوشته شده 
از س��ال ها قبل براي من وسوس��ه برانگيز بود و از 
ابتداي امسال ش��رايط براي اجرا كردن آن مهيا 
شد. او با اش��اره به ش��روع اجراي اين نمايش از 
2۰ آبان ماه در تئاتر هامون، افزود: »غارنشينان« 
يك صحنه تئاتر را رواي��ت مي كند كه دو بازيگر 
قديمي تئاتر در آن دچار چالش هايي مي شوند. او 
درباره وضعيت فروش نمايش و ميزان مخاطب با 
توجه به ش��رايط اين روزهاي شهر گفت:  نمايش 
»غارنشينان« از دوشنبه هفته قبل روي صحنه 
رفت كه ميزان اس��تقبال مخاطب در ۵ روز اول 
خيلي خوب بود ام��ا در يكي،دو روز گذش��ته با 
توجه به اينكه اينترنت نيز قطع ش��ده و شرايطي 
براي اطالع رس��اني گس��ترده تر نداري��م تعداد 
مخاطب كم ش��ده اس��ت. البته هم��ه مي دانيم 
تعداد مخاطبان واقعي تئاتر به طور كلي مشخص 
اس��ت و ما هم از بازيگران ج��وان در اين نمايش 

اس��تفاده كرده ايم چون فارغ از فروش و گيش��ه 
بيشتر دوس��ت داش��تيم بدون هيچ تقلبي، يك 
تئاتر خوب براي مخاطب اجرا كنيم.  محبعلي كه 
خودش سابقه روزنامه نگاري هم دارد، با اشاره به 
در دس��ترس نبودن فضاي مناسب براي تبليغ و 
اطالع رساني ادامه داد: اين روزها بايد قدر رسانه ها 
را بيش��تر بدانيم و فقط وابس��ته به ش��بكه هاي 
اجتماعي نباش��يم. يادمان باشد كه منابع اصلي 
خبرها رس��انه هاي رسمي هس��تند و در چنين 
ش��رايطي كه االن با آن مواجه هستيم اميدمان 
براي اطالع رس��اني فقط به همين رسانه هاست. 
»غارنشينان« با بازي محمدرضا حسن زاده، رزا 
خليلي، كيوان كاوند، شيوا رضايي، ليلي مهدوي، 
عل��ي هدايت��ي، اميرصمصام طهماس��بي، امير 
جليلي و عليرضا عب��داهلل زاده تا 13 آذر در تئاتر 
هامون روي صحنه مي رود. م��دت زمان اجراي 
نمايش 7۵ دقيقه و زمان شروع ساعت 19 است.

حسام الدين سراج با »سور« به »ميالد« مي رود
حسام الدين سراج خواننده شناخته شده موسيقي 
ايراني با همراهي گروه »س��ور« به سرپرس��تي 
مجيد موالنيا تازه ترين كنس��رت خ��ود را به ياد 
خواننده شهير كش��ور افغانستان برگزار مي كند. 
حسام الدين سراج خواننده شناخته شده موسيقي 
ايراني با همراهي گروه »س��ور« به سرپرس��تي 
مجيد موالنيا تازه ترين كنسرت خود را روزهاي 
پنجشنبه 3۰ آبان ماه و جمعه اول آذر ماه به ياد 
خواننده شهير كش��ور افغانستان برگزار مي كند. 
در اين كنسرت كه ساعت 17 روزهاي ياد شده به 
آهنگسازي و تنظيم مجيد موالنيا به همت مركز 
همايش هاي برج ميالد تهران با قيمت بليت بين 
7۰ تا 1۵۰ هزار تومان پيش روي مخاطبان قرار 
مي گيرد، گروه »سور« به ياد احمد ظاهر خواننده 
فقيد موسيقي كشور افغانستان كه آثارش در بين 
مردم اين منطقه از محبوبي��ت زيادي برخوردار 
است، قطعاتي را به خوانندگي حسام الدين سراج 
اجرا خواهد كرد. حس��ام الدين س��راج خواننده، 
حميد قنبري نوازنده تمبك، امين دادوري نوازنده 
دف و كوزه، روزبه زرعي نوازنده طبال و پنداريك، 
عليرضا دريايي نوازنده كمانچه، فرنام اسكندري 

نوازن��ده كمانچه آلت��و، حنانه س��عيدي نوازنده 
قانون، سحر كمالوند نوازنده رباب و مجيد موالنيا 
نوازن��ده تار و آهنگس��از گروه اجرايي كنس��رت 
»عاشقانه هاي بي مرز« را تشكيل مي دهند. سراج 
كه طي ماه هاي گذش��ته فعاليت هاي متعددي 
همراه با گروه ها و مجموعه هاي موسيقايي داشته 
مهر ماه سال جاري بود كه كنسرت آلبوم »وداع« 
را به رهبري سيد محمد ميرزماني در برج ميالد 
اجرا كرد. در اين س��وگواره موسيقايي 8 قطعه از 
اشعار عمان ساماني در رثاي حضرت سيدالشهدا 
به خوانندگي حس��ام الدين سراج و روايت وحيد 

جليلوند به صورت رايگان اجرا شد.

میراثنامه

پرونده دومين ژئوپارك ايران به زودي روي ميز يونسكو
ارس

پرونده دومين ژئوپارك ايران درحالي تا يك ماه آينده به يونسكو تحويل داده مي شود 
كه تعريف و مفهوم »ژئوپارك« در س��طحي فراگير مشخص نيست و خيلي ها آن  را 
در حد يك سنگ مي دانند كه چيزي براي ديدن ندارد. كارگاه آموزشي ژئوپارك در 
منطقه آزاد ارس با حضور ارزياب يونسكو در ژئوپارك ها و فعاالن گردشگري و ميراث 
فرهنگي اين منطقه برگزار شد. فاطمه منيري � مدير ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دس��تي منطقه آزاد ارس � در جريان اين كارگاه آموزشي براي شكل گيري 
شبكه همياران ژئوپارك ارس گفت: سه سال است اقدامات اجرايي براي تهيه پرونده 
ژئوپارك ارس انجام شده و تا يك ماه آينده اين پرونده به شوراي جهاني ژئوپارك هاي 
يونسكو تحويل داده مي شود و اوايل خردادماه سال 1399 نيز ارزيابان يونسكو براي 
بررسي وضعيت به ارس سفر مي كنند. او بيان كرد: ثبت جهاني ارس اهداف بلندتري را 
پيگيري مي كند كه توانمندسازي جوامع محلي و ايجاد شبكه همياران ژئوپارك از آن 
جمله است. عليرضا امري كاظمي، ارزياب شبكه جهاني ژئوپارك هاي يونسكو و مدير 
ژئوپارك قشم، در ادامه با بياني ساده به تعريف ژئوپارك پرداخت و گفت: منطقه اي 
داراي ارزش هاي زمين شناسي است كه به بهانه آن اقدامات حفاظتي، آموزش جوامع 
محلي براي مشاركت در حفاظت، توسعه پايدار و فعال شدن ژئوتوريسم اتفاق مي افتد 
كه مديريتي واحد دارد. او ادامه داد: تفاوت ژئوپارك با ديگر س��ايت ها در اين اس��ت 
كه دس��توري نبوده و رويكردي از پايين به باال دارد. از طرفي تشكيل ژئوپارك مانع 
توس��عه نيست. در ژئوپارك جامعه محلي درنظر گرفته مي شود و محيط به گونه اي 
حفاظت مي شود كه بازديدكننده احساس مي كند وارد منطقه اي متفاوت شده است. 
در ژئوپارك ها به موضوعاتي چون منابع طبيعي، مخاطرات زمين شناسي، تغييرات 
آب و هوايي، آموزش، فرهنگ، زنان، توس��عه پايدار، دانش بومي و محلي و حفاظت 
زمين شناسي پرداخته مي شود. او تاكيد كرد: ژئوپارك فقط به موضوع زمين شناسي 
نمي پردازد اما بهانه ش��كل گيري آن است. در يونسكو مفاهيمي چون سايت ميراث 
جهاني يا ذخيره گاه زيست كره وجود داشته اما »ژئوپارك« جديدترين مفهوم ثبت 
جهاني در اين سازمان علمي- فرهنگي است. امري كاظمي يادآور شد: ثبت ژئوپارك 
حكم قطعي و دايمي نيس��ت. ارزيابان يونسكو هر چهار س��ال يك بار ژئوپارك هاي 
ثبت شده را نظارت مي كنند تا اگر خارج از معيارها رفتار شده باشد آنها را از ثبت جهاني 

خارج كنند. ارزياب شبكه جهاني ژئوپارك هاي يونسكو همچنين با اشاره به اشتراكات 
زمين شناسي منطقه ارس با جمهوري آذربايجان و ارمنستان، پيشنهاد كرد: ژئوپارك 
ارس مي تواند به پرونده اي چندمليتي تبديل ش��ود. درحال حاضر سه ژئوپارك در 
چهان چنين موقعيتي دارند. به گفته او، درحال حاضر 147 ژئوپارك از 42 كشور در 
يونسكو ثبت جهاني شده كه يك سهم از آن به ايران و خاورميانه تعلق دارد كه در جزيره 
 قشم واقع شده است. بيشترين تمركز ژئوپارك ها در اروپاي غربي يا شرق آسياست 
كه نشان مي دهد كش��ورهاي مترقي به اين سمت بيشتر حركت كرده و استراتژي 
مشخصي داشته اند. ما اميدواريم ارس دومين ژئوپارك ايران و خاورميانه در يونسكو 
باشد. راعي، عضو انجمن تاريخي ارس كه درحال راه اندازي مجموعه اي از فسيل ها و 
سنگ نوشته هاي تاريخي در اين منطقه است، درباره چالش حفاظت از اين آثار، اظهار 
كرد: ما نمي توانيم اين آثار را معرفي كنيم چون يا آنها را مي شكنند يا مي برند. براي 
نگهداري از همه آنها هم مشكل داريم. با نيروي انتظامي، مرزباني و چوپان ها هم صحبت 
كرده ايم كه حداقل اين آثار شكسته نشود. نمي دانيم براي حفاظت از اين فسيل ها و 
سنگ نوشته ها چه كارهايي مي توانيم انجام دهيم. فسيل ها مثل الك پشت ها نيستند 

كه به دريا بروند و برگردند؛ وقتي بشكنند ديگر همه چيز از دست رفته است.

ايستگاه

فروش چندصدهزار يورويي 
دست  نوشته »برونته«

ي��ك م��وزه  بريتانيايي 
پ��س از س��ال ها تالش 
توانست دست نوشته اي 
مينياتوري را كه »شارلوت 
برونته«، نويسنده نامدار 
بريتانياي��ي در زم��ان 
نوجواني اش نوش��ته بود 
از ي��ك حراج��ي واقع در 

فرانس��ه خريداري كن��د. به گزارش رويت��رز، موزه 
»Bronte Parsonage« مدت ه��ا به دنبال اين 
كتاب كوچك نادر بود تا اينكه باالخره توانست پيش 
از آنكه اين اثر توس��ط ي��ك مجموعه دار خصوصي 
خريداري و براي هميشه ناپديد شود آن را به قيمت 
78۰ هزار يورو خريداري كند. اين اثر يك نس��خه 
دست نويس منتشرنشده است كه توسط »شارلوت 
برونته« در 14 سالگي نوشته شده است. ملبغي كه 
توسط موزه براي خريداري اين دست نوشته به خانه 
حراجي پرداخت ش��د پس از درخواس��ت »جودي 
دنچ«، بازيگر بريتانيايي از مردم براي ارايه  كمك هاي 
مالي به اين موزه جمع آوري شد. اين موزه پيش تر نيز 
در سال 2۰11 براي خريداري اين اثر اقدام كرده بود، 
اما به دليل مشكالت مالي از مزايده جا ماند و اين نسخه 
دست نويس را به يك مجموعه دار خصوصي باخت. اين 
نسخه دست نويس كه بيش از چهارهزار كلمه را در 
برمي گيرد داستان شخصيت هايي را از شهر و دنيايي 
خيالي كه توسط »برونته« جوان خلق شده بود، روايت 
مي كند. صفحه هاي تاخورده اين نسخه دست نويس 
به يك جلد ضخيم قهوه اي رنگ متصل شده  و شكل 
يك كتاب را به آن داده اند. اين اثر يكي از ۶ مجموعه 
داستاني است كه به صورت ماهانه توسط »برونته« در 
دوران نوجواني اش منتشر مي شد. »شارلوت برونته« 
در سال 181۶ ميالدي در »همپشاير« انگليس متولد 
ش��د. او و دو خواهرش به نام ه��اي »اميلي« و »آن« 
نويسندگان سرشناس انگليسي بودند كه به خاطر 

عمر كوتاه شان نيز مشهورند.

 ساخت فصل دوم 
»ارباب حلقه ها« قطعي شد

سريالي كه بر مبناي رمان 
مش��هور تالكين ساخته 
مي شود،  در دو فصل راهي 
س��رويس آنالين آمازون 
مي ش��ود. ب��ه گ��زارش 
ورايتي، آمازون اعالم كرد 
فصل دوم سريال »ارباب 
حلقه ه��ا« هم س��اخته 

مي ش��ود. در حالي كه اكنون ساخت فصل اول اين 
سريال در مرحله پيش توليد اس��ت و قرار است در 
نيوزيلند س��اخته ش��ود و هنوز همه اعضاي گروه 
بازيگران انتخاب نش��ده اند، اعالم ش��ده فصل دوم 
هم ساخته مي ش��ود. تاكنون چند بازيگر براي اين 
سريال انتخاب شده اند كه ماركال كاونا، ويل پولتر و 
جوزف ماول از جمله آنها هستند. تيمي متشكل از 
دي جي پاين و پاتريك مك كي در حال نوشتن اين 
سريال هستند و برايان كاگمن از سريال »بازي تاج 
و تحت« به عنوان مشاور به اين گروه پيوسته است. 
جي.آ.بايونا نيز قرار اس��ت چند اپيزود را كارگرداني 
كند. ساخت سريال »ارباب حلقه ها« توسط آمازون 
اس��توديوز با همكاري بنياد تالكين، هارپر كالينز و 
نيوالين سينما انجام مي شود. هر چند آمازون امتياز 
ساخت ۵ فصل را به دست آورده، اما حتي ساخت فصل 
دوم آن را به صورت قطعي اعالم نكرده بود. هنوز پالت 
اين س��ريال روشن نيست و گفته مي شود يك خط 
داستاني جديد از داستان »ياران حلقه« تالكين مورد 
توجه است. نسخه سينمايي »ارباب حلقه ها« فروشي 
۶ ميليارد دالري را در سينما تجربه كرد و 17 جايزه 

آكادمي اسكار از جمله بهترين فيلم را دريافت كرد.

آشفتگي در ليگ كشتي آزاد

پرونده ۴۰۰ هزار دالري استقالل در فيفا 

پس از انصراف تيم هاي رعد پدافند و پاس 
از ادامه حضور در ليگ برتر كش��تي آزاد، 
تيم اترك خراس��ان نيز در فاصل��ه 3 روز 
مانده به نيمه نهايي و فينال ليگ، از ادامه حضور در اين 
رقابت ها انصراف داد. در حالي كه يكي از شعارهاي اصلي 
مهدي نصيرزاده رييس جديد و تازه كار س��ازمان ليگ 
كش��تي، برگزاري منظم و به دور از حاشيه ليگ كشتي 
آزاد و فرنگي بوده است، اما از تعداد 7 تيم حاضر در ليگ 
كشتي آزاد تاكنون 3 تيم انصراف خود را در ميانه رقابت ها 
اعالم كرده اند تا شاهد بي نظم ترين ليگ كشتي آزاد طي 
سال هاي اخير باشيم. پيش از اين 2 تيم نظامي رعد پدافند 
و پاس به دليل نداشتن مجوز از ستاد كل نيروهاي مسلح از 
ادامه حضور در ليگ كنار كشيدند و حاال خبر مي رسد تيم 
اترك خراسان شمالي نيز در فاصله 3 روز مانده به حضور 
در مرحله نهايي ليگ كشتي آزاد انصراف خود را از حضور 

در اين رقابت ها اعالم كرده است.

عضو هيات مديره باش��گاه اس��تقالل درباره مسائل 
مختلف اين باش��گاه توضيح داد. باش��گاه استقالل 
دوشنبه بخش��ي از مطالبات بازيكنانش را پرداخت 
كرد اما اين پرداخت به تمام بازيكنان صورت نگرفت. 
كامران منزوي، عضو هيات مديره باشگاه استقالل در 
توضيح اين اتفاق با گاليه از اينكه چرا حساسيت روي 
استقالل و پرس��پوليس زياد است، گفت: اختالفات 
مالي با اسپانسرها در حال حل شدن است. يك بخش 
از اين مطالبات وصول و وارد خزانه باش��گاه ش��د كه 
آقاي فتحي بين بازيكنان تقسيم كرد. بخش ديگري 
هم قرار است به خزانه برسد كه بين بازيكنان تقسيم 
مي شود. همچنين با اعالم عضو هيات مديره باشگاه 
اس��تقالل قرار اس��ت كه مطالبات كادر فني پس از 
وصول طلب استقالل از باشگاه عجمان به كادر فني 
پرداخت شود و با اين اوصاف تمام اعضاي تيم دريافتي 
خواهند داشت. منزوي همچنين در گفت وگويي كه 
با برنامه »تهران ورزش��ي« راديو تهران داشت درباره 
چك برگشت خورده باشگاه استقالل براي پرداخت 

اقساط انتقال ش��جاعيان از ماشين سازي )گسترش 
فوالد( توضيح داد: ما مي توانيم مسائل را تلفني حل 
و فصل كنيم و نيازي نيست كه افكار عمومي درگير 
مشكالت بين باشگاه ها شوند. من با جناب نصيرزاده، 
مديرعامل ماشين سازي صحبت كردم. او حق دارد و 
اين طلب حق باشگاه ماشين سازي است و بايد اين پول 
پرداخت شود اما بايد يكديگر را تحمل كنيم. كامران 
منزوي در ادامه گفت وگوي راديويي اش از رس��يدن 
پرونده رابس��ون جانواريو، بازيكن سابق استقالل به 

اين باشگاه خبر داد و گفت كه آبي هاي پايتخت با يك 
پرونده 3۰۰، 4۰۰ هزار دالري در فيفا درگير هستند. 
او همچنين درباره مطالبات پادوواني با بيان اينكه در 
جريان جزييات ماجراي پادوواني نيست توضيح داد: 
گرفتاري پرونده پادوواني، مالياتي است كه پرداختش 
بر عهده خود اوست. رقم ماليات او هم كم نيست. در كل 
يكسري مسائلي بايد بررسي شود اما موضوع مشخص 
اين است كه پادوواني بازيكن استقالل بوده و در اين 
باش��گاه س��المتي اش به خطر افتاد و وظيفه انساني 
ماست كه هم مطالباتش را بپردازيم و هم مشكلش را 
حل كنيم. عضو هيات مديره باشگاه استقالل در بخش 
پاياني گفت وگويش اعالم كرد كه »تا اين لحظه چيزي 
راجع به تعويق بازي هاي اين هفته ليگ برتر از سوي 
مديرعامل باش��گاه به او اطالع رساني نشده است.« او 
درباره درخواست استقالل براي تعويق بازي با نساجي 
هم گفت كه درخواست جابه جايي زمان بازي را داده 
بودند اما »چون سازمان ليگ برنامه بازي ها را از قبل 
اعالم كرده بود، امكان تغيير زمان بازي وجود ندارد.«

ورزشي
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