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در روزهايي كه ش��طرنج مذاكراتي ايران با كشورهاي 
اروپا ب��ر س��ر اس��تيفاي منافع اي��ران دربرج��ام به 
حس��اس ترين مقطع تاريخي خود رس��يده اس��ت 
رييس جمهوري با بيان اينكه بايد با دنيا حرف بزنيم 
و تعامل داشته باشيم، گفت: بديهي است كه بايستي 
توجه اصلي به ظرفيت هاي داخلي باشد. چرا كه همه 
اقتدار ما از داخل كش��ور نش��أت مي گيرد. به گزارش 
پاد روحاني روز چهارشنبه در جلس��ه هيات دولت با 
تبريك هفته دولت به كارگزاران بخش اجرايي كشور، 
گفت: هفته دولت به معناي معرفي بخشي از فعاليت 
وزرا و بخش هاي اجراي��ي دولت اس��ت و در اين ايام 
فعاليت هاي بسيار ارزشمند بخش هاي مختلف، افتتاح 
يا عمليات اجرايي آنها آغاز شده است. رييس جمهوري 
با گراميداشت ياد شهيدان رجايي و باهنر، برخورداري 
از مس��ووالن اليق را از افتخارات جمهوري اس��امي 
ايران دانس��ت و گفت: مقامات مس��وول كش��ورمان 
براي هميشه به عنوان ش��خصيت هاي بارز در تاريخ، 
جاودان خواهند ماند و م��ردم خدمات آنها را فراموش 
نخواهند ك��رد. روحاني با بي��ان اينك��ه در ايامي كه 
مشكات مردم نسبت به س��ال هاي قبل بيشتر شده 
امي��دوارم با تاش و خدم��ات بيش��تر بتوانيم تا حد 
ممكن كاستي ها را جبران كنيم، اظهار داشت: امروز 
دولت در هم��ه زمينه ها با حضور فع��ال در صحنه به 
دنبال كاهش مشكات مردم است. رييس جمهوري 
خاطرنشان كرد: اينكه وزير امور خارجه كشورمان به 
نقاط مختلف جهان و كشورهاي مختلف سفر كرده 
و در حال رايزني و گفت وگوست و در طول يك هفته 
۲ بار به فرانسه سفر مي كند به معناي تاش و فعاليت 
فوق العاده خادمان مردم براي تأمين منافع مردم است. 
روحاني تصريح كرد: بايد در عرصه سياست خارجي 
از ظرفيت كشورهاي دوست و همسوءاستفاده كرده 
و مش��كات را كاهش دهيم. رييس جمهوري گفت: 
متأس��فانه بعضًا افكار نامتعادلي مطرح مي شود كه يا 
بايد از خارج يا از داخل كش��ور چشم پوشي كنيم در 
حالي كه معتقدي��م از همه توان خ��ود در عرصه هاي 
مختلف استفاده كنيم. روحاني با تأكيد بر اينكه قدرت 
اصل��ي كش��ورمان در توجه به ظرفيت ه��اي داخلي 
است، يادآور شد: البته اين بدان معنا نيست كه چشم 
خود را به ظرفيت هاي خارجي ببنديم و با كشورهاي 
ديگر تعامل و مراوده نداشته باشيم چرا كه حوزه هاي 
مختلف در جهان امروز از جمله عرصه هاي اقتصادي، 
علم و فناوري و هنر موضوعاتي نيس��تند كه فقط در 
حصر ديواره سياسي يك كشور باشد. رييس جمهوري 
افزود: ايران با همه كشورهاي جهان جز آنهايي كه به 
دنبال دشمني هستند، تعامل و مشاركت دارد. اينكه 
صادرات كش��ورمان افزايش يافته و در علم و فناوري 
رش��د كرده  و تعامل خوبي با جهان داري��م و جوانان 
كشورمان در دانشگاه هاي خارجي مشغول تحصيل 

هس��تند همه به معناي تعامل و هم��كاري با جهان 
اس��ت. روحاني تصريح كرد: بايد با دنيا حرف بزنيم و 
تعامل داشته باشيم، اما بديهي است كه بايستي توجه 
اصلي به ظرفيت هاي داخلي باشد، چرا كه همه اقتدار 
ما از داخل كشور نش��أت مي گيرد. رييس جمهوري 
با تأكيد بر اينكه تضادي بين اس��تفاده از توان داخلي 
با برقراري روابط خارجي وجود ندارد، اظهار داش��ت: 
جوانان، نويس��ندگان و اقش��ار مختلف مردم به اين 
نكته توجه داشته باشند كه اس��تفاده از توان داخلي و 
تعامل با جهان مكمل هم هستند و تضادي بين آنها 
وجود ندارد. امروز بايد از ظرفيت كشورهاي مسلمان 
و همس��و و همس��ايگان خود به نفع منافع ملي خود 
بهره برداري كنيم. روحاني با بيان اينكه وظيفه دولت 
سر دادن شعار نيست، گفت: وظيفه اصلي دولت كار 
و تاش و خدمت به مردم اس��ت و بايد اين اقدامات را 
به مردم گزارش دهيم. رييس جمهوري با بيان اينكه 
دولت از نقد دلسوزانه  استقبال مي كند و با همه وجود 
شنواي اينگونه نقدها است، اظهارداشت: در اسام نيز 
بر نصيحت و خيرخواهي تأكيد شده است و نصيحت 
همان نقد دلسوزانه و كمك كننده است، البته عده اي 
به ظاهر دلسوزانه انتقاد مي كنند اما در محتواي انتقاد 
آنها چيزي جز اختاف تفرقه و تضعيف وجود ندارد. 
روحان��ي تصريح كرد: باي��د در ش��رايط كنوني همه 
دست به دست هم دهيم تا از مشكات عبور كنيم، از 
مشكات و مطالبات به حق مردم آگاه هستيم و مردم 
از ما كار و تاش بيشتر و حل و فصل مسائل را مطالبه 
مي كنند و با تمام وجود به دنبال حل مشكات هستيم 

و مردم بايد به آينده نظام اميدوار باشند.

  توصيه هاي رييس جمهور به استانداران 
جديد قزوين و گيالن

رييس جمهور از استانداران جديد قزوين و گيان 
خواس��ت كه از همه توان خود براي تحول در روند 
اين استان ها استفاده كند. رييس جمهور در جلسه 
هيات دولت  با اشاره به انتخاب هدايت اهلل جمالي پور 
و ارسان زارع به عنوان اس��تانداران جديد استان 
قزوي��ن و گيان  گفت: اي��ن دو اس��تان از اهميت 
بس��يار زيادي برخوردارند؛ قزوين استان صنعتي، 
علمي و گردش��گري اس��ت و مركزي��ت و جنوب 
كشور را به ش��مال و ش��مال غرب متصل مي كند 
و از مس��يرهاي مهم ترانزيتي محس��وب مي شود. 
روحاني اقدامات زيربنايي دولت از جمله خط آهن 
قزوين-رش��ت را در رفاه مردم و ايج��اد تحول در 
توسعه و آباداني استان گيان موثر توصيف كرد و 
گفت: ظرفيت هاي موجود در مناطق شمال كشور 
از جمله دريا، مناطق آزاد، شيات، آبزيان و صنايع 
همسو با محيط زيس��ت و صنعت سبز مي تواند در 

توسعه اين مناطق بسيار تأثيرگذار باشد.

رييس جمهوري در جلسه هيات دولت: 

 بايد با دنيا حرف بزنيم و تعامل داشته باشيم
ريچارد نفيو|  يان گلدنبرگ|

ريچارد نفيو، تقريبا نامي آشنا براي كارشناسان اقتصادي و 
سيياسي ايران است. اولين بار نام او با كتاب »هنر تحريم ها« 
كه در مورد اعمال تحري��م ايران در س��ال هاي 1390 تا 
1394 بود، شناسانده شد. اين كتاب را مركز پژوهش هاي 
مجلس با توصيه علي الريجاني، رييس مجلس، ترجمه 
كرده اس��ت. تخصص نفيو چهل و اندي س��اله، در دولت 
باراك اوباما، اعمال تحريم ها ب��ود. او و » يان گلدنبرگ«، 
سال گذش��ته و با خروج ترامپ از توافق هسته اي برجام، 
 يادداشتي در فارن پاليسي نوشتند و پيش بيني كردند كه 
تحريم هاي ترامپ عليه ايران موفق نخواهد شد و در نهايت 
طوالني شدن آن سبب خسته شدن خود تحريم كنندگان 
خواهد شد. به نظر مي رسد كه اين پيش بيني درست از آب 
درآمده است. فقط كافي است كه به حركت ترامپ در سفر 
ظريف به فرانسه در زمان نشست گروه 7 و نيز تقاضاهاي 

مكرر ترامپ براي ديدار با مقامات ايراني توجه كنيم. 
يادداش��ت نفيو و گلدنبرگ با ياد آوري خ��روج ترامپ از 
توافق هسته اي شروع مي شود و اينگونه نوشته اند كه »روز 
سه شنبه )8 ماه مي  ۲018(، دونالد ترامپ رييس جمهوري 
اياالت متحده يكي از وعده ه��اي انتخاباتي اش را محقق 
ساخت و آن كش��ور را از قرارداد هس��ته اي ايران يا برنامه 
جامع اقدام مش��ترك )برجام(، خارج ك��رد. او براي انجام 
چنين كاري تعهد اي��االت متحده را ب��راي عملي كردن 
قرارداد با حس��ن اجرا را شكس��ت، و با وجود تمايلش به 
گفت وگوهاي آت��ي، احتمال يك تس��ويه ديپلماتيك با 
موضوع هسته اي را كه اعتبار اياالت متحده در ديپلماسي 
را به تحليل مي برد، به خط��ر انداخت. نتيجه نهايي، يك 
رژيم تحريمي ضعيف خواهد بود، يك »ايران« كه در طول 
زمان تعهدات هسته اي اش را كنار خواهد گذاشت و يك 
»خاورميانه« كه بي ثبات تر از اكنون كه هست خواهد بود.«

نويس��ندگان در ادامه يادداش��ت خود با ي��ادآوري اينكه 
»ايران حتي ب��ه تاييد دولت ترامپ به قرارداد هس��ته اي 
پايبند بود. آژانس بين المللي انرژي اتمي با احتمال به يقين 
اين پايبندي را تا پايان ماه م��ي،  زماني كه گزارش فصلي 
خود درباره ايران را منتش��ر كرد،  تاييد كرده بود،« چنين 
مي افزايند: »بنابراين اگر بحران هسته اي كه پيش بيايد 
ديگر  تقصير ايران نيست بلكه در عوض تقصير دولت ترامپ 
و آنهايي است كه يكي از مكانيزم هاي 35 سال گذشته را 

كه برنامه هسته اي ايران را مهار كرده بود، انكار كردند.«
نفيو و گلدنبرگ با تبيي��ن رفتار ترام��پ از قبيل خروج 
از توافق آب و هوايي پاريس و ترانس پاس��يفيك و سپس 
برجام اين احتمال را مطرح مي كنند ك��ه »محور توافق 
نامه )برجام( بر يك داد وس��تد حياتي استوار بود: كاهش 
تحريم هاي اياالت متح��ده در ازاي امتيازات هس��ته اي 
ايران. بدون حمايت فعال اياالت متحده،  اين قرارداد طي 
سال گذشته از حيز انتفاع ساقط مي شد. با مخالفت فعاالنه 
اياال ت متحده اين قرارداد به احتمال خيلي زياد و به زودي 
از هم پاشيده خواهد شد.ما همچنان كه وارد محيط پسا 
قرارداد ايران مي شويم سه مورد مرتبط با هم است كه بايد 

مراقب باشيم: اعمال تحريم ها، برنامه هسته اي ايران و ابعاد 
منطقه اي.« 

آنها مي نويس��ند كه  »با آنكه بس��ياري از مشوقان ترامپ 
معتقدند كه اياالت متحده مي تواند اراده خودش را از طريق 
فشارهاي بي رحمانه تحريم بر باقي كره زمين تحميل كند، 
اما اياالت متحده متوجه خواهد ش��د كه اگر اكثر جامعه 
بين الملل مخالف باشند تكرار موفقيت تحريم هاي سال 
۲006 تا ۲013 كه اي��ران را به پاي ميز مذاكره كش��اند 
بسيار سخت خواهد بود .كمپين تحريم ها در آن دوره بر 
سه مفهوم به هم مرتبط قرار داش��ت: فشار تحريم هايي 
كه بتواند محاسبات استراتژيك ايران را تغيير دهد، فشار 
تحريم هاي چند جانبه موثرتر از فشارهاي تحريم هاي يك 
جانبه خواهد بود و اينكه اراده، همكاري و فشار چند جانبه 
بهتر از هر چيز است.« نفيو با يادآوري تحريم هايي كه در 
زمان باراك اوباما بر ايران تحميل كرده بودند مي نويس��د 
كه آن تحريم ها در واقع »بازت��اب درس اياالت متحده از 
اواخر دهه 1990 بود زماني كه آن كش��ور به دنبال فشار 
بر مابقي دنيا بود تا فشار تحريم ها را بر كوبا،  ليبي و ايران 
را از طريق نيروي اقتصادي، تهديد به دسترسي به اياالت 
متحده مگر آنكه كشورها به امريكا در منزوي كردن اين 
سه كشور ملحق شوند، اعمال كند. آن تاش ها شكست 
خورد و باعث يك جدل زننده مي��ان اياالت متحده و اروپا 
شد و اما در عوض اياالت متحده به استراتژي تحريم هاي 
چند جانبه روي آورد كه در س��ال ۲006 در سازمان ملل 
شروع شد واز طريق آن قطعنامه هاي همكاري ها و اقدامات 

كشوري هماهنگ را آغاز كرد.«
اما امروزه و تحريم هاي تازه ترامپ چطور؟ نويس��ندگان 
اينگونه جواب مي دهند كه »امروزه  آن شفافيت نيست و 
در اينجا توجيهي براي اعمال دوباره تحريم ها كه بخشي از 
خواسته ترامپ مبني بر گرفتن يك قرارداد بهتر بود، وجود 
ندارد. دولت ترامپ جزييات ناچيزي در خصوص اينكه چه 
چيزي جايگزين اين قرارداد بشود داده است. الزمه گرفتن 
يك قرارداد بهتر وحدت بين المللي براي اعمال فشار بيشتر 
است. اما دولت ترامپ چاه را آلوده كرده است بطوري كه هر 
شريك كليدي بين المللي در اروپا و آسيا مخالف كنار رفتن 
از توافق نامه هستند و بدون پشتيباني بين المللي اياالت 
متحده مثل شكستي كه در دهه 1990 خورد،  تنها براي 

استراتژي نيروي بي رحمانه اقتصادي خواهد ماند.«
آنها سپس پيش بيني مي كنند كه » يقينا اين تحريم ها با 
توجه به آنكه شركت ها منفعت نسبي بيشتري از تجارت در 
اياالت متحده مي برند تا در ايران، بر اقتصاد ايران اثر منفي 
خواهد گذاشت .اما بدون مشاركت و همكاري فعال توسط 
مابقي دنيا، اياالت متحده با يك فش��ار تك جانبه و فشار 
بار با حمايت اندكي مواجه خواهد ش��د. قاچاق و فراريك 
واقعيت اعمال تحريم هاي تازه خوهد بود و با آنكه اياالت 
متحده مي تواند آنهايي را كه در چنين موارد اقتصادي با 
ايران هستند، تحريم كند اما متوجه بار اضافي خواهد شد 
كه در نبود شركايي كه نمي خواهند چنين شبكه هايي بر 
روي آنها بسته شود فشار مي آورد. از دس��ت دادن شور و 

شوق بين المللي فشار آوردن بر ايران را كند خواهد كرد. 
يك تصوير آن را شفاف تر مي سازد: در سال ۲01۲، اتحاديه 
اروپا خريد نفت ايران را از 700 هزار بشكه در روز طي شش 
ماه به صفر رس��اند. اين نتيجه تحريم امريكا نبود بلكه در 
عوض تصميم اروپاي مستقل بود، پيش از آنكه تحريم هاي 
اياالت متحده از تصويب كنگره بگذرد. بنگاه هاي اروپايي به 
جاي آنكه منتظر تحريم هاي اياالت متحده باشند كه ضربه 
را بزند، فقط الگوهاي ديگران در آسيا را در پيش گرفتند و 
خرديدشان را هر 180 روز ۲0 درصد كاهش مي دادند. اگر 
بنا بر زمان بود،  كار شش ماهه در سال ۲01۲ حدود 6 سال 
طول مي كشيد تا تكميل ش��ود. آخرش را طرح كنيم كه 
تحريم هاي اياالت متحده بدون حمايت سياسي، بخشي 

از ان كاري است كه در سال ۲01۲ رخ داد.«
نفيو پيش بيني ديگري هم كرده بود و آن اينكه ايران برنامه 
هسته اي خود پيش از برجام را كليد خواهد زد زيرا، »رژيم 
تحريم هاي تضعيف شده آنقدر هس��ت كه به ايران فشار 
بياورد تا از توافق هسته اي خارج شود. همچنانكه بنگاه ها 
ايران را ت��رك مي كنند و تجارت ها بط��ور عمده كاهش 
مي يابد، حاميان توافق هسته اي با فش��ار رو به فزاينده از 
جانب تندروها مواجه مي شوند تا پاسخ دهند و به احتمال 
زياد در طول زمان شروع به خروج از قرارداد مي كنند. اروپا 
به سهم خودش خواهان آن شده كه از اين پيامد اجتناب 
كند. رهبران اروپايي در واكنش به اظهارنظر ترامپ،  تاكيد 
خودش��ان را بر ماندن در توافق بيان كرده ان��د. مذاكرات 
موثري در خصوص تداوم بر ق��رارداد ايران و بدون حضور 
اياالت متحده صورت گرفته اس��ت. اما اروپا قادر نخواهد 
بود آن منفعت مورد نظر اي��ران را كه اياالت متحده تحت 
قرارداد براي ايران آورده بود را تامين كند و به احتمال زياد 
آن تاش ها به شكست منجر خواهد ش��د در اين صورت 
اين س��وال پيش مي آيد: ايران تا چه مدت صبر مي كند و 
برنامه هسته اي خود را ش��روع مي كند؟ ايران به احتمال 
خيلي زياد حداقل تا زمان��ي كه بتواند جنبه هاي محرك 
و مهم برنامه را انتخ��اب كند صبر مي كند. رييس جمهور 
حسن روحاني و وزير امور خارجه مجمد جواد ظريف از اين 
لحظات به عنوان فرصتي كه ائتاف بين المللي عليه ايران 
را بشكنند، به نفع خود استفاده مي كنند. با در نظر گرفتن 
عدم محبوبيت بين المللي ترامپ »ترامپ را متهم كنيد« 
براي به صدا در آوردن اين زنگ شكس��تن ائتاف جذاب 
خواهد بود.« بر اين اساس، اگر اروپا موفق نشود كه برجام 
را نجات دهد ايران چاره اي جز شروع دوباره برنامه هسته اي 
خود نخواهد داش��ت و نفيو به اين موضوع بطور ش��فاف 
اذعان مي كند. او به همراه گلدنبرگ چنين نوش��ته است 
كه » بسته به اينكه چه كسي اين بحث را در ايران مي برد 
به شروع مجدد برنامه هسته اي ايران مرتبط است. برنامه 
هس��ته اي ايران يا فورا يا بعد از آنكه اتحاديه اروپا و ديگر 
كشورها يي كه با ايران تجارت مي كنند نشان دهند كه قادر 
نيستند مانع ترك بنگاه هايشان از ايران بشوند، از سر گرفته 
مي شود. اما نهايتا برنامه هسته اي ايران به احتمال خيلي 

زياد دوباره شروع مي شود.«

شكست تحريم هاي ترامپ قابل پيش بيني بود
دولتگزارش

 همين صفحه  

گزارش

شكست تحريم هاي ترامپ 
قابل پيش بيني بود

ريچارد نفيو|  يان گلدنبرگ|
ريچارد نفيو، تقريبا نامي آش��نا براي كارشناسان 
اقتصادي و سياس��ي ايران اس��ت. اولين بار نام او با 
كتاب »هنر تحريم ها« ك��ه در مورد اعمال تحريم 
ايران در سال هاي 1390 تا 1394 بود، شناسانده 
ش��د. اين كتاب را مركز پژوهش ه��اي مجلس با 
توصيه عل��ي الريجاني، رييس مجل��س، ترجمه 
كرده اس��ت. تخصص نفيو چهل و اندي ساله، در 
دولت باراك اوباما، اعمال تحريم ها ب��ود. او و » يان 
گلدنبرگ« ، سال گذشته و با خروج ترامپ از توافق 
هسته اي برجام،  يادداشتي در فارن پاليسي نوشتند 
و پيش بيني كردند كه تحريم ه��اي ترامپ عليه 
ايران موفق نخواهد شد و در نهايت طوالني شدن 
آن سبب خسته شدن خود تحريم كنندگان خواهد 
شد. به نظر مي رسد كه اين پيش بيني درست از آب 
درآمده است. فقط كافي است كه به حركت ترامپ 

در سفر ظريف به فرانسه در زمان نشست گروه 7 ...

 صفحه 7  

يادداشت

چطور نفت از علوم اجتماعي 
بهره مند شود؟

مهدي خاكي فيروز |
عمر صنعت نفت در اي��ران، ح��دود دوبرابر دانش 
جامعه شناسي اس��ت و جالب اينكه نخستين بار، 
جامعه شناس��ي توس��ط دكتر صديقي از فعاالن 
ملي كردن صنعت نفت وارد كش��ور ش��د. انتظار 
مي رفت پدر جامعه شناسي ايران بتواند ايده ورود 
جامعه شناسي به صنعت نفت را نيز مطرح و حمايت 
كند. اما متاسفانه ملي ش��دن صنعت نفت، همان 
اندك ارتباطي كه پيش از آن بين مجموعه صنعت...

انرژي

 دعوت خانواده نفت
از علوم اجتماعي 

 نادي صبوري |
آيا مي توانيد تصور كنيد اگر ايران يك كش��ور 
نفتي نب��ود س��بك زندگي ش��ما ام��روز چه 
تفاوت هايي با حاال داش��ت؟ از يك طرف ديگر 
مي شود به اين فكر كرد كه اگر همين ذخاير و 
ميدان ها در جغرافيايي مشابه اما ميان مردمي 
متفاوت قرار مي گرفت امروز به چه ش��كلي در 
حال استفاده و توليد بود؟ طرح اين پرسش ها 
و تاش براي ارايه راه ح��ل در چالش هايي كه 
ايجاد مي كنند، عمر خيل��ي بلندي در صنعت 
نفت ايران ندارد؛ اگرچه نفت از همان نخس��ت 
ورودش را با به جا گذاشتن عمارت هاي بزرگي 
مثل نخستين بيمارستان ها در ايران در اذهان 
جا داد اما در نهايت مي��ان افكار عمومي اغلب 
اوقات مانند ديواري شد كه از آن كوتاه تر براي 
شناخته شدن به عنوان مقصر تمام مصيبت ها 

پيدا نمي شود. 
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 صفحه 13 

 نخست وزير از ملكه خواست
 پارلمان را تعليق كند

خبر آخر 
ملكه انگلس�تان با در خواس�ت جانسون،  نخس�ت وزير آن 
كشور مبني بر به تعليق در آوردن پارلمان براي مدت يك ماه 
از اواسط سپتامبر موافقت كرد. جانس�ون اين درخواست را 

براي خروج بريتانيا از برگزيت كرده است.

بانك مركزي تازه ترين تحوالت بازار مسكن پايتخت را گزارش كرد

 كودتاي جانسون
 عليه پارلمان بريتانيا 

بيشترين تورم ملك درقلب تهران

خبر

مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري 
درباره وضعيت قيمت بليت هواپيما در ماه هاي 
آتي، گفت: به ش��ركت هاي هواپيمايي تأكيد 
ش��ده اس��ت به دليل كاهش نرخ ارز و كاهش 
هزينه هاي ارزي آنها، قيمت هاي جديد بليت 
را محاس��به و به س��ازمان هواپيمايي كشوري 
ارس��ال كنند. رضا جعف��رزاده در گفت وگو با 
فارس با اش��اره به اينكه درصدي از هزينه هاي 
شركت هاي هواپيمايي ارزي است، اظهاركرد: 
الزم اس��ت ش��ركت هاي هواپيماي��ي پس از 
بررسي هاي كارشناسي، توافق و تعيين نرخ ها، 
نس��بت به اعام قيمت هاي جديد به سازمان 

هواپيمايي كشوري در اسرع وقت اقدام كنند.
جعفرزاده ادامه داد: ماك قيمت جديد بليت 
هواپيما همان نرخي اس��ت كه ش��ركت هاي 
هواپيمايي تعيي��ن و به س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري اعام مي كنند.  مدير روابط عمومي 
سازمان هواپيمايي كشوري تأكيد كرد: فروش 
بليت هواپيما خارج از دامنه نرخ تعيين ش��ده 
توس��ط ش��ركت هاي هواپيمايي يا آژانس ها  
خاف اس��ت و با هرگونه تخلف مراكز فروش 
در اين زمينه برخورد خواهد شد.  او با تأكيد بر 
اينكه قطعا نبايد به گونه اي باشد كه بخواهيم 
از منابع عمومي براي پروازها اس��تفاده كنيم، 
بيان كرد: دامنه نرخ هاي بليت هواپيما از تيرماه 
97 كه تعيين ش��د تاكنون تغيير نكرده است. 
جعفرزاده گفت: با كاهش نرخ ارز، به تناس��ب 
هزينه هاي ارزي ش��ركت هاي هواپيمايي هم 
كاه��ش مي ياب��د و بدين ترتيب اي��ن در نرخ 
بليت هم موثر اس��ت و به كاهش قيمت بليت 
هواپيما مي انجامد. مدير روابط عمومي سازمان 
هواپيمايي كش��وري ب��ا بيان اينكه بررس��ي 
نرخ  هاي جدي��د در كوتاه مدت انج��ام خواهد 
ش��د، گفت: طي عمليات كارشناس��ي، دامنه 
نرخ هاي جديد مشخص و روي سايت سازمان 
هواپيماي��ي كش��وري و انجمن ش��ركت هاي 
هواپيمايي جهت اطاع مردم ق��رار مي گيرد.  
او تأكيد كرد:  ارتقاي ايمن��ي و رعايت ايمني از 
مصاديقي است كه از سوي سازمان هواپيمايي 

كشوري مدام به شركت ها تأكيد مي شود .

قيمت هاي  جديد  بليت 
هواپيما، به زودي اعالم مي شود

جهان

 آبه شينزو، رهبري موفق
 با روياي نيمه تمام 
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روي موج خبر

  روحاني و ش�ينزو آب�ه در اجالس مجمع 
عمومي سازمان ملل ديدارمي كنند؛ پاد|

ي��ك روزنامه ژاپن��ي از ديدار نخس��ت وزير ژاپن 
و رييس جمه��ور ايران در ماه آينده در س��ازمان 
ملل خبر داد. به گزارش ژاپن تايمز، ش��ينزو آبه، 
نخست وزير ژاپن و حسن روحاني، رييس جمهور 
اي��ران در اواخر ماه س��پتامبر در اجالس مجمع 
عمومي سازمان ملل در نيويورك ديدار خواهند 
كرد. آبه همچنين ديروز با محمدجواد ظريف، وزير 
امور خارجه ايران ديدار كرد و ضمن تاكيد بر در نظر 
داشتن اهداف مقامات ايران، اظهار كرد كه فعاليت 
اين كشور در راستاي ثبات منطقه ادامه مي يابد. 
ظريف نيز در اين ديدار ضمن »استقبال از نقش 
دولت ژاپن در كاهش تنش هاي خاورميانه« گفت 

كه ايران خواهان افزايش بيشتر تنش ها نيست.

  هالكت تروريس�ت هاي عامل ش�هادت 
بسيجي شهيد»خالد شواني«؛ سپاه نيوز|

روابط عمومي قرارگاه حمزه سيدالش��هداء)ع( 
نيروي زميني س��پاه در اطالعي��ه اي از هالكت 
تروريست هاي عامل ش��هادت بسيجي شهيد 
»خالد شواني« در يكي از روستاهاي شهرستان 
سردشت خبر داد. در اين اطالعيه آمده است: در 
پي اقدام تروريس��تي عوامل وابسته به استكبار 
جهاني و گروهك جنايت��كار و خائن دموكرات 
كه منجر به شهادت بس��يجي بومي اهل سنت 
پيرانشهر »خالد شواني« شد، اين تروريست هاي 
كوردل ۲۴ س��اعت پس از اقدام ذليالنه خود با 
اقدامات اطالعاتي و تالش و پيگيري مس��تمر 
سپاه، اداره اطالعات و مرزباني استان آذربايجان 
غربي، در اقدامي غافلگيرانه در مخفيگاه موقتشان 
در يكي از روستاهاي شهرستان سردشت در تور 
اطالعاتي رزمندگان اسالم قرار گرفتند كه طي 
درگيري هر دو تروريست عامل شهادت بسيجي 
شهيد »خالد شواني« به هالكت رسيده و نفر سوم 
كه رابط خروج آنها از كشور بود مجروح و دستگير 
شد. روابط عمومي قرارگاه حمزه سيدالشهداء )ع( 
در ادامه اي��ن اطالعيه به حامي��ان منطقه اي و 
اس��تكباري گروهك هاي معاند نيز هشدار داده 
است كه هرگونه اقدامي براي برهم زدن امنيت 
و آرامش اين ملت با پاسخ سخت و كوبنده سپاه 

پاسداران انقالب اسالمي مواجه خواهد شد.

  پهپاد جديد ايران با نام مبين در روسيه به 
نمايش درآم؛ ايرنا|

وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح يكي 
از جديد ترين پهپادهاي خود ب��ه نام مبين را در 
نمايشگاه هوايي روس��يه نمايش داد. نمايشگاه 
بين المللي هوافضاي روسيه به نام ماكس-۲۰۱۹ با 
حضور ايران و ۱۶ كشور ديگر در روسيه از ديروز در 
محل مجموعه نمايشگاه هوايي شهر ژوكوفسكي 
در شرق مس��كو به مدت پنج روز آغاز به كار كرد. 
برخي رسانه ها در ايران به اشتباه اعالم كرده بودند 
كه جديدترين موشك كروز س��اخت ايران با نام 
»مبين« در نمايشگاه بين المللي هوافضاي روسيه 
)ماكس۲۰۱۹( ب��ه نمايش درآمده اس��ت. اين 
پهپاد كه سه متر طول و ۶۷۰ كيلوگرم وزن دارد، 
مي تواند ۱۲۰ كيلوگرم تسليحات و تجهيزات مورد 

نياز ماموريت را با خود حمل كند.

   در حوزه فناوري يكي از برترين هاي دنيا 
هستيم؛ باشگاه خبرنگاران|

كمالوندي گفت: سامانه  پدافند دفاعي و سامانه 
باور ۳۷۳ نش��ان داد ام��روز در حوزه فناوري نيز 
يكي از برترين هاي دنيا هستيم. بهروز كمالوندي 
در بازديد از نمايشگاه صنعت دفاع اظهار داشت: 
خدا را شكر امروز شاهد پيشرفت هاي عظيم در 
حوزه صنعت دفاعي هستيم. او ادامه داد: نمايشگاه 
صنعت دفاعي نش��ان داد انگيزه ه��اي الهي به 
همراه تالش مضاعف دس��ت اندركاران صنعت 
دفاعي كش��ور به خوبي نتيجه داده و بحمد اهلل 
جزو كشور هاي برتر دنيا در زمينه قدرت دفاعي 
هستيم. كمالوندي افزود: نمايشگاه سامانه هاي 
پدافند دفاعي و سامانه »باور« نشان داد امروز در 
حوزه فناوري نيز يكي از برترين هاي دنيا هستيم.

  اعطاي تس�هيالت بدون نظ�ارت كافي، 
مشكل اشتغال را حل نمي كند؛خانه ملت|

نايب رييس مجلس گفت: اعطاي تسهيالت بدون 
نظارت كافي و پاس��خگويي، نمي تواند معضل 
بيكاري را حل كند. مسعود پزشكيان در جلسه 
كارگروه تخصصي اشتغال آذربايجان شرقي اظهار 
كرد: قدم اول براي رفع مشكالت اشتغال، كسب 
اطالعات دقيق و شناس��ايي دقيق ظرفيت هاي 
منطقه است. با شناخت ظرفيت هاي منطقه اي 
بايد نس��خه رفع معضل بيكاري را بنويس��يم  او 
ادامه داد: اگر نسخه اي داشته باشيم كه مشكالت 
همه را حل كن��د، آن وقت مي توانيم در مناطق 
مختلف با دريافت اطالعات دقيق حمايت هاي 
مالي متناسب نيز انجام دهيم. بايد با تدابير الزم، 
پوش��ش فراگيري ايجاد كنيم ت��ا با ايجاد حس 
مس��ووليت پذيري س��اختار منظمي براي رفع 

معضل بيكاري ايجاد شود.

  گفت وگ�وي دو رييس جمهور نه تابو و نه 
معجزه آفرين است؛ تعادل|

 يك عضو هيات رييسه مجلس گفت: اگر مذاكره 
در هر سطحي آغاز شود قبل از همه اذن رهبري 

و هماهنگي هاي ضروري اش انجام خواهد شد.
عليرض��ا رحيمي در مطلب��ي در صفحه توييتر 
خود نوشت: »اس��تفاده از همه ابزار ديپلماسي 
براي مديريت و پيش��رفت كش��ور از اختيارات 
ع��ادي رييس جمه��ور ب��وده و گفت وگوي دو 
رييس جمهور هم نه تابو و نه معجزه آفرين است. 
 اگر در هر سطحي مذاكره اي آغاز شود حتما لوازم 
قانوني و سياسي آن و قبل از همه، اذن رهبري و 

هماهنگي هاي ضروري اش نيز انجام مي شود.«

ايران2

رييس دفتر رييس جمهوري: 

دژپسند: روند كاهش قيمت ها ادامه خواهد داشت

اجراي گام سوم به نتيجه سفر گروه اقتصادي به فرانسه بستگي دارد
گروه ايران |

»اجراي گام س��وم به نتيجه سفر يك هيات اقتصادي 
ايراني به فرانسه بس��تگي دارد.« اين پاسخي است كه 
رييس دفتر و يكي از مردان نزديك به رييس جمهور در 
پاسخ به پرس��ش هايي كه خبرنگاران در خصوص گام 
سوم تعهدات مطرح مي كنند، مي دهد. هياتي اقتصادي 
كه از منظر واعظي قرار اس��ت برنامه ه��اي اروپا براي 
اس��تيفاي منافع برجامي ايران را در گفت وگو با طرف 
فرانسوي بررسي و گزارش نهايي آن را در اختيار دولت 
قرار دهند. همزمان با افزايش مناسبات ارتباطي ايران با 
شركاي اروپايي اش بر سر برجام و گمانه زني هايي كه در 
خصوص گفت وگو و مذاكره با كشورهاي تاثيرگذار در 
اين زمينه مي شود، اعضاي كابينه دوازدهم نيز ديروز پس 
از پايان نشست هيات دولت حاضر شدند تا به مهم ترين 
پرسش هاي مطرح شده توسط خبرنگاران پاسخ دهند. 
پرس��ش هايي كه هرچند دامنه وسيعي از موضوعات 
مختلف را در بر مي گرفت، ام��ا اكثريت قريب به اتفاق 
آنها حول محور مساله مذاكرات احتمالي بر سر برجام و 

موضوعات اقتصادي و معيشتي مطرح مي شدند. 
از ميان چهره هاي اقتصادي دولت؛ محمد نهاونديان 
)معاون اقتصادي رييس جمهوري(، دژپس��ند )وزير 
اقتصاد(، همت��ي )رييس كل بانك مركزي(، رحماني 
)وزي��ر صنع��ت( و... با حض��ور در حياط پاس��تور به 
پرس��ش هاي اقتصادي روز پاس��خ گفتند و از سوي 
ديگر محمود واعظي )رييس دفتر رييس جمهوري(، 
رحماني فضلي )وزير كشور(، اميري )معاون پارلماني( 
و... با حضور در جمع خبرنگاران به پرسش هاي مطرح 
شده در حزوه هاي سياسي و ديپلماسي پاسخ گفتند. 

حضور مونسان و حاجي ميرزايي به عنوان وزراي معرفي 
شده براي وزارتخانه هاي ميراث فرهنگي و گردشگري 
و آموزش و پ��رورش و معرفي آنان ب��ه خبرنگاران از 
حاش��يه هاي ديگر نشست روز گذش��ته بود.  رييس 
دفتر رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه انتشار جزييات 
پيشنهاد فرانسه پيش از دستيابي به توافق كار صحيحي 
نيست از سفر گروه اقتصادي از سوي جمهوري اسالمي 
ايران به فرانسه طي هفته آينده خبر داد.  محمود واعظي 
در حاشيه جلسه هيات وزيران در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به پرسش��ي درباره  جزييات بسته پيشنهادي 
فرانس��ه به ايران جهت عدم اجراي گام س��وم كاهش 
تعهدات برجامي ايران گفت: تا زماني كه توافق انجام 
نشود، اعالم جزييات پيش��نهادات به طور رسمي كار 
درستي نيست. وي اظهار كرد: در حال حاضر ما و فرانسه 
هر كدام ديدگاه هايي داريم و ما در داخل و فرانسوي ها 
در اتحاديه اروپا در حال مش��ورت هستيم، بنابراين تا 
زمان نهايي شدن موضوع جزيياتي را اعالم نخواهيم 
كرد. رييس دفتر رييس جمهوري با بيان اينكه همواره 
درباره موضوعات مهم گمانه زني هايي مطرح مي شود، 
ادامه داد: ما نبايد مواقعي كه موضوع بسيار مهمي در 
حال مذاكره است، به دليل مسائل تبليغاتي جزييات 

آن را به هم بزنيم.
واعظي همچنين در پاس��خ به پرسش ديگري درباره  
روند مذاكرات اي��ران و اروپا در برجام اظهار كرد: روند 
اين مذاكرات از هفته گذشته تاكنون با پيشرفت نسبتا 
خوبي همراه بوده اس��ت. وي در پاسخ به اين پرسش 

كه احتمال اجراي گام سوم كاهش تعهدات برجامي 
ايران چقدر است، خاطرنشان كرد:  هفته آينده گروهي 
اقتصادي از ايران به فرانسه مي روند تا راجع به جزييات 
پيشنهاد اين كشور صحبت كنند، بعد از بازگشت اين 
گروه بهتر مي توانيم راجع به احتمال اجرا يا عدم اجراي 

گام سوم كاهش تعهدات صحبت كنيم.
رييس دفتر رياست جمهوري درباره سفر امانوئل مكرون 
به تهران خاطرنشان كرد: هيچ وقت بحث جدي براي 
سفر ايشان به تهران را نداشتيم. سفر هم زماني انجام 
مي شود كه از پي آن، دستاورد روشني به دست آيد. خود 
سفر براي سفر معني ندارد بلكه سفر بايد براي هدفي 
باشد. وي با اشاره به مذاكرات اخير ايران و فرانسه گفت: 
آنچه با فرانسه طي چند هفته و به ويژه چند روز گذشته 
در پيش گرفته ايم، براي آن اس��ت كه حقوق ايران در 
برجام محقق شود و تحريم هاي ظالمانه اي كه از طرف 
امريكا اعمال مي شود، رفع شود؛ وزير امور خارجه نيز 
در س��فرهاي اروپايي و آسيايي براي تحقق اين هدف 
گام برمي دارد. واعظي درباره اعالم آمادگي امريكايي 
هوايي ها براي مالقات با رييس جمهوري كش��ورمان 
اظهار كرد: ما همواره گفته اي��م مالقات براي مالقات 
مشكلي را حل نمي كند، بلكه مالقات بايد براي هدفي 
انجام شود؛ تا وقتي در اين رابطه اعتماد پيدا نكنيم كه 
هدفي كه دنبال مي كنيم، محقق مي شود، صحبت از 
مالقات صحيح نيست. وي شرط مذاكره ايران و امريكا 
را بازگش��ت واشنگتن به توافق هسته اي عنوان كرد و 
گفت: امريكا بايد به ميز مذاكره ۱+۵ برگردد و به توافقات 
پايبند باش��د تا مردم و دولت جمهوري اسالمي ايران 
بتوانند از همه مزايايي كه در برجام است، استفاده كنند. 
اگر امريكا به دنبال روش ديگر است، ابتدا بايد اشتباهي 

ك��ه در تحريم ها ك��رده را اصالح كند و س��پس وارد 
گفت وگو شود. رييس دفتر رييس جمهوري در ادامه 
در پاسخ به پرسشي درباره جزييات گام سوم كاهش 
تعهدات هسته اي خاطرنشان كرد: درباره جزييات در 
همان زمان اجرا اعالم مي شود ولي آنچه امروز مي توان 
گفت اين است كه اگر پيشرفتي نداشته باشيم، گام سوم 

را قطعا اجرا خواهيم كرد.

  پروژه تخريب دولت
ريي��س دفتر رييس جمهوري در پاس��خ به پرس��ش 
خبرنگار تعادل درباره انتقادات و هجمه هاي وارد شده 
نسبت به اظهارات رييس جمهوري گفت: در شرايطي 
كه كشور با دشمن خارجي مواجه است و شديدترين 
تحريم ها عليه ملت ما اعمال ش��ده است، بيش از هر 
چيزي به انس��جام، يكپارچگي و صميميت در داخل 
كش��ور نيازمند هس��تيم و پيامي كه از ايران به خارج 

ارسال مي شود، بايد پيام وحدت باشد.
واعظي افزود: به هر حال يك اشتباهي را گروه اندكي 
انجام مي دهند و تمام دستاوردهاي دولت را كه از نظر 
من دستاوردهاي نظام و ملت است براي يكسري اهداف 
جناحي و انتخابات پيش رو هست، زيرسوال مي برند؛ ما 
نبايد مانند آنها عمل كنيم چراكه منافع ملي و امنيت 
ملي از همه چيز مهم تر است. وي تصريح كرد: مردم بايد 
جواب اين گروه اندك را بدهند؛ چرا كه در شرايطي كه ما 
نيازمند وحدت هستيم اين افراد شعار تفرقه مي دهند. 
رييس دفتر رييس جمهوري همچنين در پاس��خ به 
پرسشي درباره اظهارات سيد احمد عراقچي، معاون 
س��ابق بانك مركزي مبني بر اينك��ه مداخالت بانك 
مركزي در بازار ارز به دستور رياست جمهوري بوده است 

با بيان اينكه »دستور رييس جمهوري را خدمت رييس 
قوه قضاييه فرستاده ايم«، اظهار كرد: رييس جمهوري 
همواره در شش سال گذشته بر تقويت پول ملي كشور، 
مديري��ت بازار ارز و ثبات آن تاكيد داش��ته اند؛ در اين 
مساله ترديدي نيست؛ ايشان كتبي و شفاهي چنين 
اعتقادي داشته اند و هم در دوران سيف و هم در دوران 
همتي بر اين مساله تاكيد كرده اند. واعظي ادامه داد: 
بانك مركزي به صورت ذاتي وظايفي دارد كه ربطي به 
دوران ما ندارد، يعني از دوران گذشته و مرحوم نوربخش 
تا به امروز، هر كسي كه رييس بانك مركزي يا معاون 
ارزي آن بوده است، براي كنترل و مديريت بازار ارز در 
داخل كشور تمهيداتي را انجام مي داده است. اعتقاد ما 
بر اين است آنچه بانك مركزي هم در دوران سيف و هم 

امروز انجام مي دهد، وظايف ذاتي اش است.

  افزايش 29 درصدي وزن صادرات كشور
چهره ديگري كه براي گفت وگ��و با خبرنگاران راهي 
حياط پاستور شد، علي ربيعي بود كه با اشاره به ثبات 
اقتصادي كشور گفت: صادرات ما به لحاظ وزني نسبت 
به دوره قبل بيش��تر شده است. علي ربيعي با اشاره به 
اينكه گزارشي از توليد ملي در جلسه  هيات دولت مطرح 
شد، اظهار كرد: بر اساس اين گزارش صادرات كشور به 
لحاظ وزني ۲۹ درصد نسبت به دوره قبل بيشتر شده و 
تراز تجاري كشور هم مثبت است. اين نشان مي دهد كه 
ما در دوران مقاومت واردات كمتر و صادرات بيشتري 
داشته ايم. وي همچنين با اش��اره به شايعه استعفاي 
رييس سازمان هالل احمر تصريح كرد: هيچ استعفايي 
در اين زمينه به دولت داده نش��ده و من اين شايعه را 

تكذيب مي كنم.

  طرح رتبه بندي فرهنگيان از ابتداي مهرماه 
اجرا مي شود 

وزير پيش��نهادي آم��وزش و پرورش گف��ت: طرح 
رتبه بندي در سطح فرهنگيان از ابتداي مهرماه اجرا 
خواهد شد. محسن حاجي ميرزايي در حاشيه جلسه 
هيات دولت درباره زمان اجرايي شدن طرح رتبه بندي 
معلمان گفت: براساس تمهيدات دولت و هماهنگي كه 
با سازمان برنامه و بودجه انجام شده است، ان شا ءاهلل 
از ابتداي مهرماه طرح رتبه بندي در سطح فرهنگيان 
اجرا خواهد شد. وي همچنين اظهار داشت: اميدواريم 
در شروع سال جديد شاهد افزايش حقوق فرهنگيان 
عزيز باشيم. وزير پيش��نهادي آموزش و پرورش در 
معرفي س��وابق و برنامه هاي خود نيز  اظهار داشت: 
دوس��تاني كه با من آشنا هستند، مي دانند كه سبقه 
اصلي من آموزشي و فرهنگي است. بنده بيش از ۲۰ 
سال است كه سابقه فعاليت هايم به كارهاي آموزشي 

اختصاص داشته است. 
وي در پايان خاطرنشان كرد: خوشبختانه با موافقت 
رييس جمهور ارز مربوط به تامين كاغذ مورد نياز كتب 
درسي كه يكي از دغدغه هاي اصلي فرهنگيان و سازمان 
پژوهش كتب درس��ي بود و نگراني هايي داشتند كه 
به موقع نتوانند نيازهايش را براي س��ال آينده تامين 
كنند، با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تامين و برطرف شد؛ 
خوشبختانه مشكل كاغذ كتب درسي هم برطرف شد.

  روند كاهش قيمت ها ادامه خواهد داشت
وزير اقتصاد با بيان اينكه افزايش قيمت ها كنترل شده 
است، گفت: روند كاهش قيمت ها ادامه خواهد داشت.

فرهاد دژپس��ند وزير اقتصاد اظهار داش��ت: يكي از 
دغدغه هاي دولت اين اس��ت كه سعي كند ثبات در 
بازار كاال و خدمات ايجاد شود. خوشبختانه در دولت 
يازدهم موفقيت بي نظيري حاصل شد كه طي دو و 
سه سال تورم تك رقمي را تجربه كرديم اما متاسفانه 
به دليل ناپايداري هايي كه در سال گذشته داشتيم، 
قيمت ها مقداري جهش داشت. وزير اقتصاد گفت: 
در ماه هاي اخير با اقدامات و سياست هايي كه دولت 
اتخاذ كرد، خوشبختانه روند افزايش قيمت متوقف 
و نزولي شد، به طوري كه تورم ماهانه و نقطه به نقطه 
از تير ماه روند نزولي پيدا كرد و در حال ادامه يافتن 
اس��ت. وي با بيان اينكه اميدواريم اي��ن روند تداوم 
يابد، گفت: كاهش نرخ تورم كه مورد اش��اره ما قرار 
مي گيرد، به معناي كاهش قيمت ها نيست، البته در 
برخ��ي مواقع با كاهش قيمت ها ه��م مواجه بوديم. 
دژپس��ند تصريح كرد: با توجه به گزارش��ي كه وزير 
صمت داد، در مورد تعداد قلم كاالهايي كه مستمرا 
پايش مي ش��ود، ۸۳ قلم كاال در هفته هاي گذشته 
قيمتش كاهش پيدا كرد اما در مجموع آنچه مسلم 
است كاهش روند افزايشي قيمت ها است و افزايش 

قيمت ها كنترل شده است.
وزير اقتصاد در پاسخ به اين سوال كه پيش بيني شما 
براي آينده چيست، گفت: پيش بيني ما اين است كه با 
توجه به ثباتي كه وجود دارد، اين روند در ماه هاي آينده 
هم ادامه پيدا مي كند. علت آن يكي برقراري ثبات در 

كشور و دوم اينكه عرضه افزايش پيدا كرده است.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس دهم مطرح كرد

حفاظت از منافع ملي كشور با حل مشكالت اقتصادي مردم
»حل مش��كالت اقتصادي از طريق مش��اركت عمومي« 
راهبردي اس��ت كه از منظر رييس كميسيون اقتصادي 
كشورمان با استفاده از آن مي توان بر بسياري از چالش هاي 
اقتصادي و معيشتي داخلي فائق آمد. مشكالتي كه طي 
سال هاي اخير نوسانات فراواني را در فضاي اقتصادي كشور 
و در سفره هاي مردم ايجاد كرده و به اعتقاد حضرتي چنانچه 
هرچه سريع تر براي برون رفت آن چاره اي عاجل انديشيده 
نشود در ادامه نيز آسيب هاي فراواني را در كشور ايجاد خواهد 
كرد. نماينده اصالح طلب مردم تهران در عين حال معتقد 
اس��ت: براي خروج از فشار حداكثري دشمن و حفاظت از 
منافع ملي يكي از استراتژي هاي مهم كشور ضرورت توجه 

به استحكام داخلي با رفع گرفتاري اقتصادي مردم است.
الياس حضرتي كه در نشست ش��وراي اداري شهرستان 
اسالمشهر صحبت مي كرد با اشاره به اهميت پرونده برجام 
در بين موضوعات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و عمراني 
اظهار كرد: برجام مي توانست مسيري را براي برطرف شدن 
مشكالت اقتصادي و اعتبار سياسي در خارج از كشور فراهم 
سازد و بر سرعت مسائلي كه در منطقه و در مقابله با دشمنان 
اصل��ي داريم بيفزايد. وي با بيان اينكه با تمام مش��كالت 
توانستيم فضاي سياسي را به سمتي پيش بريم تا امريكايي ها 

در انزوا قرار گيرند و نتوانند با  استفاده از ترفندهاي مختلف به 
خواسته هاي خود برسند ،تصريح كرد: تنها راه مانده پيش 
روي امريكايي ها خروج از برجام بود كه با استفاده از تجارب 
گذشته، سازماندهي جديدتر و استفاده از ظرفيت منافقين و 
گروه هاي معاند خارج از كشور به يك حركت تهاجمي شديد 
همه جانبه دست زدند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
دهم افزود: در نهايت امريكايي ها به اين نتيجه رسيدند كه با 
فشار اقتصادي و دامن زدن به برخي موضوعات نارضايتي و 
ايجاد مشكالت رواني مي توان رژيم جمهوري اسالمي ايران 

را از درون از پاي درآورد.

  مقاومت فعاالنه براي مقابله با مشكالت
حضرتي با اشاره به اينكه دشمنان حتي سپاه پاسداران را 
كه به عنوان يك نهاد انقالبي موثر در كشور است در ليست 
تروريست قرار دادند، بيان كرد: ايران يا بايد ساكت بنشيند و 
ببيند دشمن هر روز تحريم اقدام و پيشروي جديد مي كند يا 
اينكه از موضع ضعف در شرايط فشار حداكثري تسليم شود 
و راه سوم اينكه با مقاومت فعاالنه حركت تهاجمي مثبت از 
خود نشان دهد. وي با بيان اينكه استراتژي جديدي در پنج 
محور در جهت حفاظت از منافع ملي و حيثيت مردم و دفاع 

از كشور تنظيم شده گفت: دشمن قصد دارد صادرات نفت 
ما را به صفر برساند و ما نبايد بگذاريم اين هدف محقق شود.
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس ادام��ه داد: اگر ما از 
تم��ام هم پيمانان خود در منطقه حماي��ت جدي و فعال 
مي كنيم آنها نيز مكلف خواهند بود با تمام توان حامي ما 
باشند. همچنين با ماندن در برجام از اختيارات و امكانات و 
توانايي هاي موجود در درون برجام استفاده كنيم. حضرتي 
سپس به استحكام داخلي به عنوان استراتژي مهم ديگر 
ياد كرد و گفت: اصل پنجم اينكه چون در حوزه اقتصادي 
بيشترين فش��ار به مردم و دهك هاي پايين است بايد به 
معيشت مردم و رفع گرفتاري اقتصادي ملت توجه بيشتري 
شود و در جهت حل اختالفات داخلي كه مانند خوره نظام را 
از درون مي پوساند و از بين مي برد، برآييم. وي تصريح كرد: 
اختالفات و تضعيف يكديگر دست به دست هم داده تا ميزان 
بي اعتمادي ملت نسبت به حكومت و گروه هاي مرجع اصلي 
در پايين ترين شكل خود قرار گيرد و يأس و نااميدي نسبت 

به آينده و بي اعتمادي جامعه را تهديد كند.

  دورنماي اقتصادي كشور
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، پرديس و اسالمشهر 

در مجلس دهم با بيان اينكه نيمه نخست سال ۹۸ سال 
سختي بود، اظهار داشت: امسال ۱۵۱ هزار ميليارد تومان 
كسري بودجه داريم و اگر دولت بتواند با همين درآمد تنها 
حقوق كارمندان و بازنشستگان را پرداخت كند خيلي 
هنر كرده است و اين فشار كمي نيست. حضرتي ادامه 
داد: اگر ايران بتواند اقتصاد و بودجه را براس��اس درآمد 
صفر نفتي ببندد و صنعت پيشرفته و الكترونيكي جديد 
مستقر سازد توانسته تهديد را به فرصت طاليي و تاريخي 
تبديل كند و اگر اراده و همت و اعتقادات و باورهاي ما بر 

اين اساس قرار گيرد مي توان معبرهاي جديدي باز كرد 
كه اصالح ساختار بودجه ۹۸ نيز به همين سمت پيش 
مي رود. وي در ادامه به اقداماتي كه در منطقه انجام شده 
و غرور و اعتماد ملي جدي و جديدي به سمت ملت تزريق 
شده اشاره كرد و گفت: اميدوارم بتوان با تدابير خوب مقام 
معظم رهبري، دولت، مجلس و همه نهادها در اين مقطع 
ويژه و حساس فشار مشكالت و كمبودها با ظرافت و تدابير 
ويژه از اين مقطع نيز عبور كرده و گره گشاي مشكالت از 

زندگي و معيشت مردم باشيم.
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چهره ها
دولت به فرآورده هاي وزارت  اطالعات نياز دارد

معاون اول رييس جمهور گفت: دولت براي اداره 
كشور به فرآورده هاي اطالعات و تحليل هاي 
راهبردي وزارت اطالعات نيازمند اس��ت. به 
گزارش پاد، اس��حاق جهانگيري در همايش 
س��ازمان اطالعات خارجي وزارت اطالعات 
با بيان اينكه پيش نياز همه فعاليت ها وجود 
امنيت است، افزود: بايد براي رسيدن امنيت 
از هيچ اقدامي مضايقه نكنيم و تأمين آن را هدف اصلي خود براي ارتقاي 
همه بخش هاي سياس��ي، اقتصادي و فرهنگي بدانيم تا در س��ايه آن به 
آزادي و مشاركت خوب آحاد جامعه دست يابيم. جهانگيري تصريح كرد: 
امروز تعريف امنيت با دهه هاي گذشته تفاوت و تغييرات جدي پيدا كرده 
و اكنون احساس امنيت جامعه، از امنيت مهم تر است و زيربناي ايجاد اين 

احساس دستيابي به اطالعات است. وي بيان كرد: بطور قانوني و عقالني 
وزارت اطالعات مس��وول جمع آوري و توليد اطالعات براي ايجاد امنيت 
هوشمند است و نقش كليدي و تعيين كننده دارد. با توجه به شرايط غرب 
آسيا، امروز ايران اسالمي كانون ثبات و امنيت است. اكنون گزارشات وزارت 
اطالعات از پيش بيني ها، تحليل ها و شناخت راهبردهاي فرصتي و تهديدي 
از پشتوانه تحقيقي و متكي بر يافته هاي علمي برخوردار است و به اقدامات 
تخصصي و حرفه اي مشهورند. وي همچنين با اشاره به رهنمودهاي مقام 
معظم رهبري گفت: اقتصاد مقاومتي بايد به حدي برسد كه كشور در برابر 
تكانه هاي خارجي مستحكم بماند و خودكفايي در توليد بنزين داخلي و 
تكميل طرح هاي بنياني نمونه اي از اقدامات هوشمندانه در برابر توطئه هاي 
دشمنان است. معاون اول رييس جمهور در پايان ستاد مقابله با تحريم را اتاق 

جنگ اقتصادي عليه اقدامات دشمنان دانست.

درجريان ابتكار مكرون درباره برجام قرار داشتيم
وزير امور خارجه روس��يه با بيان اينكه منافع 
همه طرف ها در برجام باي��د مورد توجه قرار 
گيرد، اعالم كرد: ابتكار طرف فرانسوي براي 
رفع بحران پيرامون برجام، پيش��تر در ديدار 
سران روسيه و فرانسه بررسي شده بود. سرگئي 
الوروف ديروز در كنفرانس مطبوعاتي مشترك 
با اس جيشانكار وزير امور خارجه هند كه در 
واكنش به پرسش خبرنگاران روس در خصوص اطالع مسكو از اقدامات 
فرانسه در خصوص برجام در حاشيه نشس��ت گروه هفت )مسكو از اين 
گروه اخراج شده است( اين مطلب را بيان كرد. وي افزود: پوتين از پيشنهاد 
مكرون براي احياي برجام و همه توافق ها در چارچوب اين توافق بين المللي 
حمايت كرده است نمي خواهم به صورت مشروح در اين باره صحبت كنم اما 

بدانيد كه ابتكارات اخير تنها در صورتي كه منافع همه طرف ها را دربرگيرد 
و همه طرف ها نيز از آن حمايت كنند، به س��رانجام مي رسد. الوروف در 
بخش ديگري از سخنان خود به اهميت راهگذر بين المللي حمل و نقل 
شمال - جنوب اشاره و خاطرنشان كرد كه اين راهگذر توسط ايران، روسيه 
و هند ايجاد مي شود. يادآور مي شود كه ايران پس از خروج امريكا از برجام 
و اقدامات اين كشور عليه همكاري هاي بين المللي با تهران و عهدشكني و 
اهمال اتحاديه اروپا در انجام تعهدات خود در چارچوب برجام سه گام خود 
را به اجرا گذاشت. گام نخست ايران شامل افزايش توليد اورانيوم غني شده 
ايران بود كه از مرز ۳۰۰ كيلوگرم پيش بيني شده در برجام فراتر رفت. ايران 
سپس گام دوم خود را به اجرا گذاشت كه بر اساس آن سطح غني سازي 
اورانيوم از ۳.۶۷ درصد فراتر مي رود و انتظار مي رود گام سوم ايران نيز يك 

ماه ديگر اجرا شود.
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پاورقي اقتصادي

خبر كالن

نوبخت: كسري بودجه نداريم
رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگرچه درآمدها 
در سال جاري كامل تحقق پيدا نمي كند اما از آنجايي 
كه هزينه ها براساس درآمدها تنظيم شده، كشور 
در سال ۹۸ كسري بودجه ندارد. محمدباقر نوبخت 
رييس سازمان برنامه و بودجه درباره وضعيت بودجه 
س��ال جاري، گفت: دولت به دنب��ال بهبود كارايي 
نهاده هاي برنامه ريزي و بودجه ريزي اس��ت كه اين 
مهم در قالب اصالح ساختار بودجه تعريف مي شود. 
وي گفت: اگرچه درآمدها در سال جاري كامل تحقق 
پيدا نمي كند و عدم تحقق منابع در كشور وجود دارد 
اما از آنجايي كه هزينه ها براساس درآمدها تنظيم 
شده، كشور در سال ۹۸ كسري بودجه ندارد، در واقع 
برنامه ريزي ها به گونه اي است كه درآمدها و هزينه ها 
با يكديگر يكسان شوند. رييس سازمان برنامه و بودجه 
اظهار كرد: تا پايان س��ال به جاي 44۸ هزار ميليارد 
توماني كه مصوبه مجلس بود، مناب��ع و مصارف را 

3۸6هزار ميليارد تومان تنظيم مي كنيم.

مردم، قدرت و منافع )65(

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

قواعد جهاني س��ازي از ايده آل خود به دور بوده 
است. آنها منافع ش��ركت ها را به بهاي كارگران، 
مصرف كنن��دگان، محي��ط زيس��ت و اقتصاد، 
محافظت كرده اند. ش��ركت بيگ فارما به بهاي 
زندگاني مردم در سراسر جهان، حمايت بيشتري 
براي داروهاي گران قيمت خود داش��ته اس��ت. 
ش��ركت هاي بزرگ، رژيم مالكي��ت معنوي را 
درپي��ش گرفته اند كه مي��دان ب��ازي را به نفع 
آنه��ا و به ض��رر تجارت هاي كوچ��ك كج كرده 
اس��ت و منافع را به نفع خود و به بهاي زندگاني 
و محيط زيست و حتي رش��د دراز مدت و ابداع 
و ابتكار به كار مي برند.ما هم براي ش��ركت هاي 
چند مليتي راه فرار از ماليات و گذاشتن بارهاي 
بيشتر مالياتي بر كارگران و تجارت هاي كوچك، 
آسان تر كرده ايم. به همين ترتيب، فراهم كردن 
حقوق امن تر مالكيت براي سرمايه گذاري هاي 
بيرون از وطن تا س��رمايه گذاري هاي داخلي آن 
هم از طريق توافقنامه هاي سرمايه گذاري، معنا 

و مفهوم��ي ندارد . 
در اينجا فهرس��ت 
آساني از اصالحات 
 : د ر ا د د  ج��و و
تواف��ق نامه ه��اي 
سرمايه گذاري ما 
بايد بر ي��ك چيز 
متمرك��ز باش��ند 
- مطمئن ش��وند 
كه ش��ركت هاي 

امريكايي در برابر ديگر شركت ها تبعيض ندارند. 
همچنين مقررات مالكي��ت معنوي توافق هاي 
تجاري ما بايد بر دسترسي مطمئن به داروهاي 
ژنريك متمركز باشد نه بر تضمين سود باالي بيگ 
فارما. عالوه براين، ما بايد بيشتر نگران استفاده 
از جهاني س��ازي براي فرار مالياتي باش��يم . در 
صورتي كه ما از طريق فرآيندهاي دمكراتيك تر 
و بازتر به تجارت بين الملل دس��ت يازيديم بايد 
مطمئن شويم كه قواعد بهتري در دست داريم. 
اخي��را، توافقنامه هايي كه توس��ط نمايندگان 
تجاري اياالت متحده مذاكره مي ش��ود پش��ت 
درهاي بسته است اما نه كامال بسته. نمايندگان 
شركت ها در اين مذاكرات كامال بانفوذ هستند، 
نمايندگان تجاري اياالت متح��ده با آنها بحث 
مي كنند كه درباره چه موضوعاتي مذاكره كنند 
كه اعضاي كنگره ك��ه معموال اين نمايندگان از 
توضيح دادن وضعيت مذاكره شان به آنها امتناع 
مي كنند، خاموش ش��وند . مهم ت��ر آنكه، قواعد 
هر چه باش��د، ما بايد به ش��هروندان عادي مان 
كمك كنيم تا با تغييرات اقتصادي تطبيق يابند 
ح��ال اين تغييرات مي خواهد از جهاني س��ازي 
باش��د يا از فناوري. بازارها به شيوه خودشان در 
ساخت اين گذر در تغيير ش��كل دادن اقتصاد، 
خوب نيستند. كش��ورهايي كه به مردمشان در 
اين فرآيند گذر كم��ك كرده اند از قبيل برخي 
از كشورهاي اس��كانديناوي )براي مثال، سوئد 
و ن��روژ( اقتص��اد پوياتري دارن��د، حكومتي كه 
براي تغيير بازتر هس��ت و يك استاندارد زندگي 
باالتر براي شهروندان شان تعريف كرده اند .اين 
نيازمند سياس��ت هاي بازار كار فعال است كه به 
مردم در نگه داشتن كار و پيدا كردن شغل كمك 
كند  و سياست هاي صنعتي كه مطمئن سازد كه 
شغل هاي جديد به همان سرعتي كه شغل هاي 
قديم از بين مي رود ايجاد شود و به نقاطي كه از 
دست دادن ش��غل هاي بزرگ آسيب مي بينند 
كمك كند ت��ا فرصت هاي ت��ازه اقتصادي پيدا 
كنند. اين همچنين نيازمند سيستم هاي خوب 
حمايت اجتماعي اس��ت بطوري كه هيچ كس 
بين ش��كاف هاي آن نيفتد. اما مديريت كردن 
اي��ن جهاني س��ازي و اقتصاد م��ا خواهان قطع 
اين برنامه ه��ا - ظاهرا براي رقاب��ت در يك دنيا 
جهاني ش��ده – اس��ت آن هم درست زماني كه 
به ما آنها خيلي زياد نياز داريم. بازنويسي قواعد 
جهاني سازي و مديريت كردن بهتر جهاني سازي 
حداقل از دورنماي اقتصادي آسان است .بعدا در 
اين كتاب )در فصل نهم( برخي از روش هايي كه 
در آن جهاني سازي و تغيير در فناوري را مي توان 
بهتر مديريت كرد توضيح خواهم داد- بطوري كه 
اگر تمامي شهروندان نشد، حداقل اكثريت آنها، از 

منافع آن بهره ببرند .
پايان فصل چهارم 

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي
مدير دفتر بودجه ريزي مركز پژوهش هاي مجلس  مي گويد،  مناطق آزاد به جاي سكوي صادرات به دروازه واردات تبديل شد

مناطق آزاد، مقر فرارهاي مالياتي بزرگ
گروه اقتصاد كالن|

عضو مركز پژوهش هاي مجلس ش�وراي اسالمي 
مي گويد گزارش ها به دس�تگاه هاي نظارتي حاكي 
از آن است كه مناطق آزاد نتوانستند رسالت اصلي 
خود را كه توسعه صادرات بوده انجام دهند و به جاي 
اينكه سكويي براي صادرات باشند، دروازه اي براي 
واردات كاال در كشور شده اند كه اين به صورت بارز 
به توليد داخل ضربه مي زند، اما متاسفانه به داليل 
مختلف گوش شنوايي در كار نيست تا اين مناطق 

ساماندهي شوند.
به گزارش »تعادل« اليحه اي تحت عنوان معافيت كل 
مناطق آزاد از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده اما و 
اگر هايي را از سوي برخي از كارشناسان اقتصادي 
همراه خود داش�ته اس�ت، اين اليحه چندي پيش 
به پيشنهاد دولت به مجلس فرستاده شده بود كه 
حذف شد اما مجددا با اصرار دولت به مجلس رفت 
و از اين رو در كميس�يون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي مورد بررسي قرار گرفت. در اين زمينه مدير 
دفتر بودجه ريزي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي بر اين باور است كه تجربه ايجاد مناطق آزاد 
در كشور هاي مختلف جهان نشان مي دهد كه پهنه 
مناطق آزاد اين كشورها خيلي وسيع نبوده است و 
حد و مرز مشخصي داشته اند اما در ايران مناطق آزاد 
وسعت زيادي دارند و عمال به مكاني براي بروز و ظهور 

فرار هاي مالياتي بزرگ مبدل شده است.
وي همچنين عقيده دارد كه از ايجاد مناطق آزاد تا 
معافيت كلي اين مناطق از ماليات بر ارزش افزوده 
هيچ گونه منطق و مطالعه اي وجود نداشته است و 
مي گويد بهترين راهكار براي جلوگيري از فرارهاي 
بزرگ مالياتي در اين مناطق اجراي طرح ساماندهي 

مالياتي در سراسر كشور است.
»تعادل« در گفت وگو با سيد محمدهادي سبحانيان 
مدير دفتر بودجه ريزي مركز پژوهش هاي مجلس 
وضعيت مناطق آزاد در كش�ور را آسيب شناس�ي 

كرده است: 

   درنگاه كلي وضعيت معافيت مالياتي در ايران را 
چگونه ارزيابي مي كنيد؟

يكي از كليدي ترين محورها در بحث اصالحات ساختاري 
بودجه اين اس��ت كه درآمدهاي نفتي به حداقل برس��د و 
اتكاي بودجه به منافع حاصل از ماليات بيشتر شود، لذا يكي 
از الزامات اين است كه بتوانيم درآمدهاي مالياتي كشوررا 
افزايش دهي��م براي اين اتفاق بايد چن��د كار را انجام داد. 
براي مثال جلوي فرارهاي مالياتي گرفته شود و معافيت ها 
ساماندهي شود.. از گذشته يكسري معافيت ها در قوانين 
مختلف وضع و تصويب كرديم ك��ه اگر هم قبال منطق و 
ضرورتي پش��ت آن بوده االن الزام اجراي آن وجود ندارد و 

بايد ساماندهي كرد.  اگرچه من معتقدم كه از ابتدا پشت 
بسياري از معافيت هاي مالياتي هيچ منطق و الزامي نبوده 
است و بيشتر با فشارها ي بسياري از اين معافيت ها به دست 
آمده اس��ت. به عنوان مثال مطابق با بند »ل« تبصره ماده 
13۹ هنرمندان و فعاليت هاي هنري در كل معاف از ماليات 
هستند يعني اگر يك هنرپيشه يا خواننده اي كنسرت برگزار 
كند و از قبال اين كنسرت چند ميليارد تومان درآمد كسب 
كند هيچ گونه مالياتي به اين درآمدها تعلق نمي گيرد كه 
اين با هيچ منطقي سازگار نيست، يا مثال انتشارات تجاري 
كه در زمان كنكور پول هاي هنگفت از خانواده ها دريافت 
مي كنند از پرداخت ماليات معاف هستند، در صورتي كه اين 
معافيت هيچ ضرورتي ندارد. در بخش حقوق بسياري از حق 
ماموريت ها معاف از ماليات هستند و يكسري معافيت هاي 
ديگردر كش��ور كه براي انجام اصالحات س��اختاري بايد 
ساماندهي شوند كه با وجود اينكه اليحه اي تحت عنوان 
اليحه س��اماندهي معافيت هاي مالياتي در سازمان امور 
مالياتي تهيه و تدوين شد اما دولت اين اليحه را به مجلس 

شوراي اسالمي تقديم نكرده كه خود جاي گاليه دارد.
   و اما مناطق آزاد؟

يكي از معافيت هاي مالياتي معافيت مناطق آزاد است، ما 
گزارش دستگاه هاي نظارتي كم نداريم كه همگي بيانگر 
اين بوده اند كه مناطق آزاد نتوانس��تند رسالت اصلي خود 

را كه توس��عه صادرات بوده انجام دهن��د و به جاي اينكه 
سكويي براي صادرات باش��ند دروازه اي براي واردات كاال 
در كش��ور ش��ده اند كه اين به صورت بارز به توليد داخل 
ضربه مي زند، اما متاس��فانه به داليل مختلف سياس��ي و 
منطقه اي گوش ش��نوايي در كار نيس��ت كه اين مناطق 
ساماندهي شوند. مناطق آزاد اگر در مناطق مختلف دنيا 
تجربه موفقي داشته اند به اين علت بوده كه حدود و ثغور 
مشخصي داش��ته اند و پهنه مناطق آزاد خيلي گسترده 
نبوده است، اما ما مناطق آزاد وسيعي داريم كه هيچ مرز و 
تفكيكي با سرزمين اصلي ندارند لذا عمال به مقري براي فرار 
مالياتي تبديل شده است و بسياري از فرار هاي مالياتي در 
كشور از اين مناطق در حال بروز است بطوري كه شركتي 
را در مناطق آزاد ثبت مي كنند اما تمام فعاليت هاي آن در 
سرزمين اصلي انجام مي شود و در نهايت فرار هاي مالياتي 

بزرگ در آنها رخ مي دهد.
بر اساس منطق ماليات بر ارزش افزوده، هيچ الزامي وجود 
ندارد كه مناطق آزاد به اين واسطه از پرداخت اينگونه ماليات 
معاف باشند، حتي اگر ضرورت معافيت مناطق آزاد از ماليات 
را بپذيريم، اين معافيت مي تواند در بحث »معافيت عملكرد« 
باشد. اگر هم معافيت ضرورتي در اين زمينه داشته باشد، اين 
ضرورت براي معافيت بر ماليات هاي مستقيم است چون ما 
مي خواهيم از توليد كننده اي كه در اين مناطق كااليي را 

توليد مي كنند حمايت كنيم اما درباره ماليات ارزش افزوده 
كه يك ماليات بر مصرف است چنين ضرورتي وجود ندارد.

منطقي نيست شرايطي كه طبق آن اگر افراد نوشابه اي را 
در تهران يا شيراز خريداري كنند بابت آن ماليات پرداخت 
كنند اما اگر همان نوشابه را در كيش بخرند ماليات ندهند؟ 
چه فرقي دارد؟ لذا اين نوع از ماليات هيچ ارتباطي با توليد 
ندارد بلكه با مصرف كننده در ارتباط است و با توجه به اين 
موضوع عمال هيچ استداللي پشت اين قضيه نيست كه ما 
بگوييم مناطق آزاد و وي��ژه را از پرداخت ماليات بر ارزش 

افزوده معاف كنيم.
هركسي در هر نقطه اي از كشور اگر كااليي را مصرف كرد 
اگر مشمول ماليات بر ارزش افزوده است ملزم به پرداخت 

آن است.
   در نگاه كلي معافيت هاي مالياتي مناطق آزاد چه 

نتايجي داشته اند؟
دس��تگاه هاي نظارتي به صورت مكرر اع��الم كرده اند كه 
فرار هاي مالياتي گسترده اي در مناطق آزاد صورت گرفته 
است براي مثال در بحث محصوالت پتروشيمي شركت هاي 
متع��ددي بوده اند ك��ه از بورس كاال به اس��م مناطق آزاد 
خريداري كرده اند اما فعاليت آنها در سرزمين اصلي بوده 
است و موجب اختالل بازار صادراتي كشور و توليد كننده ها 
ش��ده اند و در نهايت به تبعاتي مانند برهم ريختگي نظم 

اقتصادي كشور منجر شده است.
   چه راهكار مالياتي ديگ�ري وجود دارد كه ضمن 
كمك به فعاليت هاي اقتصادي، درآمدهاي مالياتي 

دولت آسيبي نبيند؟
همان گونه كه مي دانيم فرارهاي مالياتي گس��ترده اي در 
كشور داريم و بسياري از مسووالن نيز به آن اذعان كرده اند 
ع��دد 40 الي 60 ه��زار ميليارد تومان ف��رار مالياتي عدد 
قابل توجهي است. زماني كه مي گوييم بايد از فرار مالياتي 
جلوگيري كرد يعني بايد بتوانيم عدالت مالياتي را برقرار 
كنيم و از كساني كه ماليات پرداخت نمي كنند ماليات حقه 
را دريافت كنيم. نبايد كسي كه ماليات پرداخت مي كند 
10 برابر ديگران ماليات پرداخت كند در شرايطي كه تعداد 
قابل توجهي از افراد هستند كه در اقتصاد كشور فعاليت هاي 
زيرزميني انجام مي دهند و فعاليت هاي اقتصادي خود را 
كتمان و از زير بار پرداخت ماليات شانه خالي مي كنند و به 
ساير توليد كنندگاني كه ماليات پرداخت مي كنند لطمه 

وارد مي كنند. 
وقتي مي گوييم مي خواهيم از فرار مالياتي جلوگيري كنيم 
يعني مي خواهيم از توليد حماي��ت كنيم و در اين جهت 
حركت كنيم نه اينكه بخواهيم بر توليدكنندگان موجود 
فشار بيشتري را وارد كنيم. حاال سوال اين است كه چگونه 
بايد اين كار را انجام داد؟ اول اينكه س��ازمان امور مالياتي 
بيايد هرچه سريع تر طرح جامع امور مالياتي را اجرا كند و 

دستگاه ها اطالعات خود را به اين سازمان بدهند.
به صورت كلي بايد بگويم ما قوانين خيلي خوبي داريم كه 
جلوي فرار هاي مالياتي را بگيريم. براي مثال س��اماندهي 
حساب هاي بانكي، كارتخوان پزش��كان و ... وجود دارد اما 
متاسفانه ما عادت داريم قوانين تصويب شده را اجرايي نكنيم. 
در رابطه با ماليات پزشكان بايد ببينيم اين قشر فرهيخته 
به قانون تمكين مي كنند يا خير و همچنين مجريان ما در 
حاكميت عزم جدي براي اجراي قوانيني دارند كه در جهت 

رفاه حال مردم است.
   در مجموع عملكرد مناطق آزاد را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
اگر بخواهيم آسيب شناس��ي در مناطق آزاد انجام دهيم، 
مناطق آزادي كه ما در كشور ايجاد كرديم عمدتا مبتني بر 
مباني مشخص و منطقي نبوده است كه مطالعه اي پشت آن 
باشد و مستنداتي وجود داشته باشد و اين مناطق به عنوان 
مناطق آزاد بتوانند به توسعه اقتصادي كشور كمك كنند. 
عمدتا مالحظات سياسي و منطقه اي بدون اينكه شرايط 
حداقلي را داشته باشند موجب به وجود آمدن اين مناطق 
شده اس��ت. لذا عمال ما نتوانستيم آن طور كه بايد و شايد 
مناطق آزاد خود را س��اماندهي كنيم . اين درست نيست 
كه بگوييم مناطق آزاد همگي موفق عمل كرده اند، شايد 
مناطق آزاد به نسبت توانسته باشند در برخي موارد موفق 
باشند اما در مجموع نمره قابل قبولي را نمي توان به عملكرد 

اين مناطق در كشور داد.

سهم زنان در اداره تعاوني ها 9 درصد است 

93 هزار تعاوني فعال در ايران
گروه اقتصاد كالن|

تعاوني ها بنگاه هاي مردم محور هستند كه براي تحقق 
نيازه��ا و آرزوهاي مش��ترك اقتص��ادي، اجتماعي و 
فرهنگي اعضا توسط اعضاي آن نظارت و اداره مي شوند. 
تعاوني ها با قاعده »يك عض��و، يك رأي« و به صورت 

دموكراتيك اداره مي شوند. 
اعضا هم بدون توجه به ميزان سرمايه اي كه در شركت 
تعاوني سرمايه گذاري مي كنند، حق راي برابر دارند. 
تعاوني ها در سرتاسر جهان با برقراري برابري و عدالت 
اجتماعي ب��ه مردم اين ام��كان را مي دهن��د تا براي 
ايجاد بنگاه ه��اي اقتصادي پايدار كه ايجاد مش��اغل 
طوالني مدت و رفاه مي كنند، با يكديگر همكاري كنند.

به گ��زارش تعادل، مطابق گزارش جهاني اش��تغال و 
تعاوني ها كه با حمايت مالي اتحاديه بين المللي تعاون 
در سال 2017 تهيه و منتشر ش��ده، در دنيا حدود 3 
ميليون تعاوني با ح��دود 1.2 ميليارد عضو تعاوني در 
جهان وجود دارد كه در بيش از 150 كشور در سراسر 
مناطق جهان توزيع شده اند و حدود 10 ٪ از جمعيت 
شاغل جهان در اين تعاوني ها اشتغال دارند. سهم قابل 
توجهي از تعاوني ها، حدود 2 ميليون تعاوني با بيش از 

235 ميليون نفر شاغل مربوط به منطقه آسيا است.
آنگون��ه ك��ه مرك��ز آم��ار و اطالع��ات راهب��ردي 
وزارت كار گ��زارش داده اس��ت همچني��ن در س��ال 
2017 شش��مين گ��زارش رص��د تعاوني ه��اي 

 جه��ان توس��ط اتحادي��ه بين الملل��ي تع��اون
 )World cooperative monitor( و موسسه 
تحقيقاتي اروپا در زمينه تعاون و شركت هاي اجتماعي 
تهيه و منتشر ش��د. اين گزارش در مورد بزرگ ترين 
سازمان هاي تعاوني و متقابل جهان تهيه شده است و بر 
اساس داده هاي مالي سال 2015، 300 تعاوني برتر را 
رتبه بندي مي كند. مانيتور تعاوني جهاني 2017 داده ها 
را براي 237۹ سازمان از ۸ بخش فعاليت جمع آوري 
كرد ك��ه 1436 مورد از آنها گردش مالي بيش از 100 
ميليون دالر داش��ت. 300 تعاوني برتر، گردش مالي 
كل 2164 ميليارد دالر گزارش كرد ه اند. 300 تعاوني 
برتر جهان در بخش ه��اي مختلف فعاليت مي كنند: 
بيم��ه )41 درصد(، كش��اورزي )30 درصد(، تجارت 
عمده فروشي و خرده فروش��ي )1۹ درصد(، خدمات 
بانكي و مالي )6 درصد(، صنعت و آب و برق )1 درصد(، 
بهداشت، آموزش و مراقبت اجتماعي )1 درصد( و ساير 

خدمات )1درصد( .

   تعاوني هاي تشكيل و ثبت شده ايران
بر اساس آمار اخذ شده از سامانه جامع آمارهاي ثبتي 
تعاون، تعداد شركت هاي تعاوني تشكيل و ثبت شده تا 
نيمه مرداد ماه 13۹۸، معادل 217 هزار و 13۸ واحد 
است كه از اين تعداد ۹3 هزار و 306 تعاوني )43 درصد( 
فعال هستند. در بين شركت هاي تعاوني فعال نيز به 

ترتيب 74.7 درصد و 25.3 درصد از تعاوني ها در حال 
بهره برداري و در دست اجرا هستند.

در شركت هاي تعاوني فعال، تعاوني هاي داراي فعاليت 
اقتصادي »كشاورزي و شكار و جنگلداري« و »صنعت« 
با 25.5 درصد و 22.5 درصد بيشترين سهم را داشته اند. 
در ش��ركت هاي تعاوني فعال، متوس��ط تعداد اعضا و 
اشتغال ايجاد شده به ترتيب حدود 61۸ نفر و 1۹ نفر 
است و متوسط سرمايه 171۹ ميليون ريال محاسبه 

شده است.

   اتحاديه هاي تعاوني تشكيل و ثبت شده
بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهاي 
ثبتي تعاون تا نيمه مرداد ماه سال 13۹۸، معادل 122۸ 
اتحاديه تعاوني تشكيل و ثبت شده در كشور وجود دارد 
كه از اين تعداد 601 اتحاديه )4۸.۹ درصد( فعال است 
و اتحاديه هاي با فعاليت »س��اير فعاليت هاي خدمات 
عمومي و اجتماعي« با 75.4 درصد بيشترين سهم را 

در اتحاديه هاي فعال دارند.

   تعاوني هاي تشكيل و ثبت شده زنان
گزارش��ات اخذ شده از س��امانه جامع آمارهاي ثبتي 
تعاون در خصوص ش��ركت هاي تعاوني زنان نش��ان 
مي دهد كه از تعداد 23 هزار و 357 واحد تعاوني بانوان 
تش��كيل و ثبت ش��ده10 هزار و 22۸ )43.۸ درصد( 

تعاوني فعال است كه در تعاوني هاي فعال بانوان نيز به 
ترتيب 65.6 درصد و 34.4 درصد از تعاوني ها در حال 
بهره برداري و در دست اجرا است.  تعداد قابل توجهي 
از تعاوني هاي فعال زنان )44.5 درصد(، داراي فعاليت 
صنعت هستند، در حالي كه در كل تعاوني هاي فعال، 
س��هم تعاوني هاي داراي فعاليت صنعت حدود 25.5 
درصد است. در مرتبه بعدي نيز تعاوني هاي فعال زنان 
داراي فعاليت »كشاورزي و شكار و جنگل داري« با 20 
درصد بيشترين س��هم را نسبت به ساير فعاليت ها به 
خود اختصاص داده است.  در شركت هاي تعاوني فعال 
زنان، متوسط تعداد اعضا و اشتغال ايجاد شده حدود 
12 نفر است و متوسط سرمايه 445 ميليون ريال است.

   سهم زنان در مديريت تعاوني ها
از بين 170 ه��زار و 750 هزار مديرعامل تعاوني هاي 
ثبت و تش��كيل ش��ده 155 هزار و ۸6 نف��ر به مردان 
)۹0.07 درص��د( و 15 ه��زار و 664 نفر )۹.2 درصد( 
به زنان اختصاص دارد. در تعاوني هاي فعال نيز سهم 
م��ردان و زنان به ترتيب ۸۸.3 درص��د و 11.7 درصد 
است. همچنين سهم مديرعاملي زنان در تعاوني هاي 

در حال بهره برداري 10.5 درصد است. 
انتظار مي رود سهم مديران زن در تعاوني هاي بانوان كه 
حداقل 70 درصد اعضاي آنها زن است، بيشتر باشد. از 
بين 23 هزار و 357 تعاوني بانوان ثبت شده، 31 درصد 
آنها توسط زنان مديريت مي شود. سهم مديريتي زنان 

در تعاوني هاي فعال بانوان نيز 41.3 درصد است.

   تعاوني هاي دانش بنيان
تعاوني ه��اي دانش بنيان به منظ��ور هم افزايي علم و 

ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و 
اقتصادي و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه در حوزه 
فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد 

نرم افزارهاي مربوط تشكيل شده اند.
آخرين آم��ار تعاوني هاي دانش بني��ان بر مبناي آمار 
تجمعي تا نيمه مرداد ماه سال 13۹۸ نشان مي دهد، 
از تعداد 217 تعاوني دانش بنيان ثبت شده در سامانه 
جامع آمارهاي ثبتي تعاون، 203 تعاوني فعال است به 
نحوي كه 110 تعاوني در حال بهره برداري و ۹3 تعاوني 
در دس��ت اجراس��ت 14 تعاوني نيز غير فعال گزارش 
شده است. ميزان سرمايه گذاري و اشتغال تعاوني هاي 
دانش بنيان ثبت شده نيز به ترتيب 16۹ هزار و 701 
ميليون ريال و 25۸5 نفر است.  بيشترين تعاوني هاي 
فع��ال دانش بنيان نيز به بخش صنع��ت با حدود 41 
درصد اختص��اص دارد و در مراتب بعدي بخش هاي 
»مستغالت اجاره و فعاليت هاي كسب و كار« با 27.1 
درصد و »كش��اورزي و ش��كار و جنگلداري« با 14.۸ 

درصد قرار دارند.
متوس��ط اعضا و متوسط ش��اغلين تعاوني هاي فعال 
دانش بنيان در كشور 13 نفر و متوسط سرمايه گذاري 

نيز ۸36 ميليون ريال است

   تعاوني هاي سهام عدالت
با توجه به آمار ثبتي و بروز شده سازمان خصوصي سازي 
تعداد تعاوني هاي فعال سهام عدالت در كل كشور 342 
مورد با تعداد اعضاي 4۹ ميلي��ون و 226 هزار و 1۹3 
نفر اس. استان هاي تهران، خراسان رضوي و فارس به 
ترتيب داراي بيشترين عضو و استان هاي سمنان، ايالم 

و كهگيلويه و بويراحمد داراي كمترين عضو هستند.

گروه اقتصاد كالن|
بر اساس نتايج به دست آمده در مرداد ماه ١٣٩٨، 12 قلم 
كاالي خوراكي تورم ماهانه منفي تجربه كردند. در اين 
ميان اقالم »سيب زميني« منفي ٢١.٢ درصد، »گوجه 
فرنگي« منفي١٧.١ درصد و »پياز« منفي ١٢.٩ درصد 
بيش��ترين كاهش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته  اند. 
همچنين اقالم »چاي خارجي بسته اي« ٢٩.٩ درصد، 
»مرغ ماشيني« ١٤.٩ درصد و »پرتقال محصول داخل« 
١٠.٣ درصد  نسبت به ماه گذشته، بيشترين افزايش قيمت 
را نسبت به اقالم ديگر تجربه كرده اند. به گزارش »تعادل«، 
براساس نتايج به دست آمده در مرداد ماه ١٣٩٨، قيمت 
يك كيلوگرم برنج درجه يك ايران��ي به 23 هزار و 124 
تومان رسيده اس��ت. تورم نقطه اي اين قلم 63.5 درصد 
بوده اس��ت و نس��بت به ماه قبل منفي ۸ درصد كاهش 
داشته است. همچنين قيمت يك كيلوگرم برنج خارجي 
درجه يك در مرداد ماه به ۸6۹5 تومان رسيده است. تورم 
نقطه اي آن 7.7 درصد بوده است و نسبت به ماه قبل 1.۹ 

درصد كاهش يافته است.

   90 درصد تورم گوشت قرمز
همچنين قيمت يك كيلوگرم گوشت قرمز در مرداد 
ماه ۹۹ هزار و ۹۸2 تومان بوده است كه تورم نقطه اي 
آن ۹0.7 درصد و تورم ماهانه آن 1.1 درصد بوده است.

قيمت يك كيلوگرم گوشت گوسفند نيز در ماه گدشته 
به ۸۹ هزار و 357 تومان رسيده است كه تورم نقطه اي 
آن ني��ز ۹1.3 درصد ب��وده و تورم ماهان��ه آن منفي 

1.7درصد برآورد شده است. 
قيمت يك كيلوگرم مرغ ماشيني نيز در مرداد ماه به 

14هزار و 511 تومان رسيده است. 
ت��ورم نقطه به نقط��ه آن 46.7 درصد و ت��ورم ماهانه 

14.۹درصد بوده است.
هر ليتر شير پاستوريزه نيز در مرداد ماه 5517 تومان 
بوده است. تورم نقطه اي آن 73.7 درصد و 5.5 درصد 
هم تورم ماهانه آن بوده اس��ت. هر كيلوگرم ماس��ت 

پاستوريزه نيز ۹236 تومان قيمت  داشته است. 
تورم نقط��ه اي آن 55.۸ درصد و ت��ورم ماهانه آن نيز 
3.6درصد اعالم شده است. طبق اعالم مركز آمار ايران، 

قيمت هر 500 گرم پنير ايراني در ماه قبل، 10 هزار و 
316 تومان بوده است كه تورم نقطه اي آن 55.۹ درصد 

و تورم ماهانه آن 6.5 درصد بوده است.

   تورم تخم مرغ منفي 7 درصد
در م��رداد ماه يك كيلوگرم تخم مرغ ماش��يني نيز به 
قيمت ۹2۸1 تومان بفروش رسيده است. تورم ساالنه 
تخم مرغ منفي 7.2 درصد و تورم ماهانه آن منفي 0.3 
درصد بوده است. همچنين 100 گرم كره پاستوريزه به 
قيمت 4632 تومان به فروش رسيده است. تورم ساالنه 
اين گروه 10.3 درصد و تورم ماهانه آن 0.5 درصد بوده 
اس��ت. ۹00 گرم روغن مايه نيز در ماه قبل به قيمت 
۸354 تومان بفروش رسيده است. تورم نقطه اي اين 
قلم 3۹.1 درصد و تورم ماهانه آن 1.1 درصد بوده است.

هر كيلوگرم موز ني��ز در مرداد ماه به قيمت 12 هزار و 
670 تومان بفروش رسيده اس��ت. تورم نقطه اي موز 
63.3 درصد و تورم ماهانه آن 2.۹ درصد اعالم ش��ده 
است. سيب درختي زرد نيز در ماه گذشته به كيلويي 

۹27۹ تومان فروخته ش��ده اس��ت. تورم ساالنه آن 
1۹.۹درص��د و تورم ماهانه آن ه��م منفي 7.۸ درصد 
بوده است. يك كيلوگرم پرتقال داخل نيز به قيمت 11 
هزار و ۸23 تومان فروخته شده است. تورم ساالنه آن 

23.2درصد و تورم ماهانه آن 10.3 درصد بوده است.
هر كيلوگرم خيار نيز در مرداد 3437 تومان به فروش 
رفته اس��ت. تورم نقطه اي اين قلم منفي 4.4 درصد و 

تورم ماهانه آن منفي 10.۹ درصد بوده است.
گوجه فرنگي نيز به قيمتي هر كيلوگرم 3547 تومان 
به فروش رسيده اس��ت. تورم س��االنه گوجه فرنگي 
32.5درصد و تورم ماهانه آن منفي 17.1 درصد بوده 
است. همچنين سيب زميني در مرداد ماه به كيلويي 
6143 تومان بفروش رس��يده اس��ت. ت��ورم ماهانه 
س��يب زميني منفي 12.2 درصد بوده اس��ت و تورم 
نقط��ه اي آن 267.۸ درصد. هر كيلو پياز در مرداد ماه 
نيز 3071 تومان بوده و تورم آن به منفي 12.۹ درصد 
رسيده است. تورم ساالنه اين قلم نيز 75.3 درصد است. 
لوبيا چيتي هم در مرداد ماه به هر كيلو 16 هزار و 573 

تومان فروخته شده است. تورم ساالنه آن 33.5 درصد 
و تورم ماهانه آن 0.7 درصد بوده است. 

عدس نيز در ماه قبل كيلويي ۹۸44 تومان فروخته شده 
است. تورم ساالنه آن 21 درصد و تورم ماهانه آن منفي 
3 درصد بوده است. در مرداد ماه قيمت قند نيز هر كيلو 
7۸15 تومان بوده است. تورم ساالنه آن 6۹.7 درصد و 

تورم ماهانه آن منفي 3.5 درصد بوده است. 
هر كيلو شكر نيز در ماه قبل 6153 تومان بوده است. 
تورم س��االنه اين گروه 63.1 درصد و تورم ماهانه آن 

منفي 5.3 درصد برآورد شده است.

   200 درصد تورم براي رب گوجه فرنگي
ه��ر كيلوگ��رم رب گوجه فرنگي نيز در ماه گذش��ته 
21۹0۹تومان به فروش رسيده است. تورم ماهانه اين 
محصول 0.2 درصد بوده است. 500 گرم چاي خارجي 
بس��ته اي نيز در مرداد ماه 50 ه��زار و 77 تومان بوده 
اس��ت. تورم نقطه اي آن ۸7.6 درصد و تورم ماهانه آن 

2۹.۹درصد بوده است. 

تورم منفي 12 قلم كاالي خوراكي در مرداد ماه



بانك و بيمه4اخبار

رييس كل بانك مركزي خبر  داد

فاصله نرخ دالر در سنا و نيما به 184 تومان كاهش يافت

شرايط خوب ذخاير و درآمدهاي ارزي كشور

حذف ماليات بر ارزش افزوده از صنعت بيمه درخواست معافيت ماليات بر ارزش افزوده شركت هاي واسپاري و ليزينگ

گروه بانك و بيمه|
عبدالناص��ر همتي رييس كل بانك مرك��زي، درباره 
ش��رايط فعلي ذخاير و درآمدهاي ارزي كشور، اظهار 
داشت: شرايط ذخاير و درآمدهاي ارزي كشور خوب 
اس��ت و اگر ذخاير ارزي خوب نبود و ش��رايط خوبي 
نداش��ت كه وضع ب��ازار ارز آنطور كه امروز مش��اهده 
مي شود، نمي شد و بازار ارز از آرامش و ثبات برخوردار 
 نبود. ش��رايط خوبي داريم و ثبات وج��ود دارد و وضع

ارزي مان خوب است. 
به گ��زارش تعادل، وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه 
وضعيت ذخاير و درآمدهاي ارزي دولت چگونه است، 
افزود: وضع ارزي كشور خوب است و ما با احتياط بسيار 
زيادي ذخاير ارزي را مصرف مي كنيم و همانطور كه 
قباًل هم گفتم با احتياط خيلي زيادي ذخاير ارزي مان را 
استفاده مي كنيم و خوشبختانه واردات كاالهاي اساسي 
و ضروري و مواد اوليه مورد نياز كارخانجات را از طريق 

سامانه نيما تامين مي كنيم.
رييس كل بانك مركزي، گفت: ذخاير اسكناسي كشور 
هم خيلي خوب است بطوري كه وضع امروز در شش 
سال گذشته بي سابقه بوده است و ما هيچ مشكلي در 
اين زمينه نداريم. خوشبختانه مشكلي در اين زمينه 
نداريم و اميدوارم روز به روز شرايط بهتر شود تا بتوانيم 
براي رشد و توسعه كشور كارهاي اساسي انجام دهيم.

همتي گفت: به مردم گفتم در بازار ارز سرمايه گذاري 
نكنند. تقريبا ثابت ش��ده اس��ت كه نكاتي كه درباره 
سرمايه گذاري در اين بازار گفتم از سر دلسوزي بود تا 

سرمايه مردم به ضرر بدل نشود.
رييس بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه دولت 
چه برنامه اي براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور دارد، 
گفت: ما نياز داريم كه فعاليت هاي توليدي مان رونق 
بيشتري بگيرد، به هرحال شوكي كه سال گذشته در 
توليد ما رخ داد، رش��د اقتصادي ما را منفي كرد و نياز 
داريم براي مثبت كردن آن توليدات ملي را بيشتر كنيم 
كه برنامه هاي بانك مركزي براي حمايت از توليداتي كه 

جنبه مولد دارند را در دستور كار قرار داده ايم.
همتي در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل كه با توجه به 
ثبات بازار ارز و طال، مردم پولشان را كجا سرمايه گذاري 
كنند تصريح كرد: بازار ارز و س��كه نوس��ان و ريسك 
دارد و تقريبا ثابت ش��ده اس��ت كه نكات��ي كه درباره 
س��رمايه گذاري در اين بازار گفتم از سر دلسوزي بود 
تا سرمايه مردم به ضرر تبديل نشود. مردم اگر در بازار 
سرمايه يا در بانك سرمايه گذاري كنند ضررش خيلي 
كمتر خواه��د بود البته ما تراز تجاري م��ان را هم باال 
مي بريم. ضمن اينكه تورم م��ان در مرداد ماه زير يك 
درصد بوده اس��ت.وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا 
قيمت برخي كاالهاي مصرفي پس از كاهش نرخ ارز، 
پايين نيامده است، توضيح داد: بازار كاال و محصوالت 
ديگر مقداري چس��بندگي دارند و از زماني كه قيمت 
ارز ب��اال رفت، قيمت اين كاالها ه��م افزايش يافت اما 
تجربه ثابت كرده كه اين قيمت ها براي حركت به سوي 
كاهش، مقداري چسبندگي دارند و اميدوارم با تداوم 

ثبات ارز آن قيمت ها هم كاهش يابد.
همتي در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا ايران پيشنهاد 
فرانسه براي اينكه رقم بزرگي را به عنوان اعتبار خريد 
نفت در اينستكس قرار دهد تاييد مي كند يا نه، گفت: 
قرار نيست فرانسه اين رقم را در اينستكس بگذارد، قرار 
شد مبالغي را به اين موضوع اختصاص دهند اما هنوز در 

حال مذاكره هستيم تا ببينيم چه مي شود.

    فاصله نرخ دالر در سنا و نيما 184 تومان 
از سوي ديگر، روز چهارشنبه 6 شهريور 98، تحت تاثير 
سخنان و اظهارنظرهاي مسووالن سياسي و به دنبال 
اعالم نظر آقاي روحاني كه گفته بود با هر كسي عكس 
نمي گيرد و مذاكره و عكس گرفتن بايد شرايط مورد 
نظر م��ا را در نظر گرفته و راه بازگش��ت به مذاكره لغو 
تحريم هاي امريكا است، بار ديگر بازار ارز به روند هفته 
قبل خود بازگش��ت و پس از چند روز كاهشي در بازار 
ارز و كاه��ش نرخ خريد دالر به كانال 10 هزار توماني، 

قيمت ارزهاي مختلف در بانك ها و صرافي هاي مجاز 
بانك مركزي افزايش يافت و روز چهارشنبه نرخ دالر 

بار ديگر به كانال 11 هزار تومان بازگشت.
 صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت دالر را نسبت 
به روز سه شنبه 1۵0 تومان افزايش دادند؛ بطوري كه 
قيمت خريد دالر در اين صرافي ها 11 هزار و 100 تومان 
و قيمت فروش آن 11 هزار و ۲00تومان است. در سامانه 
سنا نيز نرخ لحظه اي دالر به 11۲00تومان بازگشت. 
صرافي ها هر يورو را به قيمت 1۲ه��زار و ۳۵0تومان 

مي خرند و 1۲ هزار و ۴۵0 تومان مي فروشند. 
در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز نرخ دالر 11۲10 تومان 
معامله شد. در سامانه س��نا نيز با افزايش1۵0توماني 
نسبت به روز سه شنبه، نرخ لحظه اي يورو به 1۲۴۵0 
و دالر با 100 تومان افزايش به 11۲00 تومان رسيد. 
سامانه س��نا نرخ ميانگين ارزهاي معامله شده در روز 
دوش��نبه ۵ ش��هريور را نيز براي دالر 11۲98، يورو 
1۲۴97، درهم۳066، يوآن 1۵9۴، پوند 1۳6۵۳ و لير 
تركيه ۲0۵7 تومان اعالم كرد. در بازار حواله اي نيما روز 
دوشنبه ۵ شهريور براي دالر 1111۴، يورو 1۲۵۳۴، 
درهم۳0۲8، يوآن 1۵80، اعالم شد كه نشان مي دهد 
فاصله نرخ صرافي ها و سنا با نرخ حواله اي نيما به شدت 
كاهش يافته و از جمله فاصله نرخ دالر در سنا و نيما به 

18۴ تومان كاهش يافته است. 
بانك ها روز ششم شهريور هر دالر امريكا را 10 هزار و 
877 تومان مي خرند كه با افزايش حدود ۲00 توماني 
همراه بوده است. همچنين هر يورو در بانك ها به قيمت 
1۲ هزار و ۵9 تومان خريداري مي شود كه قيمت اين 
ارز نيز حدود ۲00 تومان، افزايش يافته است. قيمت 
خريد هر پوند انگليس در بانك ها نيز 1۳ هزار و ۳۴7 
تومان است.قيمت ارز مسافرتي در بانك ها همچنان از 
قيمت فروش آن در بازار باالتر است؛ بطوري كه قيمت 
فروش ارز مسافرتي در بانك ها 1۲ هزار و 666 تومان 
اعالم ش��ده كه با احتس��اب كارمزد به حدود 1۳ هزار 
تومان مي رسد.در بازار رسمي ارز نيز، بانك مركزي نرخ 
۴7 ارز را براي روز چهارشنبه 6 شهريور 98 اعالم كرد 
كه بر اساس آن نرخ ۲1 ارز مانند يورو كاهش و قيمت 
1۴ واحد پولي ديگر مانند پوند افزايش يافت. نرخ دالر 
و 11 ارز ديگر نيز ثابت ماند. هر دالر بدون تغيير ۴۲ هزار 
ريال قيمت خورد. هر پوند انگليس با ۲۵1 ريال افزايش 
۵1 هزار و ۵۴۵ ريال و هر يورو نيز با 6۵ ريال كاهش ۴6 

هزار و ۵66 ريال ارزش گذاري شد.
در بازار طال نيز بار ديگر نرخ اونس جهاني طال افزايش 
يافت��ه و به قيم��ت 1۵۴۲ دالر رس��يده و در نتيجه با 
افزاي��ش همزمان نرخ دالر ب��ه 11170 در بازار آزاد و 
نقدي، و قيمت اونس جهاني طال، قيمت طال و سكه نيز 
در بازار ايران اندكي افزايش يافته است. مظنه مثقال 
17 عيار يا طالي آب شده 1 ميليون و 768 هزار، گرم 
 18 عيار ۴08 هزار، سكه امامي طرح جديد ۴ ميليون و

۳0 هزار تومان، نيم سكه ۲ ميليون و 90 هزار، ربع سكه 
1 ميليون و ۲90 هزار و س��كه گرمي 9۲0 هزار تومان 
معامله شد. در اين زمينه يك كارشناس بازار ارز و طال 
و سكه گفت: با فرارسيدن ماه محرم، تقاضا براي طال 
كاهش پيدا خواه��د كرد و انتظار مي رود كه قيمت ها 
متناسب با نرخ دالر و قيمت اونس جهاني، تغيير كند و 

تقاضاي كمي در بازار داشته باشيم.
وي افزود: با شروع به كار بازار متشكل ارزي و مذاكره با 
اروپا، انتظار مي رود كه قيمت دالر كاهش يابد و پايين تر 
از نرخ هاي فعلي، وارد كانال 8000 تومان نيز ش��ود. 
دولت توانسته يك آرامش نسبي را به بازار بازگرداند و 
اين مساله قطعا اتفاقي مثبت است اما اينكه در آينده اين 
بازار چه سرنوشتي داشته باشد، مساله اي است كه بايد با 
در كنار هم قرار دادن عوامل مختلف آن را بررسي كنيم.

وي ادامه داد: اگر دولت بخواهد با توجه به نامش��خص 
بودن ش��رايط بين المللي اقدامات الزم را انجام دهد، 
مديريت نرخ براي تامين نيازهاي س��ال هاي پيش رو 
بس��يار مهم خواهد بود. در ماه هاي گذشته صادرات 
غير نفتي كشور، توانسته بخشي از فشارها بر اقتصاد 
ايران را مديريت كند، در شرايطي كه با فشار تحريم ها، 

بخشي از كاالهاي ايراني نتوانستند بازار خود را حفظ 
كنند، ما ديديم كه ديگر كاالها توانستند جايگاه خود را 

مستحكم كرده و حضور خود را حفظ كنند.
وي گفت: در اين مسير حمايت از توليد داخلي توانست 
به بهبود ش��رايط فعاالن اقتصادي كم��ك كند و اگر 
مي بينيم ص��ادرات غير نفتي ما در ماه هاي گذش��ته 
حفظ ش��ده اند، به دليل فراهم آم��دن مقدمات الزم 
براي حضور در عرصه هاي بين المللي است. اقتصاد ما 
در سال هاي گذشته با مشكالتي مواجه بوده و بخش 
خصوصي بارها اعالم كرده در صورت برطرف شدن اين 
دغدغه ها، قطعا بستر بهتري براي افزايش توليدات و 
صادرات فراهم خواهد شد. در اين فضا اگر ثبات فعلي 
حفظ شده و اثرات منفي برخي تصميم ها مديريت شود، 
مي توان انتظار داشت روند صادرات غيرنفتي كشور به 
همين شكل ادامه داشته باشد و در ادامه آمارهاي مثبت 

بيشتري به دست  آيد.
وي با بي��ان اينكه نرخ هاي باال براي دالر حبابي بوده و 
غيرمنطقي هستند، تاكيد كرد در شرايط كنوني نيز 
ماندگاري نرخ ارز اهميت بااليي دارد. بارها درباره ارز 
تاكيد شده كه نرخ هاي باال براي دالر امريكا حباب بوده 
و غيرمنطقي هستند. هر زماني كه صحبت از گفت وگو 
و مذاكره مي شود بازار بطور هيجاني به سمت كاهش 
نرخ مي رود و هر زمان برعكس مذاكره تكذيب مي شود 
يا رويدادي سياسي رخ مي دهد، باز هم نرخ ها هيجاني 
افزايش مي يابند كه درس��ت نيس��ت.ماندگاري نرخ 
در يك كانال بس��تگي به عرضه و تقاضا دارد. به دليل 
مديريت واردات در ماه هاي گذشته، ركود ايجاد شده 
در بازار و همچني��ن كمبود نقدينگي حاكم بر بازارها 
باعث ش��ده تا نرخ ارز بيش از نرخ هاي كنوني كشش 
نداشته باش��د و اعدادي باالتر براي دالر نيز تقاضايي 

نخواهند داشت.

   مراقبت دولت از بازار ارز
 همچنين عضو هيات رييسه كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس با اشاره به ضرورت كاهش نوسانات 

ارزي، گفت: ارزش پول ملي بايد تقويت شود.
هادي قوامي در گفت وگو با ايِبنا با تاكيد بر اينكه بانك 
مركزي بايد نوسانات ارزي را به حداقل ممكن برساند، 
افزود: بي ثباتي در نرخ ارز تبعات بسياري براي بازارهاي 

مختلف دارد.
وي با بيان اينكه يكي از راهكارهاي ايجاد ثبات نرخ در 
بازار ارز تقويت پول ملي است، تصريح كرد: تالش دولت 
براي تقويت پول ملي ناخ��ودآگاه به ثبات نرخ ارز نيز 

مي انجامد. اين نماينده مردم در مجلس دهم با تاكيد بر 
اينكه با توجه به كاهش ارزش پول ملي مردم به سمت 
تبديل نقدينگي خود به پول هاي رايج بين المللي رفته 
بودند، گفت: با ايجاد ثب��ات در نرخ، نگهداري ارزهاي 

خانگي ديگر سودمندي وجود نخواهد داشت.
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه دولت بايد مراقب وضعيت 
بازار ارز باشد، افزود: تا زماني كه تقويت ارزش پول ملي 
صورت نگيرد هر اقدامي در راس��تاي كاهش نرخ ارز 
بي فايده است و از همه مهم تر اينكه مردم شايد به سمت 

ساير ارزها نيز هدايت شوند.

   مقاومت بانك مركزي امريكا
از سوي ديگر، مدير سابق بانك مركزي امريكا خواهان 
ايستادن در برابر ترامپ شد و از مديران كنوني اين بانك 

خواست تا با اقدامات ترامپ مقابله كنند.
به گزارش واشنگتن پست، ويليام دادلي، رييس سابق 
دفتر منطقه اي فدرال رزرو در نيويورك در يادداشتي 
از مقامات بانك مركزي امريكا خواس��ت تا به ترامپ 
نشان دهند پشتيبان تصميمات بد وي در حوزه تجارت 
نخواهند بود و براي وي مشخص كنند كه پيامدهاي 

چنين تصميماتي تنها متوجه خود وي خواهد بود.
دادلي با تش��بيه رويكرد ترامپ به سياست هاي دهه 
19۳0 امري��كا گفت ك��ه پيروزي مج��دد ترامپ در 
انتخابات س��ال آينده، خطري ب��راي اقتصاد امريكا و 
جهان خواهد بود و استقالل بانك مركزي اين كشور در 
سياست گذاري براي دستيابي به اهداف رشد و اشتغال 
را تهديد مي كند.اين انتقادات تند و بي سابقه با واكنش 
ش��ديد طرفداران ترامپ مواجه ش��د: دن دي ميكو، 
مديرعامل موسسه »نوكور« گفت: اين مواضع بيشتر 
ش��بيه مواضع نازي ها در جنگ جهاني دوم است كه 

خواهان شكست امريكا در عرصه جهاني بودند.
دادلي كه اكنون اس��تاد دانش��گاه پرينستون است از 
جروم پاول، رييس بانك مركزي امريكا خواسته است تا 
با كاهش بيشتر نرخ بهره مخالفت كند. او افزوده است 
كه در صورت تن دادن فدرال رزرو به كاهش بيشتر نرخ 
بهره، ترامپ براي انجام اقدامات پرريس��ك تر ترغيب 
خواهد شد. قرار است بانك مركزي امريكا تا دو هفته 
ديگر نشستي را براي كاهش بيشتر نرخ بهره يا حفظ 

آن در سطح كنوني برگزار كند.
جنگ بين كاخ س��فيد و فدرال رزرو در ماه هاي اخير 
به سطح بي سابقه اي رسيده است و دو طرف به شدت 
از همديگر انتق��اد كرده اند. دونالد ترامپ در تازه ترين 

توئي��ت انتقادي خود به بانك مركزي امريكا نوش��ته 
است: فدرال رزرو دوست دارد شاهد تداوم چالش هاي 
توليدكنندگان ما باش��د تا بقيه مناطق جهان از اين 
وضعيت بهره ببرند. ديده ايد كه بقيه كشورها )با كاهش 
نرخ بهره( چطور رقابت پذيري م��ا را كاهش داده اند. 
فدرال رزرو ما خيلي وقت اس��ت اي��ن حركت را )كه 

ديگران انجام داده اند( اشتباه مي داند!

    روز آرام دالر در بازارهاي جهاني
 همچنين دالر در معامالت روز چهارشنبه تغيير كمي 

را به نسبت روز قبل تجربه كرد.
به گزارش رويترز، فشار بر روي دالر در جريان معامالت 
ارزي ادامه داش��ت تا دالر مجددا از صع��ود باز بماند. 
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از 
ارز هاي جهاني را اندازه مي گيرد بدون تغيير نس��بت 
به روز گذشته خود در سطح 98.01۳ واحد باقي ماند. 
دالر اين هفته با رد و بدل شدن سيگنال هاي مختلف از 
طرف مقامات امريكا و چين بر سر مسائل تجاري، روند 
پرنوساني را تجربه كرده است. به نظر مي رسد دو طرف 
در مقطع كنوني خواهان كاستن از تنش هاي تجاري و 

بازگشت به ميز مذاكرات هستند.
 از س��وي ديگر اما كاهش مجدد بازدهي اوراق قرضه

10 ساله وزارت خزانه داري امريكا به كمك ين ژاپن آمد 
تا ارزش اين ارز مجددا تقويت شود. بازدهي اين اوراق با 
قرار گرفتن در سطح 1.۴61 درصد اكنون فاصله كمي 
تا پايين ترين سطح ثبت شده اين اوراق در دو سال اخير 
دارد. تاكويا كاندا، مدير عمومي موسسه »گتيم« با اشاره 
به روند نزولي بازارهاي مالي در هفته گذش��ته گفت: 
بازارها دست كم بطور موقتي از آشفتگي روزهاي قبل 
خارج ش��ده اند. با اين حال بازدهي اوراق قرضه وزارت 
خزانه داري امريكا نشان مي دهد كه چشم انداز اقتصاد 
جهاني از ديد معامله گران تيره است و اين مساله باعث 
پيشي گرفتن شمار خريداران ين به نسبت فروشندگان 

آن شده است. 
هر دالر با 0.۳۵ درصد كاهش به 10۵.68 ين رسيد اما 
يورو با 0.1 درصد كاهش و به ازاي 1.1091 دالر مبادله 
شد. پوند با صعود 0.1 درصدي به باالترين سطح خود 
در طول اين ماه رسيد و به ازاي 1.۲۳1 دالر مبادله شد. 
ارزش پوند پس از آن تقويت ش��د كه جرمي كوربين، 
رهبر مخالفان دولت در پارلمان گفت هركاري بتواند 
انجام خواهد داد تا جلوي خروج بدون توافق انگليس از 
اتحاديه اروپا را بگيرد. دالر استراليا ديگر ارز كاهشي در 

برابر دالر بود و به 0.6677 دالر امريكا رسيد.

گروه بانك و بيمه|
رييس كل بيمه مركزي از عزم جدي نهاد ناظر براي 
حذف ماليات بر ارزش افزوده در حوزه صنعت بيمه و 

رايزني هاي مستمر در اين خصوص خبر داد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه 
مركزي، غالمرضا سليماني كه در مراسم پاسداشت 
بازنشستگان بيمه مركزي سخن مي گفت با اعالم اين 
مطلب افزود: قوانين و مقررات بايد به گونه اي تدوين 
ش��ود كه براي توسعه رش��ته هاي بيمه به خصوص 

بيمه هاي زندگي تهديدي تلقي نشود.
وي با بيان اينكه صنعت بيمه در سال هاي اخير از رشد 
محسوس و قابل توجهي برخوردار بوده اما با توجه به 
ظرفيت هاي خالي در اين صنعت، امكان توسعه بيشتر 
همچنان فراهم است، اظهارداشت: اگر بورس، بانك 
و بيمه را سه ضلع مثلث توس��عه اقتصادي در كشور 
بدانيم بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم كه ظرفيت 
تقويت ضلع صنعت بيمه براي توس��عه بيش��تر از دو 

ضلع ديگر است.
رييس شوراي عالي بيمه تحقق اهداف صنعت بيمه 
را در گرو بهره گيري از امكانات به روز تكنولوژي اعم 
از اس��تارتاپ ها و فين تك ها دانست و گفت: صنعت 
بيمه بايد براي حضور جدي تر در بازار سرمايه طرحي 
نو در اندازد و با ورود به فضاهاي نوين سرمايه گذاري 
و جذب مشتري، سهم خود را از بازار اقتصادي كشور 

افزايش دهد.

وي با تكريم بازنشستگان از آنان به عنوان سرمايه هاي 
اصلي صنعت بيمه ياد كرد و گفت: در صورت استفاده 
هوش��مندانه از تجارب بازنشس��تگان صنعت بيمه 
تحقق اهداف صنعت بيمه در كش��ور دور از دسترس 

نخواهد بود.
رييس ش��وراي عالي بيمه از بازنشس��تگان به عنوان 
الگوي ارزشمند كاركنان بيمه مركزي نام برد و اظهار 
داشت: هرچقدر دغدغه هاي مالي و مادي بازنشستگان 
كاهش يابد ضريب س��المت اداري كاركنان افزايش 
خواهد يافت.وي به اهميت سرمايه گذاري هاي سودآور 
در صنعت بيمه و بيمه مركزي اشاره كرد و گفت: رفع 
دغدغه هاي كاركن��ان و بازنشس��تگان بيمه در گرو 
توانمندسازي مالي اس��ت و بايد در سرمايه گذاري ها 

دقت بيشتري صورت بگيرد.
س��ليماني از اراده بيمه مركزي براي ارايه تسهيالت 
بيشتر در بخش درمان بازنشستگان خبر داد و از حضور 
آنان در مراس��م تقدير كرد. گفتني است، در آغاز اين 
مراسم سيدمحمد آس��وده مدير كانون بازنشستگان 
بيمه مرك��زي با قدردان��ي از برپايي مراس��م تكريم 
بازنشس��تگان از اجراي طرح همسان س��ازي حقوق 
بازنشس��تگان بيمه مركزي به عنوان يك دس��تاورد 
بزرگ ياد ك��رد و گفت: در كنار اين دس��تاورد ويژه، 
برقراري يك خط ويژه درمان براي پوشش كامل بيمه 
درمان نيز از نيازهاي مهم بازنشستگان صنعت بيمه 

به شمار مي رود.

دبيركل انجمن ملي ليزينگ حذف معافيت شركت هاي 
واس��پاري و ليزينگ مجاز از پرداخت ماليات بر ارزش 
افزوده را باعث فشار به فعاالن اين صنعت و مردم دانست.

به گزارش ايِبن��ا، ماليات بر ارزش اف��زوده در هر يك از 
بخش هاي اقتصادي و صنوف شرايطي متفاوت دارد كه 
اغلب نيز به شيوه دريافت آن معترض و خواستار اصالح آن 
هستند. يكي از اين بخش هاي اقتصادي كه اخيرا دوباره 
بحث دريافت ماليات ارزش افزوده از اين بخش به جريان 
افتاده، صنعت ليزينگ است كه فعاالن اين حوزه معتقدند 
با تصويب اين اليحه در صح��ن علني مجلس و حذف 
معافيت مالياتي شركت هاي ليزينگ، تمام تالش 9 ساله 
آنها براي اصالح قانون فعلي و معافيت صنعت ليزينگ از 

دريافت ماليات بر ارزش افزوده به باد خواهد رفت.
هادي موقعي، دبيركل انجمن ملي ليزينگ در گفت وگو 
با ايِبنا درباره اينكه چرا خدمات ش��ركت هاي ليزينگ 
مثل بانك ها در قانون فعلي ماليات بر ارزش افزوده معاف 
نيس��تند؟ گفت: از منظر قانون ماليات بر ارزش افزوده 
كه نگاه كالن به بخش هاي اقتصادي دارد، شركت هاي 
ليزينگ نوعي موسسه اعتباري با فعاليت اعتبار دهندگي 
محسوب مي شوند. بنابراين اعتباراتي كه در حوزه هاي 
مجاز اعطا مي شوند در ش��مول اين معافيت قرار دارند. 
ديدگاه سازمان امور مالياتي اين بود كه معافيت هر كاال 
يا خدمت از ماليات بر ارزش افزوده مستلزم ذكر نام كاال 

يا خدمت مورد نظر در متن قانون است.
وي افزود: نكته مهم اين اس��ت كه از ديدگاه مش��اوران 

مالياتي، در بند 11 از م��اده 1۲ قانون موقت ماليات بر 
ارزش افزوده، واحدهاي اقتصادي، ش��ركت ها و نهادها 
معاف نيستند؛ بلكه خدمات و كاال مبناي معافيت است. 
به عنوان مثال بانك به عنوان يك بنگاه اقتصادي از ماليات 
ارزش افزوده معاف نيست بلكه خدمات بانكي و اعتباري 

معاف است.
اين فعال حوزه ليزينگ ادامه داد: بنابراين هر موسسه، 
شركت يا نهادي كه خدمتي از نوع اعتباري ارايه مي دهد 
مشمول اين معافيت است. سازمان امور مالياتي از سال 
1۳87 با اجراي قان��ون فعلي ارزش اف��زوده، خدمات 
ش��ركت هاي ليزينگ را مشمول دانس��ته و مالياتي از 
خدمات آنان مطالبه و شركت هاي ليزينگ نيز به ناچار 
از مش��تري به عنوان مصرف كننده دريافت كرده و در 
نتيجه مبلغ ماليات ارزش افزوده به تسهيالت گيرندگان 
شركت هاي ليزينگ تحميل شده در حالي كه تسهيالت 
گيرندگان بانك ها در شرايط مساوي با دريافت تسهيالت 

مشابه مشمول اين ماليات نبوده اند.
موقعي درب��اره موضع بان��ك مركزي به عن��وان مقام 
باالدستي صنعت ليزينگ در اين خصوص، گفت: بانك 
مركزي در نامه هايي به برخي شركت هاي ليزينگ تاييد 
كرده بود كه ش��ركت ليزينگ نوعي موسسه اعتباري 
تحت نظارت بانك مركزي است و در بخشنامه هاي خود 
حسب مورد كه قابل ابالغ به شركت هاي ليزينگ بود در 
تعاريف موسسه اعتباري در صدر بخشنامه هاي مربوطه 
نام شركت ليزينگ را به عنوان يكي از مصاديق موسسه 

اعتباري موضوع بخشنامه مورد نظر درج كرد.به گفته 
وي، نكته مهم اين اس��ت كه بانك مركزي براي نظارت 
بهتر بر نهادهاي تحت نظارت خود تقسيم بندي هايي 
دارد كه در سايت بانك مركزي قابل مشاهده است. اين 
تقس��يم بندي ها از منظر نوع فعاليت است. پس خارج 
از تقس��يم بندي داخلي بانك  مرك��زي و از منظر كالن 
در اقتصاد مالي كش��ور شركت هاي ليزينگ در جايگاه 
نهادهاي اعتبار دهنده غير سپرده پذير قرار دارند كه اين 

عنوان مورد تاييد بانك مركزي است.
دبي��ركل انجمن ملي ليزينگ درب��اره اقدامات صورت 
گرفته طي س��ال هاي اخير درباره معافيت اين صنعت 
از ماليات بر ارزش افزوده، گفت: از س��ال 1۳87 تا زمان 
تقديم اليحه ماليات ارزش افزوده توسط رييس جمهور به 
مجلس يعني اسفند ماه 9۵ )حدود 9 سال قبل(، تمامي 
تالش ها، مذاكرات، مكاتبات و جلسات بحث و گفت وگو 
بين صنعت ليزينگ، بانك مركزي، اتاق هاي ايران و تهران 
و كميس��يون هاي آن، سازمان امور مالياتي و نهادهايي 
همچون كميسيون اقتصادي مجلس، مركز پژوهش هاي 
مجلس و وزارت صمت و ... درباره متقاعدسازي مسووالن 
مربوطه به خصوص س��ازمان امور مالياتي در پذيرش 
معافيت شركت هاي ليزينگ بوده كه خوشبختانه اين 
موفقيت به دست آمد و سازمان امور مالياتي با نظر مساعد 
و حمايت بانك مركزي خدمات شركت هاي واسپاري و 
ليزينگ داراي مجوز را با ذكر نام در قس��مت تعاريف و 

معافيت هاي اين اليحه اضافه كردند.
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 آمادگي بيمه مركزي
 براي حذف بيمه نامه كاغذي

سيد قاسم نعمتي رييس مركز فناوري اطالعات و 
ارتباطات بيمه مركزي با اشاره به حركت به سوي 
ارايه بيمه نامه به صورت هوشمند و الكترونيكي 
گفت: بيمه مركزي آمادگي دارد تا ظرف يك سال 
آينده بيمه نامه هاي كاغذي را حذف كند. نعمتي 
در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به روند بيمه مركزي 
در خصوص حذف رسيدهاي كاغذي و حركت به 
سوي ارايه بيمه نامه هاي هوشمند و الكترونيكي 
گفت: موضوع كد يكتا از س��وي بيمه مركزي در 
چند سال اخير به صورت جدي در حال پيگيري 
ش��دن اس��ت و از س��ويي ديگر با توجه به اينكه 
بيشترين پرتفوي صنعت بيمه در حوزه شخص 
ثالت و حوادث رانندگي است كه در همين راستا 
از از اواسط سال گذشته كد يكتا در زمينه شخص 
ثالث اجرايي و عملياتي شد و بر همين اساس نيز 
با برخي اقدامات فني ساده مي توان در اين بخش 
به سوي بيمه نامه هوشمند حركت كرد. رييس 
مركز فناوري اطالعات و ارتباطات بيمه مركزي 
ادامه داد: بيمه مركزي آمادگي دارد تا كاغذ مورد 
استفاده در رسيد بيمه را با توجه به ايجاد كد يكتا 
حذف كند و مي توانسته همين امروز نيز اجرايي 
ش��ده باش��د، اما با توجه به اينكه هن��وز اجرايي 
نش��ده به دليل برخي موارد و عدم آمادگي ساير 
دستگاه ها اس��ت كه در حال حاضر كاغذ بيمه را 
به عنوان سند مي شناسند.وي تاكيد كرد: حذف 
بيمه نام��ه كاغذي هنوز زمان خاص��ي ندارد، اما 
اعتقاد دارم در صورت مهيا شدن شرايط از سوي 
ساير دستگاه ها و آمادگي هاي الزم ظرف يكسال 

آينده بيمه نامه هاي كاغذي حذف خواهند شد.

رونمايي از سامانه شفافيت و 
انباره داده ها و اطالعات بانكي 

در جلس��ه هيات عامل بانك مركزي، از س��امانه 
»ش��اداب« رونمايي شد. در اين س��امانه، فرآيند 
اخذ و پردازش داده ها و اطالعات بانك ها در بانك 
مركزي در فرآيندي سيس��تمي صورت گرفته و 
نظارت الكترونيك��ي بر عمليات بانك ها را محقق 
مي سازد.   به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، 
دكتر عبدالناصر همتي ضمن تش��كر از اقدامات 
صورت گرفته در حوزه فناوري اطالعات و اطالعات 
بانكي، بر عملياتي نمودن كامل اين سامانه و نظارت 
دقيق بر عملكرد بانك ها در اين خصوص تاكيد كرد 
و راهبرد بانك مركزي را سيستمي نمودن نظارت و 

تكيه بر داده هاي صحيح عنوان نمود. 

 ضرورت توجه بانك ها
به سونامي تحول ديجيتال

رييس پژوهش��كده پول��ي و بانك��ي گفت: اگر 
تحوالت ديجيتال در بانك ه��ا صورت نگيرد و 
درك درستي از اين سونامي وجود نداشته باشد به 
تدريج نقش بانك ها تغيير خواهد كرد و رقبا جاي 
آنها را مي گيرند. به گزارش ايِبنا، علي ديواندري 
در سمينار آموزشي »تاثيرات تحول ديجيتال بر 
نظام بانكي كشور«، اظهار داشت: هيچگاه بانك ها 
به عنوان يك كسب و كار مستقل مطرح نيستند 
و به دليل اينكه سونامي به نام تحول ديجيتال در 
حال نزديك شدن است سيستم بانكي نيز بايد 
با تغييرات و تحوالتي در سرويس ها و خدماتي 
كه به مشتريان ارايه مي دهد از قافله عقب نمانده 
و از اين شرايط سربلند بيرون بيايند.وي افزود: 
بانك ها سرويس دهنده همه خدمات در سطح 
فردي و تجاري هس��تند و هيچ انساني در كره 
زمين نيست كه با بانك ها سر و كار نداشته باشد 
و بانك ها نيز با س��رويس هايي كه به مردم ارايه 
مي كنند موجب تس��هيل زندگي آنها شده و به 
همين دليل همه مردم و كسب و كارها به نحوي 

با بانك ها در ارتباط هستند.

 محدود شدن
گردش سفته بازي ريال

بررسي عملكرد يكساله بانك مركزي نشان مي دهد 
كه با محدود شدن تراكنش هاي بانكي هر شماره 
كارت مل��ي و هر كارت بانك��ي و همچنين حذف 
چك ه��اي تضميني پشت نويس��ي دوم، گردش 
سفته بازان ريالي به ش��دت محدود شده است. به 
گزارش ايبنا، حذف چك هاي پشت نويسي دوم و 
محدود كردن مبلغ تراكنش هر شماره كارت ملي 
به 100 ميليون تومان در روز و همچنين محدود 
كردن تراكنش هر كارت بانكي به ۵0 ميليون تومان 
نقشي اساسي در كنترل گردش سفته بازان در يك 
سال گذشته داشته است. اين دو اقدام اساسي كه 
از سوي شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي انجام 
شد، بطور عملي ده ها هزار ميليارد تومان گردش 
س��فته بازانه ريال را از چرخ��ه بازارهاي مختلف 
به ويژه بازارهاي ارز و سكه خارج كرد و امكان حمله 
سفته بازانه از طريق پوزهاي بانكي در كشورهاي 
تركيه، كانادا، عراق، افغانس��تان و... را به ش��دت 
محدود كرد. همچنين در يك ساله گذشته كنترل 
و مديريت گواهي س��پرده هاي ويژه ۲0 درصدي 
كه از اواخر سال 1۳96 براي كنترل بازار ارز عرضه 
ش��ده بود و تبديل تدريجي آن به گواهي هاي 18 
درصدي و جلوگيري از هجوم آن به ساير بازارها از 
ديگر اقدامات بانك مركزي بوده است. رقم گواهي 
سپرده هاي ويژه ۲0 درصدي نزديك به ۲00 هزار 
ميليارد تومان بود.  از س��وي ديگر ش��وراي پول و 
اعتبار با مصوبه خود پرداخت س��ود روزشمار به 
سپرده هاي كوتاه مدت را لغو و آن را تبديل به سود 
ماه شمار كرد. اين اقدام ضمن اينكه سياليت منابع 
كوتاه مدت براي عمليات س��فته بازي را به شدت 
محدود كرد، همزمان موجب كاهش هزينه قيمت 

تمام شده پول براي بانك ها شد.



روي خط شركت ها  5 بازار سرمايه

»تعادل« حركت رفت و برگشتي شاخص كل بورس را بررسي مي كند 

معاون وزير اقتصاد خبر دادنگاهي به بازارهاي بين الملل

ريزش پايه هاي كوچك در بازار سهام 

راه اندازي صندوق وديعه اجاره مسكنبورس هاي جهان ريزشي شدند

گروه بورس| 
روز گذش��ته، طي اتفاقي عجيب در بازار سهام، تمام 
س��هم هايي كه در بازار پايه معامله مي ش��وند، قرمز 
شدند. اين موضوع كه به منزله فروش قوي دارندگان 
س��هام بازار پايه بود، ب��ه دليل ابالغ دس��تورالعمل 
تغييرات بازار پايه اس��ت كه گفته ش��ده قرار است از 
25 شهريور ماه سال جاري اعمال شود و براي ايجاد 
تغييرات از روز سيزدهم شهريورماه، اين بازارهاي الف، 
 ب و ج پايه فرابورس بس��ته مي شود. حال اين خروج 
نقدينگي، حاشيه هاي زيادي را به همراه داشت كه از 
نسبت دادن فروش سهام بازار پايه به ريزش اول وقت 
بازار تا برآشفتگي بازيگران بازار از تغيير و تحوالتي با 

ابهامات زيادي مواجه است را در بر مي گيرد. 
اگر بخواهيم از ابت��دا تحوالت روز گذش��ته بازار را 
بررسي كنيم، ابتدا س��هامداران بازار پايه، شروع به 
فروختن س��هام خود كردند، ب��ه صورتي كه در كل 
اين بازارها، يك سهم مثبت هم به چشم نمي خورد. 
ام��ا بازاري كه در چند روز اخير، با رش��د مناس��بي 
مواجه ش��ده بود و هنوز داليل رشد خود را از دست 
نداده، ناگهان در اول ساعت بازار حدود 3 هزار واحد 
ريزش داشت. هرچند آهسته آهسته و با كمك چند 
سهم، شاخص توانست جاي خود را بازيابي كند، اما 
فضاس��ازي منفي بازار پايه اي ها نسبت به بازار، جو 

نامناسبي را ايجاد كرده بود. 
هرچند بازار پايه، بازار فرابورس��ي است و مستقيما 
ربطي به ب��ورس ندارد، اما پس لرزه ه��اي آن تا اين 
بازار نيز رسيد كه در نهايت با همت سهم هايي مانند 
»فارس«،  ش��اخص كل بازار با وجود ريزش شاخص 
هم وزن، رو به رشد نهاد و توانست منفي شدن دقايق 

ابتدايي خود را جبران كند. 
در همين خصوص س��عيد اس��المي بيدگلي، عضو 
ش��وراي عالي بورس، درباره نوس��انات روز گذشته 
شاخص هاي بازار سرمايه مخصوصا نوسانات قيمت ها 
در بازار پايه فرابورس و واكنش برخي از افراد به اين 
نوس��انات گفت: نوس��ان در ذات بازار سرمايه است، 
بنابراين سرمايه گذاران حرفه اي با هر نوسان مثبت 
يا منفي ش��ديد نبايد ب��ه تكاپو بيفتند. متاس��فانه 
سرمايه گذاران آماتور در چنين فضايي سريع به خريد 
يا فروش اقدام مي كنند، در صورتي كه اگر مطالعه اي 
كه روي اوراق خود كرده اند، درست باشد، كمتر تحت 

تاثير جو رواني قرار مي گيرند.
وي تاكيد كرد: در مرحله اول بايد س��رمايه گذاران 
درك كنند نوس��ان در ذات بازار اس��ت و البته يكي 
از داليل نوس��انات مي تواند تغيير قوانين و مقررات 
زيرساختي بازار باشد. موضوع دوم اينكه تقريبا تمام 
كارشناسان و مديران بازار معتقدند كه دستورالعمل 

معامالتي بازار پاي��ه داراي ايراداتي بود و در ماه هاي 
اخير تالش شده كه اين ايرادها برطرف شود.

  اصالحات تدريجي براي كاهش ريسك
اين عضو شوراي عالي بورس با بيان اينكه براي رفع 
دغدغه ها براي س��رمايه گذاران بازار پايه جلس��ات 
متعددي برگزار شد، گفت: در اين جلسات سعي شد 
كه اين ايرادها برطرف شود، همچنين براي اينكه به 
سرمايه گذاراني كه بر اساس قوانين قبل در اين بازار 
وارد شدند، آسيبي نرسد، قرار شد كه اين تصميمات 
تدريجي و با اطالع رساني درس��ت باشد و همزمان 
هم تغييراتي در ساير زير ساختارهاي بازار از جمله 
مسائل فني و نظارتي، شيوه هاي معامالتي و طراحي 

قوانين معامالتي انجام شود.
اسالمي بيدگلي ادامه داد: طبيعي است كه بازار نياز 
به تغييرات جدي دارد و همه ما به اين موضوع آگاهي 
داريم ولي قرار شد كه اين اصالحات جدا از تدريجي 
اعمال ش��دن، همراه با تغييرات ديگري كه در ساير 

قسمت هاي بازار الزم است باشد.

  اتفاق بنيادي رخ نداده 
دبيركل كان��ون نهادهاي س��رمايه گذاري در ادامه 
گف��ت: ما به عنوان كانون نهادهاي س��رمايه گذاري 
پيشنهادهايي براي اصالح داديم. برخي از پيشنهادها 
مورد قبول واقع شده و برخي خير. جلسات متعددي 
ه��م در كان��ون نهاده��اي س��رمايه گذاري، كانون 
كارگ��زاران و فرابورس با فع��االن حقيقي و حقوقي 
بازار برگزار ش��د كه اين تغييرات به بهترين ش��كل 
صورت گيرد. به نظرم نوساناتي كه ناشي از اتفاق هاي 
بنيادي در اقتصاد و صنايع كشور نباشد كامال مربوط 
به جو رواني بازار بوده و بهتر است كه سرمايه گذاران 

حرفه اي كمتر به اين موضوع توجه كنند.
وي تاكي��د كرد: البت��ه نمي گويم س��رمايه گذاران 
حرفه اي به اين قبيل موضوع��ات توجه نكنند بلكه 
مي گويم »كمتر« توجه كنند چرا كه نوس��ان گيري 
در ذات بازار وجود دارد و براي بازار الزم اس��ت چرا 
كه به ايجاد عمق بازار سرمايه كمك مي كنند ولي در 
هر حال سرمايه گذاران حرفه اي نبايد نگران باشند.

اين عضو شوراي عال بورس درباره روز 25 شهريور كه 
قرار است دستورالعمل جديد بازار پايه رسما عملياتي 
شود، بيان كرد: اتفاقا به همين دليل تصميمات خوبي 
گرفته شد تا اطالع رساني به نحو مناسب انجام شود؛ 
فكر مي كنم كه بخشي از اين نوساناتي كه در روزهاي 
پيش از 25 شهريور ديده مي شود، به اين دليل است 
كه اين موضوع در بازار حل شود؛ در نتيجه براي آن 
روز نگران��ي كمتري وج��ود دارد. اگر به يك باره 24 

شهريور اعالم مي شد كه 25 شهريور قرار است اين 
تغييرات لحاظ شود حتما تاثيرات نوساني بيشتري 

را در آن زمان شاهد بوديم.
وي ادامه داد: تا روز اجراي دستور العمل جديد بازار 
پايه فرابورس بخشي از اين موضوع پيش خور مي شود 
و بخش��ي هم كه به علت جو رواني است در بازار حل 
مي ش��ود. البته مي دانيم كه اين يك دس��تورالعمل 
است و يك اثر بنيادي روي خود شركت ها ندارد، اما 
حتي اگر قرار است به عنوان مثال 10 درصد قيمت 
سهامي با يك تصميم جابه جا شود، ممكن است كه 
اثرات رواني اين نوسان را به 15 در صد برساند. اما با 
اطالع رساني به موقعي كه انجام شد، مي توان گفت 
كه نوسانات بزرگ به تعداد زيادي نوسانات كوچك 

تبديل و نگراني سهامداران كمتر شود.

  نوسانات بازار پايه ربطي به بورس ندارد
همچنين همايون دارابي، كارشناس بازار سرمايه به 
تاثير تغييرات بازار پايه بر افت ش��تاب رشد شاخص 
بورس در بازار اشاره كرد و گفت: شركت هاي حاضر 
در بازار پايه از جمله شركت هايي هستند كه به داليل 
مختلف از جمله ناتواني در عمليات ش��ركت و زيان 

انباشته سنگين در بازاري به اسم بازار پايه درج شدند 
كه متاسفانه در چند ماه اخير داليل مختلفي مانند 
دامنه نوسان بيشتر و نيز ابهامات و انتشار شايعات در 
خصوص اين شركت ها در فضاي مجازي باعث رشد 
قيمت غير متعارف سهام آنها نسبت به شرايط حاضر 

در شركت ها شد.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: برخي از 
شركت ها كه با مشكل ورشكستگي و توقف عمليات 
مواجه بودند رش��د س��نگيني را تجرب��ه كردند كه 
مي توان اين رشد را به عنوان رشد ريسك زا تلقي كرد 
به همين دليل در چند ماه اخير تالش هاي الزم براي 

اصالح قوانين و مقررات اين بازار به كار گرفته شد.
دارابي با بيان اينكه در نخس��تين روز هفته جاري به 
دليل شرايط حاضر در بازار جهاني و ركود موجود در 
اين بازار شاهد كاهش شاخص بورس در بازار بوديم، 
گفت: از اواسط هفته معامالت بازار به دليل تغييرات 
سياسي و حضور ظريف در جلسه جي ٧ تغيير مسير 

داد و جهش چشمگيري را تجربه كرد.
اين كارشناس بازار سرمايه بيان كرد: از روز گذشته به 
دليل تكذيب برخي از مسائل سياسي و وجود شرايط 
ناپايدار در بازار جهاني معامله گران حاضر در بورس 

اقدام به عرضه سهام در بازار كردند.
وي گفت: بازار س��هام از ابتداي سال جاري تاكنون 
نزديك به ٥٠ درصد بازدهي به دست آورده به همين 
دليل در وضعيت كنوني اصالح و استراحت قيمتي 
دور از ذهن نيس��ت و قيمت ها در بازارها نمي توانند 

به طور دايم در مسير صعود قرار بگيرند.
دارابي با بيان اينكه س��هامداران بايد از اطالعات الزم 
نسبت به وضعيت عملياتي شركت ها برخوردار باشند، 
افزود: شركت هايي كه ورشكسته و معامالت آنها متوقف 
شده است دليل منطقي براي رشد سهام ندارند بنابراين 
اگر سرمايه گذاران به دليل قيمت باال تصميم به خريد 
سهام مذكور بگيرند به طور حتم دچار زيان خواهند شد.

اين كارشناس بازار سهام گفت: افرادي كه خريد سهام 
ش��ركت ها در بازار پايه را انتخاب مي كنند بايد به اين 
موضوع توجه داشته باشند كه پرريسك ترين بازارها را 
انتخاب كرده اند كه اين ريسك زياد در زمان تالطم ها 

منجر به ايجاد ضرر و زيان خواهد شد.
وي افزود: معامله گران حرفه اي بايد اقدام به معامله 
در بازار پايه كنند و از اين موضوع مطلع باش��ند كه 
بازار خطرناكي را نس��بت به بورس و بازار اول و دوم 

فرابورس براي سرمايه گذاري انتخاب كرده اند.

روز گذش��ته، هر سه شاخص مهم بورس وال استريت 
امريكا با ريزش بسته شدند. سخنگوي وزارت خارجه 
چي��ن ادعاهاي دونالد ترام��پ، رييس جمهور امريكا 
مبني بر تماس تلفني چيني ها با وي براي از سر گيري 
مذاكرات تجاري را تاييد نكرد و اين مساله باعث دلسرد 
ش��دن مجدد معامله گران از ح��ل و فصل زودهنگام 
اختالفات تجاري بين دو اقتصاد بزرگ جهان شد كه 
با گردش مالي ۷00 ميليارد دالري در سال، بيشترين 

ميزان مبادالت دوجانبه در جهان است.
به گزارش كاالخب��ر، در بورس وال اس��تريت امريكا، 
بسياري از معامله گران پول خود را از بازار سهام بيرون 
كشيدند تا طال، ين و فرانك بخرند. شاخص »داو جونز 
اينداستريال اوريج« با 0.5 درصد كاهش به 25 هزار و 

۷۷۷.۹0 واحد رسيد، شاخص »اس اند پي 500« 0.3 
درصد پايين آمد و در س��طح 2۸۶۹.1۶ واحدي قرار 
گرفت و شاخص »نزدك كامپوزيت« با عقب نشيني 
0.3 درص��دي به ۷۸2۶.۹5 واحد رس��يد. جينگ  اي 
پن، كارش��ناس بازار در بانك »آي جي« گفت: براي 
سرمايه گذاران سخت اس��ت كه مسير پاياني جنگ 
تجاري بين چين و امريكا را پيدا كنند. از زمان آخرين 
دور از اعمال تعرفه ها، نگراني از جنگ تجاري بس��يار 
بيشتر شده است. از س��وي ديگر معامالت بورسي در 
آس��يا نيز كامال تحت تاثير ريزش وال اس��تريت قرار 
گرفت: ش��اخص »ش��انگهاي كامپوزيت« چين 0.4 
درصد پايين تر آمد و به 2۸۹۹.۶۶ واحد رسيد، شاخص 
»نيك ك��ي 225« بورس توكيو با صعود كم جان 0.1 

درصدي در سطح 20 هزار و 4۷۸.۹ واحدي بسته شد 
و شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ تحت تاثير 
اخبار جنگ تجاري و تداوم اعتراضات داخلي با ريزش 
يك درصدي تا س��طح 25 هزار و ۶۶3.14 واحد عقب 
نشست. بانك »ميزوهو« ژاپن در گزارشي نوشت كه 
هيچ شواهدي مبني بر تن دادن چين به يك توافق يك 
طرفه و مطابق ميل امريكا وجود ندارد و ساده انديشي 
اس��ت اگر فكر كنيم چيني ها ب��راي زود تر به نتيجه 

رسيدن مذاكرات تن به هر اتفاقي خواهند داد.
در بازار طالي س��ياه، هر بش��كه نفت »وست تگزاس 
اينتر مديت« با 5۶ س��نت كاهش به 55.4۹ دالر و هر 
بشكه نفت برنت با 41 س��نت افزايش به ازاي 5۹.44 

دالر مبادله شدند.

مع��اون وزير اقتص��اد از راه اندازي صن��دوق وديعه 
مسكن براي كمك به مس��تأجران از دو طريق بازار 
سرمايه و حساب سپرده بانكي پس از تصويب دولت 

خبر داد.
محمد علي دهقان دهنوي، معاون اقتصادي وزارت 
امور اقتصادي و دارايي از راه اندازي صندوق وديعه 
مسكن در نيمه دوم امسال با شكل و شمايل جديدي 

خبر داد.
وي در خصوص سازوكار صندوق وديعه مسكن اظهار 
داشت: راه اندازي اين صندوق را راهكار كوتاه مدت 

براي تسهيل بازار اجاره مسكن مي دانيم.
وي با بيان اينكه راهكارهاي بلندمدت س��اماندهي 
بازار اجاره مس��كن بايد به س��مت تولي��د وعرضه 

مس��كن هدايت ش��ود، راه اندازي صن��دوق وديعه 
مس��كن را محصول مالي و بانكي براي تسهيل بازار 

اجاره دانست.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد در پاسخ به اين پرسش 
كه ماهيت صندوق وديعه مسكن به چه شكل خواهد 
بود؟ گفت: راه اندازي صندوق وديعه مسكن مي تواند 
به دو طريق باش��د؛ هم صندوقي باش��د كه در بازار 
سرمايه تامين منابع مي ش��ود و هم به شكل ايجاد 

يك حساب سپرده در بانك هاي عامل.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا راه اندازي صندوق 
وديعه مسكن نيازمند مصوبه قانوني خاصي است؟ 
تصريح كرد: همين كه در دولت نهايي و تصويب شود، 

كافي خواهد بود.

پس از برگزاري ليگ س��تارگان كه نوعي مسابقه 
معامله گري دانش��جويي بود، پاول اندروز، دبيركل 
آيسكو، طي پيامي از برگزاري اين مسابقه، تجليل 
كرد. در همين رابطه، رييس سازمان بورس و اوراق 
به��ادار با تاكيد بر اينكه پيام »پاول اندروز« به ليگ 
س��تارگان بورس قوت قلب نهاد ناظر بازار سرمايه 
بود، گفت: نتايج مثبت ليگ ستارگان بورس حاصل 
همت و تالش هم��ه اركان بازار س��رمايه و جامعه 

دانشگاهي است.
به گزارش س��نا، در آيين پاياني سومين دوره ليگ 
بين المللي ستارگان بورس، شاپور محمدي رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ليگ ستارگان 
بورس براي بازار سرمايه رويدادي ارزشمند محسوب 
مي شود و يكي از مهم ترين ابزارهاي فرهنگسازي 
است. بايد توجه كرد كه فرهنگسازي با آموزش هاي 
آكادميك و دانش��گاهي تف��اوت اساس��ي دارد و 
بخشي از آموزه  بازارهاي مالي تنها از طريق تجربه 
منتقل مي شود البته بايد تاكيد كنم فرهنگسازي و 

آموزش هاي كالسيك مكمل يكديگرند.
وي با اش��اره ب��ه اينك��ه هرچند نمي ت��وان گفت 
رويدادهايي همچون ليگ ستارگان بورس جايگزين 
آموزه هاي دانشگاهي است و برعكس آن آموزش هاي 
كالسيك جايگزين فرهنگسازي است،  افزود: هريك 
از اين دو الزمه بازار سرمايه هستند، اما آموزش در 
فرهنگسازي غيرمستقيم انجام مي شود و تاثير آن 

عميق تر است.
س��خنگوي س��ازمان بورس و اوراق به��ادار ادامه 

داد: ليگ س��تارگان بورس يكي از اقداماتي اس��ت 
كه هم��واره مورد توج��ه نهاد ناظر اس��ت و تالش 
مي كنيم مس��ير برگزاري اين رويداد هموار باشد، 
البته فرهنگسازي در بازار سرمايه محدود به ليگ 
ستارگان نيست. فرهنگسازي در اركان بازار سرمايه 
از جمل��ه بورس كاال، بورس ان��رژي ، بورس تهران، 
سمات و ش��ركت اطالع رس��اني و خدمات بورس 

پيگيري مي شود.
دبير ش��وراي عالي بورس با اش��اره به اينكه در اين 
رويداد رقابت سالم اصل اول محسوب مي شود، افزود: 
كسب ثروت از طريق اطالعات نهان اقدام صحيحي 
نيست، بلكه به دست آوردن درآمد سالم و صحيح 
هنر است. در اين راستا رويداد حاضر، تجربه كسب 

سالم ثروت بود.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد: داد و 
ستد صحيح در بازار سرمايه به فاكتورهاي متعددي 
از جمله رعايت قوانين و مقررات، دانش مالي، اخالق 
سرمايه گذاري، روان شناسي، تحليل مناسب و اتخاذ 
استراتژي صحيح وابسته است و همه اين عوامل در 
كنار هم يك سرمايه گذاري موفق را تشكيل مي دهند 
و ليگ س��تارگان بورس يك��ي از راه هاي آموختن 

مجموعه اي از اين توانمندي هاست. 
وي با تاكيد بر اينكه بازار سرمايه به توانمندي هاي 
متعدد نياز دارد، افزود: بازار سرمايه در هر شرايطي 
اس��تراتژي خاص خ��ود را مي طلبد و اس��تفاده از 
توانايي ها ب��ه تجربه ني��از دارد، البته قطعا علم نيز 

جايگاه خود را دارد. 

كسب تجربه، كليد موفقيت پايدار در بورس
رييس سازمان بورس بيان كرد
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  »پترول« تنها فروشنده بود: گروه پتروشيمي 
سرمايه گذاري ايرانيان در دوره يك ماهه منتهي به 
31 مرداد ماه 13۹۸، تنها فروشنده سهام يك شركت 
بورسي بود و از واگذاري هاي خود مبلغ ۹ ميليارد و 

۶ميليون ريال سود كسب كرد. 
به گزارش س��نا، گروه پتروش��يمي سرمايه گذاري 
ايرانيان با س��رمايه 20 هزار ميلي��ارد ريال، صورت 
وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري ها در دوره يك ماهه 
منتهي به 31 مرداد ۹۸ را حسابرسي نشده منتشر 
كرد. شركت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان 
با انتشار عملكرد يك ماهه منتهي به 31 امرداد سال 
جاري اعالم كرد در ابتداي دوره يك ماهه ياد شده، 
تعدادي از س��هام چند ش��ركت بورس��ي را با بهاي 
تمام ش��ده 1۶ هزار و ۹۷۸ ميليارد و ۶1۸ ميليون 
ريال و ارزش بازار مع��ادل 4۸ هزار و ۷01 ميليارد و 
يك ميليون ريال در س��بد سهام خود داشت. بهاي 
تمام شده سهام بورس��ي اين شركت طي اين مدت 
با كاهش 5ميليارد و ۹۸5 ميليون ريال به 1۶ هزار و 
۹۷2 ميليارد و ۶33 ميليون ريال رسيد. درحالي كه 
ارزش بازار گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان نيز 
با افزايش 2هزار و ۶۹3 ميليارد و 32۸ ميليون ريال 
معادل 51 هزار و 3۹4 ميليارد و 32۹ ميليون ريال 
محاسبه شد. »پترول« تعدادي از سهام چند شركت 
بورسي را با بهاي تمام شده معادل 5 ميليارد و ۹۸5 
ميليون ريال به مبلغ 14 ميليارد و ۹۹1 ميليون ريال 
واگذار كرد و از اين بابت ۹ ميليارد و ۶ ميليون ريال سود 
كسب كرد .گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان 
طي دوره يك ماهه منتهي به مرداد ماه س��هام هيچ 

شركت بورسي را خريداري نكرد.

  درآمد »شخارك« ۶۷ درصد افزايش داشت: 
شركت پتروش��يمي خارك در دوره 5 ماهه منتهي 
به پايان م��رداد ماه 13۹۸، مع��ادل 12 هزار و 2۹5 
ميليارد و 3۶1 ميليون ري��ال از محصوالت خود را 
به فروش رساند كه نس��بت به دوره مشابه در سال 
پيش افزايش ۶۷ درصدي را نشان مي دهد. شركت 
پتروشيمي خارك با سرمايه ثبت شده 2 هزار ميليارد 
ريال گزارش فعاليت يك ماهه منتهي به پايان مرداد 
ماه 13۹۸ را منتشر كرد.شركت پتروشيمي خارك 
در دوره يك ماهه ياد شده، معادل ۹14 ميليارد و 240 
ميليون ريال از محصوالت خود را به فروش رسانده 
اس��ت. بررسي آمار توليد و فروش اين شركت نشان 
مي دهد در اين دوره »متانول« با توليد 51 هزار و ۷4۶ 
تن در صدر بيشترين توليد در بين محصوالت شركت 
پتروشيمي خارك قرار داشته است. در اين دوره يك 
ماهه، همين محصول با فروش 34 هزار و ۸1۶ تن در 

صدر فروش هاي مرداد ماه »شخارك« قرار گرفت.
شركت پتروش��يمي خارك از ابتداي سال جاري تا 
پايان امرداد ماه س��ال جاري، معادل 12 هزار و 2۹5 
ميليارد و 3۶1 ميليون ريال محصول به فروش رسانده 
است كه نسبت به دوره مشابه در سال پيش، از افزايش 

۶۷ درصدي برخوردار بوده است.

  كسب ۱۲ هزار ميليارد ريال درآمد »نوري«: 
شركت پتروشيمي نوري در دوره 5 ماهه منتهي به 
پايان مرداد ماه 13۹۸، معادل ۸5 هزار و 144 ميليارد 
و ۶3۶ ميليون ري��ال از محصوالت خود را به فروش 
رساند كه نسبت به دوره مشابه در سال پيش افزايش 
5۶ درصدي را نش��ان مي دهد. شركت پتروشيمي 
نوري با سرمايه 2 هزار ميليارد ريال گزارش فعاليت 
يك ماهه منتهي به پايان مرداد ماه 13۹۸ را منتشر 
كرد. شركت پتروشيمي نوري در دوره يك ماهه ياد 
شده، معادل 12 هزار و 22۸ ميليارد و 33۸ ميليون 
ريال از محصوالت خود را به فروش رس��انده است. 
بررسي آمار توليد و فروش اين شركت نشان مي دهد 
در اين دوره »برش سنگين« با توليد 122 هزار و 515 
تن در صدر بيشترين توليد در بين محصوالت شركت 
پنروشيمي نوري قرار داشته است. در اين دوره يك 
ماهه، »برش سبك« با فروش 5۶ هزار و ۶03 تن در 

صدر فروش هاي مرداد ماه »نوري« قرار گرفت.
شركت پتروشيمي نوري از ابتداي سال جاري تا پايان 
مرداد ماه سال جاري، معادل ۸5 هزار و 144 ميليارد 
و ۶3۶ ميليون ريال محصول به فروش رسانده است 
كه نسبت به دوره مشابه در سال پيش، از افزايش 5۶ 

درصدي برخوردار بوده است. 

  درآمد 5 ماهه »شيران« ۱۳۰ درصد افزايش 
يافت: شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران 
در دوره يك ماهه منتهي به 31 مرداد ماه 13۹۸، از 
محل فروش محصوالت خود يك هزار و 523 ميليارد 
و 124 ميليون ريال درآمد داش��ته است. »شيران« 
براساس عملكرد 5 ماهه س��ال مالي منتهي به 2۹ 
اسفند ماه 13۹۸، مبلغ 12 هزار و 52 ميليارد و 41۶ 
ميليون ريال درآمد داشته است كه نسبت به مدت 
مشابه در سال مالي گذشته، حكايت از افزايش 130 

درصدي دارد.

  افزاي�ش ۸۳ درصدي در درآمد »ش�رانل«: 
شركت نفت ايرانول در دوره يك ماهه منتهي به 31 
امرداد ماه 13۹۸، از محل فروش محصوالت خود 2 
هزار و 34۶ ميليارد و ۷2۶ ميليون ريال درآمد داشته 
است. »شرانل« براس��اس عملكرد 5 ماهه نخست 
سال مالي منتهي به 2۹ اسفند ماه 13۹۸، مبلغ 11 
هزار و 3۹5 ميليارد و 5۹5 ميليون ريال درآمد داشته 
است كه نسبت به مدت مشابه در سال مالي گذشته، 

افزايش ۸3 درصدي را نشان مي دهد.

  كس�ب درآم�د ي�ك ه�زار ميلي�ارد ريال 
»كرماشا« طي يك ماه:  شركت صنايع پتروشيمي 
كرمانشاه در دوره يك ماهه منتهي به 31 مرداد ماه 
13۹۸، از مح��ل فروش محصوالت خود يك هزار و 
314 ميليارد و 3۸5 ميليون ريال درآمد داشته است. 
»كرماشا« براساس عملكرد 5 ماهه سال مالي منتهي 
به 2۹ اسفند ماه 13۹۸، مبلغ 5 هزار و 51۸ ميليارد 
و 32۷ ميليون ريال درآمد داشته است كه نسبت به 
مدت مشابه در س��ال مالي گذشته، حكايت از رشد 

۸3 درصدي دارد.

گروه بورس|
 ش��اخص بورس تهران كه در روزهاي دوشنبه و 
سه شنبه رش��دي حدودا 3 درصدي را شاهد بود، 
آخري��ن روز معامالت��ي هفته را ب��ا افزايش 200 
واح��دي به اتمام رس��اند. اين بازار ك��ه از ابتداي 
معامالت روز چهارشنبه نوس��اني بيش از 3 هزار 
واحد را ش��اهد بود در نهاي��ت معامالت خود را به 
گونه اي خاتمه داد كه ش��اخص كل بورس تهران 
نتوانست از سطح 2۷۸ هزار و ۶۷4 واحد فراتر رود. 
بر اين اساس در پايان داد و ستدهاي روز گذشته، 
در 3۷۷ هزار نوبت معامالت��ي، 3 ميليارد و ۹4۶ 
ميليون برگ��ه اوراق بهادار به ارزش 1۶ هزار و 30 

ميليارد تومان در بورس معامله شد.
بر اساس آمارهاي معامالتي به ثبت رسيده در اين 
روز، ساير شاخص هاي بورس با رشد مواجه شدند 
به طوري ش��اخص  قيمت »وزني- ارزشي« با 55 
واح��د افزايش معادل 0.0۷ درص��د به ۷4 هزار و 
۸۹۹ واحد، شاخص كل »هموزن« با )153( واحد 
كاهش معادل )0.20( درص��د به ۷۶ هزار و ۹15 
واحد، ش��اخص قيمت »هموزن« با )102( واحد 
افت، مع��ادل )0.20( درصد ب��ه 51 هزار و 4۸۷ 
واحد، شاخص آزاد شناور با )32۷( واحد كاهش، 
مع��ادل )0.10( درصد به 31۷ هزار و ۶03 واحد، 
شاخص بازار اول با )۸۹( واحد افت معادل )0.04( 
درصد به 202 هزار 534 واحد و شاخص بازار دوم 
با 144۸ واحد رش��د معادل 0.2۶ درصد، به 5۶۶ 

هزار و ۷00 واحد رسيد.

از س��وي ديگر ديروز 5 نماد »فارس با ۶۹۶ واحد، 
فخ��اس با 15۶ واحد، فوالد ب��ا 14۹ واحد، فملي 
ب��ا 140 واحد و پارس��ان ب��ا 12۸ واحد« رش��د، 
بيش��ترين تاثير مثبت را بر ش��اخص كل بورس 
بر جاي گذاش��تند.  اين گزارش مي افزايد: در روز 
قبل ش��اخص هاي صنايع تاالر شيش��ه اي نيز با 
رش��د مواجه ش��دند به طوري كه شاخص صنايع 
»محصوالت چوبي با 121۹۷ واحد صعود معادل 
3.55 درصد به 355 هزار و 4۶1 واحد، قند و شكر 
با 12۹3 واحد افزايش معادل 2.۷0 درصد به 4۹ 
ه��زار و 2۶۷ واحد، محصوالت فل��زي با )14۸4( 
واحد ريزش مع��ادل )2.30( درصد به ۶3 هزار و 
103 واحد، حمل و نقل )225( واحد افت معادل 
)2.۷2( درصد به ۸ هزار و 5۷ واحد، زغال س��نگ 
با )2۸۸( واحد كاه��ش، معادل )3.1۹( درصد به 
۸ هزار و ۷۷0 واحد، اطالعات و ارتباطات با )12( 
واحد افت معادل )3.۶0( درصد 340 واحد، ساير 
مع��ادن با )30۷۸( واحد كاه��ش معادل )4.41( 

درصد ب��ه ۶۶هزار و ۷۸1 واحد« رس��يد. در عين 
ح��ال نگاهي به آمارهاي معامالت��ي اين روز بازار 
سهام مش��خص مي كند: قيمت س��هام نمادهاي 
»ثنوسا، وساخت، غدشت، غنوش، سصفها، فرآور 
و غش��اذر« بيش��ترين افزايش قيمت و نمادهاي 
»ثاباد، خچرخش، خنصير، كگاز، خمحركه، فاما و 
خمحور« بيشترين كاهش قيمت را در بازار سهام 

رقم زدند و در تابلوهاي بورس به ثبت رسيدند.

  رشد آرام آيفكس
معامالت در فرابورس نيز وضعيت تش��ابه زيادي 
به بورس تهران داشت. بر اين اساس در روزي كه 
گذش��ت معامالت نمادهاي اين بازار در نهايت به 
رشد ۶ واحدي ش��اخص كل فرابورس انجاميد و 
آن را به س��طح 3 هزار و ۷10 واحد رساند. نماگر 
اصلي اين بازار كه در روز گذش��ته بيشترين تاثير 
منفي را از نماد »مارون« پذيرفت، بيش از هر چيز 
بر اثر رشد قيمت در نمادهاي »كگهر«، »ذوب« و 
»دماوند« به رشد ياد شده دست يافت. همچنين 
نمادهاي معامالتي »ذوب«، »دي« و »س��مگا« 
بيش��ترين بيننده را در ميان نمادهاي فرابورسي 

داشتند. 
طي اي��ن روز تعداد 35۷ ه��زار و ۹30 معامله در 
فرابورس ايران انجام ش��د ك��ه ارزش تمامي آنها 
رقمي بال��غ بر ه��زار و 513 ميلي��ارد تومان بود. 
همچنين حجم معامالت انجام شده به دو ميليارد 

و ۷۹1 ميليون سهم مي رسيد.

ريزش شاخص هموزن
مروري بر آمار معامالت بورس و فرابورس



تشكلها6يادداشت

»تعادل« از نحوه صدور، تمديد و ابطال كارت هاي بازرگاني از فروردين 89 تا تير98 گزارش مي دهد 

مديرعامل مجتمع فوالد خراسان در پاسخ به »تعادل« خبر داد

تصوير آماري از وضعيت كارت هاي بازرگاني 

طرح توسعه فوالدي براي نبرد صنعتي

قانون صندوق ضمانت صادرات بازنگري مي شودورود شركت بازرگاني دولتي به خريد مرغ مازاد

تعادل |
در دوره هاي تنش ارزي، صدور كارت هاي بازرگاني جديد 
همواره به عنوان يكي از متهمان اصلي سوءاستفاده هاي ارزي 
معرفي مي شود تا جايي كه برخي از رشد چند صد درصدي 
صدور كارت بازرگاني خبر مي دهند و نوك پيكان اتهامات 
ارزي را به پارلمان بخش خصوصي به عنوان يكي از متوليان 
صدور كارت نشانه مي روند. امابراساس آماري كه اتاق ايران 
منتش��ر كرده، آمار روايت ديگري از اي��ن وضعيت دارند. 
داده هاي استخراج شده حكايت از سامانه يكپارچه كارت 
بازرگاني هوشمند نشان مي دهد، روند صدور كارت هاي 
بازرگاني در دوره هاي مختلف از نوسان منطقي برخوردار 
بوده و لزوما در دوره هاي تنش ارزي افزايش نيافته است. از 
سوي ديگر، آمارها بيانگر اين است كه در تيرماه امسال جمعا 
38 هزار و 570 كارت بازرگاني معتبر در كشور وجود داشته 
كه تمامي اين كارت ها اجازه ورود به اين حوزه را داشته اند. 
البته برخي با مطرح كردن ابهاماتي درباره كارت بازرگاني، 
صدور بيش از اندازه كارت از س��وي اتاق ايران را دليلي بر 
آشفتگي ايجاد شده در وضعيت صادرات و واردات كشور 
مي دانند. اين در شرايطي است كه تعداد كارت هاي بازرگاني 
معتبر در اين دوره ها هيچ نوس��ان غيرطبيعي نداشته كه 
اين اتهامات را تاييد كند. آمارها همچنين بيانگر اين است 
كه به جز سال 1389 كه تعداد كارت هاي بازرگاني جديد 
قابل توجه بوده، از ابتداي سال 1390 تاكنون به طور ميانگين 
در هرماه حدود 600 كارت بازرگاني جديد براي متقاضيان 
در كل كشور صادر شده و در مجموع چه در دوره هاي رونق 
و ركود اقتصادي و چه در دوره هاي تنش ارزي از روند با ثباتي 
برخوردار بوده است. بررسي هاي آماري همچنين نشان از 
اين دارد كه بيشترين ميزان ابطال كارت هاي بازرگاني به 
آبان ماه سال گذشته مربوط بوده كه 254 كارت ابطال شده 
است. اين ميزان ابطال حدود 6 برابر ميانگين سال هاي اخير 
و ابطال در ش��رايط عادي و 50 برابر ميزان ابطال در سال 

1389 بوده است.

تصوير آماري از كارت هاي بازرگاني معتبر 
كارت بازرگان��ي، م��درك شناس��ايي تج��ار و بازرگانان 
شناسنامه دار كشور اس��ت كه از مجاري قانوني نسبت به 
واردات و ص��ادرات كاال و خدمات اقدام مي كنند و لزومًا به  
منزله مجوز واردات و صادرات نيست؛ اما در دوره هاي تنش 
ارزي، هر بار كارت بازرگاني به عنوان يكي از متهمان اصلي 
سوءاستفاده از رانت ارزي معرفي مي شود. درحالي كه آمارها 

روايت ديگري از اين ماجرا دارند. براس��اس قوانين حوزه 
تجارت خارجي جمهوري اسالمي ايران، افرادي كه قصد 
واردات يا صادرات كاال و خدمات دارند بايد از اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران و همچنين وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مدرك شناسايي دريافت كنند؛ مدركي به 
نام »كارت بازرگاني« كه كارايي آن شبيه گواهينامه رانندگي 
است و مسير را براي ورود بازرگانان و تجار به تجارت خارجي 
باز مي كند. اما انجام هر نوع فعاليتي با كارت بازرگاني نيازمند 
طي مراحل قانوني كه در چارچوب قوانين و مقررات دولتي 
مشخص شده است. در اين فرايند، اتاق ايران مرجع صدور 
كارت بازرگاني است و بايد پس از دريافت مدارك و مستندات 
از متقاضيان و طي كردن مراحل قانوني، پرونده ها را براي 
تاييد نهايي به وزارت صنعت ارسال كند. در ادامه پس از احراز 
انطباق اسناد با شرايط مندرج در آيين نامه هاي مربوطه از 
سوي وزارت صنعت، اجازه صدور كارت صادر مي شود و اتاق 
ايران بايد نسبت به چاپ كارت و ارسال آن به آدرس اعالم 

شده از سوي متقاضيان اقدام كند.
براساس آمارهاي استخراج شده از سامانه يكپارچه كارت 
بازرگاني هوشمند كه از سوي »پايگاه خبري اتاق ايران« 
منتشر شده است، در تيرماه امسال جمعا 38 هزار و 570 
كارت بازرگاني معتبر در كشور وجود داشته است. البته 
بخشي از آنها توليدكنندگان و صنعتگراني است كه لزومًا 
در تجارت خارجي فعاليت ندارند اما در پايان تيرماه امسال، 
تمامي اين كارت ها اجازه ورود به اين حوزه را داش��ته اند. 
برخي با مطرح كردن ابهاماتي درباره كارت بازرگاني، صدور 
بيش از اندازه كارت از سوي اتاق ايران را دليلي بر آشفتگي 
ايجاد شده در وضعيت صادرات و واردات كشور مي دانند. 
بررسي آماري اما نشان مي دهد، با وجود فضاسازي منفي 
كه در دوره هاي تنش ارزي علي��ه كارت بازرگاني انجام 
شده، تعداد كارت هاي بازرگاني معتبر در اين دوره ها هيچ 
نوسان غيرطبيعي نداشته كه اين اتهامات را تاييد كند. به 
عبارت ديگر حتي در دوره هاي تنش ارزي، آمار كارت هاي 
بازرگاني معتبر در كش��ور افزايش ي��ا كاهش ناگهاني و 
غيرطبيعي نداشته است. اين مساله خصوصا در دوره اخير 
جهش نرخ ارز كه از اواخر س��ال 1396 آغاز شد و اثرات 

آن تا اواخر سال 1397 ادامه داشت بيشتر مشهود است.

 تعداد كارت بازرگاني جديد 
با توجه به اينكه تاريخ اعتبار كارت هاي بازرگاني صادر 
ش��ده متفاوت اس��ت و تمديد اين كارت ه��ا نيز بنا به 

صالحديد دارنده كارت انجام مي شود، كم وزياد شدن 
تعداد كارت هاي بازرگاني معتبر تا حدودي مربوط به 
رفتار دارندگان كارت بازرگاني است اما هم زمان صدور 
كارت هاي جديد نيز يكي از عواملي است كه در تغيير 
آمار كارت هاي معتبر موثر اس��ت. در دوره هاي تنش 
ارزي، همواره صدور كارت هاي بازرگاني جديد به عنوان 
يكي از متهمان اصلي سوءاس��تفاده هاي ارزي معرفي 
مي ش��ود تا جايي كه برخي از رشد چند صد درصدي 
ص��دور كارت بازرگاني خبر مي دهن��د و نوك پيكان 
اتهامات ارزي را به س��مت اتاق ايران به عنوان يكي از 
متوليان صدور كارت نشانه مي روند. البته روايت آمارها 
از اين ماجرا كاماًل متفاوت اس��ت. داده هاي استخراج 
شده از سامانه يكپارچه كارت بازرگاني هوشمند نشان 
مي دهد، روند صدور كارت هاي بازرگاني در دوره هاي 
مختلف از نوسان معقول و طبيعي برخوردار بوده و لزوما 

در دوره هاي تنش ارزي افزايش نيافته است.
اين آمارها نش��ان مي دهد  جز س��ال 1389ك��ه تعداد 
كارت هاي بازرگاني جديد قابل توجه بوده، از ابتداي سال 
1390 تاكنون بطور ميانگين در هرماه حدود 600 كارت 
بازرگاني جديد براي متقاضيان در كل كشور صادر شده و 
در مجموع چه در دوره هاي رونق و ركود اقتصادي و چه در 
دوره هاي تنش ارزي از روند با ثباتي برخوردار بوده است.

  افزايش ابطال كارت بازرگاني 
در شرايطي كه آمارها از روند طبيعي صدور كارت بازرگاني 
و تعداد كارت هاي معتبر حكايت دارند، عملكرد اتاق ايران 
در حوزه ابطال كارت هاي بازرگاني متخلفان حاكي از اين 
است كه در دوره هاي تنش ارزي ميزان برخورد با تخلفات 
بيشتر شده است. به عبارت ديگر، تنش هاي ارزي زمينه 
ايجاد تخلف از س��وي برخي دارن��دگان كارت بازرگاني 

را فراهم كرده اس��ت ك��ه با برخورد اتاق ه��اي بازرگاني 
سراسر كشور روبه رو شده است.  آمارهاي مربوط به ابطال 
كارت هاي بازرگاني حاكي از آن است كه اتاق ايران هم در 
دوره تنش ارزي س��ال هاي 1390 و 1391 و هم در دوره 
اخير، برخورد سختي با تخلفات اين حوزه داشته و تعداد 
كارت هاي بازرگاني ابطال شده رشد چشمگيري را تجربه 
كرده است. براس��اس داده هاي استخراج شده از سامانه 
يكپارچه كارت بازرگاني هوشمند، روند برخورد اتاق ايران 
با تخلفات حوزه كارت بازرگاني در دوره هاي تنش ارزي 
صعودي بوده و خصوصًا در سال 1397 رشد قابل توجهي 
داشته است. آمارها نشان مي دهد، بيشترين ميزان ابطال 
كارت هاي بازرگاني به آبان ماه سال گذشته مربوط بوده 
كه 254 كارت ابطال شده است. اين ميزان ابطال حدود 
6برابر ميانگين سال هاي اخير و ابطال در شرايط عادي و 

50 برابر ميزان ابطال در سال 1389 بوده است. 

تعادل| نيلوفر جمالي|
حضور در فضاي صنعتي كشور مي تواند شرايط را براي درك 
بهتر از نحوه فعاليت آنها فراهم كند. گشتي در مجتمع فوالد 
خوزستان نشان داد كه بيش از هر زماني در تالش هستيم 
تا از شرايط كنوني براي رشد و بالندگي بهره ببريم. در واقع 
توليد و مصرف فوالد در دنياي كنوني يكي از شاخص هاي 
اصلي توسعه يافتگي كش��ورها و جوامع به شمار مي آيد؛ 
چراكه بر فرايند توسعه، فرهنگ، سطح دانش، اشتغال زايي، 
پژوهش، آموزش و تجارت آن منطقه اي كه در آن بنا شده 
است، تاثير بسزايي دارد. حضور در بخش هاي مختلف فوالد 
خراسان نشان از توسعه يافتگي اين صنعت براي پيشبرد 
اهداف آن داشت. توليدات اين مجتمع فوالدي براي مصارف 
ساختماني مورد استفاده قرار مي گيرد و ضايعات آن اكنون 
براي استفاده در راه سازي مورد بهره برداري قرار مي گيرد. 
بنا به گفته مسووالن فوالد خراسان طرح اوليه و بنيان اين 
مجتمع بر پايه توليد و صادرات در جهت مصارف ساختماني 
داخلي و كشورهاي همسايه بود و اكنون نيز اين روند ادامه 
دارد؛ از اين رو با گشايش واحدهاي مختلف در فضاي مجتمع 
وابستگي آن به خارج از مجتمع خود كاهش يافته است. اما 
مديرعامل مجتمع فوالد خراسان درباره طرح هاي توسعه 
اين مجتمع براي توليد فوالد صنعتي با هدف مصارف داخلي 
به »تعادل« گفت: اكنون فوالد خراس��ان در حال بررسي 
كارشناسي براي توسعه اس��ت تا به توليد فوالد آلياژي يا 
صنعتي براي نبرد صنعتي بپردازد. نتيجه مطالعه اين طرح 
تا سه ماه آينده مشخص خواهد شد؛ اما سياست دولت براي 
آغاز آن به عبور از جنگ اقتصادي وابسته است. از سوي ديگر، 
معاون فروش و بازاريابي فوالد مجتمع فوالد خراسان درباره 
صادرات محصوالت اين مجتمع نيز در اظهاراتي عنوان كرد 
كه با تغيير رويه بانك مركزي و لزوم مبادالت بر اساس ارز 
مرجع ديگر صادرات به كش��ورهاي عراق و افغانستان كه 

پيش از اين با ريال انجام مي گرفت، صرفه اقتصادي ندارد.

پايداري توليد؛ سياست جنگي
در بازديد از مجتمع فوالد خراسان كه با همراهي مسووالن 
اين مجتمع همراه بود؛ توضيحاتي در راستاي روند توليد 
شمش فوالد و ميلگرد از بدو ورود سنگ آهن به اين مجتمع 
تا ثمره توليد آن ارايه شد. پس از اين بازديد مديرعامل مجتمع 
فوالد خراسان در نشست خبري خود در جمع خبرنگاران 
خبر از چالش ها و روند توسعه مجتمع متبوعش داد و گفت: 
مجتمع فوالد خراس��ان اكنون مجتمعي است كه بالغ بر 
يك ميليارد دالر در آن سرمايه گذاري شده است؛ اين مبلغ 
هيچ گاه از جيب دولت و مردم نبوده و تمام آن از زمين همين 
منطقه به دست آمده و نواحي مختلف توليد اين مجتمع از 
دل توليدات قبلي در آمده است. سيد حسين احمدي، فوالد 
خراسان را پوشش دهنده بيش از 10 درصد ماليات استان 
دانست و عنوان كرد: اين شركت در ميان بنگاه هاي بزرگ 
اقتصادي جزو مجموعه هاي نادري به شمار مي رود كه كامال 

روي پاي خود ايستاده و بزرگ شده است. او از نتيجه به ثمر 
نشستن كارخانه كنسانتره شهر سنگان خبر داد و گفت: در 
صورت ساخت كارخانه كنسانتره شهر سنگان، فوالد خراسان 
تنها مجتمعي مي شود كه تمامي زيرساخت هاي خود را در 
منطقه خودش تامين كرده است. احمدي معتقد است كه 
فوالد يكي از محورهاي اصلي تحريم توسط امريكا است؛ اما 
اين افتخار را داريم كه اعالم كنيم در 5 ماه نخس��ت امسال 
معادل 120 درصد سال گذشته صادرات داشته ايم. او درباره 
پروژه كارخانه كنسانتره سنگان نيز توضيح داد: براي كارخانه 
سنگان تاكنون 220 ميليارد تومان هزينه شده، اما همچنان 
نيازمند يك هزار ميليارد تومان است تا 20 درصد باقيمانده 
آن تكميل شود. اين پروژه در ارديبهشت ماه سال گذشته 
همزمان با اعمال تحريم ها با مشكالت زيادي مواجه شد اما 
در همان زمان نيز ما موفق شديم كه 7 الي 10 ميليون دالر 
از صندوق توسعه تامين مالي برداشت كنيم؛ پس از اعمال 

تحريم ها شركت ديگري مسووليت ساخت ادامه كارخانه را 
با شرايط مالي خاص قبول كرد. مديرعامل مجتمع فوالد 
خراسان درباره منابع آب مصرفي فوالد خراسان نيز تصريح 
ك��رد: از 600 ميليون متر مكعب آبي كه از دش��ت منطقه 
فوالد برداشت مي شود تنها نيم درصد توسط چهار حلقه 
چاه و بقيه از سد بار برداشت مي شود. ظرفيت آبي كه فوالد 
خراسان برداشت مي كند 3 ميليون متر مكعب است. با وجود 
اينكه آب مصرفي فوالد پايدار است براي آينده با اداره آب و 
فاضالب مكاتبه هايي شده كه بخش شمال شرق شهر را به 
فوالد خراسان واگذار كنند تا در زمينه پساب هاي آن، مجتمع 
به صورت مستقيم سرمايه گذاري كند. مديرعامل مجتمع 
فوالد خراسان در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه »تعادل« 
مبني بر اينكه با توجه به نياز داخل كشور به ورق هاي فوالدي 
آيا برنامه اي براي توليد فوالد براي مصارف صنعتي داريد، 
گفت: طرح اوليه و بنيان فوالد خراسان بر مبناي نيازهاي 
ساختماني شرق كشور و كشورهاي افغانستان، تركمنستان و 
پاكستان بوده است. بنابراين هم شمش توليدي و هم ميلگرد 
آن جنبه ساختماني دارد. بنابه گفته احمدي، اين طرح اوليه 
ما را محكوم به توليد صرف فوالد براي مصارف ساختماني 
نمي كند. از اين رو، مشاوران ما در حال مطالعه براي توليد 
فوالد صنعتي هستند. او با بيان اينكه توليد فوالد صنعتي 
بايد فوالد خام اين مجتمع تبديل به اس��لب ش��ود، افزود: 
اكنون توليد فوالد صنعتي در مرحله طراحي است و پس از 
عبور از چالش ها و رصد منابع آبي مورد نياز مجتمع به توسعه 
فوالد خراسان براي توليد فوالد آلياژي يا فوالدي كه مصارف 
نهايي آن براي نبرد صنعتي باشد، مي پردازيم. احمدي تاكيد 
كرد: بررسي و مطالعات اين طرح توسط مشاوران طي دو تا 
سه آينده به پايان مي رسد؛ اما آغاز آن منوط به سياست هاي 
دولت مبني بر عبور از جنگ اقتصادي است. او در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا اكنون كه در جنگ اقتصادي هستيم نياز داخل 
به توليد فوالدهاي صنعتي نسبت به نيازش براي صادرات 

فوالد ساختماني از اهميت بيشتري برخوردار است يا خير، 
گفت: در اين جنگ اقتصادي، سياست ما پايدار نگه داشتن 
توليد و به ثمر رساندن پروژه سنگان است؛ اما توليد فوالد 
صنعتي جزو چشم اندازهاي مجتمع بوده و به محض خروج 

از شرايط موجود به آن ورود پيدا خواهيم كرد. 

 صادرات ارزي صرفه اقتصادي ندارد
از سوي ديگر، معاون فروش و بازاريابي فوالد مجتمع فوالد 
خراسان نيز درباره صادرات محصوالت اين مجتمع اظهار 
كرد: با تغيير رويه بانك مركزي و لزوم مبادالت بر اس��اس 
ارز مرجع ديگر صادرات به كشورهاي عراق و افغانستان كه 
پيش از اين با ريال انجام مي گرفت، صرفه اقتصادي ندارد. 
محمد حسن پارسا گفت: سال گذشته حدود 45 هزار تن 
ميلگرد به صورت ريالي صادر كرده بوديم كه امسال با توجه 
به بخشنامه بانك مركزي اين نوع صادرات متوقف شده و 
كشورهايي كه به صورت ريالي از ما خريد مي كردند حاضر 
به خريد ارزي نيستند چراكه تفاوت قيمت ارزي و ريالي براي 
آنها صرفه اقتصادي ندارد. او درباره ميزان صادرات مجتمع 
فوالد خراسان گفت: اين مجتمع در 5 ماه نخست امسال 50 
ميليون دالر صادرات داشته است. به عبارتي در 5 ماه منتهي 
به مرداد امسال صادرات ميلگرد فوالد خراسان معادل 4 هزار 
و 331 تن بوده اس��ت و از آنجا كه صادرات شمش فوالد به 
صورت FOB از بندرعباس به فروش مي رسد تا مرداد ماه 
امسال معادل 92 هزار تن صادرات به صورت كامل صورت 
گرفته است و 50 هزار تن نيز در بندرعباس وجود دارد كه 
ظرف 15 روز آينده در سه محموله مجزا بارگيري و ارسال 
خواهد شد. همچنين اكنون حدود 20 هزارتن فوالد نيز 
آغاز به توليد ش��ده كه در مدت 25 روز آينده صادرات آنها 
صورت خواهد گرفت. در واقع جمع صادرات شمش فوالد 
مجتمع خراسان در 5 ماه نخست امسال معادل 162 هزار 

تن بوده است.

مهر| يك عضو س��تاد تنظيم بازار از فعال ش��دن 
ش��ركت بازرگاني دولت��ي ايران در كنار ش��ركت 
پش��تيباني امور دام، در خريد مرغ مازاد مرغداران 
فعال خبر داد و گف��ت: مرغداران نگران مازاد توليد 

نباشند. 
او درباره برخي ابهامات مطرح شده در حوزه انهدام 
جوجه هاي يكروزه ب��ه دليل عدم صرفه توليد براي 
مرغداران گفت: ستاد تنظيم بازار، گزارشي در اين 
رابطه دريافت نكرده اس��ت؛ ضم��ن اينكه به دليل 

شرايطي كه هم اكنون در بازار وجود داشته و با توجه 
به در پيش بودن ماه مح��رم و صفر و افزايش تقاضا 
براي مرغ، چنين شرايطي اكنون متصور نيست كه 
مازاد توليد، امكان جذب در بازار نداشته باشد. اين 
عضو ستاد تنظيم بازار با تاكيد بر اينكه واردات مرغ 
در دستور كار دولت قرار ندارد، افزود: ستاد تنظيم 
بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين اطمينان 
را به توليدكنندگان م��رغ و جوجه يكروزه مي دهد 
كه اگر ش��رايط مازاد عرضه بر بازار مرغ حاكم شود، 

مرغ مازاد در قالب قراردادهاي مشخص، از مرغداران 
خريداري خواهد شد، بنابراين مرغداران نبايد نگران 
بوده و بايد به توليد خ��ود ادامه دهند. به گفته او، با 
تصميم دولت، به موازات شركت پشتيباني امور دام 
كه وظيف��ه دارد مرغ مازاد بازار را جمع آوري نموده 
و در قبال آن، به توليدكنندگان نهاده تحويل دهد، 
ش��ركت بازرگاني دولتي ايران نيز فعال شده و كار 
خريد مرغ مازاد از بازار را انجام مي دهد تا به عنوان 
ذخاير گردشي مورد نياز كشور، ذخيره سازي كند.

تسنيم| مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران با اشاره 
به بازنگري در قانون صندوق ضمانت صادرات از پوشش يك 
ميليارد دالر ريسك شركت هاي صادراتي كشور در 5 ماه 
نخست امسال خبر داد. افروز بهرامي با بيان اينكه بازنگري 
در قانون اين صندوق در دستور كار قرار گرفته است، افزود: 
در نيم قرن اخير تحوالت زيادي در تجارت خارجي و قوانين 
بين المللي رخ داده و حتي ش��اهد ظهور استارتhپ ها و 
شركت هاي دانش بنيان در اين بخش بوده ايم؛ اما قانون اداره 
صندوق ضمانت صادرات مربوط به سال 51 است و يك بار 

هم در سال 75 بازنگري شده، تغيير اساسي نداشته است و 
متاسفانه متناسب با نيازهاي روز صادركنندگان و به خصوص 
شرايط تحريم و محدوديت هاي بين المللي امروز كشورمان 
نيست. بهرامي ادامه داد: بر همين اساس نخستين برنامه ما، 
بازنگري در قوانين صندوق ضمانت و به روز كردن راهبردهاي 
اين صندوق براي توسعه حمايت ها از صادركنندگان است؛ به 
همين منظور به دنبال آن هستيم كه نظرات بخش خصوصي 
كه در صحنه عمل حضور دارند را بشنويم و اين نظرات را در 

بهبود اداره صندوق ضمانت صادرات لحاظ كنيم.
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 بحران هاي كاموديتي 
و فرصت ها

سينا عنايت اللهي| كارشناس اقتصادي|
درحالي به ماه آخر تابس��تان رس��يديم ك��ه بازار 
كاموديتي ها دستخوش ناماليمات جنگ تجاري 
چين و امريكا شده است. آخرين تحول اين جنگ 
تجاري تعرفه 5 تا 10 درصدي بر 75 ميليارد دالر 
كاالي وارداتي به امريكا است. آمارها از سال 2014 
تاكنون از موازنه تجاري امريكا با چين به نفع چيني ها 
خبر مي دهد كه به كسري تجاري امريكا منتهي شده 
است. اين موازنه در نيمه اول سال 2019 با كسري 
تجاري 167 ميليارد دالري مواجه شد كه به معني 
توقف صادرات نفت امريكا به چين و جبران كسري 
از ساير كشورها مانند ايران خواهد بود. در داخل نيز 
بازار فوالد كشور از تنورگرم پرتقاضاي بورس كاالي 
ماه هاي گذشته، فاصله گرفته كه شايد كاهش فاصله 
دالر آزاد و نيمايي و نيز نرخ نزولي دالر را بتوان يكي 
از داليل كاهش تقاضا در بورس كاال و ركود موجود 
به شمار آورد. اين روزها بازار فوالد در انتظار اخبار 
خوب است و هنوز نا اميد نشده است؛ اما باتوجه به 
ركود بخش مس��كن و كاهش توليد شركت هاي 
خودروسازي نمي توان خروج از وضعيت فعلي را در 
زمان كم انتظار داشت، مگر اتفاق خاصي در پيش 
باشد! بخش خصوصي نيز در حوزه معادن همچنان با 
مشكالتي مانند عوارض، صادرات، كمبود نقدينگي، 
نبود رونق مناس��ب بازار و تنش ها و حاش��يه هاي 
ايجاد شده توسط سيستم دولتي دست و پنجه نرم 
مي كند. حال پيشنهاد مي شود، اصالح وضعيت كف 
عرضه شمش فوالد در بورس كاال متناسب با تقاضا، 
در دس��تور كار قرار گرفته تا هم به بهبود وضعيت 
قيمت فوالد خوزستان كمك كند و هم به برابري 
قيمت هاي كنسانتره آهن صادراتي و داخلي و ... و در 
آخر باعث رشد ارزش افزوده زنجيره توليد در داخل 
كشور ش��ود. از منظر بورس تهران نيز از يك طرف 
باتوجه به تنش هاي تجاري چين و امريكا و سقوط 
كاموديتي ها و احتمال ريزش بيشتر آنها با ادامه اين 
روند و نيز پيش بيني هاي رشد قيمتي محصوالت 
معدن و صنايع معدني تا س��ال 2025 توسط 25 
موسسه برتر مالي دنيا )متال بولتن( مي توان گفت 
كه تقريبا قيمت س��هام كاموديت��ي محور )فوالد، 
م��س، روي و...( در كف قيمتي خود قرار داش��ته و 
پتانسيل رش��د آنها طي ماه هاي آتي وجود دارد. از 
طرفي باش��دت گرفتن تنش ها و كاهش نرخ بهره 
دالر و به دنبال آن افت شاخص دالر طي هفته هاي 
گذشته شاهد رشد و انس طالي جهاني بوده ايم و 
پيش بيني ها رسيدن اين عدد به 1700دالر را دور 

از انتظار نمي بيند.

دالر مي تواند وارد كانال 
۸۰۰۰ تومان شود

ايس�نا| يك عضو اتاق بازرگاني تهران معتقد 
اس��ت قيمت دالر مي تواند پايين تر از نرخ هاي 
فعلي آمده و وارد كانال 8000 تومان شود. فاطمه 
مقيمي اظهار كرد: آنچه در هفته هاي گذشته در 
بازار ارز رخ داده نشان مي دهد كه دولت توانسته 
يك آرامش نسبي را به بازار بازگرداند و اين مساله 
قطعا اتفاقي مثبت اس��ت اما اينكه در آينده اين 
بازار چه سرنوشتي داشته باشد، موضوعي است 
كه بايد با در كنار هم قرار دادن عوامل مختلف آن 
را بررسي كنيم. به گفته او، اگر بنا بود يك تصوير 
چند ماهه كوتاه از بازار داشته باشيم، حتي اينكه 
نرخ دالر ب��ه كانال 8000 تومان وارد ش��ود نيز 
گزين��ه اي دور از ذهن نبود اما اگر دولت بخواهد 
با توجه به نامش��خص بودن شرايط بين المللي 
اقدامات الزم را انجام ده��د، مديريت نرخ براي 
تامين نيازهاي س��ال هاي پيش رو بسيار مهم 
خواهد بود. عض��و اتاق بازرگاني ته��ران با بيان 
اينكه در ماه هاي گذش��ته ص��ادرات غيرنفتي 
كشور، توانسته بخشي از فشارها بر اقتصاد ايران را 
مديريت كند، توضيح داد: در شرايطي كه با فشار 
تحريم ها، بخشي از كاالهاي ايراني نتوانستند بازار 
خود را حفظ كنند، ما شاهد بوديم كه ديگر كاالها 

توانستند جايگاه خود را مستحكم كنند. 

 تاثير تحريم هاي داخلي 
بر صادرات فرش 

ف�ارس| نايب رييس اتحادي��ه توليد كنندگان و 
صادركنندگان فرش دس��تباف گف��ت: قوانين و 
مقررات دست وپاگير به منزله تحريم  داخلي است 
كه بيش از تحريم هاي خارجي ص��ادرات فرش را 
متاثر مي كند. هوش��نگ فاخر با اش��اره به تحريم 
صادرات فرش ايران توس��ط امريكا گفت: امريكا با 
اين كار اشتغال را هدف گذاري كرده است در حالي 
كه م��ا از ظرفيت اش��تغال زايي در اين حوزه غافل 
شده ايم. او با بيان اينكه براي دور زدن تحريم ها بايد 
از طريق صادرات مجدد اق��دام كرد، گفت: اين در 
حالي است كه اين كار هزينه ها را افزايش و قيمت 
تمام شده فرش را باال مي برد و در نتيجه رقابت در 
بازاره��اي بين المللي با توجه ب��ه حضور رقبا براي 
ما سخت تر مي ش��ود. اين فعال اقتصادي با انتقاد 
از اينك��ه تحريم هاي داخلي بي��ش از تحريم هاي 
خارجي بر صادرات و توليد اثرگذار است، بيان كرد: 
سازمان مالياتي كش��ور ارايه فاكتور براي خريد و 
ف��روش را الزامي كرده و براس��اس اين الزام قانوني 
بايد مشخصات خريدار و فروشنده و همچنين كد 
اقتصادي در فاكتور ذكر شود. فاخر اظهار كرد: اين 
در حالي است كه بافندگان فرش از پرداخت ماليات 
معاف هستند و كد اقتصادي هم ندارند با اين شرايط 
بافندگان فرش امكان ارايه فاكتور با كد اقتصادي را 
ندارند كه اين امر باعث مي شود آنها نتوانند اطالعات 
فروش را ارايه دهند و صادرات اين محصول شامل 
معافيت ها نشده و جرايمي نيز شامل حال آنها شود.

اخبار



يادداشت

كوتاه از دنياي انرژي

7 انرژي

قيمت ها  به دنبال آمار كاهش ذخيره سازي نفت امريكا رشد كردند

حمايت  طالي سياه در كانال 60  دالر در هر بشكه
 ايرنا| در حالي كه قيمت نفت در هفته گذش��ته به 
دنبال جنگ تعرفه اي بي��ن امريكا و چين با كاهش 
همراه شد و به حدود ۵۵ دالر در هر بشكه نيز رسيد، 
 ب��ا اعالم كاهش ذخيره س��ازي امري��كا و همچنين 
پايبندي ۱۵۹ درصدي اوپك به توافق كاهش توليد، 
با افزايش همراه ش��ده و تا مرز ۶۰ دالر در هر بشكه 

باال آمده است.
اگرچه تنش هاي سياسي اين روزها بر بازار نفت سايه 
انداخته و گاهي باعث رشد مي شود و گاهي نيز كاهش 
قيمت ها را رقم مي زند،  اما به نظر مي رسد حساسيت 
اين بازار به عوامل سياس��ي كاهش پي��دا كرده و به 
جاي آن اخبار مربوط به خود طالي سياه اين روزها 

سرنوش��ت قيمت نفت را تعيين مي كند.تا آنجا كه 
قيمت نفت كه با اظهارنظر مقامات امريكايي و چيني 
مبني بر افزايش تعرفه ها با كاهش همراه ش��ده بود، 
در رقم هاي پايين دوام چنداني نداشت و با اعالم آمار 

ذخيره سازي نفت در امريكا دوباره عزم صعود كرد.
آمارها نش��ان داد ذخيره سازي نفت امريكا در هفته 
گذش��ته بيش از انتظارها كاهش يافته اس��ت و اين 
مساله نگراني ها درباره پيامدهاي منفي جنگ تجاري 

امريكا و چين را تا حدي خنثي كرد.
از سوي ديگر به گزارش دبيرخانه سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت )اوپك(، كميته وزارتي نظارت بر توافق 
كاهش توليد نفت كشورهاي عضو و غيرعضو سازمان 

كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( اعالم كرد كه در 
ماه ژوئيه سال ۲۰۱۹ ميالدي پايبندي به توافق جهاني 
كاهش توليد نفت به ۱۵۹ درصد و ميانگين پايبندي از 

آغاز اين سال به ۱۳۴ درصد رسيده است.
اين سطح باال از پايبندي سبب شده است ابهام هاي 
ناشي از نگراني درباره رش��د اقتصادي در بازار نفت 
خنثي شوند.توافق جهاني كاهش توليد نفت در كنار 
استمرار رشد مطلوب تقاضاي نفت تاكنون توانسته 
است رشد ذخيره س��ازي نفت در جهان را مهار كند 
و احتماال سبب كاهش ذخيره س��ازي در نيمه دوم 
سال ۲۰۱۹ ميالدي مي ش��ود.اين عوامل رشد ۳۸ 
سنتي را براي نفت برنت به همراه داشت تا در نهايت 

اين نفت در هر بش��كه به قيمت ۵۹ دالر و ۴۱ سنت 
معامله شود. نفت شاخص امريكا نيز ۵۸ سنت گران تر 

از قيمت هاي پاياني ديروز قيمت خورد و به ۵۵ دالر 
و ۵۱ سنت رسيد.
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چطور نفت از
علوم اجتماعي بهره مند شود؟

عم��ر صنعت نف��ت در 
اي��ران، ح��دود دوبرابر 
دانش جامعه شناس��ي 
ل��ب  جا و  س��ت  ا
اينك��ه نخس��تين بار، 
جامعه شناس��ي توسط 
دكتر صديقي از فعاالن 
مل��ي ك��ردن صنع��ت 
نفت وارد كش��ور ش��د. 
انتظ��ار مي رف��ت پدر 
جامعه شناسي ايران بتواند ايده ورود جامعه شناسي 
به صنع��ت نفت را نيز مط��رح و حمايت كند. اما 
متاسفانه ملي ش��دن صنعت نفت، همان اندك 
ارتباطي كه پيش از آن بين مجموعه صنعت نفت 
و علوم انساني برقرار شده بود را هم به كناري نهاد.

در سال هاي اخير بحث پيوست اجتماعي پروژه ها 
به ويژه در صنعت نفت، بار ديگر بر سر زبان ها افتاده 
است. پيوستي كه مي تواند مباحث مختلفي همچون 
تاثيرات اجتماعي، مسووليت اجتماعي و ارتباطات 
صنعت با ذي نفعان غيرصنعتي را پوشش دهد. البته 
مباحث محيط زيست، كاهش محروميت از مناطق 
مجاور صنايع نفت و گاز، اندك س��ابقه اي دارند ولي 
برخي مباحث، گفتمان هاي جديد براي صنعتگران 
كشورند. ريشه اصلي اين گسست را مي توان در نحوه 
انتخاب مديران دولتي و همچنين هدايت تحصيلي 
جس��ت وجو كرد. تصور غالب بر جامعه در دهه هاي 
گذشته مبني بر اينكه دانش يعني علوم مهندسي و 
بقيه علوم زينتي هستند، مانع از ديالوگ سازنده بين 
رشته هاي علمي شده و استغناي از علوم انساني را به 
وجود آورده اس��ت. همين نگاه در بين اكثر مديران 
دولتي نيز به چشم مي خورد. نتيجه بي توجهي تاريخي 
صنعت نفت به علوم انساني به ويژه جامعه شناسي 
را مي توان در ش��كل گيري تعارض هاي اجتماعي، 
افس��ردگي عمومي در بين كاركنان و همسايگان 
مناطق نفتي، آسيب هاي اجتماعي همچون اعتياد، 
گسست خانوادگي، شيوع رفتارهاي جنسي نامتعارف 
و وسايلي از اين دست مشاهده كرد. ضرورت پيوست 
اجتماعي به مديران يادآوري مي كند حوزه اجتماعي 
را باي��د در طراحي پروژه ها مد نظر ق��رار داد نه آنكه 
پس از بروز مشكالت به فكر درمان باشيم.اين مساله 
همچني��ن به متخصصان عل��وم اجتماعي فرصت 
مي دهد دانش خود را از آموخته هاي مبتني بر ترجمه 
فراتر برده و به كاربردي تر شدن علوم اجتماعي كمك 
كنند. هر چند مسووليت دورافتادگي نسبي اين علوم 
از مديريت صنعتي به ويژه صناي��ع انرژي، تاكنون 
بيشتر متوجه دولتي ها بوده كه همه چيز را از دريچه 
تحليل هاي فيزيكي و شيميايي مي ديده اند، اما اكنون 
فضا رو به دگرگوني اس��ت و انتظ��ار مي رود جامعه 
متخصصان علوم اجتماعي، فرصت نهفته در سخنان 
اخير بيژن زنگنه را فراتر از يك فرصت كسب و كار و 
بستن قراردادهاي پژوهشي مورد توجه قرار دهند و به 
خود و صنعت نفت، فرصت بهره مندي از ظرفيت هاي 

قابل توجه جامعه شناسي را اعطا كنند.

»بي پي« از آالسكا مي رود 
شانا|  شركت بي پي انگليس با فروش دارايي هايي 
خود ب��ه ارزش بي��ش از ۵ ميلي��ارد دالر، پس از 
۶۰سال از ايالت آالسكاي امريكا خارج مي شود.به 
گزارش خبرگزاري رويترز، شركت بي پي انگليس 
دارايي ه��اي خ��ود در ايالت آالس��كاي امريكا را 
به قيمت ۵.۶ ميليارد دالر به ش��ركت امريكايي 
هليكورپ فروخت.اين معامله كه ش��امل سهام 
بي پي در يك��ي از پر توليدترين ميدان هاي نفتي 
امريكا در خليج پرودو و همچنين خط لوله هزار و 
۳۰۰ كيلومتري ترانس آالسكا مي شود، بخشي از 
برنامه بي پي براي تأمين ۱۰ ميليارد دالر سرمايه 
در دو س��ال آينده از طريق فروش دارايي هاست.

شركت بي پي كه از سال ۱۹۵۹ ميالدي فعاليت 
خود در آالسكا را آغاز كرد، در سال هاي اخير بطور 
مس��تمر حضور خود را در اين ايالت كمتر كرده 
است.شركت هيلكورپ پس از خريد دارايي هاي 
بي پي به دومين شركت بزرگ توليدكننده نفت در 

ايالت آالسكا تبديل مي شود.

سريالنكا هم نفتي  مي شود
ايسنا| سريالنكا كه در حال حاضر توليد نفت ندارد، 
اميدوار اس��ت توليد نفت و گاز طبيعي را در س��ال 
۲۰۲۳ آغاز كند.واجيرا داساناياكه، مديركل دبيرخانه 
توسعه منابع نفت سريالنكا، اظهار كرد كه اين كشور 
مناقصه اي براي يك بلوك برگزار كرده و سه پيشنهاد 
براي اكتشاف و توسعه اين بلوك كه در منطقه مانار 
باسين واقع در سواحل شمال غربي قرار دارد، دريافت 
كرده است.رويترز به نقل از اين مقام دولتي نوشت: 
سريالنكا اين بلوك را تا نوامبر امسال واگذار خواهد 
كرد. قطعا تا سال ۲۰۲۰ فعاليت اين بلوك آغاز خواهد 
ش��د و انتظار مي رود نخس��تين توليد هيدروكربن 
تا س��ال ۲۰۲۳ انجام بگيرد.اين بل��وك پيش از اين 
 توس��ط Cairn India كه زيرمجموعه ش��ركت

 Cairn Energy است، مورد اكتشاف قرار گرفته 
و در سال ۲۰۱۱ گاز طبيعي در منطقه مانار باسين 
كشف شده بود. دو سال بعد اين شركت پس از كشف 
گاز و ميعانات در دو چاه از سه چاه حفاري شده، سرگرم 
برنامه ريزي فاز دوم عمليات حفاري اكتشافي بود اما به 
دليل ريزش قيمت نفت در سال ۲۰۱۵ از اين بلوك 
خارج شد.دولت س��ريالنكا اعالم كرده كه آمارهاي 
لرزه نگاري نش��ان مي دهد ممكن است بيش از يك 
ميليارد بشكه نفت در مانار باسين وجود داشته باشد.

دولت سريالنكا دو هفته پيش توافق اكتشافي دو ساله 
با شركت هاي توتال و اكوئينور براي بررسي پتانسيل 

هيدروكربن در آب هاي اين كشور امضا كرد.

»تعادل« از همايش مسووليت اجتماعي نفت گزارش مي دهد 

دعوت خانواده نفت از علوم اجتماعي 
گروه انرژي| نادي صبوري |

آيا مي توانيد تصور كنيد اگر ايران يك كشور نفتي نبود 
سبك زندگي شما امروز چه تفاوت هايي با حاال داشت؟ 
از يك طرف ديگر مي شود به اين فكر كرد كه اگر همين 
ذخاير و ميدان ها در جغرافيايي مشابه اما ميان مردمي 
متفاوت ق��رار مي گرفت امروز به چه ش��كلي در حال 
استفاده و توليد بود؟ طرح اين پرسش ها و تالش براي 
ارايه راه ح��ل در چالش هايي كه ايجاد مي كنند، عمر 
خيلي بلندي در صنعت نفت ايران ندارد؛ اگرچه نفت از 
همان نخست ورودش را با به جا گذاشتن عمارت هاي 
بزرگي مثل نخستين بيمارستان ها در ايران در اذهان 
ج��ا داد اما در نهايت ميان اف��كار عمومي اغلب اوقات 
مانند ديواري شد كه از آن كوتاه تر براي شناخته شدن 
به عنوان مقصر تمام مصيبت ها پيدا نمي شود. شايد 
براي جواب دادن به اين معضل و ش��ايد هم همراستا 
با اغلب شركت هاي نفتي پيش��روي دنيا، چهار سال 
است كه همايش��ي با عنوان »مس��ووليت اجتماعي 
نف��ت« در وزارت نفت ايران برگزار مي ش��ود، كليت 
ماجرا هم از اين قرار اس��ت كه ش��ركت ها پروژه هايي 
كه در قالب مسووليت اجتماعي در اين يك سال اجرا 
كرده اند ارايه مي دهند، از برترين ها تقدير مي ش��ود و 
سياست هايي براي ادامه مسير اعالم مي شود. همايش 
امسال را اما مي توان استخوان دارتر توصيف كرد چرا 
كه خروجي اش »سياست نامه و نظام نامه نحوه ايفاي 
مسووليت اجتماعي« است و هم درخواست بيژن زنگنه 
وزير نفت از باز شدن پروژه هاي نفتي به روي دانشجويان 

و استادهاي دانشگاهي چهره هاي علوم اجتماعي. 
اولين باري كه متوجه ش��دم در اقامتگاه بخش��ي از 
افرادي كه در عس��لويه كار مي كنند س��اعت س��رو 
صبحانه ۵ تا 7 است خيلي شوكه شده بودم، واقعا زود 
بود اما ماجرا از اين قرار اس��ت كه كار كردن در ميان 
تاسيسات داغ در گرماي داغ ساعات كاري مخصوص 
خودش را مي طلبد، اين خيلي ساده است اما چنين 
مسائلي بطور كلي سبك زندگي كساني كه در صنعت 
نفت و گاز بطور عام كه پتروشيمي و پااليش و امثالهم 
را هم ش��امل مي ش��ود تغيير مي دهد. اگر يك بار به 
عس��لويه برويد خودتان اين را خوب مي فهميد، يك 
جور نظم به خصوصي در زندگي زنان و مردان و حتي 
كودكاني كه آن جا هستند وجود دارد كه از نفت متاثر 
شده اس��ت و حتما زندگي آنها هم بر نحوه اداره نفت 

تاثير داشته، چيزي شبيه ماجراي مرغ و تخم مرغ. 
چهارمي��ن همايش مس��ووليت اجتماعي نفت عصر 
سه شنبه با حضور بيژن زنگنه وزير نفت برگزار شد كه 
تالش��ي بود در راستاي طرح مساله و بررسي عملكرد 
ش��ركت هاي نفتي در اثرگذاري و اثرپذيري از جامعه 

اطرافشان. 
همايش با سخنراني نسرين جزني عضو هيات مديره 
س��ازمان مديريت صنعتي ش��روع ش��د كه تمركز 
صحبت هايش را ب��ر اثري كه نفت ب��ر آدم هايي كه 
در فضاي��ش كار مي كنند مي گذارد ق��رار داده بود و 
از تجربه اش در اي��ن زمينه صحبت مي كرد، از نكات 
جالب توجه حرف هاي دكتر جزني اين بود كه موقعي 
كه براي اولين بار به عس��لويه م��ي رود به مديرعامل 
وقت شركت آرياساس��ول مي گويد كه چرا كاركنان 
همه اينقدر چاق هستند؟ او نكات و راه حل هايي در 
راستاي مس��ووليت اجتماعي به مديران ارشد نفتي 
كه در همايش حاضر بودند گفت مثال اينكه آنها بايد 
كاركنانشان را ملزم كنند كه گاهي مرخصي بگيرند و 

كال از فضاي عسلويه و امثالهم دور شوند. 
در ادامه بعد از يك س��خنراني، چند ت��ن از مديران 
ش��ركت ها به ارايه كوتاهي از پروژه هايي كه در يك 
س��ال اخير در زمينه مسووليت اجتماعي انجام داده 

بودند پرداختند؛ پروژه هايي كه به خاطر سيل اخير 
در ايران شمار زيادي از آنها مستقيم يا غير مستقيم با 

محيط هاي زلزله زده مرتبط مي شد. 

 فوايد تعريف مسووليت اجتماعي
در خ��الل اين ارايه ها نكاتي متفاوت هم مطرح ش��د، 
مثال يكي از مديران اعالم كرد كه خوشحال است كه 
مسووليت اجتماعي يك تعريف پيدا كرده چرا كه قبل از 
تعريف آن مثال اگر جايي زلزله يا سيلي مي شده مديران 
با وج��ود تمايل به اينكه از امكانات شركتش��ان براي 
كمك در حل بحران منطقه تمايل داشتند اين نگراني 
و واهمه را داشتند كه مسووليت تبعاتي كه فرستادن 
اين تجهيزات و امكانات دارد بر عهده چه كسي خواهد 

بود كه حاال تكليف اين مسائل مشخص شده است. 
حبيب اهلل سميع رييس سازمان بهداشت و درمان نفت 
هم نگاهي جامع و تاريخ��ي به اقدام هاي كه نفت در 
حوزه بهداشتي در ايران داشته ارايه داد و مثال گفت 
كه وقتي نفت به ايران آمد ماالريا در ايران خيلي رايج 
ب��ود اما امكانات نفت آن را تغيير داد. س��ميع عنوان 
كرد كه نفت اكنون در ايران ۱۰۰۰ تخت بيمارستاني 
و ۲۶7 مركز درماني دارد. نكته جالب توجه آمارهاي 
اين بخش اين بود كه در خيلي از مناطق حتي وزارت 
بهداشت وجود ندارد و تنها تشكيالت بيمارستان هاي 
صنعت نفت است كه جم و خارك دو نمونه هستند. 
در اين مناطق مثال در جم در يك سال گذشته مردم 
بومي بوده اند كه از ۹۱ درصد تخت ها استفاده كرده اند. 
فاطمه تندگويان مش��اور وزير نفت در امور زنان هم 

از س��خنرانان همايش بود. خانم تندگويان تاكيدش 
را بر اين گذاش��ت كه با توجه به اينكه فضاي ورزشي 
براي دختران در ايران نس��بت به پسران كمتر است 
و نرخ بازماندگ��ي از تحصيل باالتري ه��م در ميان 
دختران وجود دارد الزم است كه مديران در تعريف 
مسووليت هاي اجتماعي اين موضوع را كه وزير هم بر 

آن تاكيد كرده مد نظر قرار دهند. 

 ارتباط دوسويه برقرار شود
در خالل صحبت ها سيد امير طالبيان مشاور اجتماعي 
وزير نفت و دبير هماي��ش هم به ارايه آماري از تعداد 
گزارش هاي همايش و سطح كيفي گزارش هاي ارايه 
ش��ده پرداخت. آقاي طالبيان به نكته جالبي اشاره 
كرد كه در خيلي از موارد حجم كارهايي كه در زمره 
مسووليت اجتماعي تعريف شده و انجام شده اند باال 
است اما شاهد اين نيستيم كه رابطه دوسويه اي ميان 
نفت و جامعه محلي ايجاد شده باشد. او همچنين به 
اين موضوع پرداخت كه بايد در تهيه شكل استاندارد 
گزارش هاي ارايه شده هم تحول صورت بگيرد و شكل 

فعلي مي تواند بسيار بهتر باشد. 
عليرضا صادق آبادي مديرعامل شركت پااليش و پخش 
كه ميزبان همايش بود هم از سخنرانان بود. صادق آبادي 
تمركزش را بر اين گذاش��ت كه چطور توليد بنزين با 
كيفيت ك��ه طبق گفته او اكن��ون ۹۰ ميليون ليتر از 
توليد روزانه ۱۱۰ ميليون ليتري آن بهترين كيفيت را 
دارد با كاهش آاليندگي در دسته مسووليت اجتماعي 

قرار گرفته است. 

همايش مس��ووليت اجتماعي نفت از اردشير گراوند 
رييس س��ابق مركز رصد اجتماعي وزارت كشور هم 
دعوت ك��رده بود تا از تجربه و دانش��ش در اين زمينه 
صحبت كند. صحبت هاي گراوند حاوي نكاتي جالب 
توجه بود؛ او از جمله به اين اشاره كرد كه اساسا خيلي از 
اقدام هاي توسعه اي بدون در نظر گرفتن اينكه چطور 
جامعه بعد از آن تغيير مي كن��د اتفاق افتادند، مثالي 
كه اين چهره حوزه جامعه شناس��ي استفاده كرد اما 
مثالي نكته سنجانه بود. گرواند گفت: »مثال ما با توسعه 
گازرساني وقت زنان و دختران را آزاد كرديم اما در مقابل 
بديلي براي اينكه در اوقات آزاد شده شان به آن مشغول 
شوند ارايه نكرديم«. او كه در زمينه آمايش سرزمين 
فعاليت مي كند تاكيد ك��رد در ايران يك بار در دولت 
اصالحات و يك بار به درخواست مقام معظم رهبري 
به وضعيت اجتماعي بر اساس شاخص ها توجه شده به 
مديران شركت ها پيشنهاد كرد قبل از اينكه بودجه هاي 
كالن به پروژه هايي كه ممكن اس��ت اصال با بافت آن 
جامعه خاص همخواني ندارد صرف كنند، هزينه را به 
تهيه طرح هادي براي آن منطقه اختصاص دهند و بعد 

بر اساس آن برنامه ريزي كنند. 
بيژن زنگنه وزي��ر نفت آخرين س��خنران چهارمين 
همايش مس��ووليت اجتماع��ي نفت ب��ود. مي توان 
مهم ترين بخش صحبت هاي وزير نفت در اين سخنان 
را درخواست او از مديران براي باز كردن در پروژه هاي 
نفتي به روي دانشجويان و اس��تادان علوم اجتماعي 

دانست. 
وزير نفت با اعتق��اد بر اينكه آمد و رفت اس��تادان و 
دانش��جويان عل��وم اجتماعي در حوزه مس��ووليت 
اجتماع��ي صنعت نفت، س��بب باال رفت��ن آگاهي 
دو طرف مي ش��ود عنوان ك��رد: »با باز ش��دن پاي 
دانش��گاه هاي عل��وم اجتماعي به صنع��ت نفت كه 

تعدادشان زياد نيست، آرزو به دل نمي مانم.« 

  براي خرج كردن فكر كنيم
آقاي وزي��ر توصيه هاي جالبي هم در مورد چگونگي 
هزينه ك��رد بودج��ه در اي��ن پروژه ها ك��رد و گفت: 
»هميش��ه اول با فرض اينكه اين پ��ول اصال در كار 

نيست برنامه ريزي كنيد و بس��يار براي خرج كردن 
فكر كنيد. پول زماني تاثيرگذار است كه پشت هزينه 

كردن آن فكر باشد« 
وزير به نقش شركت هاي نفتي در سيل اخير پرداخت 
و گفت: شركت هاي نفتي در زمان وقوع سيل و زلزله 
خوزس��تان به خوبي كار كردند و آمادگي خود را براي 
بازس��ازي برخي بخش ها از جمله س��اخت مدارس، 
خانه هاي بهداشت اعالم كرديم. براي اين منظور ۱۵۰ 
ميليارد تومان براي بازس��ازي مناطق سيل زده و ۵۱ 
ميليارد تومان براي مناطق زلزله زده مسجدسليمان 
اختصاص داديم، انجام اين كارها براي اين بود كه مردم 

احساس كنند ما كنارشان هستيم.
در حالي كه اردش��ير گراوند در خالل صحبت هايش 
مسووليت اجتماعي را »يك وظيفه اخالقي« توصيف 
كرد بيژن زنگنه در س��خنانش اين ايده را به چالش 
كشيد و عنوان كرد: »مسووليت اجتماعي هم اكنون 
در دني��اي تئوريزه و تخصصي ش��ده و ديگر يك كار 
اخالقي نيس��ت، ش��ركت انگليس��ي - هلندي شل 
كارهايي ك��ه در زمينه مس��ووليت اجتماعي انجام 
مي دهد به دليل اخالق نيست، به خاطر تداوم حيات 
و پايداري فعاليت خود است.« وزير معتقد است مردم 
در مناطق نفت خيز بايد احساس كنند كه با آنها مانند 
يك خانواده رفتار مي شود. يادداشت هاي اختصاصي 
مهدي خاكي پيروز، فرداد احمدي و رضا رهسپار  را كه 
درباره ي رابطه ي نفت و علوم اجتماعي براي »تعادل« 

نوشته شده است در همين صفحه بخوانيد.

  كليات نظام نامه 
وزير نف��ت همزمان با برگ��زاري چهارمين همايش 
مس��ووليت اجتماعي صنعت نفت، »سياس��ت ها و 
نظام نام��ه نحوه ايفاي مس��ووليت هاي اجتماعي در 

صنعت نفت« را ابالغ كرد.
در متن ابالغيه بيژن زنگنه، وزير نفت آمده است: پيرو 
جمع بندي مباحث مطرح  ش��ده در شوراي معاونان 
وزارتخانه، با عنايت به آثار محيط اجتماعي بر كارآيي 
فعاليت هاي صنعت نفت و با هدف ارايه تصوير مناسب 
از صنع��ت نفت در افكار عموم��ي، ايجاد فضاي  الزم 
براي افزايش اعتماد اجتماعي، بهبود روابط با جوامع 
محلي و تس��هيل ش��رايط كاري صنعت نفت در اين 
جوامع، بهينه سازي هزينه كردها در زمينه اقدام هاي 
مس��ووالنه سازمان ها و ش��ركت هاي نفتي و نظارت 
عاليه در اين باره، سياس��ت ها و نظام نامه نحوه  ايفاي 
مسووليت هاي اجتماعي در صنعت نفت ابالغ مي شود. 
همه شركت هاي اصلي و فرعي و تابعه وزارت نفت نيز 

مشمول مفاد اين نظام نامه هستند.
در توصي��ف كلي��ات اي��ن نظام نامه بايد گف��ت كه در 
آن مناطق اي��ران به ۳ منطقه كلي ۱ و ۲ و ۳ تقس��يم 
شده اند كه منطقه ۱ فقط شامل عسلويه و غرب كارون 
كه ميادين بزرگ گازي و نفت��ي ايران در آنها قرار دارد 
مي ش��ود، منطقه ۲ مناطقي مانند نفت ف��الت قاره و 
مناطق مركزي هستند كه ميزبان ذخاير عمده انرژي 
اما نه به عظمت عس��لويه هستند و منطقه ۳ كل ايران 
را شامل مي ش��ود. نظام نامه رابطه ميان انجام پروژه ها 
و نوع آن را متناس��ب با منطقه اي كه شركت مورد نظر 
در آن قرار گرفته مش��خص كرده اس��ت. مثال نقش در 
توانمندسازي جوامع محلي فقط در منطقه يك انجام 
ش��دني خواهد بود ي��ا در مناطق يك و دو ش��ركت ها 
مجوز دارند از ظرفيت هاي توليدي و خدماتي موجود 
در مناطق ي��ك و دو در زمينه تأمين كاالهاي عمومي 
مورد نياز صنعت نفت و پيمان��كاران )نظير تهيه مواد 
خوراكي، توليد لباس كار، وس��ايل نقلي��ه براي اياب و 

ذهاب كاركنان، تعمير ماشين آالت( استفاده كنند. 

 يكي از پروژه هاي جالبي كه در خالل همايش سه شنبه مطرح شد پروژه اي مربوط به نجات گونه اي 
خاص از دلفين هاي خليج فارس بود، در اين پروژه يه گروه 5 نفره طي يك سال 141 بار با يك قايق 
به دريا سفر كردند و تالش كردند تك تك دلفين ها را با خراش هاي بدنشان و ويژگي هاي ديگرشان 
شناسايي كنند، آنها با صيادان محلي وارد رابطه شدند و طرز فكرشان اين بوده كه مردم وقتي چيزي 

را بشناسند آن را دوست خواهند داشت و مراقبش خواهند بود. 

شناسايي؛ شرط دوست داشتن 
در حاشيه

مهدي خاكي فيروز 
سردبير سابق سايت 

شركت ملي نفت

الزامات خشت اول رابطه نفت و جامعه شناسيمديران نفتي جامعه شناسي را به رسميت بشناسند
فرداد احمدي| فارغ التحصيل علوم اجتماعي|

براي آغاز رابطه اي خوب ميان علوم اجتماعي و صنعت نفت در وهله نخست 
الزم است كه جامعه شناسي به عنوان يك رشته مادر علوم انساني از سوي 
مهندسان و مديران صنعت نفت به رسميت شناخته شود. وقتي در سلسله 
مراتب شناخت از راس فلسفه پايين تر آمده و وارد جرگه علم مي شويم، 
ابتدا وارد حيطه علوم مادر و سپس وارد علوم كاربردي مي شويم. در علوم 
طبيعي، رشته هايي مانند فيزيك شيمي و... علوم مادر هستند كه وظيفه 
تامين خوراك گفتماني رشته هاي فني مهندسي مانند مكانيك، متالورژي، 
مهندسي نفت، مهندسي پليمر و   ... را بر عهده دارند. در واقع رشته اي مانند 
مهندسي نفت بر پايه هاي فيزيك و شيمي استوار شده است. اين سلسله 
مراتب در علوم انساني نيز وجود دارند  و جامعه شناسي به عنوان علم مادر 
علوم انساني گفتمان و ادبيات رشته هاي ديگر علوم انساني به خصوص 

رشته هاي علوم اجتماعي را فراهم مي كند. تفاوت بنيادين گفتماني ميان 
علوم طبيعي و علوم اجتماعي مهم ترين عامل به وجود نيامدن درك متقابل 
ميان تحصيل كردگان اين رشته هاست. در مراكز صنعتي منتسب به وزارت 
نفت كه به دليل ماهيت تخصصيشان كانون هاي تجمع مهندسان هستند، 
گفتمان علوم طبيعي آنقدر غالب اس��ت كه عمال فرصت ظهور گفتمان 
علوم اجتماعي دست نمي دهد و حتي احساس نياز به اين علوم نيز تحقق 

نمي يابد. گفتمان ها ذاتا ميل به تقابل و حذف يكديگر دارند.
بايد دانست كه نه تنها راه حل مسائل اجتماعي نيازمند علم اجتماعي است، 
بلكه تشخيص مسائل مهم اجتماعي مرتبط با صنعت نفت نيز تا حد زيادي 
نيازمند همين دانش است. به عبارتي تشخيص مسائل اجتماعي مرتبط 
با صنعت نفت نيازمند كارشناساني اجتماعي است كه از موضوعات حوزه 

نفت اطالعات كافي داشته باشند. 

رضا رهسپار| پژوهشگر اجتماعي| 
در پاس��خ به اين دغدغ��ه كه چه تدابي��ري را در آغاز ش��كل گيري 
رابط��ه ميان علوم اجتماع��ي و صنعت نفت بايد انديش��يد تا بجاي 
تع��ارض و س��وءتفاهم مي��ان اين عرصه ه��اي نظ��ري و عملي، ما 
ش��اهد ارتباطي پاي��دار و توام با ه��م افزايي مي��ان عرصه مديريت 
و علوم اجتماعي باش��يم مي توان به ش��كل مختصر و مفيد »س��ه 
 گام« را تعري��ف ك��رد كه توجه به آنه��ا مي تواند رابطه اي ب��ا دوام را

 ش��كل دهد. در گام اول بايد از حض��ور »رابطه محور« اصحاب علوم 
اجتماعي در اين صنعت و اين س��ازمان اجتناب ورزيد چراكه حضور 
رابطه محور ي��ا »نام محور« مدعيان عرص��ه علوم اجتماعي ممكن 
است همچون آفتي سبب عدم به ثمر نشس��تن باور به علم وآگاهي 
و صاحب نظران شايس��ته و خالق علوم اجتماعي در سازمان شود و 

لذت ش��كفتن كار تيمي آگاهانه را از ما سلب كند.  در گام دوم بايد در 
بهره گيري از محققان صاحب تجربه و خالق عرصه علوم اجتماعي در 
سازمان اهتمام داشت كه در واقع ماموريت فعلي صنعت نفت يافتن اين 
دسته افراد است كه لزوما مي توانند افراد مطرح نباشند بلكه فهم آنها از 
مسايل ميداني بايد معيار انتخاب باشد و در گام سوم براي محققاني كه 
خالقيت دارند جهت دستيابي به شناخت كافي از كنه مسائل كاركنان 
نفت، وزارتخانه و مسائل جامعه مهلت در نظر گرفت. بايد اين موضوع را در 
نظر داشت كه محقق اجتماعي براي پيش بيني و ارايه راهكارهاي صحيح، 
نيازمند دستيابي به شناخت صيح از ابعاد و اضالع بسيار گوناگون مساله 
است، ابعادي كه از شناخت نسبت به بستر اجتماعي جامعه و انتظارات 
آنان گرفته تا احصاء شناخت نسبت به نگاه و مسائل كاركنان اين سازمان 

و رويكرها و استراتژي هاي مديران و... را در بر مي گيرد.
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فرصت هايي كه به ايران آمد و رفت

تجارت آزاد، رقابت و گردن زدن صنعت در ايران قرن نوزدهم
نوشته:   احمد سيف|

در بررسي تاريخ اقتصادي معاصر كشورهاي توسعه نيافته 
و همچنين در سنجش و ارزيابي سياست هاي اقتصادي 
مفيد براي توسعه، شيوه توليد و موقعيت پرداخت هاي 
خارج��ي و نقش تجارت خارجي در توس��عه اقتصادي، 
هم چنان مس��ائلي بحث برانگيزند. ه��ر ديدگاهي براي 
خويش ارزيابي خاصي از موقعيت اين كشورها و به همين 
نحو، از فرايند تاريخي دگرس��اني اقتص��ادي آنها دارد و 
طبيعتاً، راه حل هاي خاص خويش را براي درمان مصايب 
مزمن ناشي از توسعه نيافتگي هم ارايه مي دهد. اين هم 
گفتن دارد كه هر ديدگاهي بر اين ادعاس��ت كه بهترين 
ش��يوه درمان اين مصائب را هم يافته است. بااين همه، 
ارقام و آمارهاي موجود بس��ي بي رحم اند و اگر اندكي در 
آن چه كه در اختيار داريم دقيق شويم، روشن مي شود كه 
با همه ادعاهاي رنگارنگي كه از همه سو مي شود مقوله 
توسعه نيافتگي و مصايب ناشي از آن هم چنان باقي است 
و حتي شايد بتوان ادعا كرد كه از بسياري از نظرها اوضاع 

بطور كلي وخيم تر شده و احتمااًل بهتر نشده است.
ديدگاه سنتي درباره رابطه بين تجارت خارجي و توسعه 

اقتصادي بين چهار پيامد تفكيك قائل مي شود.
– اولين پيامد تجارت خارجي اين است كه كمبود هاي 
بازارهاي داخلي، چه به صورت كمبود تقاضا يا در پيوند با 
بخش هاي اساسي اقتصاد درواقع نشان مي دهد كه چرا 
اين مس��ووليت به گردن بخش بين المللي مي افتد تا به 
اقتصاد آن پويايي الزم را بدهد تا بتواند در مسير توسعه به 
جلو برود. از اين قرار، رشد تجارت صادراتي نه فقط نشانه 
گسترش بازارهاست بلكه درضمن نشانه گسترش توليد 
هم هست كه با استفاده از ظرفيت توليدي مازاد موجود 
زمين و نيروي كار به چنين توفيقي منجر مي شود. شيوه 
رس��يدن به اين مهم، هم به ي��ك تعبير كلي، تخصص 
پيداك��ردن در توليد محصوالتي اس��ت كه در توليدش 
يك كشور درمقايس��ه با ديگران امتيازهايي دارد. پيامد 
تخصص يافتن، تقسيم گسترده تر كار، بهبود بازدهي كار 
و زمين و ديگر عوامل توليد اس��ت كه در نهايت، با توليد 

ارزش بيشتر از رفاه بيشتر سر در خواهد آورد.
– پيام��د دوم هم اين اس��ت كه نتيجه عام گس��ترش 
بازار و بهبود بازدهي كه خود نتيجه رش��د و گس��ترش 
تجارت صادراتي اس��ت، افزايش توليد و سطح درآمدها 
است. با توليد بيشتر، طبيعتًا ميزان پس انداز و درنتيجه 
سرمايه گذاري هم بيشتر خواهد ش��د و به اين ترتيب، 
رش��د تجارت خارجي در فرايند رش��د طبيعي خود به 
صورت انباشت سرمايه بيشتر درآمده، رشد اقتصادي را 

تسريع مي كند.
- پيامد سوم اينكه رشد تجارت وارداتي هم به نوبه، موجب 
ظهور تازه ترين سليقه ها درميان مصرف كنندگان شده و 
موجب بهبود الگوي مصرف آنها مي شود كه خود، مشوق 
مصرف كنندگان مي شود تا با انرژي بيشتري كار و بكوشند 
تا از مناب��ع موجود به نحو بهتري اس��تفاده كنند. براي 
رسيدن به اين اهداف، تمايل شان به به كار گرفتن فن هاي 
جديد و ابزارهاي پيشرفته تر بيشتر مي شود و اين مجموعه 
پس اندازهاي بيشتري را به سمت سرمايه گذاري مولد 
سوق مي دهد كه براي رسيدن به درآمد بيشتر اساسي 
است و درآمد بيش��تر هم الزم است تا محصوالت تازه تر 

خريداري و مصرف شوند.
- پيامد چهارم هم اين اس��ت كه رشد تجارت خارجي، 
باعث صرفه جويي هاي بيشتر و منافع جانبي در شيوه اداره 
اقتصاد مي شود. يعني موجب مي شود تا توليدكنندگان 
داخلي با كارآمدي بيش��تري كار و توليد بكنند. حداقل 
دو دس��ته عوامل را مي توان براي اين بهبود معرفي كرد. 
يكي اينكه گسترش تجارت، موجب بيشتر شدن رقابت 
در بازار مي ش��ود و الزمه بقا درشرايط رقابتي هم بهبود 
كيفيت توليد اس��ت و در ثاني، وقتي كه صادرات كشور 
گسترش پيدا مي كند، ازجمله موجب گسترش امكانات 
ارتباطي، و آموزشي مي شود و اين امكانات ارتباطي بيشتر 
مورد بهره برداري توليدكنندگان داخلي هم قرار مي گيرد 
همچنين از امكانات آموزشي كه براي نيروي كار پيش 
خواهد آمد، توليدكنندگان داخلي هم بهره خواهند برد. 
بطور كلي وضع به صورتي درمي آيد كه توليدكنندگان 
داخلي هم براي بقا و گسترش فعاليت هاي خود بايد دست 
به نوآوري بزنند و درنتيجه بدعت و نوآوري هم تش��ويق 

مي شود و بازده توليدي افزايش مي يابد.
از اين عواملي كه در باال برشمردم و بطور كلي بر اين ديدگاه 
از تأثيرات احتمالي تجارت خارجي بر اقتصاد توسعه، از 

چند زاويه مي تواند خرده گرفت.
به گمان م��ن، عمده تري��ن ضعف اين نگ��رش يكي از 
اساسي ترين پيش گزاره هاي آن است كه فرض مي كند كه 
بر طرفين درگير تجارت بين المللي، يعني در آن چه در باال 
نوشته ام، در هر دوسوي اين رابطه مناسبات سرمايه داري 
حاكم است كه مشخصات مشابهي هم دارد و با قواعد و 
شيوه هاي مشابهي هم اداره مي شود. دردنياي واقعي ولي 
اين پيش گزاره اساسي ممكن است وجود نداشته باشد 
و اگر بررسي ام را به موضوع اين تك نگاري محدود بكنم، 
به يقين در قرن نوزدهم، درمبادالت ايران با دنياي بيرون 
از آن اين پيش گزاره وجود نداشته است. به سخن ديگر، 
دربررسي مقوله تأثير تجارت خارجي بر توسعه اقتصادي 
ايران درقرن نوزدهم، با وضعيتي روبرو هستيم كه طرفين 
تجارتي اروپا و تا حدودي حتي روسيه تزاري، مناسبات 
سرمايه داري دارند ولي مناسبات حاكم بر اقتصاد ايران 
به يقين مناسبات پيشاسرمايه داري است. به گمان من، 
پيامد تجارت خارجي بين يك اقتصاد سرمايه داري و يك 
اقتصاد پيشاسرمايه داري مي تواند كاماًل با آن چه درباال 
به اختصار ارايه داده ام تفاوت بكند. و اگر بخواهم همين 
نكته را كمي كلي تر بيان كرده باش��م، تجارت خارجي 
بين اقتصادهايي كه در مراحل مختلف توسعه و تكامل 
تاريخي قرار دارند، مي تواند اينچنين نباشد و نيست. با 
استفاده از شماري از اسناد تاريخي كه در اختيار دارم در 
اين مبحث مي خواهم اين چگونگي را بررسي كنم. يعني 
مي خواهم اين نكته را وارسم كه پيامدهاي تجارت خارجي 
وقتي طرفين درگي��ر اين تج��ارت در مراحل مختلف 

تاريخي توسعه و تكامل قرار بگيرند به چه صورت هايي 
درخواهد آمد.

پيشزمينه
درحالي كه ايران از زمان هاي خيلي دور با جهان بيرون 
از خويش درگير تجارت ب��ود ولي تجارت ايران در طول 
قرن هيجدهم و به خصوص در طول قرن نوزدهم با جهان 
بيروني اهميت فراواني يافت. گذش��ته از دگرگوني هاي 
اساسي كه در اقتصاد كشورهاي اروپايي پيش آمد، اين 
ادعاي به جايي است اگر گفته شود كه تجارت گاه و بيگاهي 
كه در گذشته وجود داشت، درقرن نوزدهم جايش را به 
تجارت منظم تر و بابرنامه تر داد و حتي ش��واهدي داريم 
كه شركت هاي خارجي نيز در بعضي ازشهرهاي ايران با 
ايجاد شعبه و شاخه تجارتي، به واردات و صادرات منظم 
مبادرت مي كردند. نتيجه تجارت منظم و حتي فضاي 
تجارتي باز كه ازجمله نتيج��ه عهدنامه تركمانچاي در 
1828 بود بين اقتصادهايي كه در مراحل مختلف تكامل 
تاريخي خود بودند، به عقي��ده من، گردن زدن صنعتي 
)Industrial Decapitation( در اي��ران و ايج��اد 
شرايطي بود كه اقتصاد ايران بيشتر از گذشته به واردات 
وابسته شد؛ آن هم واردات محصوالتي كه در گذشته اي 
نه چندان دور در خود ايران توليد مي ش��د. مي كوش��م 
ش��واهدي به دس��ت بدهم ولي دو موردي كه مي توان 
مشخصًا ذكر كرد يكي در مورد منسوجات است و ديگري 
نيز در پيوند با قند و شكر. نكته مهمي كه بايد به آن توجه 
كنيم اينكه گذشته از هرچيز ديگر، سياست دروازه هاي 
باز برآمده از نيازهاي دروني اقتصاد ايران نبود و به عالوه، 
همراه آن سياس��ت هاي الزم براي بهره گيري ازشرايط 
مناسبي كه اين سياست هاي دروازه هاي باز احتماال ارايه 
مي داد هم در پيش گرفته نشد. در نتيجه، مي توان گفت 
كه پي آمدهاي تجارت خارجي بيشتر در اين شرايط بر 
اقتصاد و جامعه ايران، اين ش��د كه ش��كنندگي اقتصاد 
بيشتر شد. درواقع مي خواهم به اين نكته اشاره كنم كه 
اگرچه ساختار سنتي اش به ميزان زيادي ويران شد ولي 

با ساختاري مدرن تر و منظم تر جايگزين نشد.
براي ارايه يك تصوير كلي، به گمان من مناس��ب است 
سعي كنم يك تصوير كلي از مراحل مختلفي كه تجارت 
خارجي ايران در اين قرن از آن گذشت، به دست بدهم. 
ترديدي نيست كه در آخر قرن، اقتصاد ايران به نسبت اول 
قرن، بازتر شده بود ولي در عين حال، مي توان گفت كه با 
وجود همه كمبودهايي كه از نظر آماري و اطالعاتي داريم، 

اقتصاد ايران از چند مرحله گذشت.
به نظر م��ن، فاز اول با طاعون ب��زرگ 1831-1830 به 
پايان رسيد كه براي چندين سال پي آمدهاي نكبت باري 
بر اقتصاد و جامعه ايران داش��ت و موجب شد تا تجارت 
خارجي ايران كاهش يابد. در طول اين دوره، مش��خصًا 
در طول 1830-1800 اگرچه در پي آمد شكس��ت هاي 
ايران از روسيه تزاري اياالت حاصل خيزي از دست رفت 
ولي در ضمن در ايران يك حكومت مركزي پايدار ايجاد 
شد و فعاليت هاي ديپلماتيك اروپايي ها در ايران افزايش 
ياف��ت – به ويژه در دهه اول ق��رن نوزدهم. اگرچه هدف 
اصلي از اين فعاليت هاي ديپلماتيك فعاليت هاي سياسي 
ب��ود ولي درضمن قرارداده��اي تجارتي متعددي هم با 
قدرت هاي خارجي امضا شد كه امكانات زيادي در اختيار 
آنها گذاشت. گسترش تجارت به آرامي صورت مي گرفت 
ولي احتمااًل اغراق نيست اگر ادعا كنيم كه تجارت منظم 
با كشورهاي س��رمايه داري اروپا و سرمايه داري نوظهور 
روس��يه تزاري در اين دوره شكل گرفته است. بد نيست 
اش��اره كنيم كه تا دهه 1830 بخش عمده اي از تجارت 
بين ايران و كش��ورهاي اروپايي از طريق روسيه تزاري 
انجام مي گرفت. پس از امضاي ق��رارداد آدريانوپول در 
1830، بنادر درياي سياه به روي كشتي هاي خارجي باز 
شد و تصادفي نيست كه در همان سال وزارت امور خارجه 
بريتانيا آقاي برانت را به عنوان نايب كنسول تجاري خود 
به شهر طرابوزان فرستاد و همانطور كه خود برانت نوشته 
است »ماموريتم تبديل طرابوزان به عنوان پايگاهي براي 
تجارت با ايران بود.« به اين ترتيب در پايان فاز اول شاهد 

دو تحول بوده ايم: 
1-طاعون بزرگ رش��د تجارت خارجي ايران را متوقف 
كرد. بد نيس��ت اشاره كنم كه متوس��ط تجارت ساالنه 
ايران با روس��يه تزاري كه در سال هاي 31-1824 بيش 
از 24 ميليون روبل بود در سال هاي 41-1832 به كم تر 
از 10 ميليون روبل كاهش يافت. اين را هم مي دانيم كه 
تجارت ايران از طريق طرابوزان هم به همين دليل طاعون 

بزرگ كاهش يافت. از تجارت ايران و تركيه در اين سال ها 
آم��اري نداريم ولي مي داني��م ك��ه وزن واردات ايران از 
تركيه كه درس��ال 1830 معادل 611 تن بود در 1831 
به كم تر از 417 تن رسيد كه كاهشي معادل يك سوم را 

نشان مي دهد.
2- به نظر مي رس��د ك��ه در تجارت اروپا ب��ا ايران تغيير 
قابل توجهي اتفاق افتاد، يعني كاالهاي اروپايي به جاي 
اينكه براي رس��يدن به ايران ابت��دا وارد تفليس و بعد به 
ايران صادر ش��وند، پس از امضاي قرارداد ادرياناپول اين 
محصوالت از طريق تركيه و مشخصًا طرابوزان به ايران 
ارسال مي شدند. يعني مي خواهم بگويم كه اگرچه ممكن 
است تجارت ايران و تركيه پس از آن افزايش يافته باشد، 
ولي اين افزايش ضرورتًا به معناي افزايش تجارت خارجي 
ايران نيست. و به همين دليل، گفتن دارد كه درباره كاهش 
احتمالي تجارت ايران با روسيه نيز بايد به همين دليل، 
با احتياط بيشتر سخن گفت. بعيد نيست كه جابه جايي 

كانال تجارتي انجام گرفته باشد.
به نظر مي رسد در طول فاز دوم، يعني در فاصله سال هاي 
1880-1830 اوضاع اقتصادي و تجارتي كمي پيچيده تر 
شده باشد. در اين وضعيتي كه هستيم مي توان گمانه زني 
كرد كه وقتي به پايان دهه 1830 مي رسيم، اقتصاد ايران 
به احتمال زياد به مقدار زيادي از اثرات فوري طاعون بزرگ 
خالص و فرايند رشد اقتصاد و تجارت هرچند به كندي 
ولي آغاز شده باشد. درواقع به گمان من، در طول 1835 تا 
1865 شاهد رشد ادامه دار اقتصاد و تجارت خارجي ايران 
هس��تيم. براي نمونه مي دانيم كه توليد و صدور ابريشم 
دراين دوره افزايش قابل توجهي داشته است كه شاهدش 

را درجدول يك به دست مي دهم.

جدوليك:ميزانصادراتابريش�مخامبه
اروپا،1840-1860
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ولي وقتي به 1865 مي رسيم، افزايش توليد ابريشم خام 
و پيامدهاي مثبت و قابل توج��ه اش براقتصاد و تجارت 
خارجي اي��ران، به ناگهان و بطور ه��راس آوري متوقف 
مي ش��ود. خبر داريم كه بيماري پيپري��ن درميان كرم 
ابريشم در گيالن ش��يوع يافت و توليد و تجارت ابريشم 
به شدت سقوط كرد و درنتيجه آن تجارت خارجي ايران 
نيز لطمه مي خورد. نكته مهم ديگر اينكه دو ايالت گيالن 
ومازندران كه مركز اصلي توليد ابريش��م بودند در عين 
حال، اياالتي بودند كه بيش��ترين تمركز جمعيت را نيز 

داشتند و از ديگر مناطق ثروتمندتر هم بودند.
با سقوط تجارت ابريشم، ايران براي تأمين مالي واردات 
نياز به يك محصول تازه دارد كه بتواند با درآمد صادراتي 
آن، واردات خ��ود را تأمين مالي كن��د. در طول 1880-

1865 براي جبران پي آمدهاي س��قوط تجارت ابريشم 
كه درآمدش براي تأمين مال��ي واردات اهميت حياتي 

داش��ت، در اياالت جنوبي و مركزي ايران كشت و صدور 
ترياك رونق مي گيرد. در همين دوره، به سبب جنگ هاي 
داخلي امريكا كه موجب پيداشدن بحران جدي پنبه در 
جهان مي شود، در خراسان، آذربايجان و گرگان هم براي 
توليد پنبه فعاليت هايي صورت مي گيرد. در جاي ديگر 
بحث كرده ام كه اين تحول و اين شيوه تخصيص منابع 
اگرچه ممكن است به ايران كمك كرده باشد تا از دست 
رفتن درآمد ارزي ناش��ي از س��قوط تجارت ابريشم را تا 
حدودي جبران كند، ولي به گمان من، ازجمله زمينه ساز 
وضعيتي شد كه در سال هاي 1872-1870 به صورت 
قحطي بزرگ درآمد. اي��ن قحطي بزرگ همان گونه كه 
درجاي ديگر نش��ان داده ش��د، نه فقط يك ضربه بسيار 
اساسي به اقتصاد ايران بود بلكه تجارت خارجي ايران نيز 
از پيامدهايش در امان نماند. البته اگر توجه داشته باشيم 
كه در 1861 نيز در ايران قحطي داشتيم- البته نه به شدت 
قحطي بزرگ سال 1870- و درعين حال، سالي هم نبود 
كه بيماري هاي واگير وبا و طاعون از مردم كشتار نكرده 
باشد، به گمان من منطقي اس��ت اگر بگويم كه اگرچه 
ممكن اس��ت تجارت خارجي ايران در اين سال ها رشد 
كرده باشد، ولي به احتمال زياد رشدش نمي توانست به 
آن حدي باشد كه شماري از پژوهشگران ادعا مي كنند. در 
طول اين دوره مي دانيم كه تجارت ايران با اروپا از طريق 
تركيه افزايش يافت ولي همان گونه كه پيش تر گفته ايم، 
اين افزايش احتمااًل نشانه افزايش تجارت خارجي ايران 
بطور كلي نبود. تا آن جا كه به تجارت ايران از بنادر خليج 
فارس مربوط مي شود، بيش��ترين مقدار در دهه 1860 
اتفاق افتاد و بعد با وجود رش��د ص��دور ترياك و بعضي 
كاالهاي نقدينه آفرين ديگر، هرگز به آن مقدار نرسيد. اين 
كاهش هم احتمااًل مي تواند پيامد قحطي بزرگ باشد كه 
پيامدهايش بر اياالت مركزي و جنوبي به ويژه بسيار شديد 
بود. احتمال ديگر اين است كه اين اياالت، از پيامدهاي 
مرگ بار قحطي بزرگ در بقيه سال هاي قرن نوزدهم هم 

كمر راست نكرده بودند.
در طول فاز سوم، يعني در فاصله 1906-1880 تجارت 
خارجي ايران بدون ترديد افزايش يافته است. اگرچه گاه 
و بي گاه با خرابي محصول روبرو مي ش��ديم ولي درطول 
اين دوره وقوع قحطي گزارش نش��ده است. در طول اين 
دوره بود كه بخش��ي از رود كارون براي كش��تي راني باز 
شد و همچنين به روسيه و انگليس امتياز بازكردن بانك 
دادند كه در نتيجه بانك استقراضي ايران )روسيه( و بانك 

شاهنشاهي ايران )انگليس( شروع به كار كردند.
از سوي ديگر رويداد ديگري كه دراين سال ها پيش آمد 
بحران مالي دولت اس��ت كه باعث شد تا به اعتقاد من به 
سياست »تعديل ساختاري بدوي« رو كردند و زمين هاي 
خالصه – يعني زمين هايي كه در مالكيت دولت و مشخصًا 
شخص ش��اه بود – را واگذار كردند. اين تغيير در شيوه 
مالكيت بعيد نيس��ت موجب رونق توليد شده باشد كه 
خود را به صورت افزايش صادرات نش��ان داده است كه 
موجب شد تا ايران بتواند واردات بيشتري را تأمين مالي 
كند. تحول ديگر گسترش كشت برنج در اياالت شمالي 
بود و به همين نحو بيشتر شدن توليد و صادرات فرش از 
اياالت مركزي ايران. البته كمبود آمارهاي قابل وثوق باعث 
مي شود نتوانيم با قاطعيت از اين تحوالت داده هاي آماري 
به دست بدهيم ولي همه ش��واهد موجود بر اين داللت 
دارند كه احتمااًل تج��ارت خارجي ايران در طول اين فاز 

افزايش قابل توجهي داشته است.
در طول ق��رن نوزدهم تجارت ايران و هندوس��تان هم 
دستخوش دگرگوني ش��د. در واقع دربخش عمده اي از 
نيمه اول قرن نوزدهم مبادله كاالها به صورت يك جانبه 
صورت مي گرفت يعني هندوستان به ايران محصوالت 

مختلف صادر مي ك��رد و از ايران هم به عوض طال و نقره 
به هند مي رفت. نكته قابل توجه اينكه به گفته اس��تلت 
كه نماينده كمپاني هند ش��رقي در بوشهر بود در طول 
سال هاي 1820 تجارت بوشهر تقريبًا دوسوم كل تجارت 
هندوستان با ايران را تش��كيل مي داد و درباره صادرات 

ايران به هندوستان هم ما ارقام جدول 2 را داريم.

   جدول2:صادراتايرانبههندوس�تاناز
بندربوشهر1823-1817)ارقامبهروپيه(

در طول اين س��ال ها طال و نقره بطور متوسط 88درصد 
كل صادرات ايران را تش��كيل م��ي داد و همانطور كه در 
جدول مشاهده مي كنيم براي 4 سال از اين 7 سال سهم 
طال و نقره در صادرات ايران بيش از 90 درصد بود. در يك 
سند ديگر براي دوره 1821 تا 1827 سهم طال و نقره در 
صادرات ايران به هندوستان بطور متوسط سالي 52 درصد 
گزارش شده است. شواهد موجود از برآورد تجارت ايران و 
هندوستان در سال هاي 1840 نشان مي دهد كه واردات 
از هندوستان و صادرات ايران به هندوستان بطور متوسط 
به ترتيب سالي 1.8 درصد و 1.5 درصد رشد داشته اند.. 
درباره تركيب كااليي تجارت اطالعات بيشتري براي اين 
سال ها نداريم. در طول سال هاي 1850 و 1860 سهم طال 
و نقره در صادرات ايران به هندوستان بطور متوسط حدود 
40 درصد صادرات ايران را تشكيل مي داده است، اگرچه 
سهم ساالنه بسيار متغير بود و براي سال 1856 ميزان اش 
56 درصد بود ولي براي سال 1865 به 15 درصد رسيد و 
مجدداً در 1869 به 51 درصد از كل صادرات ايران افزايش 
يافت. كاالهاي صادرشده از سوي ايران عمدتًا ميوه هاي 
خشك، مرواريد و در طول ش��ورش در هند و بعد از آن، 
اسب بود. در 1858 صادرات اسب از ايران به هندوستان 
48 درصد كل صادرات ايران را تشكيل مي داد و 5459 
رأس اسب به بهاي 279984 پوند صادر شد ولي به مرور 
اين صادرات كاهش يافت و در 1864 تنها 32 رأس اسب 
به بهاي 1630 پوند صادر شده بود. براي سال هاي قبل از 
1863 ميزان كمي پنبه و پشم از هندوستان به ايران وارد 
مي شده است كه نمي دانيم آيا اين صرفاً يك اشتباه آماري 
است يا اينكه به واقع چنين اقالمي از هندوستان به ايران 
صادر مي شده است. چون از 1863 به بعد پنبه و پشم دو 
قلم عمده صادراتي ايران به هندوستان را تشكيل مي دهد. 
شواهد پراكنده اي داريم از اينكه در عكس العمل به بحران 
در توليد پنبه در امريكا در طول دهه 1860 توليد پنبه در 
ايران افزايش يافته است. درطول همين سال ها تركيب 
كاالهاي وارداتي از هندوستان تقريبًا بدون تغيير ماند. 
منسوجات، به ويژه پارچه هاي پنبه اي و غالت، به خصوص 
برنج دو قلم عمده صادراتي هندوستان به ايران بودند و 
واردات منسوجات در 1865 به حداكثر سهم خود رسيد و 
بيش از 1003788 پوند منسوجات يعني 53 درصد از كل 
واردات ايران از هندوستان به اين يك قلم اختصاص يافت 
و به همين نحو واردات برنج از هندوستان هم در 1864 
ب��ه ارزش 379157 پوند يعني 25 درصد از كل واردات 
را تشكيل مي داد. در جدول 3 متوسط تركيب كااليي را 
براي يك دوره 50 ساله به دست مي دهم تنها نكته اي كه 
بايد اش��اره كنم اينكه ميزان واردات چاي افزايش يافت 
و در دهه 1890 ح��دود 24 درصد از كل واردات ايران از 

هندوستان را تشكيل مي داد.

   جدولس�ه:تركيبكاالي�يوارداتايران
ازهندوستان

درصدنام كاال

50%منسوجات

12%غالت )بطور عمده برنج( 

10%چاي

6%قندوشكر

1906-1868 )متوس��ط س��االنه( )14( در پيون��د با 
اطالعات آمده در اين جدول، گفتني است كه حدود 48 
درصد از منسوجات وارداتي پارچه هاي پنبه اي بودند و 
حدود 10 درصد از غالت وارداتي هم برنج بود. در حالي 
كه تركيب كاالي��ي واردات ايران از هندوس��تان تقريبًا 
بدون تغيير باقي ماند ولي تركيب كااليي صادرات ايران 
به هندوس��تان تغيير كرد. به اس��تثناي دو سال 1870 
و 1879 صادرات م��واد غذايي از ايران به هندوس��تان 
بس��يار ناچيز بود و سهم پنبه خام هم بسيار متغير بوده 
و به تناوب باال و پايين رف��ت.. صادرات پنبه خام از ايران 
در 1880 به حداكثر رس��يد و 36 درصد از كل صادرات 
ايران را تش��كيل مي داد ولي در عين حال در بسياري از 
اين سال ها س��هم پنبه خام صادراتي حتي به 2 درصد 
هم رس��يده بود. همانطور كه اوكانر از اداره هندوستان 
در 1884 گزارش كرد به نظ��ر او اين تغييرات عمدتًا از 
جانب تقاضا ايجاد مي ش��وند. به عقيده اوكانر صادرات 
پنبه ايران به هندوستان »تجارت رو به افزايشي نيست 
و در كارخانه هاي بمبئي وقتي پنبه هندي گران باشد يا 
عرضه اش كاهش يافته باشد مورد استفاده قرار مي گيرد 
ولي وقتي توليد هندوس��تان زياد باشد يا اينكه قيمت 
پنبه در بازارهاي اروپايي به نس��بت پايين باشد مالكان 
كارخانه هاي بمبئي تمايلي به خريد و استفاده از پنبه هاي 
ايران��ي ندارند.« بطور كلي روند ص��ادرات پنبه ايران به 
هندوستان كاهش يابنده اس��ت و ميزانش در 1906 به 
نسبت 1868 دوسوم كاهش يافته و ارزش اش هم چهار-

پنجم كم تر شده است. دليل كاهش به مراتب بيشتر ارزش 
ازاين رو بود كه بهاي پنب��ه در طول اين مدت 48 درصد 
كاهش داشته اس��ت. قابل توجه است كه صادرات پشم 
خام رش��د قابل توجهي داشت و از 4 درصد كل صادرات 
در 1870 به 16درصد از كل صادرات در 1894 رس��يد 
و در س��ال 2006 هم 14 درصد از كل صادرات ايران به 

هندوستان پشم خام بود.
منبع: نقد اقتصاد سياسي
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تجارتپيشگيدانشگاهو
غفلتازمسووليتاجتماعي

يك��ي از مهم ترين وظاي��ف دانش��گاه، توليد نيروي 
متخصص براي جامعه است كه اين مساله در صورت 
ع��دم توجه به بع��د اجتماعي آن مي تواند مس��ائل 
متعددي را ايجاد كرده و نهايتا دانشگاه را از وظيفه اصلي 
خود غافل كند.  خصوصي سازي دانشگاه ها و شكل 
گرفتن رقابت در صنعت آموزش عالي موجب شده تا 
سازمان هاي آموزش عالي اخيراً به رويكردهايي بيشتر 
تجارت گونه روي آورند تا بتوانند در فضاي رقابتي و به 
سرعت متغير جامعه كنوني دوام بياورند. وجود تعداد 
زيادي از دانش��جويان كه بدون توجه به نياز جامعه و 
تنها به واسطه سياست هاي افزايش كمي دانشگاه ها به 
اين مراكز علمي و آموزشي ورود داشته اند موجب شده 
تا در رابطه دو سويه جامعه و دانشگاه حداكثر تالش 
جامعه ورود به دانشگاه و اخذ مدرك و حداكثر تالش 
دانشگاه نيز پذيرش دانشجوي بيشتر در راستاي كسب 
سود و منفعت باشد. همين امر موجب غفلت دانشگاه و 
دانشجو از نيازها و ضروريات جامعه بوده و آنها را در قبال 
مسووليتي كه براي جامعه دارند دور مي سازد. تاكنون 
اسناد زيادي در حوزه آموزش عالي و دانشگاه در كشور 
تدوين شده كه هريك به جنبه هاي مهمي از دانشگاه 
و مسووليت علمي و اجتماعي آن پرداخته اند. به عنوان 
مثال در مباني و ارزش هاي بنيادين نقشه جامع علمي 
كشور، بر »اخالق محوري، تق�دم مص�الح عم�ومي 
ب�ر من�افع ف���ردي و گروهي، تقويت روحيه تعاون و 
مشاركت و مس��ووليت پذيري آحاد جامعه علمي و 
نهادهاي مرتبط با آن« صراحتًا تاكيد شده است. در 
سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق 1404 
كه به سران قواي سه گانه ابالغ شده نيز مشابه همين 
موارد مورد تاكيد قرار گرفته است. ايرنا با بيان اين مطلب 
افزود: در ايران به صورت تاريخي مسووليت اجتماعي 
 دانشگاه ها در قالب اسناد مختلف ارايه شده است اما 
آن چه موجب مي شود تا دانشگاه ها به آن اهداف نرسند، 
توجه بيش از حد مسووالن به تنظيم سندهاست. در 
حوزه دانشگاه هم اكنون با تورمي از اسناد روبرو هستيم 
كه اين سندها بنابر ماهيت ذاتي خود كه تنها كليات را 
بيان مي كنند، از ساز و كارهاي مشخص براي رسيدن به 
مقصود نهايي غافل مانده و به جاي پرداختن به موضوع 
اصلي يعني مس��ووليت اجتماعي دانشگاه در قبال 

جامعه، بيشتر زمان را صرف تدوين اسناد مي كنند.
تاكنون در خصوص ارتقاي جايگاه دانشگاه در عرصه 
اجتماعي، اسناد زيادي تدوين شده كه بعضا طي دوره 
زماني چهار ساله يا بيشتر تمديد مي شوند و همچنانكه 
از مدارك و ش��واهد موجود در جامعه نيز اس��تنباط 
مي ش��ود، دانش��گاه هر روز از جايگاه اصلي خود دور 
مي شود. گرچه وجود اسناد باالدستي براي هر نهادي 
اجتناب ناپذير مي نمايد اما نگاهي به تجارب كشورهاي 
توسعه يافته مي تواند تا حدودي نهادهاي متولي امر 
دانشگاه را از صرف هزينه هاي هنگفت با توجه به شرايط 
روز جامعه ايران مصون بدارد. به عنوان مثال در دهه70 
در هلند »مغازه هاي علم« به راه افتادند كه سازوكاري 
براي نزديك كردن علم به جامعه و ق��راردادن آن در 
اختيار عموم بود. يا مثال »شركت يادگيري اجتماع« 
كه در اياالت متحده تالش مي كرد تا زيرساختي براي 
تش��ويق يادگيري در زمينه رشد اجتماع و تغييرات 
اجتماعي فراهم كند. اين شركت براي شهرونداني كه 
پتانسيل ايجاد تغييرات اجتماعي در مناطق فرودست 
داشتند، برنامه هاي آموزشي فراهم مي كرد و شهروندان 
مسوولي را هم كه مايل بودند در شهر فعاليت اجتماعي 
داشته باش��ند، آموزش مي داد. در س��ال 2003 در 
دانشگاه برايتون انگلس��تان برنامه ديگري با عنوان 
برنامه »مشاركت دانشگاه – جامعه« طراحي شد كه 
ظرفيت هاي اجتماعي جامعه محلي را افزايش مي داد. 
هر س��اله اين دانشگاه با همكاري اساتيد و كارمندان 
برنامه هايي ترتيب مي دهد تا دانشگاه و جامعه هر دو 
منتفع شوند و دانشگاه مطمئن شود كه منابعش بطور 
كامل در اختيار اجتماع محلي قرار دارد. بنابر اظهارات 
متخصصان حوزه آموزش عالي از جمله فعاليت هاي 
دانشگاه، باز كردن درب مراكز تربيت بدني آن به روي 
جوانان منطقه است تا آنها بتوانند از امكانات ورزشي 
دانشگاه استفاده كنند. به جز اين انواعي از دوره هاي 
مختلف يا واحدهاي درس��ي با موضوع مس��ووليت 
اجتماعي در دانش��گاه يا عضو گيري از جامعه محلي 
جهت دسترسي به منابع كتابخانه اي و آزمايشگاهي 
دانشگاه از جمله مسائلي است كه مي تواند ذيل عنوان 
مسووليت اجتماعي گنجانده شده و زمينه هاي تعامل 
هر چه بيشتر دانشگاه و جامعه را در طول زمان ايجاد 
نمايد. رويكرد تجارت  گونه موجب مي شود تا دانشگاه ها 
هم مانند س��اير بنگاه هاي تجاري به استراتژي هاي 
كسب منفعت مادي توجه ويژه اي داشته و از مهم ترين 
نقش خود يعني داشتن مسووليت در قبال جامعه و 
حل مسائل و معضالت آن دور بماند. گرچه مسووليت 
اجتماعي در سال هاي اخير براي بسياري از بنگاه هاي 
اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است اما اين امر بيشتر 
با هدف خوشنامي بنگاه تجاري در راستاي فعاليتها و 
س��ودآوري اقتصادي بوده و كمتر با هدف بهبود رفاه 
اجتماعي انجام مي ش��ود. اين در حالي اس��ت كه به 
گفته واليز مسووليت اجتماعي نه فقط بر نتايج آني و 
محلي كارها داللت مي كند بلكه پيامدهاي نظام مند و 

اضطرارات جهاني را دربرمي گيرد.
مفهوم مسووليت اجتماعي از ديد فرانسيس واليز بر 
يك اخالق س��ه بعدي مبتني است كه همزمان هم 
اخالق ش��خصي، هم اخالق اجتماع��ي و هم اخالق 
انسان شناس��انه را دربرمي گيرد. هيچ يك از ابعاد اين 
اخالق نمي تواند در جدايي از دو بعد ديگر عمل كند و 
بايد همزمان هم فضايل اخالق شخصي را جست وجو 
ك��رده، هم عدالت را به مثابه اخ��الق اجتماعي و هم 
پايداري را به مثابه بعد انس��اني اخالق در نظر داشته 
باشد. براي اعمال اين مس��ووليت اخالقي به آن نياز 
داريم كه هر يك از ذي نفعان در همكاري با ذي نفعان 
ديگر مسووليت و كنترل تصميمات خود را به عهده 
گرفته و از سياست گذار بدون پاسخگويي، به نهادهايي 
مشاوره اي براي نظام آموزش عالي كشور بدل شده و در 
يك رابطه متقابل نه تنها سياست گذاري بلكه عواقب آن 
سياست ها را هم پذيرفته و در راستاي ارتقاي دانشگاه 

و مسووليت اجتماعي آن تالش كنند.
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گزارش 9 جهان

موانع پيش روي نخست وزير ژاپن براي تغيير قانون اساسي

واكاوي آثار مخرب سياست هاي ضد محيط زيستي

آبه شينزو، رهبري موفق با روياي نيمه تمام 

آتشي كه ترامپ در »آمازون« برافروخت

گروه جهان|سمانه قرباني|
 »آبه شينزو« نخس��ت وزير ژاپن ميراثي تاريخي خواهد 
داشت اما دستاوردهاي او همه آن چيزي نيست كه به دنبال 
بوده است. آبه شينزو هميشه به دنبال اصالح قانون اساسي 
بوده كه از قضا مخالفان زيادي نيز دارد. او سپس طرحي 
اقتصادي به نام آبه نوميك را اولويت نخست خود ناميد كه 

امتيازات بسياري براي ژاپن داشته است.
به گزارش فارن پالسي، به نظر مي رسد كه ميراث شينزو 
آبه نخس��ت وزير ژاپن شكل گرفته اما اين چيزي نيست 
كه او هميش��ه به دنبال آن بوده است. آبه پس از عملكرد 
قدرتمندي كه اواخر ماه ج��والي در انتخابات پارلماني 
داش��ت، اكنون در مسير رس��يدن به طوالني ترين دوره 
نخست وزيري در ژاپن است و قادر است تا براي كشوري كه 
سال هاست متحمل ركود بوده، بهبود اقتصادي استواري 
به ارمغان آورد. با اين حال آنچه هنوز محقق نشده هدف 
شخصي او است؛ هدف تغيير ماهيت صلح جويانه قانون 

اساسي ژاپن كه پس از جنگ جهاني تدوين شده است.
كس��ب بيش از نيمي از كرس��ي هاي مجلس اعلي ژاپن 
در انتخابات، ائتالف حاكم آبه ش��ينزو اين فرصت را داد 
كه اكثريت مطلق را به دس��ت بگيرند. اما اين براي آقاي 
نخست وزير چندان قانع كننده نبوده است چرا كه براي 
تصويب اصالحيه هاي قانون اساس��ي، دو سوم اكثريت 
نمايندگان بايد تغييرات را تاييد كنند ، امري كه ۷۲سال 
پس از تدوين قانون اساسي پساجنگ هنوز عملي نشده 
است. در اين انتخابات، حزب ليبرال دموكرات )ال دي پي( 
به رهبري آبه شينزو ۵۷ كرسي از ۱۲۴ كرسي كه بر سر آن 
رقابت سختي وجود داشت را از آن خود كرد؛ اين در حالي 
بود كه حزب كوميتو، حزب متحد آبه شينزو كه برآمده از 
بودايي هاي ژاپن است نيز ۱۴كرسي ديگر به دست آورد. در 
جبهه گسترده مخالفان نيز، بزرگترين حزب رقيب موفق 
شد تا ۱۷ كرسي به دست آورد. تمركز آبه بر اصالح قانون 
اساسي كه برخي آن را وسواس فكري آقاي نخست وزير 
مي دانند، به زماني برمي گردد كه او براي نخستين بار در 
ژاپن به قدرت رس��يد و دوران زمامداري او تنها يك سال 
)از ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ ميالدي( طول كش��يد. آبه شينزو در 
اين دوره عملكرد بسيار ضعيفي داشت و همين امر او را در 
فهرست رهبراني قرار داد كه كمترين دوره زمامداري را 
داشتند. آبه در اين دوران هيچ اقدام قابل توجهي نداشت 
تا او را به شخص مهمي تبديل كند.  هنگامي كه شينزو 
آبه بار ديگر در سال ۲۰۱۲ ميالدي به مقام نخست وزيري 
منصوب شد، اعالم كرد كه خواستار اصالح قانون اساسي 
است. او البته با درك اين مساله كه اصالح قانون اساسي 
پس��اجنگ همچنان موضوعي جنجالي اس��ت، بر لزوم 
ارايه برنامه جديد اقتصادي تاكيد كرد، طرحي كه بعدها 
»آبه نوميكس« نام گرفت. آبه شينزو در اين زمان اجراي 
اين طرح اقتصادي را اولويت نخست خود ناميد. تركيبي از 
محرك هاي مالي قوي تر، سياست هاي گسترده تسهيل 
پولي و اصالحات ساختاري باعث رشدي باثبات در ژاپن 
شد و تقريبا نزديك به دو دهه به فشارهاي حاصل از تورم 
كه باعث كاهش تقاضا شده بود، پايان داده است. گرچه 
برخي از اقتصاددانان انتقادهاي جدي به طرح آبه نوميكس 
دارند ام��ا واقعيت اين اس��ت كه اين برنام��ه اقتصادي، 
دستاوردها و نتايج مثبتي داش��ته است . ميانگين رشد 
واقع��ي توليد ناخالص داخلي ژاپ��ن از زمان آغاز آخرين 

مرحله اين طرح حدود ۱.۵درصد بوده و با كاهش جمعيت 
سرانه، رشد اقتصادي بيشتر شده است. در عين حال، از 
زمان تصدي آبه ش��ينزو در اواخر ۲۰۱۲ ميالدي توليد 
ناخالص داخلي اس��مي ژاپن هم ۱۶.۵درصد رشد كرده 
است. اين توليد ناخالص داخلي باعث شد تا چرخه ركود 
بش��كند و درآمدهاي مالياتي افزايش يابد. به اين ترتيب 
كمترين دستاورد آن اين بود كه مشكالت بلندمدتي چون 
بدهي هاي سنگين دولت ژاپن كه باري روي دوش اقتصاد 

جهاني بود، كاهش يابد. 
بر اساس آمارهاي ارايه شده، شاخص بيكاري در ژاپن به 
سطح ۲.۳درصد رسيده است كه البته عامل كاهش نيروي 
كار را نيز بايد در نظر گرفت. اين رقم تقريبا معادل س��ال 
آماري است كه در سال۱۹۹۳ ديده شده بود. همچنين 
تعداد زنان شاغل در ژاپن بيشتر شده است كه اين يكي 
ديگر از ابتكارات قابل توجه آبه ش��ينزو است. در همين 
حال بانك مركزي ژاپن بزرگ ترين توسعه پولي خود را در 
تاريخ پشت سر گذاشته است. هاروهيكو كورودا رييس 
بانك مركزي ژاپن هنگامي كه در سال ۲۰۱۳ توسط آبه 
شينزو به اين مقام منصوب شد، جسورانه گفته بود كه آبه 
طي دو سال نرخ تورم را ۲ درصد ثابت نگه خواهد داشت. 
اكنون ثابت شده كه واقعيت بسيار پيچيده تر از آن چيزي 
بوده است كه هاروهيكو كورودا تصور مي كرده، اما يك چيز 
قطعي است اينكه حاال قيمت هاي فعلي يا ثبات دارند يا با 
روند متوسط حدود ۰.۷درصد افزايش مي يابند كه باعث 
مي شود دولت به هدف اساسي پايان دادن به كاهش نرخ 
تورم دس��ت يابد، نرخي كه موجب افزايش دستمزدها و 

ميزان مصرف شده است.
آبه ش��ينزو حتي پيش��رفت هايي نيز براي كنترل بمب 
ساعتي »بدهي هاي دولت ژاپن« داشت. دولت ژاپن كه 

س��ال ها در ارايه محرك هاي اقتصادي ناكام بود، شاهد 
بود كه بدهي هايش به حدود ۲۴۰ درصد توليد ناخالص 
داخلي ساالنه اين كشور رسيده كه اين مقدار باالترين عدد 
براي هر اقتصاد بزرگ است و باالترين سطحي كه تاكنون 
ديده شده است. )رقم بدهي هاي اياالت متحده نسبت به 
توليد ناخالص داخلي اين كشور ۱۰۴درصد است.( با اينكه 
پيشرفت ها نسبتا كم بوده اما آبه شينزو توانسته اين روند 
را تثبيت كند؛ او همچنين از زمان تصدي خود به عنوان 
نخست وزير، توانسته هزينه هاي استقراض را از ۴8درصد 

به كمتر از ۳۵درصد كاهش دهد .
آبه ش��ينزو همچنين موفق شده اس��ت تا روابط ژاپن و 
چين را بهبود بخشد، روابطي كه در ۲۰۱۲ ميالدي ضربه 
جدي خورده بود، آن هم به اين دليل كه دولت پيش��ين 
ژاپن مجموعه اي از جزاير درياي شرق چين را از مالكان 
خصوصي ژاپن��ي خريداري كرده بود. چي��ن كه ادعاي 
مالكيت بر س��ر اين جزاير دارد، از ملي شدن ژاپن آنها در 
قلمرو اين كشور به شدت خشمگين شده بود.  روابط چين 
و ژاپن اكنون به حدي بهبود يافته كه انتظار مي رود »شي 
جين پينگ« رييس جمهور چين، بهار سال آينده به طور 
رسمي به ژاپن سفر كند. البته تحوالت بين المللي نيز در 
اين ميان به كمك آبه شينزو آمده است. در شرايطي كه 
چين درگير يك جنگ تجاري تمام عيار با اياالت متحده 
اس��ت، كامال طبيعي اس��ت كه بخواهد روابط خود را با 

كشورهاي ديگر بهبود بخشد. 
در اين ميان روابط ژاپن با كره جنوبي چندان حسنه نيست 
كه البته به نظر مي رسد حتي اين تشديد اختالفات تجاري 
و تاريخي با سئول از حمايت افكارعمومي ژاپن برخوردار 
است. نظرسنجي كه اخيرا در اين كشور توسط شبكه ملي 
»ان اچ كي« منتشر شده، نشان مي دهد كه ۵۵ درصد مردم 

از اقدامات شينزو آبه براي تعيين مقررات سختگيرانه تر 
تجاري براي صادر ك��ردن كاالهاي ژاپني به كره جنوبي 
حمايت مي كنند و تنها 8 درصد مخالف اقدامات او هستند. 
كره جنوبي نيز در اين راستا اقدام تالفي جويانه اي انجام داد. 
در پي اقدامات ژاپن، 8۰ درصد از مردم كره جنوبي گفته اند 

كه محصوالت ژاپني را تحريم خواهند كرد.
شينزو آبه با وجود تمام موفقيت هايش، هيچ گاه اين ايده را 
رها نكرد كه بايد اولين رهبري باشد كه قانون اساسي پس 
از جنگ ژاپن را اصالح كند، به ويژه ماده ۹ قانون اساسي 
را كه بر اس��اس آن استفاده از هر نيروي نظامي به عنوان 
ابزاري براي حل وفصل اختالفات بين المللي ممنوع شده 
است. در اين ماده قانوني تشكيل ارتش نيز منع شده است.

از نظر سياس��تمداراني چون آبه ش��ينزو، قانون اساسي 
۱۹۷۴ ميالدي ژاپن از بسياري جهات نقص هاي اساسي 
دارد. اي��ن قانون توس��ط گروهي از متج��اوزان نظامي 
امريكايي تهيه شده بود و س��پس توسط پارلماني كه از 
سوي متجاوزان تشكيل شده بود به تصويب رسيده است. 
اين قانون اساس��ي با وجود ممنوعيت منحصر به فردش 
براي ايجاد يك نيروي نظامي پيش��رفته )كه از ملزومات 
دفاعي هر كشوري است( هرگز اصالح نشده است. شينزو 
آبه تنها سياستمدار ژاپني نبوده كه از اين قانون اساسي 
انتقاد كرده است. حزب دست راستي ليبرال دموكرات به 
رهبري آبه شينزو، مدت هاست كه تالش دارد تا تغييراتي 
در قانون اساسي ايجاد كرده و آن را اصالح كند، قانوني كه 
به عقيده اين حزب توسط افراد خارجي وضع شده است. 
با وجود تسلط سياس��ي حزب ليبرال دموكرات در دوره 
پس از جنگ و تغيير شرايط امنيتي اين كشور، نمايندگان 
موافق هرگز موفق نشده اند تا در انتخابات  اكثريت الزم را 
براي اصالح قانون اساسي به دست آورند چرا كه اين مساله 

هيچ گاه جزو اولويت هاي مردم ژاپن نبوده اس��ت. البته 
داليل قابل قبولي براي توجيه اين امر وجود دارد. پيش از 
همه، قانون اساسي فعلي ژاپن مانع از بازگشت احتمالي 
نظامي گري به اين كشور مي شود، اين نظامي گري در زمان 
جنگ جهاني دوم به توسعه طلبي انجاميد كه در نهايت به 
شكست ژاپن ختم شد. عالوه بر اين، سياستمداران ژاپني 
نتوانسته اند به مردم اين كشور نشان دهند كه ژاپن با يك 
نيروي نظامي منظم شرايط بهتري خواهد داشت؛ به ويژه با 
توجه به اينكه نيروهاي موسوم به دفاع از خود )اس دي اف( 
امروزه يكي از پيشرفته ترين پايگاه هاي نظامي در جهان 
هستند.  اما آبه شينزو تسليم نش��ده است. او حتي پس 
از انتخابات اخير گفته كه آراي صندوق هاي راي نش��ان 
مي دهد راي دهندگان خواس��تار تجدي��د نظر در قانون 
اساسي هستند. پيشنهاد آبه در پيش گرفتن رويكردي 
مهار شده است. آبه به جاي ايجاد ارتش تمام عيار خواستار 
گفتمان جديدي اس��ت كه به ويژه موجوديت نيروهاي 
دفاعي را تاييد مي كند . استدالل او اين است كه بر اساس 
قانون اساسي فعلي، حتي وجود نيروي دفاعي نيز خالف 
است و بايد از ميان برود. اين نكته را به ياد داشته باشيد كه 
هيچ يك از چهره هاي اصلي اين مساله را به عنوان اقدامي 
عملي مطرح نكرده اند و حتي متحدان سياسي آبه، اين 

منطق را زير سوال برده اند. 
برخي تحليلگران معتقدند آبه به جاي تالش براي اصالح 
مس��تقيم ماده ۹، به دنبال تغييري اس��ت ك��ه تا حدي 
بحث برانگيز نباشد. »س��اداكي نوماتا« ديپلمات سابق 
ژاپني، مي گويد: »آبه ديگر براي ايجاد ارتشي متداول كه 
فرماندهي كل آن را بر عهده داش��ته باشد اصراري ندارد، 
ارتشي كه مردم مقاومت قابل توجهي نسبت به آن دارند 

اما هدف آن اصالح وضعيت موجود است.« 
برخي ديگر نيز بر اين باورند ك��ه آبه انگيزه هاي پنهاني 
دارد. يك محقق حقوقي مي گويد پيشنهاد آبه در مورد 
نيروهاي دفاعي در واقع تالشي است براي تغيير بنيادين 
قانون اساسي. در سال ۲۰۱۵ قانوني تصويب شد كه برخي 
ناظران آن را اين گونه تفس��ير كردند كه از اين نيروهاي 

دفاعي اجازه جنگ هاي برون مرزي نيز خواهند داشت. 
اما راه آبه شينزو براي رس��يدن به راي اكثريت پارلمان، 
راه پرتنشي است. حزب اصلي مخالف با هرگونه تغيير در 
قانون اساسي مخالفت مي كند و حتي حزب كوميتو، حزب 
متحد آبه، درباره تغيير قانون اساسي نگرشي منفي دارد. 
اين در حالي است كه بدون حمايت حزب كوميتو آبه هيچ 
شانسي براي تصويب اين اليحه در مجلس نخواهد داشت.

يكي ديگر از مشكالت آبه شينزو اين است كه در صورت 
فراخ��وان براي برگزاري همه پرس��ي، عم��وم مردم چه 
تصميمي در اين باره خواهند گرفت. نظرسنجي ها نشان 
مي دهد كه ۵۶ درصد از مردم ژاپن مخالف اصالح ماده ۹ 

و فقط ۳۲ درصد موافق اصالح اين ماده هستند. 
با اين حال نتايج انتخابات اخير در ژاپن يك پيام ضمني 
دارد و آن اين است كه مردم ژاپن حتي پس از شش ونيم 
سال زمامداري، همچنان آبه ش��ينزو را دوست دارند اما 
نسبت به هرگونه تالش او براي استفاده از قانون اساسي 
در جهت تقويت چهره خود بسيار محتاط هستند. اين در 
حالي است كه شكست در چنين همه پرسي مي تواند تمام 
ميراث آبه را بر باد دهد و هيچ رهبري نيس��ت كه چنين 

چيزي را براي ميراث خود بخواهد. 

نويسنده:  لطيف نكويي|
آتشي كه چند روزي است نفس جنگل هاي آمازون را به 
تنگ آورده ناشي از سهل انگاري يا رخداد عادي نيست؛ بلكه 
تداوم سياست هاي منفعت طلبانه سران برخي كشورهاست 
كه همه چيز، حتي رعايت مسائل محيط زيستي را مانعي 
براي رسيدن به منافع اقتصادي لحظه اي  دانسته و برنامه 
خود را ب��ر بي توجهي به قوانين بين الملل��ي پايه گذاري 
كرده اند. جنگل هاي آم��ازون به عنوان يكي از مهم ترين 
منبع هاي تامين اكسيژن جهان، در بخش سرزميني برزيل 
همچنان با وجود اقدامات انجام شده  در حال سوختن است. 
تصاوير ماهواره اي فقط در سال جاري ميالدي بيش از ۴۱ 
هزار مورد آتش سوزي در منطقه آمازون را ثبت كرده كه 

بيش از نيمي از اين موارد، در ماه جاري روي داده است.
آمازون در امريكاي جنوبي در كشورهاي برزيل، ونزوئال، 

كلمبيا، پاراگوئه، پرو و بوليوي گسترده است.
طبق اعالم »موسسه ملي برزيل در امور تحقيقات فضايي« 
)آي ان پي اي( در بخش جنگل هاي باران زا آمازون از دي ماه 
۹۷ تا اول شهريور امسال، ۷۵ هزار و ۳۳۶ فقره آتش سوزي 
رخ داده است. سطح آتش س��وزي در آمازون به اندازه اي 
رسيده كه جز هفت استان برزيل، مناطق جنگلي بوليوي 
و پاراگوئ��ه را نيز دچار كرده و دود آت��ش  از فاصله ۲۷۰۰ 

كيلومتري به شهر سائو پائولو برزيل نيز رسيده است.
بي توجهي به رعايت مسائل محيط زيست سبب شده تا 
اين حادثه در صدر توجه رسانه هاي جهان و سران برخي 
كش��ورها به ويژه اروپا در نشست سران گروه ۷ قرار گيرد. 
اجالس سه روزه گروه هفت با شركت رهبران كشورهاي 
امريكا، ژاپن، آلمان، فرانسه، ايتاليا، انگليس و كانادا در شهر 

ساحلي بياريتس در جنوب غرب فرانسه برگزار شد.
امانوئل مكرون رييس جمهوري فرانسه ميزبان اين دوره 
سران اين گروه، حساسيت خاص خود نسبت به مسائل 
زيس��ت محيطي را با واكنش هاي خود ب��روز داد. وي در 
توئيتي، آتش سوزي در جنگل هاي آمازون را يك »بحران 
بين المللي« دانست و تاكيد كرد كه اين مساله بايد در صدر 

موضوع هاي مورد بررسي اجالس گروه ۷ قرار گيرد.
واكنش حمايتي ديگر كشورها از جمله آلمان و انگليس، 
سبب شد تا در نشست سران گروه ۷ درباره مسائل مربوط 
به آب وهوايي و گوناگوني زيستي، به آتش سوزي جنگل هاي 
آمازون نيز پرداخته شود. به گفته مكرون، سران كشورهاي 
عضو گروه ۷ وعده داده اند نزديك به ۲۲ ميليون دالر براي 

كمك به مقابله با آتش س��وزي در جنگل ه��اي آمازون 
اختصاص دهند. به گفته وي، اين مبلغ به طور عمده براي 
تامين هزينه پرواز هواپيماهاي بيش��تر آتش نشاني »به 
سرعت« در دس��ترس خواهد بود. ضمن آنكه كشورش 
»حمايت ملموس نظامي در منطقه را در ساعات آينده ارايه 
خواهد كرد.« رهبر برزيل پيش از اين گفته بود كه كشورش 
از منابع كافي براي مقابله با آتش سوزي در چنين ابعادي 
برخوردار نيست. مكرون با اين توصيف كه آمازون، »ريه« 
زمين است، گفته، رهبران اين گروه همچنين امكان حمايت 
مشابه در آفريقا را كه متحمل آتش سوزي در جنگل هاي 

باراني است، مورد بررسي قرار مي دهند.

  غيبت معنادار ترامپ در نشست زيست محيطي
مساله مهمي كه در آخرين نشست س��ران گروه ۷ مورد 
توجه قرار گرف��ت، غيبت رييس جمه��وري امريكا بود؛ 
هرچند مكرون گفته ب��ا »دونالد ترام��پ« در مورد اين 
مساله گفت وگوهاي مشروحي داشته و ترامپ نيز از اين 
ابتكارعمل گروه ۷ حمايت كرده، اما بهانه غيبتش در اين 
نشست را ديدارهاي دوجانبه با سران برخي كشورها اعالم 
شده اس��ت. در اين رابطه كاخ سفيد نيز در توجيه غيبت 
ترامپ در اين نشست مهم، همزماني ديدار دوجانبه با سران 
آلمان و هند را اعالم كرد اما انتش��ار عكس هاي مربوط به 
نشست آب وهوايي نشان داد جز ترامپ، سران هر دو كشور 
آلمان و هند به همراه ديگر رهبران شركت كننده در اين 
نشست، حضور دارند. كاربران شبكه هاي اجتماعي با انتشار 
عكس حضور رهبران آلمان و هند در نشست آب وهوايي، 
به دروغگويي كاخ سفيد اشاره كرده و آن را مورد تمسخر 
قرار داده ان��د. موضوع ديگر اينكه، طب��ق اعالم گاردين، 
طرح موضوع مسائل زيست محيطي در نشست گروه ۷، 
سبب واكنش كاخ سفيد شده بود به گونه اي كه ترامپ از 
همان ابتدا مكرون را متهم كرد كه به دنبال مطرح كردن 
موضوع هاي حاشيه اي و غير مهم همچون تغييرات اقليمي 
است؛ در حالي كه رييس جمهوري فرانسه اعالم كرد چنين 
مسائلي براي اين نشست مطرح نشده بود. اختالف پاريس 
و واشنگتن در اين زمينه سبب شد تا مكرون تصميم بگيرد 
از خير بيانيه نهايي بگذرد زيرا همان طور كه پيش بيني 
مي شد، رييس جمهوري امريكا در نشست مربوط به مسائل 
زيست محيطي شركت نكرد، زيرا تجربه اقداماتش نشان 

داده تمايلي براي همكاري در اين زمينه ندارد.

تارنماي شبكه سي ان ان نيز در گزارشي با يادآوري حضور 
نيافتن ترامپ در نشست مربوط به مسائل اقليمي و آب و 
هوايي اجالس گروه ۷ و شركت يك مقام ديگر كاخ سفيد، 
يادآورشد كه رييس جمهوري امريكا بارها درباره تغييرات 
آب وهوايي ابراز ترديد كرده و آن را فريب ابداع شده از سوي 
چين توصيف كرده است. به نوشته اين رسانه امريكايي، همه 
شواهد اين حقيقت را نشان مي دهد كه ترامپ نمي خواسته 
در اجالس »گروه ۷« حضور يابد؛ ضمن آنكه تمايل دارد 
دستكم به صورت نمايشي نشان دهد كه رابطه خوبي با ديگر 
رهبران دارد. اين مساله به خوبي نشان مي دهد كه در بررسي 
داليل تخريب محيط زيست و آتش س��وزي در مناطق 
مختلف از جمله امريكاي جنوبي، چگونه سياست هاي ضد 
اقليمي سران برخي كشورها به ويژه امريكا، بر شعله ورتر 

شدن آنها تاثير زيادي دارد.

    ماجراي مخالفت ترامپ با مسائل محيط زيستي
مردادماه ۱۳۹۶ بود كه امريكا در نامه اي به س��ازمان ملل 
متحد تصميمش براي خ��روج از معاهده اقليمي پاريس 
را به طور رس��مي اعالم كرد. خروج از اين پيمان، از جمله 
وعده هاي انتخاباتي دونالد ترامپ ب��ود. بهانه او براي اين 
مساله، آسيب ديدن اقتصاد امريكا به دليل مشاركت در 

كاهش ميزان توليد دي اكسيدكربن بود.
در 8 سال دولت اوباما، قوانين داخلي امريكا بيشتر به محيط 
زيس��ت پرداختند و در فضاي بين المللي نيز دولت قبلي 
در پيش بردن اقدام هايي براي كاه��ش گازهاي آالينده 
مش��اركت داش��ت. اما ترامپ برخالف دولت اوباما بارها 
گفته، به حرف دانشمندان درباره بسياري از مسائل زيست 
محيطي اعتقادي ندارد. بر همين اس��اس بود كه اقدام به 

خروج از پيمان آب وهوايي پاريس كرد.
توافق پاريس ذيل چارچوب پيمان نامه س��ازمان ملل در 
تغيير اقليم )UNFCCC( در رابطه با كاس��تن از انتشار 
گازهاي گلخانه اي، سازگاري و امور مالي است كه از سال 
۲۰۲۰ شروع مي شود. تا س��ال ۲۰۱۷، ۱۹۵ كشور عضو 
تغيير اقليم )UNFCCC( اين پيمان را امضا و ۱۴۷ كشور 

آن را به تصويب مجلس خود رسانده اند.
امريكا در زمان رياست جمهوري »باراك اوباما« تعهد داده 
بود تا ۱۰ س��ال آينده بيش از ۲۶ درصد از انتشار گازهاي 
گلخانه اي ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي را بكاهد. 
هدف توافق پاريس اين است كه تا سال ۲۰۳۰ ميانگين 

حرارت زمين از ۲ درجه سانتيگراد نسبت به شروع انقالب 
صنعتي باالتر نرود. هرچند از نظر اجرايي، خروج امريكا از 
پيمان پاريس پيش از اواسط پاييز سال ۲۰۲۰ نخواهد بود 
كه در اين صورت با آغاز به كار رييس جمهور بعدي همزمان 
خواهد شد كه امكان انتخاب نشدن ترامپ نيز وجود دارد.

ترامپ در ادامه سياس��ت هاي ضد محيط زيستي خود، 
فروردين ماه ۱۳۹۶ با امضاي يك فرمان اجرايي، بخش هاي 
مهمي از برنامه هاي دولت باراك اوباما براي مقابله با گرمايش 
جهاني را لغو كرد. با اين تصميم، برنامه انرژي پاك در اين 
كشور متوقف شد. رييس كاخ سفيد تاكيد كرده »قوانين 
سبز« را كه از نگاه او به اقتصاد آسيب مي زنند، متوقف كند.

رويكرد ضد محيط زيس��تي ترامپ س��بب ش��ده تا در 
اجالس ها و نشست هاي با همين موضوع، رييس جمهوري 
امريكا در برابر سران ديگر كشورها در موضع منزوي قرار 
گيرد. در همين نمونه اجالس س��ران گروه ۷ نيز چنين 
روندي مشاهده شد. ترامپ معتقد است كه مسائل زيست 
محيطي به ويژه تغييرات آب وهوايي حقه اي بيش نيست و 
هشدار دولت ها درباره تاثيرات شديد و مخرب گرم شدن 
كره زمين را چيزي جز ضرر به منافع اقتصادي كشورش 
نمي داند. در واقع سياستي كه او در بخش محيط زيست 
نيز دنبال مي كند، همس��و با هدف گذاري »اول امريكا« 
براي رس��يدن به همه منافع تجاري و اقتصادي و از هر 
راه ممكن است. حتي براي ترامپ مهم نيست كه نابودي 
جنگل هاي آمازون چه تاثيري بر وضعيت اقليمي جهان 
مي گذارد. از نگاه كارشناسان زيست محيطي، جنگل هاي 
استوايي آمازون به دليل وسعت توليد اكسيژن، براي محيط 
زيست زمين بسيار حياتي بوده و ويراني آن مانع بزرگي در 

مقابله با گرم شدن زمين است.

  فرجام سخن
اكنون بخش بزرگي از مناطق جن��وب آمازون به ويژه 
در برزيل و پانتانال )بزرگ ترين پهنه تاالب گرمسيري 
جهان( را ش��عله هاي آتش فرا گرفته است. در بوليوي 
و پاراگوئ��ه نيز وضع بهتر از اين نبوده و و آتش س��وزي 
تا منطقه مرزي با آرژانتين نيز پيش رفته اس��ت. با اين 
حال براساس اطالعات سازمان هاي هوا فضايي و تصاوير 
ماهواره اي ناسا شدت آتش سوزي ها مانند برزيل نيست. 
آمازون با ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار كيلومترمربع در 8 كشور 
امريكاي جنوبي، بزرگ ترين جنگل باران زاي جهان در 
شمال اين قاره است كه سهم برزيل از آن به ۶۰ درصد 
مي رسد. در اين منطقه نزديك به ۲۴ ميليون نفر ساكن 
هستند كه ش��امل ۱8۰ قبيله بومي نيز مي شود. طبق 
پيش بيني صندوق جهاني طبيعت، ۲۵ درصد اكسيژن و 
۲۰ درصد آب شيرين دنيا را اين جنگل ها توليد مي كنند. 
آمازون با ميزان آب و كربني كه در خود دارد سبب كند 
ش��دن گرمايش زمين مي ش��ود. در اين جنگل ها سه 
ميليون گونه گياهي و جانوري و يك ميليون انسان بومي 
زندگي مي كنند. با توجه به سياست هاي برخي كشورها 
به ويژه دولت هاي افراطي كه رسيدن به منافع اقتصادي 
را اولويت اصلي خود قرار داده و توجهي به مسائل زيست 
محيطي و آب وهوايي ندارند، كارشناسان و پژوهشگران 
آب وهوايي هشدار داده اند پيامد بي توجهي به تغييرات 
اقليمي و محيط زيست، دمينو وار دامن اقتصاد جهان 
را هم خواهد گرفت و روزي خواهد رس��يد كه افسوس 
كوتاهي در توجه به اين موض��وع، با صرف هزينه هاي 

صدها ميلياردي نيز قابل جبران نخواهد بود. 
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نيجريه از گروه هاي 
صلح آميز، شورشي مي سازد

ابوجا، پايتخت نيجريه، در هفته هاي اخير صحنه 
چندين درگيري خش��ونت آميز بين نيروهاي 
امنيتي و تظاهرات كنندگان شيعه بود و مقامات 
را وادار ك��رد از ۱8 ژوئيه تظاه��رات در مقابل 
ساختمان هاي دولتي را ممنوع كنند. تنش ها 
۲۲ ژوئيه و وقتي تش��ديد ش��دند كه نيروهاي 
امنيتي به روي پيروان جنبش اسالمي نيجريه 
آتش گشودند. در جريان اين سركوب ۱۳ نفر از 
جمله يك خبرنگار كه در حال پوشش خبري 

درگيري ها بود، كشته شدند.
به گزارش ديپلماسي ايراني به نقل از استرتفورد، 
تاكنون مطالب��ات تظاهركنن��دگان عمدتا بر 
درخواس��ت آزادي ش��يخ ابراهي��م زكزاكي، 
رهبرش��ان و همچنين آزادي هاي سياس��ي و 
مذهبي تمركز داش��ته اس��ت. اما هرچه دولت 
نيجريه با خشونت بيش��تري به اين تظاهرات 
واكنش نشان مي دهد، تهديد افراطي و تبديل 
شدن آنها به يك گروه ش��به نظامي را تشديد 
مي كن��د؛ در س��ال ۲۰۰۹ در رابطه ب��ا رهبر 

بوكو حرام هم همين اتفاق رخ داد.
در بررس��ي اين مساله، مهم اس��ت كه ابتدا به 
تاريخچه جنبش اس��المي نيجريه و همچنين 
تحوالتي ك��ه به اتفاقات اخي��ر در ابوجا منجر 

شدند نگاهي انداخته شود: 
۱. رسالت جنبش اس��المي نيجريه چيست؟ 
اهداف جنب��ش اس��المي نيجريه با توس��عه 
اسالم ش��يعه در اين كشور اس��ت. اين ايده ها 
توسط شيخ ابراهيم زكزاكي، بنيانگذار و رهبر 
ايدئولوژيك گروه، مطرح شده كه طبق برخي 
گفته ها، از انقالب اسالمي ايران در سال ۱۹۷۹ 
تاثيرپذيرفته است.شيخ زكزاكي پيش از آنكه 
در س��ال ۱۹8۰ به نيجريه بازگ��ردد و درصدد 
ترويج اسالم شيعه برآيد، به ايران سفر كرده و 
در آنجا به يك روحاني شيعه تبديل شده است.

۲. پيروان جنبش اسالمي نيجريه چه كساني 
هس��تند؟ تقريبا نيمي از جمعي��ت نيجريه به 
اسالم سني اعتقاد دارند و تقريبا نيم ديگر آن را 
مسيحيان تشكيل مي دهند. در سال هاي پس 
از سرنگوني رژيم شاهنشاهي ايران و جايگزيني 
آن با جمهوري اس��المي، موعظه هاي ش��يخ 
زكزاكي درباره اس��الم شيعه و جذابيت انقالب 
ايران به ويژه در مي��ان نيجريه اي هاي محروم 
از حق راي به س��رعت مورد توجه واقع شدند. 
هنوز مشخص نيست كه جمعيت شيعه نيجريه 
دقيقا چقدر اس��ت يا جنبش اسالمي نيجريه 
دقيق��ا چقدر حام��ي دارد؛ در مي��ان حاميان 
اين گروه شماري از س��ني هاي نيجريه اي هم 
هستند. تصور بر اين است كه شمار حاميان اين 
جنبش به چند ميليون نفر مي رسد كه از لحاظ 
جغرافيايي در ش��مال غرب��ي نيجريه متمركز 
هستند كه از ديرباز يكي از فقيرترين مناطق در 

اين كشور بوده است.
۳. جنبش اس��المي نيجريه و حامي��ان آن به 
چه چيزي اعتراض دارند؟ تظاهرات كنندگان 
آزادي شيخ زكزاكي را كه در سال ۲۰۱۵ بدون 
محاكمه بازداش��ت شد، خواس��تار هستند. با 
وجود آنكه دادگاه عالي نيجريه در سال ۲۰۱۶ 
حك��م آزادي او را ص��ادر كرد، ش��يخ زكزاكي 
همچنان در مكاني نامعلوم زنداني است. دولت 
ادعا مي كند ك��ه صالحيت آزاد كردن ش��يخ 
زكزاك��ي را ندارد و مس��ووليت محاكم��ه او با 
دادگاه ايالتي كادوناست. در نتيجه، طرفداران 
جنبش اسالمي نيجريه اعالم كردند كه به هر 
قيمتي تا زمان آزادي او به تظاهرات خود ادامه 

خواهند داد.
۴. چرا تظاهرات مستعد خشونت است؟ جنبش 
اسالمي نيجريه اساس��ا يك گروه شبه نظامي 
مسلح نيس��ت. با اين حال، براي كشور نيجريه 
تفك��ر وجود يك گروه سياس��ي طرفدار تغيير 
اصال خوشايند نيس��ت. به همين دليل، از دهه 
۱۹۹۰ كه گروه طرفداران بس��ياري پيدا كرد، 
دولت پيوسته در تالش بوده تا فعاليت هاي آن را 
مختل كند. اين مساله به يكسري خشونت هاي 
دوره اي گاه��ي اوقات ب��ا خونريزي هاي قابل 
توجه انجاميده اس��ت. طبق برخ��ي برآوردها، 
در تظاه��رات س��ال ۲۰۱۵ و بالفاصله پس از 
دس��تگيري ش��يخ زكزاكي حدود ۳۵۰ نفر از 
طرفداران جنبش اسالمي نيجريه كشته شدند. 
از آن زمان تاكنون اعتراض ها چندين مرتبه به 
خشونت كشيده شدند و بيش��تر آنها در ايالت 
شمال غربي كادونا بودند. با اين حال، طرفداران 
جنبش اس��المي نيجريه در ماه ژوئيه تصميم 
گرفتند كه اعتراض هاي خود را به ابوجا، پايتخت 
نيجريه، بكش��انند كه نتيجه آن درگيري هاي 

خشونت آميز و خونين اخير بود.

  تبعات خشونت دولت نيجريه 
دولت نيجريه س��عي كرد با دس��تگيري شيخ 
زكزاكي و واكنش شديد به اعتراضات، مرزهاي 
سركوب خشونت آميز و اعمال آزاد قوانين را در 
تالش ها براي محدودسازي دستوركار جنبش 

اسالمي نيجريه بررسي كند. 
زنداني شدن ش��يخ زكزاكي يكي از جنبه هاي 
اصل��ي فعاليت هاي جنبش اس��المي نيجريه 
را تش��كيل داده و از داليل اصلي برخوردهاي 
مكرر آن با نيروهاي امنيتي بوده اس��ت. تا اين 
لحظه، معترضان ش��يعه هن��وز در برابر دولت 
نيجريه اسلحه به دست نگرفته اند. با اين حال، 
روي آوردن دول��ت به اقدامات خش��ونت آميز 
و ش��ديداللحن عليه اراده بخش��ي از جمعيت 
نيجري��ه، با خط��ر تظاه��رات و درگيري هاي 
خشونت آميز همراه خواهد بود. دولت نيجريه با 
اين رويكرد خطر كاشتن بذر افراط گرايي را به 

جان خريده است.
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بايدها و نبايدها در برخورد با كسب وكارهاي نوپاي فناوري اطالعات؛ 

موانع استارتاپ ها  در مسير تك شاخ شدن برجاست
گروه دانش و فن |

اهميت نقش استارتاپ ها در رشد اقتصاد ديجيتال، 
دولتي ها و همچنين بخش خصوص��ي را وادار كرده 
نگاه ويژه اي به كس��ب وكارهاي نوپاي حوزه فناوري 
اطالعات داشته باشند، هرچند هنوز هم موانع زيادي 
در مسير استارتاپ ها وجود دارد كه تا زمان پرداختن 
به اين موارد، نمي توان انتظار درخش��يدن در آسمان 

فناوري اطالعات را از آنها داشت.
استارتاپ  ها يا شركت هاي  نوپا، كسب وكارهايي هستند 
كه گام هاي ابتدايي را در مسير كارآفريني بر مي دارند 
و با وجود اين، ايده هايي ريس��ك پذيري كه منجر به 
توليد راه حل هاي نوآورانه و دوام پذير براي حل يك نياز 
در بازار مي شود، مسير رو به رشدي را برايشان ايجاد 
مي كند. اگرچه استارتاپ ها مي توانند در هر حوزه اي 
ايجاد ش��وند، اما اين اصطالح اغلب به ش��ركت هايي 
اطالق مي ش��ود كه رشد س��ريعي دارند و در زمينه 

فناوري فعاليت مي كنند.
 اس��تارتاپ هاي حوزه فناوري اطالعات، به واس��طه 
نوآوري هايي كه در اين حوزه وجود دارد و پتانسيلي 
كه شركت هاي نوپا در مواجهه با اين نوآوري ها از خود 
نشان مي دهند، مي توانند راهگشاي خوبي براي رشد 
اقتصاد ديجيتال در كشور محس��وب شوند. با وجود 
اين، س��رمايه گذاري روي استارتاپ ها به خودي خود 
كاري ريسك پذير محسوب مي ش��ود، زيرا در حالي 
كه اين ش��ركت هاي نوپا از زمان راه اندازي تا رسيدن 
به مرحله سوددهي راه زيادي پيش رو دارند، بسياري 
از آنها عطاي پيش��رفت را به لقايش مي بخشند و در 
همان ابتداي مسير و حتي پيش از آنكه به مرحله  اي از 
موجوديت به عنوان يك شركت رسيده باشند، اعالم 
شكست مي كنند. در اين ميان شركت هايي هم هستند 
كه آهسته و پيوسته به مسير خود ادامه مي دهند كه 
ش��ايد نتوان انتظار رشد سريع را از آنها داشت و البته 
براي برخي از ش��ركت ها هم از هم��ان ابتدا آينده اي 
روشن تصور مي شود و بدين ترتيب پس از مدتي كوتاه 
به سودهاي چند ميلياردي مي رسند و به تك شاخ هاي 

حوزه تبديل مي شوند.
اخيرا اقداماتي در راس��تاي تس��هيل ش��رايط براي 
استارتاپ ها انجام شده است. به نظر مي رسد جهرمي 
كه جوان تري��ن وزير كابينه دولت به ش��مار  مي رود، 
توجه ويژه اي به جوان ها دارد و اين موضوع كار را براي 
استارتاپ ها كه در غالب موارد از نيروهاي جوان تشكيل 
شده اند، آسان تر مي كند. حضور پررنگ استارتاپ ها 
در نمايشگاه الكامپ به عنوان بزرگ ترين و مهم ترين 
نمايش��گاه حوزه فناوري اطالعات يكي از آثار توجه 
به ش��ركت هاي نوپا به ش��مار مي رود. اين حضور در 
سال هاي گذشته به تدريج افزايش يافته و اگرچه بخش 

خصوصي سردمدار الكامپ و رونق حضور استارتاپ ها 
در اين نمايشگاه است، موجب شده مسووالن دولتي 

هم نگاه ويژه اي به اين شركت ها داشته باشند.
با توجه به اهميت ورود اس��تارتاپ ها به حوزه اقتصاد 
ديجيتال و دست يابي به اين مفهوم، مسووالن در كشور 
بايد وظيفه تسهيل قوانين و تامين مالي استارتاپ ها 
را ب��ر عه��ده بگيرن��د و بدين ترتيب راه را ب��راي اين 
كسب وكارهاي نوپا باز كنند. همانطور كه محمدجواد 
آذري جهرمي- وزير ارتباطات و فناوري اطالعات- راه 
نجات اقتصاد كشور را توجه به تحول ديجيتال مي داند. 
او پيش از اين در جلسه هم انديشي سرمايه گذاري هاي 
خطرپذير اظهار كرده بود: »تحريم ها با وجود مشكالتي 
كه ايجاد مي كنند، فرصت بي نظيري ايجاد كرده كه 
با اس��تفاده از اين فرصت بايد به ارتقاي بيشتر حوزه 
كسب وكارهاي نو بپردازيم. وضعيت حال حاضر كشور 
مديران و دستگاه ها را مجبور به حركت در مسير تحول 
ديجيتال مي كند و كساني كه فهم موقعيت شناسي و 
اقتصادي دارند در چنين ش��رايطي اميدوار هستند. 
نظام بهره وري در تمام عرصه ها دچار مشكل است، اما 
بزرگ ترين اميد در استارتاپ ها و كسب وكارهاي نوپا 
مبتني بر خالقيت وجود دارد كه نظام آنها بر ارتقاي 

بهره وري استوار است. تحول ديجيتال بايد به ارتقاي 
بهره وري در حوزه هاي كشاورزي، سالمت، انرژي، آب 
و برق و بسياري زيرساخت هاي ديگر، كمك كند. در 
اين حوزه موانع گذشته پيش روي استارتاپ برداشته 
ش��ده و گامي به جلو رفته اي��م و مقاومت هايي كه در 
گذشته وجود داش��ت تا حد بس��ياري از بين رفته و 

فرهنگ پذيرش استارتاپ ها ايجاد شده است.« 
از طرف��ي ابوالحس��ن فيروزآب��ادي- ريي��س مركز 
ملي فض��اي مجازي- با اين اعتق��اد كه تصدي گري 
دولتي در استارتاپ ها وجود ندارد، گفته بود: »نقش 
دولت ها تسهيل گري اس��ت و كمك كردن به ايجاد 
نهادهاي كمك كنن��ده مانند س��رمايه گذاري هاي 
خطرپذير و تسهيالت بانكي و تامين بازار مناسب براي 
استارتاپ هاست كه تالش مي كند اين كار را انجام دهد. 
مشكلي كه در حال حاضر وجود دارد، مشكل تامين 
مالي است كه در كشور ما بسيار گران است. اين باعث 
مي شود استارتاپ ها ملزم شوند از خودشان خالقيت 

زيادي نشان دهند.«
امير ناظمي- رييس س��ازمان فناوري اطالعات- نيز 
اخيرا با اش��اره ب��ه فعاليت اس��تارپ آپ ها بيان كرد: 
»هر اس��تارتاپ با عملك��رد و ارايه خود، مس��ووليت 

اجتماعي توس��عه يك رويكرد سياست گذارانه را نيز 
دارد. استارتاپ ها مثل هر شركت يا فعاليت اجتماعي 
داراي آثار جانبي متعددي هس��تند؛ كه يكي از آنها 
افزاي��ش تمايل به نوآوري اس��ت و ديگ��ري تاثير بر 
ادراك از تغيي��رات جهاني و سياس��ت هاي متناظر 
با آن.« همچنين اعالم ش��د اس��تارتاپ هاي برتر در 
حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات با حمايت سازمان 
فناوري اطالعات ايران، به كشورهاي ارمنستان، عراق 

و آذربايجان سفر  مي كنند. 
سازمان فناوري اطالعات در فراخواني اعالم كرده كه 
»اين س��ازمان با هدف كمك به توس�عه كسب و كار 
استارتاپ هاي حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در 
سطح بين المللي، در نظر دارد گروهي از استارتاپ هاي 
فعال را در قالب هيات همراه وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات و ريي��س صندوق نوآوري و ش��كوفايي به 
كشورهاي ارمنستان، عراق و آذربايجان اعزام كند.« 
از اين رو در كه استارتاپ هاي واجد شرايط مي توانند با 
ارسال نامه رسمي به سازمان فناوري اطالعات ايران، 
آمادگي خود را براي حضور در هيات اعزامي به هر يك 
از كشورها، اعالم كنند. شرايط حضور استارتاپ ها در 
هي��ات، دارا بودن بيش از 10 هزار نصب اپليكيش��ن 

اس��تارتاپ مربوطه، دارابودن راب��ط كاربري )UI( به 
زب��ان ارمني، عرب��ي و آذري و پرداخ��ت هزينه هاي 
مربوطه است، البته شركت هاي دانش بنيان مي توانند 
از تسهيالت صندوق نوآوري و شكوفايي استفاده كنند. 
يكي ديگر از اقدامات دولتي در زمينه تس��هيل گري 
مس��ير اس��تارتاپ ها، ايجاد طرح نوآفرين است. اين 
طرح با هدف حمايت از كس��ب و كارهاي نوپا از سوي 
وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات از 19 تير ماه 
امس��ال آغاز به كار كرد تا با بهره گيري از سامانه هاي 
مربوطه، ش��رايط براي كارآفريني و ايجاد اشتغال در 
حوزه فناوري اطالعات تسهيل شود. به گفته مسووالن، 
در طرح نوآفرين تس��هيالتي چون معافيت ماليات و 
بيمه اي براي استارتاپ ها وجود دارد و با احداث پارك 
اقتصاد ديجيتال، اس��تارتاپ هايي كه درآمد ساالنه 
آنها به ۵00ميليون تومان برسد، مي توانند با استفاده 
از امكانات اي��ن پارك ها درآمد خود را به پنج ميليارد 
تومان برسانند و به مرحله بلوغ رسيده و روي پاي خود 
بايستند.  همچنين سامانه ملي ايران نوآفرين، توسط 
س��ازمان فناوري اطالعات ايران با همكاري معاونت 
علمي و فرهنگي رياس��ت جمهوري، س��ازمان نظام 
صنفي رايانه  اي كشور و صندوق نوآوري و شكوفايي 
كشور راه  اندازي شد. برخي از ماموريت هاي اين سامانه، 
ساده سازي، ايجاد شفافيت و يكپارچه سازي فرآيند 
ارايه خدمات، تسهيل سرمايه گذاري در شركت هاي 
نوپا و ارايه مشوق ها به آنها، تسهيل ارتباط فعاالن حوزه 
كارآفريني با مراكز دانشگاهي، علمي تحقيقاتي و مراكز 
رشد و ايجاد و تش��ويق كسب وكارهاي نوآور وخالق 

عنوان شده است.
اگرچ��ه وزير ارتباط��ات از حذف موان��ع پيش روي 
استارتاپ ها س��خن مي گويد و تالش هايي هم براي 
اين موضوع انجام شده است، اما به نظر مي  رسد يكي 
از مهم ترين مواردي كه مانع كار كسب وكار هاس��ت، 
تصدي گري دولتي و قوانين سفت و سختي است كه 
در مسير آنها وجود دارد. وجود متوليان متفاوت براي 
دريافت مجوز كه ممكن اس��ت منجر به سردرگمي 
كس��ب وكارها ش��ود، مس��دود كردن وب سايت ها و 
اپليكيشن هايي كه هر روز بدون اطالع به استارتاپي 
كه در ابتداي مسير جلب مخاطب قرار دارد و با اين كار 
اعتماد مخاطب را سلب مي كند، موانع مالي و اجبار به 
پرداخت وام هايي با سودهاي سنگين كه شركت هاي 
بزرگ هم به سختي از عهده آنها برمي آيند، تنها بخشي 
از اين مشكالت هستند و زماني كه به اين مشكالت هم 
به درستي پرداخته شود، مي توان ادعا كرد بار سنگيني 
از دوش استارتاپ ها برداشته و مسير آنها براي تبديل 
كردنش��ان به تك ش��اخ هاي حوزه فناوري اطالعات 

هموار شده است.

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: ميزان خودكفايي 
كشور، توليد تجهيزات شبكه ثابت را در سال گذشته به عدد 
۷0 رساند و اكنون۷0 درصد تجهيزات توسعه شبكه ثابت 
توسط توليدكنندگان داخلي توليد مي شود. محمدجواد 
آذري جهرمي روز گذشته در حاشيه نشست هيات دولت، 
در پاسخ به اين پرسش كه به عملكرد توليدكنندگان داخلي 
در حوزه ارتباطات چه نمره اي مي دهد و اينكه چه انتقادي از 
عملكرد خود دارد، اظهار كرد: انتقاد را كه صدا و سيما مرتب 
مطرح مي كند و لزومي ندارد ما از خودمان انتقاد كنيم ولي در 
بحث رونق توليد ما در اين دوسال دو برنامه ويژه با سنديكاي 
توليدكنندگان مخابرات داشتيم. وي ادامه داد: يك واحد 
صنفي بسيار فعال و متصل به دانشگاه، با انگيزه و دلسوز در 
كنار ما هستند. خيلي تالش مي كنند و ما يك برنامه مشترك 
با آنها داشتيم. پارسال ۴۲ محصول استراتژيك توليد كردند. 
جهرمي افزود: ميزان خودكفايي كش��ور، توليد تجهيزات 
شبكه ثابت را در سال گذش��ته به عدد هفتاد رساند و االن 
۷0 درصد تجهيزات مورد نياز در توسعه شبكه ثابت كشور 
توسط توليدكنندگان داخلي قابل توليد است. وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات افزود: ما مصوبه اي را در كميسيون تنظيم 
مقررات داشتيم كه آنها از توليدكنندگان داخلي حمايت 

كنند و اپراتورها و شركت ها را موظف كنند و هم امتيازها و هم 
تنبيه هايي در نظر بگيرند كه محصوالت را از توليدكنندگان 
داخلي بگيرند. وي بيان كرد: نظارت بر استاندارد و كيفيت را 
به صورت جدي پيگيري كرديم و ۴0 محصول استراتژيك 
آنها پارسال رسيد و امس��ال در حال فروش است. جهرمي 
گفت: امس��ال هم ۵۲ محصول داشتند كه بخش زيادي از 
آن آماده شده و من به توليدكنندگان داخلي و اپراتورها كه 
همكاري مي كنند و محصوالت را مي گيرند نمره ۲0 مي دهم. 
البته ما در اين شرايط با محدوديت هاي بين المللي هم مواجه 
هستيم. فضاي خوبي است براي اينها كه بتوانند بازار بهتري 
كسب كنند. بنابراين به فعاالن اين صنعت در دانشگاه و در 

شركت هاي توليدي قطعا نمره ۲0 مي دهم.

رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
با اش��اره به ضريب نفوذ 1۲0 درصدي تلفن همراه در 
ايران، گفت: در حال حاضر ۲۵0 هزار برنامه كاربردي 
فعال در كش��ور وجود دارد كه با ايجاد بسترهاي ارايه 
خدمات و اشتغال زايي، كشور را در مسير توسعه قرار 
داده است. به گزارش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي، حسين فالح جوشقاني در نخستين همايش 
رجيس��تري تلفن همراه كش��ور كه در قزوين برگزار 
ش��د، با بيان اينكه طرح رجيستري در راستاي دولت 
الكترونيك ش��كل گرفته و در جهت شفاف س��ازي و 
زيربناي كار سالم در حوزه ارتباطات وفناوري اطالعات 
پيگيري مي شود، گفت: طرح رجيستري با مشاركت و 
همراهي گمرك، وزارت صمت و اپراتورهاي تلفن همراه 
دنبال مي شود تا ضمن اطالع از فرآيند كاالهاي وارداتي 
از قاچاق تلفن همراه نيز جلوگيري شود. معاون وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات تاكيد كرد: در چارچوب 
طرح رجيس��تري تلفن همراه با هم��كاري و اتصال 
دستگاه ها و نهادهاي مسوول در حوزه گوشي هاي تلفن 
همراه، بدون مداخله فيزيكي و قضايي از سرويس دهي 
به گوش��ي هاي قاچاق جلوگيري مي شود. وي اظهار 

كرد: از پايان ارديبهشت  ماه امسال براي حل مشكالت 
واردات گوش��ي با اتصال سامانه مسافربري به سامانه 
گذرنامه، مسافراني كه بطور قانوني وارد كشور مي شوند 
مي توانند يك دستگاه گوشي تلفن همراه وارد كرده و 
آن را در سامانه مسافري ثبت كنند. فالح با بيان اينكه 
هم اكنون 90 ميليون سيم كارت فعال در كشور وجود 
دارد كه ۷0 ميليون آن از خدمات نسل سوم و چهارم 
تلفن همراه بهره مند هستند، گفت: از يك سال پيش 
همكاري با ش��ركت اپل قطع و از دو ماه پيش شركت 
گوگل نيز بر روي گوشي هاي اندرويدي مشكالتي را 
ايجاد كرد كه اين مس��اله زنگ خطري بود براي ما تا 
بتوانيم با بومي سازي، سيستم عامل ملي را ايجاد كنيم 

تا در حوزه ارتباطات مورد تعرض قرار نگيريم. معاون 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در تشريح وضعيت 
شاخص هاي ارتباطي كشور اظهار كرد: امروز تمامي 
ش��هرها، ۳0 هزار روستا و ۳0 هزار كيلومتر از راه هاي 
ارتباطي كشور از پوشش نسل سوم و چهارم تلفن همراه 

بهره مند هستند.
فالح جوشقاني تصريح كرد: ارايه خدمات زيرساختي 
در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات محرك توسعه 
بوده و اش��تغال و كارآفريني قابل توجهي را در كشور 
فراهم آورده است. بنا بر اعالم سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي، وي سياست اصلي وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات را ايجاد زيرساخت هاي ارتباطي و 
فناوري اطالعات در كشور و توسعه آنها دانست و اظهار 
كرد: رش��د ش��اخص هاي حوزه تلفن همراه كشور از 
مصاديق توسعه به شمار مي رود. وي ضريب نفوذ تلفن 
همراه در كشور را 1۲0 درصد اعالم كرد و گفت: در حال 
حاضر ۲۵0 هزار برنامه كاربردي فعال در كشور وجود 
دارد كه آمار خيره كننده اي است و اهميت اين حوزه 
را نشان مي دهد كه با ايجاد بسترهاي ارايه خدمات و 

اشتغال زايي، كشور را در مسير توسعه قرار داده است.

توليد ۷۰ درصد تجهيزات شبكه ثابت در داخل كشور
وزير ارتباطات در حاشيه نشست هيات دولت مطرح كرد 

وجود ۲۵۰ هزار اپليكيشن داخلي در كشور 
توسعه كشور با ايجاد بسترهاي ارايه خدمات و اشتغال زايي
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خبر

رييس مركز تحقيقات فضايي از بومي س��ازي نسل 
چهارم س��امانه راديوس��وند خبر داد و گفت: تست 
ساخت نس��ل هاي پنجم و شش��م اين محصول در 

دست انجام است.
به گزارش پژوهشگاه فضايي ايران، اميد شكوفا از اتمام 
۳ پروژه سنجش از دور در حوزه كشاورزي، دو پروژه در 
زمينه اينترنت اشياء و تحويل گيري يك پروژه در زمينه 
ساخت ايستگاه زميني خبر داد و گفت: »فعاليت هاي 
مركز تحقيقات فضايي ايران در ارايه خدمات فضاپايه 
به ديگر ارگان ها و نهاده��ا در زمينه پايش محصوالت 
زراعي، پايش زمين، ارايه داده هاي الزم با اس��تفاده از 
تصاوير سنجش از دور براي كمك به مديريت بحران و 
نيز تخمين خسارات سيل اخير است. نخستين طرحي 
كه بطور كام��ل به مركز تحقيقات فضايي ابالغ ش��د، 
پروژه پايش محصوالت كش��اورزي غرب كش��ور بوده 
كه خوش��بختانه، تاكنون بيش از 90 درصد اين پروژه 
به انجام رسيده، گفت: بخش هاي باقيمانده اين پروژه، 
طي چند هفته آينده به اتمام خواهد رسيد. فعاليت هاي 
دامنه داري براي اين پروژه صورت گرفته كه مورد توجه 
مسووالن كشور اس��ت. به نحوي كه در يك بازه كوتاه، 
تعداد چش��مگيري از مس��ووالن رده باالي كش��وري 

شامل وزرا، معاونان، نمايندگان مجلس و مديران كل 
وزارتخانه هاي جهاد كش��اورزي، ني��رو، علوم، برنامه و 
بودجه، محيط زيست و نيروي انتظامي از دستاوردهاي 
اين پروژه و همچنين فعاليت هاي حوزه كشاورزي دقيق، 
شامل تعيين سطح زيركشت برنج در استان هاي ممنوع 
و ميزان آب مصرفي، ميزان توليد سيب زميني، تعيين 
سطح زيركشت محصوالت غيرمجاز و نظاير آن بازديد 
كردن��د.«   وي از انجام پروژه  ملي »تخمين خس��ارات 
سيل بهار 1۳9۸ در بخش كشاورزي«، به عنوان اولويت 
نخست فعاليت هاي جاري مركز تحقيقات فضايي ياد 
كرد و گفت: »پس از انج��ام اقدامات خودجوش پايش 
سيل هاي ويرانگر فروردين و ارديبهشت 1۳9۸ كه در 
راس��تاي كمك به مديريت بحران سيل انجام گرفت، 

مسووالن وزارت كشور به دليل دقت، صحت و كيفيت 
باالي نقشه ها و اطالعات ارايه شده از سوي پژوهشگاه 
فضايي ايران در فرآيند تعيين خسارات بخش كشاورزي 
شهرستان هاي س��يل زده آق قال و گميشان، تصميم 
گرفتند تا نقشه هاي تهيه شده توسط مركز تحقيقات 
فضايي، مبناي تشخيص ميزان خسارت سيل و پرداخت 
به كشاورزان كل كش��ور، به ويژه كشاورزان سه استان 
لرستان، خوزس��تان و گلس��تان قرار گيرد. اين پروژه 
هم اكنون با همكاري نيروهاي درون پژوهشگاه فضايي 
ايران و اس��تارتاپ هاي فضايي در دست اجرا است و تا 
نيمه دوم شهريور ماه امسال به اتمام مي رسد. همچنين 
با تفاهم نامه ميان پژوهش��گاه فضايي ايران و سازمان 
هواشناسي در جهت توس��عه سامانه هاي هواشناسي، 
مركز تحقيقات فضايي موفق شد پس از توليد سه نسل 
از سامانه بومي راديوسوند )ابزار اندازه گيري دما(، نسل 
چهارم اين محصول را با مشخصات بهتر از قبل كامل و 
نتايج آن را به مسووالن ذي ربط در سازمان هواشناسي 
ارايه كند. درحال حاضر، مشغول تكميل ساخت و تست 
نسل هاي پنجم و ششم اين محصول هستيم. همچنين، 
توس��عه نرم افزار اين س��امانه مطابق با استانداردهاي 

بين المللي به اتمام رسيده است.« 

پ��س از كش و قوس هاي فراوان س��رانجام زمان ارايه 
رم��زارز تلگرام با عنوان »گرم« تا حدودي مش��خص 

شده است.
 )Gram( آخرين بار كه خبرهاي مربوط به رمزارز گرم
در رسانه ها منتشر شد، گمانه زني هايي در مورد لغو اين 
پروژه به گوش مي  رسيد اما بر اساس گزارش ديجياتو 
به نقل از نيويورك تايمز، كمپاني تلگرام نخستين دور 

از رمزارز خود را طي دو ماه آينده عرضه خواهد كرد.
دليل اين ش��تاب به ضرب االجل��ي برمي گردد كه بر 
اس��اس آن اگر تلگرام تا 9 آبان موفق به عرضه رمزارز 
نش��ود، 1.۷ ميليارد دالري ك��ه از طريق عرضه اوليه 
)ICO( از س��رمايه گذاران دريافت كرده را بايد تمام و 
كمال به آنها برگرداند. خبر مربوط به اين ضرب االجل 
ابتدا به صورت شايعه منتشر شد اما تايمز صحت آن را 
تاييد كرده اس��ت. به گفته سه منبع آگاه، رمزارز گرم 
در كيف پول ديجيتالي به همي��ن نام ذخيره خواهد 
شد و تلگرام قصد دارد آن را در اختيار نزديك به ۳۶۵ 
ميليون كاربرش در سراس��ر دنيا ق��رار دهد. ليبراي 
فيسبوك يكي از س��رويس هاي مشابه گرم است كه 
با وجود اعتبار و گس��تردگي فيس��بوك، نمايندگان 
كنگره امريكا به آن روي خوش نش��ان نداده اند و اين 

در حالي اس��ت كه ماهيت تلگرام پيچيدگي ماجرا را 
بيشتر مي كند. اين اپليكيشن به كاربران اجازه ارسال 
پيام هاي رمزنگاري شده را مي دهد كه دولت ها چندان 
دل خوشي از آن ندارند. كمپاني پاول دورف اطالعات 
چنداني را در مورد گرم ارايه نكرده اما ظاهرا از پروتكل 
چندمنظوره مبتني بر فناوري بالك چين بهره برده و 
كاركردي شبيه بيت كوين خواهد داشت. در اين صورت 
امكان رهگيري تراكنش ها براي مراجع قانوني بسيار 
دشوار خواهد بود و به همين خاطر هنوز مشخص نيست 
دولت ه��ا چگونه با اين رمزارز برخ��ورد خواهند كرد، 
هرچند با توجه به فيلتر بودن اين سرويس در كشورمان، 
احتماال خريد و فروش آن در ايران به رسميت شناخته 

نخواهد شد.

رمزارز تلگرام در راه استنسل چهارم سامانه راديو سوند بومي سازي شد
رويداد

 پست كشور 
در حال پوست اندازي

عضو هيات مديره شركت ملي پست گفت: هدف 
از تغيير نشانه )لوگوي( پست، اعالم آغاز طرح 
تحول در ش��بكه پستي كش��ور به مخاطبان و 

افزايش آگاهي آنها از اين تحوالت است.
شركت ملي پست ايران چندي پيش به نوسازي 
ناوگان موتوري و تغيير لوگو با هدف نوس��ازي 
اجزاي مختلف ش��بكه خود اقدام كرد. حسين 
نعمتي- مديرعامل شركت ملي پست- با اشاره 
به رونمايي از ناوگان موتوري شركت پست اظهار 
كرده بود: »شبكه پستي كشور رسالت و اهميت 
زيادي در ارايه خدمت به شهروندان اقصي نقاط 
كشور از شهر و روستان و بخش و كالن شهر دارد 

و اين ماموريت هر روز رو به رشد است.
براي اينكه اين ش��بكه پايدار و مستدام باشد و 
به رس��الت خود عمل كند، توجه به بخش هاي 

مختلف انكارناپذير است.
به همين دليل بيش از ۲000 دستگاه موتور به 
اين عرصه اضافه و ناوگان موتوري پست نوسازي 

شده است اما اين شروع كار ماست.
اميدواريم در قدم بعدي س��ال آين��ده بتوانيم 
ناوگان موت��وري را به موتوره��اي برقي مجهز 
كنيم. اين اقدامات در راستاي توجه به محيط 

زيست انجام مي شود.
همچنين يكي از نكات مهم، توجه به استانداردها 
در سطح شبكه است زيرا نيروهاي پست در برابر 
سرما و گرما بسيار آسيب پذير هستند و ما بايد 
بتوانيم حداقل استانداردها را رعايت كنيم كه 
موتور ايمن و رعاي��ت نكات ايمني از اين موارد 

است.«
نعمتي همچنين با تاكيد بر تغيير لوگوي شركت 
ملي پست در راستاي تحول شركت بيان كرده 
بود: »هدف ما پوست اندازي شركت ملي پست 

است و نوسازي برند هم از بحث هاي ماست.
اما بايد توجه داش��ت نوسازي محدود به تغيير 
برند نيس��ت و همه اجزاي شبكه پست در حال 
نوسازي و پوست اندازي است و اين نوسازي بايد 

در اجزاي مختلف شبكه پستي اتفاق بيفتد.«
در اين راستا بهزاد اقبال خواه -عضو هيات مديره 
شركت ملي پس��ت- روز گذشته با بيان اينكه 
نش��انه )لوگو( بخش��ي از هويت بصري است 
كه ذهنيت مخاطب را در مورد يك س��ازمان 
يا ش��ركت ش��كل مي دهد، گفت: »بنابراين با 
تغيير لوگ��و درصدديم تا تجربه و نگاه مردم را 
نسبت به پس��ت متحول كنيم؛ زيرا لوگو يكي 
از موثرترين مولفه هايي است كه مي شود برآن 
سرمايه گذاري كرد و به مردم رساند، پست در 

حال تغيير است.«
وي ايج��اد همگرايي بيش��تر در لوگو و س��اير 
نمادهاي پس��تي اعم از س��ربرگ ها، پرچم ها، 
تابلوها و وس��ايل نقلي��ه را از ديگر داليل تغيير 
نش��انه عنوان ك��رد و اف��زود: »خروجي تغيير 
نمادهاي پس��ت، مجموعه مكتوبي است كه به 
عنوان سند چشم انداز ش��ركت ملي پست در 
طراحي تبليغات، اعم از تيزها و بنرها و همچنين 
برگزاري مناس��بت ها و همايش مي توان از آن 

استفاده كرد.«
عضو هيات مديره ش��ركت ملي پس��ت با بيان 
اينكه تغيير لوگو به عنوان بخشي از فرايند تغيير 
نمادها و نشانه هاي پست است، اظهار كرد: در 
ادامه فرايند تغيير، هر آنچه نش��انه پست روي 
درج شده است، اعم از سربرگ، پرچم و تابلو به 
عنوان بخشي از نمادهاي بصري پست، به لوگوي 
جديد مزين مي ش��ود، اما اين تغيير تدريجي 

خواهد بود.«
اقبال خواه داليل اين موضوع را محدوديت هاي 
مالي و ضرورت اس��تفاده از اقالم موجود اعالم 
كرد و افزود: »به ادارات و دفاتر پستي كشور ابالغ 
شده كه ابتدا تمامي سربرگ ها، رسيدها و ساير 
اقالم كاغذي كه لوگوي موجود بر آن درج شده، 
استفاده شود، پس از آن نسبت به چاپ اين اقالم 

با لوگوي جديد اقدام شود.«
وي به روند تغيير لوگو بس��ياري از شركت هاي 
معروف دنيا از جمله شركت هاي پست اشاره كرد 
و گفت: به عنوان مثال، لوگوي شركت دي اچ ال 
)پست آلمان( ابتدا در سال 19۶9 طراحي شد 
اما در سال هاي 19۸۳ و ۲00۲ دو بار تغيير كرد. 
فدكس )پست امريكا( نيز پس از شكل گيري در 
سال 19۷۳، در سال هاي ۲000 و ۲00۶ شاهد 

تغييراتي بود.«
عضو هيات مديره شركت ملي پست در خصوص 
مفهوم لوگوي جديد نيز گفت: »لوگوي قبلي 
مفهومي از پرنده و پرواز را در ذهن ايجاد مي كرد 
اما به لحاظ شكلي ايراداتي داشت از جمله اينكه 
خطوط آن يكسان نبود و نوعي از هم گسستگي 
در آن وجود داشت، به همين دليل تالش شده 
تا لوگوي جدي��د نيز ضمن حف��ظ چارچوب 
بيروني و مفهوم اصلي، بهم پيوس��ته تر باشد و 
با باالتر بودن س��ر پرنده، معني چابكي بيشتر 

را القا كند.«
اقبال خ��واه ب��ا بيان اينك��ه ايجاد لوگ��و تايپ 
)كه پي��ش از اين وجود نداش��ت( يكي ديگر از 
انگيزه هاي تغيير لوگو و نوس��ازي نشانه پست 
است، افزود: »در قالب اين پروژه، فونت )خط( 
اختصاصي شركت ملي پست نيز طراحي شده 
كه حقوق م��ادي و معن��وي آن متعلق به اين 

شركت است.«
وي درب��اره بودجه و هزينه نوس��ازي نش��انه 
پس��ت نيز اظهار كرد: »بودجه پيش بيني شده 
پياده س��ازي اين پروژه، زيرسقف سامانه ستاد 
)س��امانه تداركات الكترونيكي دولت( در سال 
9۷ است و اجراي آن نيز از طريق اعالم فراخوان 
رسمي در اين س��امانه و پس از طي تشريفات 
قانون��ي، با همكاري بخ��ش خصوصي در حال 

انجام است.«
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محمد مخبر  رييس ستاد اجرايي فرمان امام)ره( در رويداد بانوي احسان عنوان كرد

 در هيچ جنگي بدون حضور زنان و مادران پيروز نخواهيم شد

تشكيل شبكه بزرگ بانوان فعال اجتماعي و كارآفرين 
گروهبنگاهها|

يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي ستاداجرايي فرمان 
امام در س��ال هاي اخير، ايجاد و حمايت از ش��بكه 
بزرگ بانوان فعال اجتماعي و كارآفرين در كش��ور 
اس��ت كه اين حمايت ها تا هركجا الزم باش��د ادامه 

خواهد يافت.
محمد مخبر رييس س��تاد اجرايي فرم��ان امام در 
رويداد بانوي احس��ان كه صبح ديروز توسط بنياد 
احس��ان س��تاد اجرايي فرمان امام در حوزه هنري 
برگزار ش��د پس از مش��اهده روايت )تد( چندتن از 
بان��وان نيكوكار و احس��ان كننده گف��ت: امروز روز 
افتخار آميزي براي ستاد اجرايي فرمان امام است، 
رويداد امروز گوش��ه اي از تالش هاي جهادي بانوان 

در كشور است.
وي اف��زود: درهيچ جنگي پس از اس��الم نبوده كه 
زنان حضور نداشته باشند. در دوران مبارزه با رژيم 
طاغوت و دفاع مقدس وقتي به پيروزي رسيديم كه 
زنان و مادران هم به مي��دان آمدند و به فرمان امام 
خميني لبيك گفتند و سالح به دست گرفتند. اگر 
بانوان نبودند، پيروزي بر جبهه متحد دش��منان و 

منافقان محال بود.
مخبر با اش��اره به شرايط كنوني جامعه افزود: امروز 
نه تنها جنگ تمام نش��ده كه وس��يع تر، پيچيده تر 
وعميق تر ش��ده اس��ت. در جنگ تحميلي قسمتي 
ازبرخي اس��تان ها درگير بود ام��ا امروز جنگ همه 
كش��ور و هم��ه اقش��ار را فراگرفته اس��ت. رييس 
س��تاد اجرايي فرمان ام��ام افزود: درگذش��ته بين 

ماهي��ت مادري و خانواده و عاطف��ه زنان و ازطرفي 
مس��ووليت هاي اجتماعي و اس��تعدادهاي بانوان 
تعارض وجودداشت، امروز با گسترش فناوري اين 
مشكل برطرف شده و بسياري از بانوان از داخل خانه 

خودشان وكنار فرزندانشان كارآفريني مي كنند.
مخبر تأكيد كرد: يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي 
ستاد اجرايي فرمان امام در سال هاي اخير، ايجاد و 
حمايت از ش��بكه بزرگ كارآفريني بانوان در كشور 
اس��ت كه اين حمايت ها تا هركجا الزم باش��د ادامه 
خواهد يافت وبايد اين ش��بكه در س��ال هاي آينده 

گسترش و فراگيري بيشتري پيداكند.
مهرداد بذرپاش رييس هيات مديره بنياد احس��ان 
س��تاد اجرايي فرمان امام نيز دراين مراسم با تقدير 
از تالش ش��يرزنان نيكوكار در س��طح كشور گفت: 
روايت هايي كه امروز ش��نيديم انصاف��ا حكايت از 
آغاز يك حركت عظيم جهادي در كش��ور است كه 

مي تواند مشكالت كشور را درنوردد.
وي افزود: نبايد خس��ته بشويم و اين تازه شروع كار 
است.بايد همت كنيم و سال آينده در رويداد بعدي 
شاهد تشكيل »شبكه عظيم بانوان فعال اجتماعي 
و كارآفرين« در كشور باش��يم و بدانيم كه خدمتي 
باالتر از رفع محروميت و كم كردن مشكالت مردم 

وجود ندارد.
در ادامه مراسم گروه سرود آواي پارسي كه متشكل 
از دختران ناشنوا بود، به اجراي سرود پرداختند. در 
پايان اين مراسم از تعدادي از بانوان نيكوكار و فعاالن 

رسانه در حوزه احسان، تجليل به عمل آمد.

مسووالن اجرايي در استان هاي سيل زده تشريح كردند 

آخرين وضعيت پرداخت غرامت به كشاورزان سيل زده
پيگي��ري موض��وع حماي��ت تس��هيالتي از مردم 
آسيب ديده س��يل اخير در استان هاي مختلف يكي 
از مطالباتي اس��ت كه مردم اين مناطق از مسووالن 
و اهالي رس��انه دارند. آن دس��ته از فعاالن رسانه اي 
ك��ه بعد از حادثه س��يل ابتداي س��ال راهي مناطق 
آس��يب ديده ش��دند هنوز تماس ها و پيام هايي را از 
مردم استان هاي گلستان، لرس��تان، خوزستان و... 
دريافت مي كنند كه از آنها خواس��ته شده تا موضوع 
حمايت تسهيالتي از سيل زدگان را از مسووالن جويا 
شوند.  ديروز مديركل دفتر مديريت بحران و كاهش 
مخاطرات بخش كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي، 
آخرين وضعيت پرداخت غرامت به بخش كشاورزي 
استان هاي سيل زده را اعالم كرد. اعداد و ارقامي كه با 
بررسي محتوايي آنها مي توان تصويري از برنامه هاي 

اجرا شده در اين مناطق را به دست آورد.
به گزارش وزارت جهاد كشاورزي، سيدمحمد موسوي 
درباره اجراي مصوب��ات دولت جهت پرداخت كمك 
بالع��وض به خس��ارت دي��دگان از س��يل در بخش 
كشاورزي، اظهار داش��ت: تا تاريخ ۴ شهريورماه سال 
جاري، تعداد ۲۱۷ هزار و ۲۴۲ پرونده به مبلغ ۱۱۹۸۴ 
ميليارد ريال، در كميته هاي تخصصي شهرستان هاي 
خسارت ديده از سيل در استان هاي خوزستان، لرستان، 
گلس��تان، مازندران، كرمانشاه، كردس��تان، فارس، 
اصفهان، البرز، چهارمحال و بختياري، مركزي، همدان، 
آذربايجان غربي، تهران، زنجان، س��منان، سيستان و 
بلوچس��تان، گيالن، ايالم، يزد، قم، قزوين، خراسان 
جنوبي، خراس��ان رض��وي، كهگيلوي��ه و بويراحمد، 
هرمزگان، آذربايجان شرقي و خراسان شمالي پس از 
بازديد ميداني، بررسي و تاييد شده و تعداد ۱۰۵ هزار و 
۹۹۶ پرونده به مبلغ ۵۸۷۵ ميليارد ريال پس از بررسي، 
مورد تصويب كارگروه اس��تاني قرار گرفته است. وي 
ادامه داد: در استان هاي گلستان، مازندران، خوزستان، 
لرستان، همدان، اصفهان، كردستان و فارس، تعداد ۴۰ 

هزار و ۱۲۶ پرونده به مبلغ ۳۳۸۰ ميليارد ريال به مرحله 
پرداخت رسيده است كه بر اساس ماده ۴ دستورالعمل 
اجرايي ابالغي شماره ۶۷۵۸-۰۲۰ مورخ ۹۸/۴/۹ وزير 
جهاد كشاورزي، متناسب با ميزان تخصيص، ۵۰ درصد 

مبلغ مذكور به حساب خسارت ديدگان واريز گرديد.
مديركل دفتر مديريت بحران و كاهش مخاطرات بخش 
كش��اورزي، درباره پرداخت تسهيالت قرض الحسنه 
بانكي به خسارت ديدگان از سيل در بخش كشاورزي، 
خاطرنش��ان كرد: تا تاريخ ۴ ش��هريور ماه، تعداد ۷۸ 
هزار و ۱۷۴ پرون��ده به مبلغ ۵۹۰۶ ميلي��ارد ريال از 
طريق سازمان جهاد كشاورزي استان هاي خوزستان، 
گلستان، لرستان، مازندران، كرمانش��اه، كردستان، 
س��منان، فارس، البرز، همدان، آذربايجان غربي، يزد، 
اي��الم، قزوين، خراس��ان جنوبي، گي��الن، اصفهان، 
چهارمحال و بختياري، آذربايجان ش��رقي و خراسان 
ش��مالي به بانك هاي عامل معرفي و در اس��تان هاي 
خوزستان، گلستان، لرس��تان، مازندران، كردستان، 

كرمانشاه، ايالم، فارس، همدان و چهارمحال و بختياري 
جمعا تعداد ۷ هزار و ۴۵۰ پرونده به مبلغ ۸۸۲ ميليارد 

ريال به خسارت ديدگان پرداخت شده است.

  پرداخ�ت 600 ميلي�ارد تومان تس�هيالت 
ساخت مسكن به سيل زدگان لرستان 

يكي از اس��تان هايي كه خس��ارت فراواني را از سيل 
ابتداي سال متحمل شد استان لرستان است كه بنا بر 
اعالم استاندار تاكنون بانك ها ۶۰۰ ميليارد وام مسكن 
به سيل زدگان پرداخت و ۱۲۵ ميليارد تومان كمك 

بالعوض نيز اعطا كرده اند.
سيد موس��ي خادمي با تاكيد بر لزوم استفاده بهينه از 
سرمايه هاي موجود افزود: در ازنا سيلويي كه نزديك 
۲۰ سال رها شده بود، در ستاد تنظيم بازار به اين نتيجه 
رسيدند كه سيستم ريلي جايگزين سيستم خودرويي 
شود و لذا از اين سيلو استفاده شد و نخستين خط ريلي 
 حمل و نقل نهاده هاي دامي در اس��تان راه اندازي شد.

خادمي با اش��اره به اينكه آنچه در استان كلنگ زني و 
افتتاح شده خيلي بيشتر از اينها است، اما به دليل اينكه 
سفرهاي زيادي داشتيم به دليل سيل، تعداد زيادي 
از پروژه ها را در اين سفرها كلنگ زني و افتتاح كرديم، 
ادامه داد: در س��فر وزير راه ج��اده خرم آباد- پلدختر 
كلنگ زني ش��د، نزديك هزار متر پل را افتتاح كرديم. 
وي با بيان اينكه ما طرحي را تعريف كرديم تحت عنوان 
پروژه هاي كليدي كه شامل ۱۱۵ پروژه مي شود، تصريح 
كرد: ايستگاه هاي پمپاژ از جمله اين پروژه ها بود، اينها 
عمدتا مربوط به س��ال هاي ۸۵ بود و بالتكليف مانده 
بودند، هرچه اعتبار در اين ۶ ماهه دوم ۹۶ و در سال ۹۷ 
داشتيم به اين پروژه ها اختصاص داديم و تعدادي از آنها 
قبل از سال به بهره برداري رسيد.استاندار لرستان يادآور 
شد: اما متاس��فانه همه اين ايستگاه ها در سيل از بين 
رفت. شايد نزديك به هزار ميليارد پروژه بود كه عمدتا 
در حاشيه كشكان قرار داشتند. خادمي با اشاره به اينكه 
ساخت منازل تخريبي سيل شروع شده و ۱۸۰۰ واحد 
در حال سقف زدن هستند، ادامه داد: تعميرات تقريبا 

به جمع بندي رسيده است.
وي ب��ا بيان اينكه تاكنون بانك ه��ا ۶۰۰ ميليارد وام 
مسكن به سيل زدگان پرداخت كرده اند و ۱۲۵ ميليارد 
تومان كمك بالعوض اعطا كرده اند، تصريح كرد: در 
حوزه زيرس��اخت ها ۹۰۰ ميليارد اعتبار به اس��تان 
اختصاص يافته كه تخصيص ۷۰ درصدي دارد؛ اين 

عدد با آنچه نياز داريم خيلي فاصله دارد.

  عمليات تعمير ۱۴000 واحد آس�يب ديده 
از سيل گلستان به پايان رسيد

از س��وي ديگر اس��تاندار گلس��تان هم با اش��اره به 
تالش هاي دولت براي بازگش��ت استان به وضعيت 
عادي گفت: تاكنون عمليات تعمير حدود ۱۴ هزار 
واحد آسيب ديده از سيل در گلستان به پايان رسيده 
اس��ت. هادي حق ش��ناس گفت: تم��ام اقدامات در 

مناطق سيل زده از جمله ساخت خانه و ابنيه و راه ها 
بايد با بهترين كيفيت انجام شده تا در برابر آسيب هاي 

احتمالي آتي كمترين خسارات به آنها وارد شود.
اس��تاندار گلس��تان در ش��انزدهمين جلسه ستاد 
بازسازي و نوسازي مناطق سيل زده استان گلستان 
اظهاركرد: تمام اقدامات در مناطق سيل زده از جمله 
س��اخت خانه و ابنيه و راه ها باي��د با بهترين كيفيت 
انجام ش��ده تا در براب��ر آس��يب هاي احتمالي آتي 

كمترين خسارات به آنها وارد شود.
وي با اش��اره ب��ه تالش بنياد مس��كن ب��راي اتمام 
واحدهاي مس��كوني احداثي تا پايان س��ال، گفت: 
تاكنون پي كني چهار هزار و ۳۰۰ واحد مس��كوني 
انجام شده و عمليات تعمير و بهسازي ۱۰ هزار و ۳۰۰ 
واحد هم به پايان رسيده است. حق شناس با اشاره به 
خسارت سيل به بخش كشاورزي ادامه داد: تاكنون 
۹۲ ميليارد تومان غرامت به كشاورزان آسيب ديده 
پرداخت شده است. همچنين تاكنون ۲۰ هزار پرونده 
كشاورزي تشكيل شده كه هشت هزار پرونده مورد 

تاييد پژوهشگاه فضايي قرار گرفته است.
استاندار گلستان با بيان اينكه در سال جاري بيش از 
هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان پروژه در گلستان افتتاح و 
كلنگ زني شده، ميزان پروژه هاي امسال را دو برابر 

سال گذشته اعالم كرد.
هادي حق شناس ديروز اظهاركرد: تاكنون عمليات 
تعمير حدود ۱۴ هزار واحد آس��يب ديده از سيل در 
گلستان به پايان رسيده است. همچنين كار بازسازي 
هفت هزار و ۳۰۰ واحد مس��كوني تخريب شده هم 
شروع ش��ده و اميدواريم تا پايان امسال كار ساخت 
واحدهاي تخريبي پايان يابد. هم اكنون ۵۵ پيمانكار 
بنياد مس��كن گلستان س��اخت هزار و ۱۰۰ واحد و 
سپاه سه اس��تان گيالن، خراسان رضوي و گلستان 
هم در مجموع ۴۰۰ واحد مس��كوني سيل زده را در 

حال ساخت دارند.

 واگذاري امور اربعين
 به سازمان هاي مردم نهاد

ايالم|معاون سياسي- 
امنيتي اس��تاندار ايالم از 
واگذاري ام��ور اربعين به 
س��ازمان هاي مردم نهاد 

خبرداد.
به گ��زارش ايلنا، محمد 
در  دي��روز  ن��وذري 
گردهمايي روساي خانه هاي مش��اركت مردم در 
سالمت اظهار داشت: سال گذشته بيش از ۲ ميليون 
و ۴۰۰ هزار زائ��ر اربعين معادل ۶۷ درصد مجموع 
زوار از مرز مهران تردد داشتند و امسال پيش بيني 

مي شود به ۲ برابر افزايش يابد.
 وي تاكيد كرد: هم اكنون ۴۶۶ سازمان مردم نهاد در 
استان ايالم مجوز فعاليت دارند كه ظرفيت بسيار 

مناسبي براي انجام امور اربعين دارند.
 معاون سياسي امنيتي اس��تاندار ايالم گفت: تنها 
۳۰ درصد از سالمت انس��ان ها به حوزه بهداشت و 
درمان مربوط است و بخش اعظم آن به سالمت در 

حوزه هاي اجتماعي و روان شناسي ارتباط دارد.
 وي ب��ا بيان اينكه بايد تمام حوزه هاي س��المت با 
يكديگر ارتباط داشته باشند تا سالمت مردم تامين 
شود، يادآور ش��د: اگر جامعه از سالمت اجتماعي 
برخوردار نباشد، نمي توان از كاهش آسيب هاي اين 

حوزه حرفي به ميان آورد.

 صنايع معدني محوريت 
توسعه سيستان و بلوچستان
سيستانوبلوچستان|
رييس س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت سيستان 
و بلوچس��تان مي گويد: 
سيس��تان و بلوچستان 
ب��ا ذخاير معدن��ي مانند 
كرومي��ت، مس، منگنز، 
سرب و روي، قلع، تنگستن و طال و كانسارهاي غير 
فلزي نظير تالك، منيزيت، گل سفيد، فلدسپات، 
كائولن، سيليس و سنگ هاي ساختماني به ويژه 
گرانيت از ظرفيت هاي بس��يار خوب��ي برخوردار 
است. به گزارش ايس��نا، نادر ميرشكار با اشاره به 
انوع و اقس��ام ظرفيت هاي معدني در اين منطقه 
ادامه داد: وجود بيش از ۴۰۰ هزارتن گارنت با عيار 
۴۰ درصد، ۱۰ ميليون ت��ن اندلوزيت، ۵ ميليون 
تن فلدسپات، ۱۳۰ هزارتن سيليس، ۴۳ هزارتن 
آنتيم��وآن از قابليت ه��اي اين اس��تان در بخش 

معدن است.
وي بي��ان ك��رد: در اي��ن راس��تا از ۱۸۵ ه��زار 
كيلومترمربع جس��ت وجو در پهنه هاي اكتشافي 
سيستان و بلوچس��تان ۸۵ هزار كيلومترمربع آن 
توس��ط ش��ركت هاي دولتي و خصوصي در حال 
انجام است، بطوري كه تاكنون مواد معدني جديد 

كشف شده است.

قانون ماليات بر خانه هاي خالي 
ابالغ نشده است

قزوين|مدي��ركل ام��ور 
مالياتي استان قزوين با اشاره 
به اينكه فرار مالياتي به معناي 
دس��ت در جي��ب ديگران 
كردن و نوعي از دزدي است؛ 
گفت: عمده ترين و پاش��نه 
آشيل كار مالياتي خروجي 
كار است و اگر مردم بدانند پول شان در كجا هزينه مي شود 
بهتر ماليات پرداخت مي كنند. مصطفي پوراميدي اظهار 
كرد: سازمان امور مالياتي به عنوان سردمداران و پيشتازان 
اقتصادي در كشور به شمار مي رود و از جمله سازمان هاي 
فراجناحي است كه به مباحث سياسي ورود پيدا نمي كند.

وي تصريح كرد: تكريم ارباب رجوع، حمايت و رونق توليد 
خط قرمز ما است؛ با توجه به شرايط اقتصادي كشور عمده 
درآمدهاي جاري كشور بر عهده سازمان امور مالياتي قرار 
دارد، بايد فرهنگ سازي شود كه ماليات يك حق قانوني 

و فرار از آن شوم و ناپسند است.
مديركل امور مالياتي اس��تان قزوي��ن ادامه داد: قزوين 
ازجمله استان هاي پيشرو در اجراي طرح جامع مالياتي 
است و درواقع مبناي تحوالت اقتصادي در مملكت ما 
و جراحي عظيم اقتصادي اين طرح بود؛ نكاتي از قبيل 
شفاف سازي، به هنگام س��ازي، يكپارچه بودن، عدالت 
مالياتي، تكريم ارباب و جلوگيري از فساد كه دغدغه هاي 
موديان است در اين طرح به صورت شفاف ديده شده است.

بازسازي مناطق زلزله زده استان 
كرمانشاه در چه مرحله اي است؟
كرمانش�اه| مدي��ركل 
مديري��ت بحران اس��تان 
كرمانشاه به تش��ريح روند 
بازسازي مناطق زلزله زده 

استان پرداخت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
بااليي با بيان اينكه در زلزله 
۷.۳ ريشتري آبان ۹۶ بيش از ۱۳۰ هزار واحد مسكوني، 
تجاري، دامي و صنعتي دچار خسارت يا تخريب شد، 
گفت: تاكنون نزديك به ۱۱۸ ه��زار واحد از اين تعداد 
بازسازي ش��ده و به عبارتي ۹۰ درصد كار بازسازي به 

اتمام رسيده است.
او تعداد واحد هاي مس��كوني تخريبي را ۴۱ هزار واحد 
اعالم كرد و گفت: از اين تعداد ۳۲ هزار واحد بازس��ازي 
شده است. مديركل مديريت بحران استان افزود: در بحث 
واحد هاي مسكوني تعميري نيز ۶۷ هزار واحد داشتيم كه 
تمامي آنها مرمت شده اند. او بابيان اينكه كل واحد هاي 
صنفي و خدماتي تخريبي يا خسارت ديده هم ۲۲ هزار 
واحد بود، گفت: حدود ۸۵ درصد اين واحد ها يعني ۱۸ 

هزار واحد تاكنون بازسازي و تكميل شده اند.
او گفت: اين زلزله در مجموع بيش از يازده هزار ميليارد 
تومان براي دولت هزينه در برداشت كه شامل پرداخت 
تسهيالت، اعتبارات زيرس��اخت ها، وام هاي بالعوض، 

امهال وام ها و... است.

 تمام مناطق آتش گرفته اطفاء
 و پاكسازي شد

آذربايجانش�رقي|
مدي��ركل مديريت بحران 
استانداري آذربايجان شرقي 
اعالم كرد: تمام مناطق آتش 
گرفته استان در شهرستان 
خداآفرين اطفاء و تا ساعت 

۱۰ امروز پاكسازي شد. 
محمدباقر هنربر دي��روز در گفت وگو با ايرنا، افزود: روز 
گذشته چهار منطقه در روس��تاهاي ارزيل، كيرشان، 
كوان��ق و طوعل��ي در شهرس��تان خداآفري��ن دچار 
آتش سوزي شده بود كه با تالش نيروهاي امدادي اين 
حادثه مهار، اطفاء و در نهايت صبح امروز منطقه بطور 

كامل پاكسازي شد.
وي با بيان اينكه آتش سوزي در مناطق روستايي فوق 
مناطق جنگلي را شامل نمي شد، اظهار داشت: اين حريق 
مراتع و مراتع مشجر را شامل مي شد تنها محدوده كمي 
از روستاي طوعلي را مراتع تشكيل مي داد كه با حضور 
به موقع نيروهاي امدادي آتش سوزي در زمان كمتري 

مهار و لكه برداري و پاكسازي به اتمام رسيد.
هنربر با بيان اينكه وس��عت مناطق آتش گرفته فوق 
هنوز مشخص نشده اس��ت، درباره مساحت سوخته 
ش��ده جنگل هاي ارس��باران )قره داغ( نيز گفت: اين 
موضوع توسط حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي 

و آبخيزداري آذربايجان شرقي در دست بررسي است.
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 رواديد زائران حسيني
از دهم محرم لغو مي شود

ايالم|معاون امنيتي و انتظامي وزارت كش��ور 
گفت: رواديد زائران حس��يني در ايام اربعين و از 

دهمين روز محرم لغو مي شود.
او درب��اره اقدامات صورت گرفته ب��راي اربعين 
امسال، گفت: لغو رواديد يكي از اقدامات مهمي 
اس��ت كه براي تردد زائ��ران حس��يني در ايام 
اربعين انجام شده و از دهمين روز محرم رواديد 
زائران لغو مي ش��ود. معاون امنيت��ي و انتظامي 
وزارت كشور گفت: زائران حسيني مي توانند از 
دهمين روز محرم بدون ويزا و رايگان براي زيارت 

اباعبداهلل الحسين )ع( به عراق سفر كنند.

كالهبرداران در كمين 
كشاورزان كردستاني

س�نندج|برخي س��ودجويان در تم��اس ب��ا 
كشاورزان كردستاني عنوان مي كنند كه برنده 
اداوات كشاورزي شده اند، در حالي كه سال هاست 

كه از جايزه كشاورزي خبري نيست.
اسعد فهيمي يكي از فعاالن حوزه بانكي كردستان 
در اين زمينه گفت: برخي افراد سودجو در روزهاي 
اخير با گندم كاران و كشاورزان كردستاني تماس 
گرفته و به آنان اع��الم مي كنند كه برنده ادوات 

كشاورزي شده اند.
فهيمي افزود: در اين تماس از كشاورزان خواسته 
مي شود تا براي دريافت جايزه خود مبالغي را به 
شماره حسابي كه اعالم مي شود، واريز كنند و با 
عناوين و شماره هاي مختلفي با كشاورزان تماس 

مي گيرند.
 به گفته وي هيچ جايزه اي با عنوان كش��اورزي 
وجود ندارد و كش��اورزان به هيچ عنوان به افراد 
ناشناس ش��ماره كارت بانكي يا حساب خود را 

اعالم نكنند.

حفظ ذخاير ماهيان درياي خزر 
با  رهاسازي  بچه  ماهيان

رشت|معاون صيد و بنادر ماهيگيري شيالت 
گيالن گفت: امس��ال براي حفظ ذخايرماهيان 
اس��تخواني و خاوياري ۱۲۰ ميليون قطعه بچه 
ماهي در رودخانه هاي منتهي به درياي خزر در 

گيالن رها شد.
اكبرايل��درم خاطرنش��ان ك��رد: با ره��ا كردن 
۱۲۰ميلي��ون قطعه بچ��ه ماهي اس��تخواني و 
خاوياري پيش بيني مي شود حدود ۸ هزار تن به 
ذخاير اين ۲ گونه ماهي درياي خزر افزوده شود.

معاون صيد و بنادر ماهيگيري اداره كل شيالت 
گيالن افزود: بچه ماهيان س��فيد، سوف، سيم، 
كولي و كپور از گونه هاي ماهيان استخواني و تاس 
ماهي ايراني، فيل ماهي و اوزون برون از گونه هاي 
ماهيان خاوياري هستند كه در گيالن تكثير و در 
رودخانه هاي منتهي به درياي خزر رها مي شوند .

معاون آب��زي پروري اداره كل ش��يالت گيالن، 
خاطرنشان كرد: امسال بيش از ۱۰۰ هزار قطعه 
انواع بچه ماه��ي گرمابي در آب بندان ها و تاالب 

بين المللي انزلي رها شد.

جشنواره فيلم كودك هر 
دوره پربارتر و پرشورتر از قبل

اصفهان|وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي با 
حضور روي صحن��ه ضمن خير مقدم به حضار 
گفت: س��ينماي كودك و نوجوان بخش��ي از 
هويت سينماس��ت و اگر ما به دنبال سينماي 
انساني هس��تيم، كودكان و نوجوانان با فطرت 
پاك و صادقانه، ما را به اين س��ينماي انس��ان 
نزديك مي كنند. اگر ما به دنب��ال روياپردازي 
پاك هستيم، س��ينماي كودك و نوجوان به ما 
روياپردازي پاك نشان مي دهد. اگر ما به دنبال 
سينماي اجتماعي هستيم، اينكه كنار ديگران 
بنشينيم و از فيلم ديدن لذت ببريم، سينماي 
كودك و نوجوان فرصت يك سينماي خانوادگي 
و در كنار خانواده ب��ودن را به ما مي دهد و ده ها 
فرصت ديگر هم در سينماي كودك و نوجوان 

وجود دارد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در پايان سخنانش 
يادآور شد: خوش��حالم كه مي بينيم جشنواره 
هر روز پربارتر، با دانش بيشتر، پرشورتر برگزار 
مي شود، از دوستانم در شهر اصفهان، همكارانم 
در سازمان سينمايي و دبير محترم جشنواره و 
همچنين آقاي رضاداد كه زحمت اين جشنواره 
را سال هاي س��ال برعهده داشتند و همچنين 
داوران جش��نواره بطور وي��ژه داوران كودك و 

نوجوان جشنواره، قدرداني مي كنم.

افتتاح نخستين موزه فوتبال 
كشور در تبريز

تبريز|اولي��ن موزه فوتبال كش��ور همزمان با 
دومين روز از هفته دولت و نوزدهمين دوره ليگ 
برتر باش��گاه هاي ايران در شهرداري منطقه دو 

تبريز افتتاح و راه اندازي شد.
اين موزه در زميني به مساحت چهارهزار مترمربع 
و زيربناي دو هزار و ۱۰۰ مترمربعي در سه طبقه 
شامل اشياء، اس��ناد و تصاوير تاريخي از فوتبال 
تبريز ب��ه بهره برداري رس��يد ك��ه در آن تاريخ 
۱۰۲ساله فوتبال اين كهن شهر به نمايش گذاشته 

شده است.
ايرج شهين باهر شهردار تبريز عالقه مندي مردم 
تبريز به فوتبال و تيم هاي تراكتور و ماشين سازي 
را عاملي مهم و موثر در تاسيس موزه فوتبال بيان 
و اضافه كرد: ب��دون ترديد اين موزه محل رجوع 
بسياري از جوانان و فوتبال دوستان و گردشگران 

ايراني و خارجي خواهد بود.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

وزير پيشنهادي آموزش و پرورش:

انگيزه اي جز برداشتن بار از دوش وزارتخانه ندارم
گزينه پيش��نهادي وزارت آموزش و پرورش پس از 
تاييد رييس جمهور، حاال در نوبت راي اعتماد مجلس 
قرار دارد. محسن حاجي ميرزايي، دبير هيات دولت 
كه در ص��ورت راي اعتماد مجلس روي صندلي وزير 
مي نشيند برخالف وزير پيشين از همان اول از واقعيت 
نظام آموزش و پرورش مي گويد: »برنامه وزراي سابق 
آموزش و پرورش داراي موضوعات مش��تركي است، 
ممكن است آرايش مطالب و معماري مباحث تغيير 
پيدا كن��د.« اين يعني با هر وزيري، نظام آموزش��ي 

كشور همان نظامي است كه بايد. 
گرچه اين بايدها در س��ند تح��ول بنيادين آموزش 
و پ��رورش تبيين ش��ده، ام��ا در اين س��ند تحول، 
سياست هاي چهل سال گذشته مدون شده و در واقع 
خبري از تحول در آن نيست. مهم ترين چالش آموزش 
و پرورش، كمبود بودجه و متراتب آن، كمبود معلم، 
كمبود فضاي آموزشي و دستمزد پايين معلمان است. 
نظام آموزشي از دوره وزارت محمدعلي نجفي، براي 
جبران بخشي از اين مش��كالت، بر خالف اصل سي 
قانون اساسي به خصوصي سازي آموزش و راه اندازي 
مدارس غيرانتفاعي روي آورده اس��ت. اين سياست 
در س��ال هاي گذش��ته روند صعودي داش��ته است. 
دولت ك��ه توان كاهش بودج��ه بخش هاي كم بازده 
را ن��دارد، ناچار اس��ت براي جبران كس��ري بودجه 
آموزشي، خصوصي سازي را توس��عه دهد. از طرفي 
جذب معلم��ان حق التدريس و س��ربازمعلم ها براي 
جبران كمبود معلم، راهكاري بوده كه در دولت نهم 
گسترش يافت و در حالي كه بعد از چند سال، مطالبه 
اس��تخدام اين معلمان تبديل به معضلي براي دولت 
شد، در دولت روحاني نيز اين سياست به ناچار ادامه 
يافت. محمد بطحايي، وزير پيشين آموزش و پرورش 
دولت رواحاني نشان داد راهش با راه وزراي آموزش 
و پرورش دولت هاي قبل فرقي ندارد و بالفاصله پس 
از پذيرفته شدن استعفايش، معاون آموزشي دانشگاه 
آزاد اسالمي شد و مش��خص شد نظر سياسي اش به 

كدام جناج نزديك تر است. 
البته اس��تعفاي او هم داس��تاني براي خود داش��ت. 
حس��ن روحاني بالفاصله پس از استعفاي بطحايي، 
اس��تعفاي او را در حالي كه گفته مي شد بطحايي از 
اين درخواست پش��يمان شده است، پذيرفت و راه را 
براي بازگشت بطحايي به خاس��تگاهش در جريان 

اصولگرايي باز گذاشت. 
حاال حاجي ميرزايي، وزير پيش��نهادي دولت براي 
وزارتخانه مهم آموزش و پرورش كه در كش��ورهاي 
پيش��رفته دنيا، اولويت نخست دولت هاست و بخش 
مهمي از بودجه كش��ورها به آن اختصاص مي يابد، 

با توجه به وضعيت اقتصادي كشور، بطور ضمني به 
ادامه سياست هاي دولت در رابطه با خصوصي سازي 
تاكيد كرده است: »انگيزه اي جز برداشتن بار از دوش 
وزارتخانه ندارم.« حاجي  ميرزايي گفته است: برنامه 
وزراي س��ابق آموزش و پ��رورش داراي موضوعات 
مشتركي است، ممكن است آرايش مطالب و معماري 
مباحث تغيير پيدا كند اما مشخصا در تمامي آنها نظام 

تعليم و تربيت درگير چند مشكل است.
او در نشست شوراي معاونان وزارت آموزش و پرورش 
اظهار كرد: مدت��ي از آموزش و پرورش دور بوده ام اما 
امروز در اين جمع احساس غربت نمي كنم. عالقه مند 
بودم كه اس��تمرار همكاري سيد جواد حسيني را در 
وزارت آموزش و پرورش داش��ته باش��يم و حداكثر 
مقاوم��ت را براي آمدن ب��ه وزارت آموزش و پرورش 
داشتم اما تقدير بر اين بود كه به عنوان گزينه دولت 
براي نظام تعليم و تربيت به مجلس معرفي شوم. وي 
در ادامه افزود: امروز با عزم جدي و مصمم با تمام توان 
آمده ام و اگر تقدير الهي بر اين باش��د كه در مجموعه 
آموزش و پرورش باشم تمام توان و بضاعت خود را در 

اختيار اين مجموعه قرار خواهم داد.

حاجي ميرزاي��ي با بيان اينكه هي��چ انگيزه اي به جز 
برداش��تن باري از مجموعه آموزش و پرورش ندارم، 
گفت: برنامه وزراي س��ابق آموزش و پرورش داراي 
موضوعات مش��تركي اس��ت، ممكن اس��ت آرايش 
مطالب و معماري مباحث تغيير پيدا كند اما مشخصا 
در تمامي آنها نظام تعليم و تربيت درگير چند مشكل 

است.
او اظهار كرد: بايد تم��ام توان خود را به كار بگيريم تا 
زمان تحويل مسووليت به فرد ديگري مشكالت كمتر 
شده باشد و روش بنده بر اساس خردجمعي خواهد 
بود لذا براي دس��ت يابي به اهداف تعليم و تربيت از 
گفت وگو و تصميم گيري جمعي اس��تفاده خواهيم 
كرد. حاجي ميرزايي با اشاره به نكات موجود در برنامه 
وزراي سابق، اظهار كرد: در برنامه هاي تمامي وزرا اين 
نكته وجود داشته است كه اگر آموزش و پرورش را به 
موضوع جامعه تبديل نكنيم نمي توانيم در برنامه ها و 

فعاليتها پيشرفتي داشته باشيم. 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش نيز در ادامه نشست 
شوراي معاونان وزارت آموزش و پرورش اظهار كرد: 
تامشخص شدن تكليف نهايي وزير پيشنهادي باتمام 

توان امور آموزش و پرورش را پيگيري مي كنم.
جواد حس��يني ضمن تبريك ايام گراميداشت هفته 
دولت، اظهار كرد: يكي از برادران و همكاران نزديك و 
ارجمندم در دولت، محسن حاجي ميرزايي است كه 
تا لحظه راي اعتماد گرفتن وي از نمايندگان مجلس 
شوراي اس��المي در وزارت آموزش و پرورش خواهم 
بود و براي موفقيت و پيشرفت نظام تعليم و تربيت از 
تالش دست بر نخواهم داش��ت. در دوره سرپرستي 
براي حفظ انس��جام، آرامش، افزايش اميد، پرداخت 
مطالبات فرهنگيان و پ��روژه مهر تالش كردم و اين 

تالش را با تمام توان ادامه خواهم داد
او افزود: در دوره سرپرس��تي تالش كردم تا انسجام 
آم��وزش و پ��رورش از بي��ن ن��رود و در اي��ن مدت 
كوچك تري��ن واگرايي از اعضاي ش��وراي معاونان و 
همكاران نديدم و با وجود آرامش حاكم، تمام تالش 
همكارانم بر حل مس��ائل آموزش و پرورش در فصل 
تابستان بوده است تا بازگشايي مدارس باشكوهي در 

اول مهرماه داشته باشيم. 
سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش اذع��ان كرد: از 
ويژگي هاي حاجي ميرزايي تدين، ش��خصيت سالم 

و استحكام شخصيتي است. حسيني در ادامه اضافه 
كرد: نظام تعليم و تربيت با بسيج همه امكانات كشور 
قطعا به موفقيت دست پيدا خواهد كرد و براي رسيدن 

به اين هدف نياز به تقسيم كار ملي است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه بيش 
از ٨٠ درصد ثبت نام دانش آموزان انجام گرفته است، 
گفت: تمام كتب درس��ي چاپ شده است و ١٢ هزار 
مدير جديد االنتصاب براي آغاز سال تحصيلي آينده 
آموزش ديده اند، همچنين٢٠هزار دانشجو معلم اول 

مهرماه به مدارس خواهند رفت.
 او با اشاره به اينكه بايد در سال تحصيلي آينده روي 
دوكار تمرك��ز انجام گي��رد، گفت: اي��ن دو اقدام در 
حوزه هاي آسيب هاي اجتماعي و اجرايي سازي سند 
تحول بنيادين است لذا در حوزه اجرايي شدن سند 
تحول بنيادين در مناطق آموزش��ي ميز سند تحول 
بنيادين با حضور ش��ركا ش��كل مي گيرد و در حوزه 
آس��يب هاي اجتماعي ميز نماد در مناطق آموزش و 

پرورش تشكيل خواهد شد.
حسيني افزود: در كنار خيرين مدرسه ساز كارگروه 
تسهيل خيرين مدرسه س��از شكل گرفته است و در 
تالش هس��تيم تا در س��ال تحصيلي آينده خيرين 
آموزشي، خيرين فني حرفه اي و خيرين دانش آموزي 

را داشته باشيم. 
سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه 
نظام تعليم و تربيت براساس قوانين عام قابليت اداره 
ش��دن ندارد و نياز به قانون خ��اص دارد، اظهار كرد: 
نظام تعليم و تربيت بايد از زير بار فشار برنامه درسي 
آموزش زده نجات پيدا كند، ساختار متمركز، عمودي 
و بروكراس��ي آموزش و پرورش بايد شكسته شود تا 
فاصله ستاد و مدرس��ه كاهش پيدا كند، خلق منابع 
درآمدي قانوني ظرفيت ساز مورد توجه قرار بگيرد و 
از منابع متعدد ثروت براي تامين اعتبار استفاده كنيم.

حس��يني با اعالم اين خبر كه هفته آينده در وزارت 
ارتباطات و فن��اوري اطالعات با ويدي��و كنفرانس، 
هوشمندس��ازي مدارس را كليد خواهيم زد، تاكيد 
كرد: در شوراي عالي آموزش و پرورش، طرح شوراي 
مناطق محروم، عشايري و مناطق مرزي به تصويب 
رس��يده اس��ت لذا بايد هدف گذاري ويژه روي آنان 
صورت بگيرد تا عدالت آموزش��ي وجود داشته باشد. 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: از راهنمايي 
مقام معظم رهبري هميشه استفاده كرده ام و همواره 
پايبند به اصول و ارزش ها بوده ام و از همراهي مديران، 
معلمان، كارشناسان، اعضاي هيات دولت و نمايندگان 
مجلس شوراي اس��المي در دوران سرپرستي كمال 

تشكر را دارم.

واگذاري ۱۶۰ فرزندخوانده به دختران باالي ۳۰  سال
معاون امور اجتماعي س��ازمان بهزيستي از واگذاري 
۱۶۰ فرزندخوانده به دختران باالي ۳۰ سال در سال 

گذشته خبر داد.
حبيب اهلل مسعودي فريد با تش��ريح قوانين و فرآيند 
واگذاري فرزندخوانده به متقاضيان از سوي سازمان 
بهزيس��تي گف��ت: ب��ا بازنگ��ري قوانين مرب��وط به 
فرزندخواندگي در س��ال ۹۲ به نسبت قوانيني كه از 
س��ال ۵۳ برقرار بودند، امكانات بسياري بهتري براي 
واگذاري فرزندان بدسرپرس��ت و بي سرپرست ايجاد 
شده اس��ت. بر طبق اين قوانين و اصالحات تكميلي 
قوانين تا سال ۹۴، امروز س��ازمان بهزيستي با ايجاد 
سامانه فرزندپروري تالش دارد به اين فرآيند سرعت و 
گسترش بدهد. بنا بر مطالعات انجام شده، اگر فرزندان 
بدسرپرست يا بي سرپرس��ت بطور موقت حتي يك 
يا دو س��ال، در خانواده و خارج از اقامتگاه هاي شبانه 
روزي زندگ��ي كنند، توانايي هاي ش��ناختي قابلي را 

خواهند يافت.
او اظهار كرد: سامانه فرزندخواندگي يكي از مهم ترين 
بخش هاي تسهيل فرزندخواندگي است اما اين يكي از 
جمله تالش هاي سازمان بهزيستي است. ما پيش از اين 
پايلوت طرح را در استان تهران با موفقيت اجرا كرديم 
و طرح بايد امروز، در سطح ملي به اجرا درآيد. بنا بر اين 
طرح، تمام افرادي كه درخواست پذيرش فرزندخوانده 
دارند، به راحتي نام و اطالعات الزم را درج مي كنند و 
مقصود هم آن است كه در كوتاه ترين فرآيند پذيرش 
فرزندخوانده ممكن شود. اين سامانه ممكن مي كند 

فرآيند پذيرش تسريع و شفاف شود. 
او افزود: ش��رايطي را مهي��ا كرده ايم ت��ا پرونده هاي 
مندرج در اين سامانه و پرونده هاي كودكان ما، توسط 
مددكاران مرتبا وارسي شود تا در صورت احراز شرايط، 
پذيرش فرزندخوانده به س��رعت انجام شود. پيش تر 

هم اقدامات از اين دس��ت موج��ب افزايش پذيرِش 
فرزندخواندگي شده است. در سال ۹۷ حدود ۱۷۰۰ 
كودك فرزندخوانده شده داشتيم و اين آمار در سه سال 
اخير خوب بوده اس��ت. حال آنكه ميانگين سال هاي 
قبل ۸۰۰ نفر بوده اس��ت و الزم به ذكر است كه مانع 
پذيرش فرزن��د خواندگي در آن س��ال ها بيش از هر 

چيزي قوانين بودند.
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي گفت: بنابراين، 
تمركز و سياست سازمان بهزيستي بر اين اساس است 
كه كودكان كمتر به مراكز شبانه روزي سپرده شوند، در 
همين راستا مددكاران ما بسيج شده اند تا تمركز زيادي 
در راستاي فرزندخواندگي داشته باشند و كودكان به 
خانواده ها داخل شوند. اين سياست را پيش گرفتيم، 
ادامه داديم و در تالش براي ارتقاي آن هستيم و سامانه 
فرزند خواندگي نيز براي اين منظور طراحي شده است.

مسعودي فريد در تشريح امكان پذيرش فرزندخوانده 
توسط خانواده هاي مقيم ايراني در خارج از كشور به ايلنا 
گفت: پذيرش فرزندخوانده توسط اين نوع خانواده ها 
آيين نامه مش��خصي دارد كه طرح كامل آن به وزارت 
امور خارجه واگذار شده است، همچنين طرح به تمام 
مراكز جمهوري اسالمي ايران، در سرتاسر جهان كه 
شامل سفارات و كنسولگري   هايمان مي شود، نيز ابالغ 
شده است. خانواده ايراني اگر مايل به اخذ فرزندخوانده 
از كشور است، اعالم آمادگي و ثبت درخواست مي كند، 
س��پس نياز به يك گزارش مددكاري اس��ت كه آنجا 
تشكيل و بررسي مي شود و از طرف وزارت امور خارجه 
به سازمان بهزيستي واگذار مي شود. الزم به ذكر است 
كه اين نوع مراكز در تمام كشورها وجود دارد. او افزود: 
اگر خانواده ها سو ءپيش��ينه، عدم تمكن مالي يا ديگر 
موارد منع قانوني را نداشته باشند، خانواده بايد به ايران 
مراجعه كند تا بررسي هاي تكميلي صورت بگيرد. الزم 

است فرآيندي را براي اخذ فرزندخوانده رعايت كنند كه 
شامل شش ماه حضور زوجين يا حداقل يكي از والدين 
در ايران مي شود، زيرا كودك مگر در موارد خيلي خاص، 
اجازه خروج ندارد و پس از شش ماه حكم نهايي را قاضي 

به امضا مي رساند.
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي گفت: شرايط 
كودكاني كه ب��ه فرزندخواندگي در كش��ور خارجي 
پذيرفته مي شوند تا پنج سال رصد مي شود و اين مهم 
بوسيله گزارشات شش ماهه به ما واگذار مي شود. البته 
اين قانون مربوط به خارج از كشور نيست و فرزندان به 
خانواده خوانده شده، مگر پسران باالي ۱۸ سال تا پنج 
س��ال پس از فرزندخواندگي رصد مي شوند كه با يك 
گزارش ش��ش ماهه به سمع و نظر سازمان بهزيستي 
مي رسد. مسعودي فريد در ارتباط با مسووالن نظارت 
بر كودكان گفت: اين نظارت به مس��ووليت نهاد هاي 
كنسولي جمهوري اس��المي ايران است، اما بوسيله 
نهاد هاي مددكاري و حمايت از كودكاِن همان كشور 

نيز انجام مي گيرد.
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، ضمن 
بيان تالِش س��ازمان براي جلب توج��ه خانواده ها به 
فرزندان غير دختر و زير دو سال براي فرزندخواندگي، 
گفت: ب��ه گمان من هر فرصتي كه براي بچه ها فراهم 
شود تا در داخل خانواده زندگي كنند، براي آنها فرصت 
تبلور ايجاد مي ش��ود. چند نكته مه��م وجود دارد كه 
خانواده ها توجه كنند. الزم است كه هر خانواده اي اگر 
براي اخذ فرزندخوانده مراجعه مي كند هم و غم سعادت 
و بهروزي كودكان بدسرپرست را داشته باشد و هدف 
كس��ب عاطفه و حضور در خانواده براي كودك باشد. 
نكته بعد اين است كه اغلب كودكان دختر زير دوسال 

تقاضا مي كنند و نبايد صرفا اينطور باشد.
او افزود: بايد به آمار محدود اين كودكان توجه كنند و 

همچنين بايد توجه كنند كه طبق مطالعات بچه هاي 
س��نين باالتر نيز ارتب��اط خوبي ب��ا خانواده ها برقرار 
كرده اند. شايد اين مسووليت در ابتدا سخت تر باشد، اما 
آنچه موجب كسب ارتباط با خانواده است، محبت به 
كودك است تا سن و جنسيت كودك. مسعودي فريد 
گفت: در سال گذشته ۱۳۰ كودك داراي معلوليت به 

فرزندخواندگي پذيرفته شدند.
 اين مي تواند براي س��اير زوجي��ن و خانواده هاي آنها 
مشوق باشد، در بس��ياري موارد زوجين مي پذيرند، 
اما خانواده هاي آنها مان��ع پيوند كودكان و خانواده ها 
هستند. چه ايرادي دارد كه يك كودك به خانواده اي 
پذيرفته شود و زوجين همان محبتي را كه به فرزندشان 
دارند به او نيز داش��ته باشند. مس��عودي فريد گفت: 
سال گذش��ته ۱۶۰ فرزندخوانده توسط بانوان باالي 
۳۰ سال اخذ ش��دند. ما در راستاي حضور كودك در 

خانواده چندين كار انجام داده ايم. يكي اينكه ُمر قانون 
درست انجام شود، چرا كه قانون مشخص كرده است در 
صورت اعالم داوطلبي براي اخذ فرزندخوانده، سازمان 
بهزيس��تي بايد ظرف دو ماه اين فرآيند را به تكميل 
برساند؛ يعني بايد صالحيت خانواده را محرز يا رد كند. 
وي افزود: تمهيدات ديگر ما افزايش تنوع خانوارهايي 
است كه مي توانند فرزندخوانده اخذ كنند. يعي زوجين 
با فرزند، زوجين بدون فرزند، دختران باالي ۳۰ سال 
و خانواده هاي خارج و داخل ايران. همچنين س��امانه 
فرزن��د خواندگي موجب افزايش تس��هيل و افزايش 
انجام پذيرش فرزند خواهد شد. مسعودي فريد در پايان 
گفت: اقدام ديگر سازمان بهزيستي تنوع در شيوه هاي 
فرزندخواندگي اس��ت. قانون ممكن كرده اس��ت كه 
خانواده ها بتوانند براي مدت يك يا دو سال و حتي بطور 
موقت حضور در خانواده را براي كودكان ايجاب كند. 
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تشريح علل صادر نشدن شناسه 
براي سمن هاي تهران

معاون س��اماندهي امور جوان��ان گفت: عمده ترين 
مش��كل در طوالني ش��دن صدور شناسه سمن ها 
كوتاه��ي معاون��ت اجتماع��ي در وزارت كش��ور 
و معاونت ه��اي اجتماعي ما اس��ت. محمد مهدي 
تندگويان در مورد عدم ثبت شناسه سمن ها در استان 
تهران گفت: برخي مشكالت در اين زمينه وجود دارد 
كه عمده ترين آنها كوتاه��ي و گاهي عدم همكاري 
معاونت اجتماعي در وزارت كش��ور و معاونت هاي 
اجتماعي ما است.  وي افزود: موضوع ديگر آن است 
كه تعداد زيادي از موسسان اين سمن ها، پرونده هاي 
خود را كامل نكرده اند اما ما به براي ممانعت از فعاليت 
آنها، اعتبارنامه هاي الزم براي فعاليت را صادر كرده ايم 
اما براي صدور شناسه از س��وي وزارت كشور، الزم 
است تا پرونده و مدارك آنها تكميل شود.  تندگويان با 
بيان اينكه در برخي موارد نيز مشكالت اساسنامه اي 
داريم، عنوان كرد: كاهش مش��كالت اساسنامه اي 
مانع صدور شناسه شده و وزارت كشور نيز به اين بهانه 
اقدام به صدور شناسه نمي كند. معاون ساماندهي امور 
جوانان وزارت كشور با بيان اينكه تعدادي از سمن ها، 
اظهار نامه مالياتي خود را پر نكرده اند، به مهر گفت: 
وقتي هر سمن شناسه اختصاصي دريافت مي كند، 
بايد رفتار مالي شفاف داشته و اظهارنامه مالياتي خود 
را پر كند. هر چند كه سمن ها از پرداخت ماليات معاف 
هستند اما نياز است تا اين اظهار نامه به اداره ماليات 
ارسال شود. متأسفانه تعدادي از اين سمن ها به دليل 
نگراني از گ��ردش مالي خود، اين كار را انجام نداده و 
عدم ارايه اظهارنامه مالياتي منجر به عدم صدور شناسه 
مي شود. او اظهار كرد: در سطح استان تهران ۱۰ سمن 
پرونده هاي خود را براي صدور شناسه تحويل داده اند 
كه از اين تعداد سه سمن از سوي وزارت كشور شناسه 
دريافت كرده اند. باقي س��من ها نيز به داليل مطرح 
شده هنوز موفق به دريافت شناسه نشده اند. تندگويان 
افزود: با توجه به اهميت استان تهران انتظار مي رود 
كه سمن هاي بيشتري در ايجاد و نسبت به دريافت 
شناسه اقدام كنند. ما نيز آمادگي الزم براي اعطاي 
تسهيالت به آنها را داريم اما متأسفانه تاكنون تعداد 

سمن هاي متقاضي ۱۰ مورد است. 

 »آزمون ملي هوش«
مورد تاييد نيست

پس از اعالم ممنوعيت برگزاري آزمون هايي چون 
چرتك��ه و كانگورو در م��دارس از س��وي آموزش و 
پرورش به علت تاكيد صرف بر تقويت قواي ذهني 
دانش آموزان به جاي تربيت همه جانبه آنها؛ معاون 
آم��وزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش ش��ركت 
در آزمون هايي تحت عن��وان »آزمون ملي هوش« 
را نيز مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش ندانس��ت 
و از خانواده ها خواست فرزندانشان را درگير چنين 
آزمون هايي نكنند. رضوان حكيم زاده در پاس��خ به 
پرسش��ي پيرامون آزموني تحت عنوان آزمون ملي 
هوش كه اخيرا در سه رده سني از پنج تا ۸۰ سالگي 
از سوي موسسات خصوصي برگزار مي شود و هدف 
آن تنها معرفي و شناسايي افراد باهوش باالست اظهار 
كرد: دائم تاكيد مي كنيم آزمون هايي از اين قبيل مورد 
تاييد ما نيس��تند و ضرورتي ندارد كودكان را درگير 
چنين مسابقات و آزمون هايي كنيم تا با همديگر به 
رقابت پرداخته و در نهايت عددي را تحت عنوان نمره 
هوشي به آنها اعالم كنيم كه از يك طرف مشخص 
نيست چه دستاوري دارد و آيا درست هست يا خير؟ و 
از سوي ديگر اگر هم ضريب هوشي كودكي تشخيص 

داده شد قرار است چه انتظاراتي از او ايجاد شود؟

نجفي با وثيقه يك ميلياردي 
آزاد شد

وكيل محمدعلي نجف��ي از آزادي موكل خود خبر 
داد. حميدرضا گ��ودرزي در مورد آخرين وضعيت 
محمدعلي نجفي گفت: بازداشت موكلم به قرار وثيقه 
تغيير يافته و قرار بازداشت منفك شده است. وي افزود: 
با طي كردن مراحل و تشريفات قانوني، نجفي ساعتي 
پيش از زندان آزاد شد. وكيل شهردار اسبق تهران در 
پاسخ به اين سوال كه وثيقه تعيين شده چه ميزان 
بوده؟ گفت: وثيقه يك ميليارد بود كه با گذاشتن سند، 
تامين شد. همسر دوم محمدعلي نجفي شهردار سابق 
تهران- صبح روز سه شنبه ۷ خردادماه با شليك گلوله 
به قتل رسيد و عصر همان روز نجفي به قتل همسرش 
اعتراف و انگي��زه خود را اختالفات خانوادگي عنوان 
كرد. سه جلسه رسيدگي به پرونده قتل ميترا استاد 
در شعبه ۹ دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست 
قاضي محمدي كشكولي برگزار شد. به گزارش مهر، 
نهايتا غالمحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضاييه 
در نشست خبري هش��تم مرداد ماه ۹۸ با اشاره به 
صدور راي پرونده قتل ميترا استاد و ابالغ آن به وكالي 
طرفين پرونده، گفت: در كيفرخواس��ت، سه عنوان 
اتهامي براي متهم عنوان شده قتل عمد، ايراد صدمه 
غيرموثر در قتل و همچنين نگهداري اسلحه غيرمجاز. 
دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخيص داده؛ 
»قتل عمد« را محرز دانسته و با توجه به تقاضاي اولياي 
دم مبني بر قصاص چون حق الناس اس��ت حكم به 
قصاص صادر كرده است. دادگاه در مورد »ايراد صدمه 
غير موثر در قتل« راي برائت صادر كرده چون دادگاه 
بر خالف دادسرا به اين نتيجه رسيد كه صدمات وارده 
به مقتول »يك صدمه« بوده، دو تير به او اصابت نكرده 
بلكه يك تير ابتدائا به كف دست اصابت كرده از دست 
عبور كرده و در قفسه سينه مقتوله جاي گرفته است. به 
موجب قانون هر گاه ضربه، ضربه واحدي باشد هر چند 
جراحات متعدد باشد يك حكم صادر مي شود و چون 
با اقدام واحد اين عمل انجام شده، همان حكم اشد كه 
»قصاص« است مورد حكم دادگاه قرار گرفته است.   
نجفي از اتهام ديگر تبرئه شده و در مورد »نگهداري 
سالح غيرمجاز« هم دادگاه ايشان را به دو سال حبس 
محكوم كرده است. بيست و سوم مردادماه برادر ميترا 
استاد نيز با انتشار پستي در صفحه اينستاگرام خود از 

اعالم رضايت از قصاص نجفي خبر داد.

موضع وزير بهداشت در قبال سواري هاي ديزلي 
وزير بهداشت در واكنش به اخباري درباره ورود سواري هاي ديزلي 
به چرخه حمل و نقل كش��ور و مخالفت س��ازمان حفاظت محيط 
زيست با ش��ماره گذاري اين خودروها، گفت: ما در وزارت بهداشت 
به عنوان متولي امر س��المت در اين زمينه در كنار سازمان محيط 

زيست قرار داريم.
پس از مطرح شدن مباحثي مبني بر ورود خودروهاي سواري ديزلي 
به چرخه حمل ونقل كشور از سوي توليد كنندگان خودرو، سازمان 
محيط زيست و دانشگاه هاي كش��ور مخالفت خود را براي ورود اين 
خودروها به ن��اوگان حمل ونقل عمومي اعالم كردن��د. پيش از اين 
رييس گروه سالمت هواي مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت 
نيز طي مصاحبه اي با ايسنا، با تشريح عوارض آالينده هاي توليد شده 
توسط اين خودروهاي سواري، مخالفت اين وزارتخانه  را براي ورود اين 

خودروها به سيستم حمل ونقل شهري اعالم كرد.
سعيد نمكي - وزير بهداشت نيز در همين راستا به ايسنا گفت: ما در 
وزارت بهداشت به عنوان متولي امر سالمت در كنار سازمان محيط 
زيس��ت قرار داريم و اگر قرار باش��د آالينده هاي توليد ش��ده توسط 

خودروهاي ديزلي، س��المت مردم و جامعه را تحت تاثير قرار دهد، 
قطعا در مقابل توليد آن ايستادگي خواهيم كرد. وزير بهداشت ادامه 
داد: در خصوص كاهش آالينده هاي ش��هري كه توس��ط كاميون ها 
و اتوبوس هاي ديزلي ناوگان حمل ونقل عمومي توليد مي ش��ود نيز 
شهرداري تهران را تحت فشار قرار داديم و اميدواريم مشكالت موجود 

در اين زمينه به زودي برطرف شود.
پيش از اين وزير بهداشت طي نامه اي به شهردار تهران خواستار نصب 
فيلتر دوده بر روي اتوبوس ها و كاميون هاي ديزلي عمومي شده بود 
كه به گفته كارشناسان وزارت بهداشت همچنان اقدام مناسبي در اين 

زمينه از سوي شهرداري صورت نگرفته است.
به اذعان رييس گروه سالمت هواي مركز سالمت محيط و كار وزارت 
بهداش��ت، خودروهاي س��واري ديزلي ۲۰ برابر بيش از خودروهاي 
بنزيني ذرات معلق توليد مي كنند و مشكل ديگر آنها توليد آالينده 
ناكس اس��ت. اين آالينده كه متشكل از »مونوكس��يد نيتروژن« و 
»دي اكس��يد نيتروژن« است، پيش سازِ آالينده ازن است و مي تواند 

تهديدي جدي براي كودكان، زنان باردار، سالمندان و... باشد.

100 هزار حق التدريس در انتظار تعيين تكليف
سرپرس��ت وزارت آم��وزش و پ��رورش اظهار ك��رد: با وجود بازنشس��ته 
شدن۶۰هزار فرهنگي تنها ۲۰ هزار دانشجو معلم فارغ التحصيل مي شوند 
لذا براي تامين ۴۰ هزار نيروي انساني مورد نياز ۱۲ روش پيش بيني شده 
است و اول مهر كالس بدون معلم نخواهيم داشت. سرپرست وزارت آموزش و 
پرورش افزود: تعداد نيروهاي حق التدريس كه طبق قانون بايد تعيين تكليف 
شوند حدود يكصد هزار نفر هستند كه بر اساس برنامه ششم توسعه آموزش 
و پرورش بايد براساس نيازهايش نيروها را جذب كند لذا به تدريج نيروهاي 
مورد نظر مصوبه مجلس جذب آموزش و پرورش خواهند شد. او اظهار كرد: 
آمادگي هاي الزم براي بازگشايي مدارس در اول مهرماه انجام  شده است۱۰ 
هزار كالس درس جديد آماده بهره برداري اس��ت و۱۴۰۰ مدرسه آسيب 
ديده نيز جهت استفاده دانش آموزان آماده شده است. حسيني از تشكيل 
ستاد ساماندهي نيروي انساني خبر داد و افزود: تا سال ۱۴۰۲ حدود ۲۵۵ 
هزار نيرو بازنشسته مي شوند لذا براي تامين نيروي جايگزين برنامه هايي را 
پيش بيني كرديم. براي تامين ۳۰ درصد نيروي موردنياز عالوه بر استفاده از 
ظرفيت دانشگاه فرهنگيان از دانشگاه هايي كه استاندارد دانشگاه فرهنگيان 
را رعايت كنند استفاده خواهيم كرد. او گفت: در قانون آمده است۵۰ درصد 

از عوارض گاز را بايد براي سيستم سرمايشي و گرمايشي مدارس هزينه كرد 
اما به دليل محدوديت تاكنون۲۰ درصد آن را به آموزش و پرورش تخصيص 
داده شده لذا با پيگيري هاي انجام شده امسال۵۰ درصد را اختصاص دادند 
كه حدود۵۰۰ ميليارد تومان مي شود لذا از اين فرصت استفاده مي كنيم و 
بخاري هاي نفتي را جمع آوري مي كنيم. سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
اظهار كرد: با وجود بازنشسته شدن ۶۰ هزار فرهنگي تنها ۲۰ هزار دانشجو 

معلم فارغ التحصيل مي شوند.
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بانك مركزي تازه ترين تحوالت بازار مسكن پايتخت را گزارش كرد

بيشترين تورم ملك در قلب تهران
گروه راه و شهرسازي|

تازه ترين آمار رسمي از تحوالت بازار مسكن حاكي است، 
در مردادماه سال 98، متوسط قيمت خريد و فروش يك 
متر مربع زيربناي واحد مس��كوني معامله شده در تهران 
به 03‚13 ميليون تومان رس��يد كه نس��بت به ماه قبل 
 و ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتي��ب 4‚2 درصد كاهش و

76 درصد افزايش نش��ان مي دهد. همچنين در اين ماه، 
تعداد معامالت آپارتمان هاي مس��كوني شهر تهران به 
3.3 هزار واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه 
مشابه س��ال قبل به ترتيب 3‚31 و 6‚72 درصد كاهش 
نشان مي دهد.به اين ترتيب،  تعداد معامالت آپارتمان هاي 
مسكوني شهر تهران در پنج ماهه نخست سال 1398 به 
حدود 6‚29 هزار واحد مسكوني بالغ شد كه در مقايسه با 
مدت مش��ابه سال پيش از آن  1‚54 درصد كاهش نشان 
مي دهد. در اين مدت، متوسط قيمت يك متر مربع بناي 
واحد مسكوني معامله شده در شهر تهران 72‚12 ميليون 
تومان بوده است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 4‚96 
درصد افزايش نشان مي دهد. در اين ميان، تغيير آرايش 
تورم ماهانه مل��ك در مناطق مختلف تهران و همچنين 
جابه جايي در س��هم مناطق از معامالت انجام شده قابل 
توجه است. در الگوي جديد، منطقه 12، به عنوان محدوده 
تاريخي و قلب تهران كه داراي بيشترين بافت فرسوده نيز 
هست، باالترين تورم ملكي )54‚101 درصد( را به خود 
اختصاص داده است. با فاصله اندكي از منطقه 12، مناطق 

16 و 17 تهران نيز تورم ملكي بااليي را تجربه كرده اند. 

   سهم منطقه 5 از معامالت كوچك شد
آنگونه كه بانك مركزي گزارش كرده است، توزيع تعداد 
معامالت انجام ش��ده بر حس��ب مناطق مختلف ش��هر 
تهران در مردادماه س��ال 1398 حاكي از آن اس��ت كه 
از ميان مناطق 22 گانه ش��هر تهران، منطقه 5 با س��هم 
 12.1 درصدي از كل معامالت )در خرداد ماه اين س��هم

 15 درصد بود(، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه 
را به خود اختصاص داده اس��ت. همچنين مناطق 2 و 4 
به ترتيب با س��هم هاي 4‚9 و 9‚8 درصدي در رتبه هاي 
بعدي قرار گرفته اند. در مجموع 72.1 درصد از كل تعداد 
معامالت انجام شده در شهر تهران در مردادماه سال جاري 
مربوط به 10 منطقه ش��هر )به ترتيب بيشترين فراواني 
ش��امل مناطق 5، 2، 4، 10، 14، 7، 8، 15، 1 و 6( بوده و 
12 منطقه باقيمانده 9‚27 درصد از كل تعداد معامالت را 
به خود اختصاص داده اند.به گزارش »تعادل«، داده هاي 
منتش��ره از سوي بانك مركزي نش��ان مي دهد كه همه 
مناطق تهران دس��ت كم 60 درصد افت تعداد معامالت 
را تجربه كرده اند. بيش��ترين رشد معامالت با 84 درصد 
مرب��وط به منطقه 20 بوده اس��ت. در همين حال،  س��ه 
منطقه 22، 19 و 21 به ترتيب با 26 فقره، 36 فقره و 47 
فقره معامله كمترين معامالت را به خود اختصاص داده اند.

   بيشترين رشد قيمتي در منطقه 12
گزارش بانك مركزي همچنين حاكي است، بيشترين رشد 
متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به 
منطقه 12 )معادل 54‚101 درصد( و كمترين ميزان رشد 

به منطقه 19 )معادل 51 درصد( تعلق دارد.
در ميان مناطق 22 گانه ش��هرداري تهران، بيش��ترين 
متوسط قيمت يك متر مربع زيربناي مسكوني معامله شده 
معادل 21‚28 ميليون تومان به منطقه يك و كمترين آن 
با 98‚5 ميليون تومان به منطقه 18 تعلق داش��ته است. 
ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 79 و 

3‚92 درصد افزايش نشان مي دهند.

   توجه بيشتر به قديمي ها
بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده در 
ش��هر تهران به تفكيك عمر بنا در مرداد ماه سال 1398 
حاكي از آن اس��ت ك��ه از مجموع 3 ه��زار و 292 واحد 
مسكوني معامله شده، واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 
8‚41 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. 

سهم مذكور در مقايس��ه با مردادماه سال قبل 5‚2 واحد 
درصد كاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت 

6 تا 10 سال و بيش از 20 سال افزوده شده است.

   ارزان ها ديگر پرطرفدار نيستند
 توزيع فراواني تعداد واحدهاي مس��كوني معامله ش��ده 
بر حسب قيمت يك متر مربع بنا در مرداد ماه سال 1398 
حاكي از آن است كه واحدهاي مسكوني در دامنه قيمتي 
9 تا 5‚10 ميليون تومان به ازاي هر متر مربع بنا با س��هم 
10.9 درصد، بيشترين سهم از تعداد معامالت شهر تهران 
را به خود اختصاص داده اند و دامنه قيمتي 6 تا 5‚7 ميليون 
توم��ان و 5‚7 تا 9 ميليون توم��ان به ترتيب با اختصاص 
س��هم 6‚10 و 10.5 درصدي در رتبه بعدي قرار گرفته 
اس��ت. در اين ماه، توزيع حجم معامالت به گونه اي بوده 
است كه7‚58درصد واحدهاي مسكوني با قيمتي كمتر 
از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني شهر تهران 

)03‚13 ميليون تومان( معامله شده اند.
بر اس��اس اين گزارش، توزيع فراواني تع��داد واحدهاي 
مسكوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد 
مسكوني در مردادماه سال 1398 نشان مي دهد، بيشترين 
س��هم از معامالت انجام ش��ده به واحدهاي مسكوني با 
زيربناي 50 تا 60 مترمربع با سهم 9‚15درصد اختصاص 
داشته است. واحدهاي داراي زيربناي 60 تا 70 و 70 تا 80 
متر مربع به ترتيب با سهم هاي 13.4 و 1‚12 درصدي در 
رتبه هاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهاي 
مسكوني با س��طح زيربناي كمتر از 80 متر مربع، 55.9 

درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند.
در مردادماه سال 1398، توزيع فراواني تعداد واحدهاي 
مسكوني معامله شده بر حس��ب ارزش هر واحد حاكي 
از آن اس��ت كه در ميان دامنه هاي قيمتي مورد بررسي، 
واحدهاي مسكوني با ارزش 300 تا 450 ميليون تومان با 
اختصاص سهم 15درصد، بيشترين سهم از معامالت انجام 
شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهاي داراي ارزش 
450 تا 600 ميليون تومانو 600 تا 750 ميليون تومان نيز 
به ترتيب با اختصاص سهم 3‚12 و 4‚9 درصدي در رتبه 
بعدي قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود 9‚52 
درصد از معامالت به واحدهاي مسكوني با ارزش كمتر از 

900 ميليون تومان اختصاص داشته است.

   اثر افت نرخ ارز روي مسكن
عباس اكبرپور، اس��تاد دانشگاه پيش از اين درباره داليل 
كاهش قيمت مس��كن در مرداد ماه نسبت به تيرماه به 
»تع��ادل« گفته بود: مجموع��ه اي از علل در افت قيمت 
مسكن اثرگذاربوده است و يكي از اين عوامل كاهش نرخ 
ارز است كه موجب مي ش��ود كه شاهد افت قيمت تمام 

كاالها و خدمات از جمله مسكن هستيم.
اكبرپور اضافه كرده بود: زماني كه قيمت ارز كاهش مي يابد، 
خريداران بالقوه در انتظار قيمت مسكن افت كند بنابراين 
تمايل آنها براي خريد مسكن كم مي شود تا التهاب بازار 
كاهش يابد و قيمت ها متعادل شود كه افت تقاضا، قيمت ها 
را تعديل مي كند. او افزوده بود: سوداگران و دالالني كه طي 
ماه هاي گذشته قيمت مسكن را به ويژه در فضاي مجازي 
باال نگه داش��ته اند، چاره اي ندارند جز اينكه قيمت ها را 
تاحدودي كاهش دهند چون خريداران مصرفي با افزايش 
قيمت ها از بازار مسكن فاصله مي گيرند، بنابراين تنها راه 

براي جذب متقاضي مصرفي، كاهش قيمت ها است. 
به گفته اين استاد دانشگاه، فروشندگان مسكن به دليل 
نگراني از كاهش قيمت ها در شرايط كنوني و با افت حجم 
معام��الت، ترجيح مي دهند كه ملك خ��ود را به فروش 
برسانند و نقدينگي به دس��ت آمده را در بازارهاي ديگر 
سرمايه گذاري كنند.اكبرپور اظهار كرده بود: عالوه بر اين 
عوامل، فض��اي بين المللي هم بر اعتماد عمومي و بهبود 
بازارهاي اقتصادي موثر است طي يكي دوماهه گذشته 
رايزني هاي مثبتي ب��راي افزايش روابط بين المللي بين 
ايران و س��اير كش��ورها انجام گرفته است كه توانسته به 
بهبود عملكرد بازار س��رمايه، ارز و... كمك كرده است و 

بازارها را از التهاب خارج ك��رده و در تثبيت قيمت ها اثر 
مثبت داشته است.

او افزوده بود: درواقع مجموعه عوامل اقتصادي و سياسي 
موجب كاهش قيمت مس��كن در مردادماه شده است و 
پيش بيني مي ش��ود كه روند كاهشي در قيمت مسكن 
طي شهريور ماه سال جاري هم ادامه يابد. كاهش نرخ ارز، 

در افت قيمت مصالح هم موثرخواهد بود و همين موضوع 
به كاهش قيمت واحدهاي ساخته شده در ماه هاي جاري 

نسبت به ماه هاي گذشته كمك كند.
اكبرپور اف��زوده ب��ود: كاهش قيمت مس��كن مي تواند 
بارقه ه��اي اميد به تثبيت اقتصادي و رونق اس��ت، البته 
اين افت بايد ادامه دار باش��د مي تواند نشانه خوبي باشد. 

اگر شرايط بين المللي بدون التهاب پيش برود، در داخل 
شاهد افزايش اعتماد و واقعي س��ازي قيمت ها خواهيم 
بود، هنگامي كه قيمت ها بطور ناگهاني افزايش مي يابد 
نشان دهنده كاهش اعتماد عمومي نسبت به تصميم هاي 
اقتصادي اس��ت و كاهش قيمت ها به معناي بازگش��ت 

اعتماد عمومي به جامعه است.

نمره منفي شوراي شهرتهران در مقابله با آلودگي هواتنها ۱۰درصد از امالك وقفي تخريب و نوسازي شده اند
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران تصريح كرد: تنها 10 درصد از 
امالك وقفي تخريب و نوسازي شده اند و پايين ترين ميزان نوسازي 
در 10 سال گذش��ته مربوط به محله هايي است كه با تمركز امالك 

اوقافي مواجه هستند. 
به گزارش ايسنا، مشكالت و موانع نوسازي مربوط به امالك و اراضي 
وقفي در جلسه اي با حضور كاوه علي اكبري مديرعامل سازمان نوسازي 
شهر تهران، مديركل سازمان اوقاف و امور خيريه استان تهران و برخي 
از مديران دفاتر توسعه محله اي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. او در 
اين جلسه با بيان اينكه در 12 سال گذشته، حدود 45 درصد نوسازي 
مسكن در بافت هاي فرسوده شهر تهران توسط مالكان و با مشاركت 
سازندگان محلي يا خصوصي اتفاق افتاده است، يادآور شد: بررسي ها 
نشان مي دهد پايين ترين ميزان نوسازي در 10 سال گذشته مربوط 
به محله هايي بوده اس��ت كه با تمركز امالك اوقافي مواجه هستند. 
البته به اين موضوع واقف هستيم كه تمامي امالكي كه داراي ويژگي 
وقف هستند در محدوده اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه قرار 
نمي گيرند، برخي از امالك وقفي داراي موقوفه هاي مشخصي هستند 
كه اين امر دشواري و پيچيدگي برنامه ريزي، تسهيل گري و اقدام در 
حوزه نوسازي بافت هاي فرسوده را دوچندان كرده است. مديرعامل 
سازمان نوسازي شهر تهران تصريح كرد: مالكان يا متصرفاني كه در 
امالك اوقافي زندگي مي كنند وقتي اقدام به دريافت پروانه تخريب و 
نوسازي مي كنند، متحمل هزينه هايي مي شوند كه اين هزينه ها براي 
امالك غير اوقافي وجود ندارد و اين امر با كاهش يا به صفر رس��اندن 
هزينه هاي باالسري ساخت و ساز براي نوسازي در بافت هاي فرسوده 

در تضاد است كه ضروري است راهكاري براي آن انديشيده شود.
اكبري با اش��اره به اينكه محله هاي مورد فعاليت س��ازمان نوسازي، 
عمدتاً محله هاي كم برخوردار هستند و ساكنان آنان سطح توانمندي 
اقتصادي پايين تري نسبت به ساير شهروندان دارند، اظهاركرد: سازمان 
اوقاف و امور خيريه مي پذيرد كه بخش��ي از منافع مربوط به اراضي و 
امالك در اختيارش را براي منفعت عمومي قرار دهد و به عنوان مالك 

خصوصي صرفًا به دنبال انتفاع اقتصادي با بهترين كاربري، باالترين 
ميزان تراكم و سطح اش��غال در اراضي و امالك موقوفه در بافت هاي 

فرسوده نباشد. 
او با بيان اينكه مواردي از زمين هاي متعلق به اوقاف از س��وي دفاتر 
توسعه محله اي شناسايي و مورد مطالعه قرار گرفته و پروژه هايي نيز 
براي آنها تعريف شده است، تصريح كرد: مي توان كاربري هايي را براي 
زمين هاي اوقافي تعريف كرد كه هم حداكثر بهره برداري از س��وي 
س��ازمان اوقاف و امور خيريه در راستاي اجراي نيت واقفين صورت 

پذيرد و هم منفعت محله و ساكنان بافت هاي فرسوده تأمين شود.
مجتبي عبداللهي، مديركل سازمان اوقاف و امور خيريه استان تهران 
نيز در اين جلس��ه با تأكيد بر اينكه رعايت احكام ديني و ش��رعي در 
مباحث وقفي بسيار حائز اهميت اس��ت، يادآور شد: برخي از امالك 
وقفي، متصرفي هستند و در اختيار سازمان اوقاف و امور خيريه قرار 
دارند و برخي غير متصرفي هستند و متولياني دارند كه بر مبناي وصيت 
واقف در زمان حيات، تولي گري آن را بر عهده گرفته اند و سازمان اوقاف 

در اين موارد نقش نظارتي ايفا مي كند.
مديركل سازمان اوقاف و امور خيريه استان تهران با بيان اينكه تنها 
10درصد از امالك وقفي تخريب و نوسازي شده اند، اظهاركرد: به دليل 
شرايط خاص و مسائل شرعي در امالك وقفي و نوع متفاوت وقفيات، 
اين امالك نتوانسته اند همچون ساير امالك واقع در بافت هاي فرسوده 
مورد تصميم گيري و نوسازي قرار گيرند.سازمان اوقاف و امور خيريه 
استان تهران آمادگي دارد به منظور پيشبرد امور و رفع موانع و مشكالت 
نوسازي امالك وقفي در بافت هاي فرسوده، تفاهمنامه اي را با سازمان 

نوسازي شهر تهران منعقد كند.
عبدالله��ي تاكيد كرد: مديران دفاتر توس��عه محله اي در هر منطقه 
مي توانند با اس��تقرار در محل اداره اوقاف منطقه مربوطه نسبت به 
مطالعه امالك وقفي و ارايه پيشنهادات مناسب براي كاربري امالك 
وقفي با حداكثر بهره برداري براي سازمان اوقاف در راستاي اجراي نيت 

واقفين و همچنين حل مشكالت مربوط به محله اقدام كنند.

معاون محيط زيست انساني سازمان محيط زيست از عملكرد شوراي 
ش��هر تهران در مقابله با آلودگي هوا انتقاد كرد. او گفت: شوراي شهر 
تهران در دو س��ال گذشته هيچ برنامه اي براي كاهش آلودگي هواي 
تهران ارايه نداده است در حالي كه بايد با محوريت قانون هواي پاك و 
ساير قوانين باالدستي براي خروج اتوبوس ها و تاكسي هاي فرسوده و 
توسعه وسايل حمل و نقل عمومي برنامه اي دقيق و عملياتي ارايه دهد.

به گزارش ايسنا، در آستانه سومين سالگرد تولد شوراي پنجم شهر 
تهران، مسعود تجريشي در بررسي عملكرد مديران شهري تهران در 
كاهش آلودگي هوا گفت: آلودگي هوا يك موضوع چند بعدي است. 
ش��ايد در مسائل حاكميتي مثل تدوين قوانيني مانند قانون كاهش 
آلودگي هوا خوب عمل كرده باشيم اما در اجراي اين قوانين عملكرد 
بسيار بدي داشته ايم. وي در پاسخ به اينكه به مديريت شهري تهران 
چه نمره اي در حوزه كاهش آلودگي هوا مي دهيد، اظهاركرد: من نه به 
سازمان حفاظت محيط زيست و نه به شوراي شهر و شهرداري تهران 
نمره خوبي در حوزه كاهش آلودگي هوا نمي دهم. با اين تفاوت كه تهيه 
مصوبات و پيش نويس قوانين از سوي سازمان حفاظت محيط زيست 
پيگيري شده است اما آيا نهادهاي اجرايي مثل شهرداري در اجراي 
قانون هواي پاك و مصوبات دولت براي كاهش آلودگي هوا عملكرد 

قابل قبولي داشته اند؟
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با انتقاد 
شديد از شوراي ش��هر تهران گفت: شوراي شهر تهران با گذشت دو 
سال از عمرش هيچ برنامه اي براي كاهش آلودگي هواي تهران تدوين 
نكرده است. طبيعي است كه شوراي شهر تهران بايد با توجه به مصوبات 
كاهش آلودگي هوا و قانون هواي پاك، برنامه اي عملياتي براي اجراي 
مواد اين قوانين ارايه مي داد اما تاكنون هيچ اتفاق مثبتي در اين زمينه 
نيفتاده است. شوراي شهر تهران بايد بر مبناي قوانين باالدستي، يك 
برنامه تهيه مي كرد كه در آن براي اتوبوس ها و تاكسي هاي فرسوده، 
براي خروج موتورسيكلت هاي قديمي و البته براي توسعه خطوط مترو 
بطور جداگانه تصميم گيري مي شد. به تبع آن هم سازمان شهرداري ها 

بايد اعتبارات الزم را براي اجراي اين برنامه تأمين مي كرد. متاسفانه 
شوراي شهر تهران هرگز چنين برنامه اي ارايه نداده است. 

او با تاكيد بر اينكه در دو سال گذشته اقدامي در جهت كاهش اتوبوس ها 
و تاكسي ها فرسوده تهران انجام نشده است، گفت: شوراي شهر تهران 
مي توانست در حوزه نوسازي تاكسي هاي فرسوده وارد شود و تخصيص 
اعتباري را براي اين امر مصوب كند اما هيچ حركتي انجام نداده است 
حتي سال قبل ش��وراي شهر تهران رديف بودجه اي كه براي تجهيز 
اتوبوس هاي كاركرده به فيلتر دوده در نظر گرفته شده بود را حذف كرد 
در حالي كه نصب فيلتر دوده روي اتوبوس هاي در حال تردد و نو مصوبه 
دولت است. معاون محيط زيس��ت انساني سازمان حفاظت محيط 
زيست تصريح كرد: متاسفانه شوراي شهر تهران نه تنها بودجه فيلتر 
دوده را حذف كرد بلكه از اختصاص تسهيالت و اعتبار براي نوسازي 
اتوبوس ها هم خودداري كرد. شك نكنيد اگر در تهران وسايل حمل و 
نقل عمومي نوسازي نشود و مترو توسعه پيدا نكند، مطمئنا در شش 
ماهه دوم سال مشكل ذرات معلق و آلودگي شديد هوا را خواهيم داشت 
البته س��ال قبل حركاتي جزئي در شهرداري تهران در حوزه كاهش 
آلودگي هوا مثل ايجاد محدوديت ها براي تردد كاميون ها انجام شد، 
اما اجراي مصوبات كاهش آلودگي هوا در شهرداري تهران به صورت 

سيستماتيك و برنامه ريزي شده نبود.
تجريشي تاكيد كرد: متاسفانه در حال حاضر هيچ گزينه اي براي اجراي 
مصوبات و قانون هواي پاك در تهران وجود ندارد كه مطمئن باشيم كه 
اين تحركات در كاهش آلودگي هواي تهران اثرگذار خواهد بود چون 
شوراي شهر تهران هيچ برنامه اي براي اين امر ارايه نداده و شهرداري 
تهران هم هيچ بودجه اي اختصاص نداده است. معاون سازمان حفاظت 
محيط زيست در پايان نسبت به كاهش شديد كيفيت هواي تهران در 
زمستان پيش رو هشدار داد و گفت: هواي تهران در زمستان دو سال 
اخير به نسبت سال هاي قبل تر بهتر بود چون شرايط جوي در كاهش 
روزهاي ناسالم تهران نقش داشت و البته معاينه فني حدود يك ميليون 

خودرو در تهران هم در بهبود هوا موثر واقع شد.
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 نرخ عوارض آزادراه ها 
15 درصد افزايش يافت

دبيركارگروه شركت هاي سرمايه گذار در آزادراه ها 
اعالم كرد: نرخ عوارض آزادراه هاي كش��ور از اول 
شهريور بطور متوس��ط 15 درصد افزايش يافت. 
خداي��ار خاش��ع در گفت وگو با ايرنا گفت: رش��د 
نرخ ع��وارض آزادراه ها در س��ال 97 به 98 حدود 
15.7درصد است كه البته با تاخير پنج ماهه ابالغ 
و از ابتداي شهريور اعمال شده است. خاشع اضافه 
كرد: با توجه به اينكه مطابق ارقام منتش��ر ش��ده 
از مركز آمار ايران تورم س��ال 97 حدود 27درصد 
است، شركت هاي سرمايه گذار در بخش آزادراه ها 
بر قيمت اعالمي اعتراض دارن��د.او افزود: عوارض 
عبور از آزادراه ه��ا در ايران كمتر از 10 درصد بقيه 
كشورها اس��ت. البته مش��كل اصلي درآمد مردم 
ايران است كه نسبت به درآمد ساير كشورها حتي 
تركيه بسيار كمتر است و ما هم اعتقاد داريم مردم 
قدرت پرداخت ن��رخ عوارض واقع��ي آزادراه ها را 
ندارند؛ بنابراين الزم اس��ت كه س��ازوكار ديگري 
ب��راي اداره آزادراه ها در نظر گرفته شود.خاش��ع 
با بيان اينكه اكنون س��هم عمده هزينه س��اخت 
آزادراه ها با مشاركت س��ازندگان تامين مي شود، 
گفت: اين وضعيت براي شركت هاي سرمايه گذار 
توجيه اقتصادي ندارد.دبيركارگروه شركت هاي 
سرمايه گذار در آزادراه ها اضافه كرد: در آزادراه هاي 
جديدي كه در دست ساخت است 70درصد سهم 
مالي توسط سرمايه گذار و 30درصد توسط دولت 
تامين مي شود اما در صورتي كه نرخ عوارض واقعي 
نشود بايد ساز و كار ديگري براي بازگشت سرمايه 

به بخش خصوصي در نظر گرفته شود.

سرمايه گذاري در  مجتمع هاي 
بين راهي، معاف از ماليات

مدي��ركل دفت��ر س��رمايه گذاري و نظ��ارت بر 
بهره برداري س��ازمان راه��داري و حمل و نقل 
جاده اي خبر داد كه به س��رمايه گذاران ساخت 
مجتمع هاي خدماتي- رفاهي بين راهي تسهيالت 
ويژه غيرنق��دي پرداخت مي ش��ود. حميدرضا 
شهركي ثانوي به ايرنا، گفت: اين حمايت ها كه به 
صورت غيرنقدي است در دو بخش تسهيل روند 
صدور موافقت نامه براي تاسيس مجتمع هاي بين 
راهي و همچنين معافيت هاي مالياتي است.او با 
بيان اينكه توسعه مجتمع هاي رفاهي-خدماتي 
به نسبت ساخت راه هاي جديد، فراواني كمي دارد 
و پاسخگوي نياز مسافران و كاربران جاده نيست، 
گفت: ب��ا حمايت هاي قانوني جدي��د روند اخذ 
موافقت نامه از سوي سرمايه گذار براي تاسيس 

مجتمع هاي خدماتي بين راهي آسان مي شود.

 چشم پوشي از تكميل 
برخي واحدهاي مسكن مهر

معاون مسكن شهري بنياد مسكن گفت: تكميل 
طرح هاي مسكن مهر با پيشرفت زير 30 درصد 
در ش��هرهاي با جمعيت كمت��ر از 25 هزار نفر، 
از دس��تور كار خارج ش��د. به گزارش مهر، جواد 
حق شناس با بيان اينكه بنياد مسكن در شهرهاي 
زير 25 هزار نفر جمعيت، اقدام به ساخت مسكن 
مهر كرده است، گفت: كار احداث تعداد 348 هزار 
واحد مسكن مهر را آغاز كرديم كه از اين تعداد، 
320 هزار واحد تحويل مردم شده است و حدود 
12 هزار واحد مس��كن مهر نيز، فروش اقساطي 
ش��د. او افزود: برخي طرح هاي مس��كن مهر به 
دليل مش��كالت حقوقي و تعاوني ها، همچنان 
راكد هستند و به دس��تور وزير راه و شهرسازي، 
طرح هاي با پيش��رفت زير 30 درصد نيز از طرح 
مسكن مهر خارج شده است.حق شناس با بيان 
اينك��ه 8 هزار طرح در حال اتمام اس��ت، يادآور 
 ش��د: برخي از طرح هاي مس��كن مهر مش��كل 
خدمات رس��اني دارد و در صورت حل اين مشكل 
واحدها به متقاضيان تحويل داده مي شود. معاون 
مسكن شهري بنياد مسكن در پايان گفت: ساخت 
7 هزار و 500 واحد نيز تا پايان سال به اتمام مي رسد.

ورود سازمان بازرسي به موضوع 
ايمني خطوط ۶ و ۷ متروي تهران

محمد عليخاني، رييس كميسيون عمران و حمل 
ونقل شوراي شهر تهران گفت: گزارش مفصلي 
از خطوط 6 و 7 متروي تهران آماده شده كه يك 
رونوش��ت از آن به س��ازمان بازرسي كل كشور 
ارسال مي شود. به گزارش ايلنا، عليخاني درباره 
ايمني خط 6 و 7 متروي تهران گفت: بسياري از 
مشكالت اين خطوط رفع شده است ولي در مورد 
هواكش هاي ميان تونلي همچنان نقص وجود 
دارد. البته مسووليت تاييد فني و ايمني خطوط 
مترو با مش��اور طرح و مسووالن مربوطه است و 
شورا دخالتي در مسائل فني ندارد و تذكرات فقط 
از جنبه نظارتي صورت مي گيرد. او با اش��اره به 
اشكاالت باقيمانده اين دو خط گفت: از نظر بنده 
نبود هواكش هاي ميان تونلي نقص مهمي است 
چون در صورت بروز آتش سوزي احتمال خفگي 
مردم وجود دارد اما مديريت مترو و مس��ووالن 
شهري معتقدند چون در اين خطوط افتتاح شده 
فعال فاصله حركت قطارها زياد است ، قطارها به هم 
نمي خورند و در نتيجه آتش سوزي رخ نمي دهد. 
رييس كميس��يون عمران و حمل ونقل شوراي 
ش��هر تهران در پاسخ به اين س��وال كه آيا نبايد 
دس��تگاه ديگري به اين مساله ورود كند، گفت: 
ممكن است دس��تگاه هاي نظارتي ورود كنند. 
كميسيون نيز تا رفع شدن مشكل، اين موضوع را 
پيگيري مي كند و گزارش مفصلي هم از خط 6 و 
7 در مرحله نهايي شدن قرار دارد كه آن را براي 
شهردار محترم ارس��ال مي كنيم.از اين گزارش 
يك رونوش��ت به سازمان بازرسي كل كشور نيز 

ارسال مي شود. 

 متوسط قيمت فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني و تعداد معامالت انجام شده در مناطق 22 گانه شهر تهران

مردادماه 98 مردادماه 97
درصد تغيير نسبت 

به دوره قبل
تعداد 

معامالت)فقره(
درصد تغيير قيمت 
نسبت به دوره قبل

متوسط قيمت 
)ميليون تومان(

تعداد 
معامالت)فقره(

 متوسط قيمت
منطقه شهري )ميليون تومان(

-75 165 78‚99 28‚21 665 15‚76 منطقه 1
-69 309 68‚71 20‚55 1007 12‚18 منطقه 2
-71 139 89‚67 24‚62 492 12‚98 منطقه 3
-74 293 62‚34 13‚02 1166 8‚02 منطقه 4
-74 399 70‚6 16‚31 1592 9‚56 منطقه 5
-62 155 64‚67 16‚27 416 9‚88 منطقه 6
-71 193 75‚78 12‚43 669 7‚02 منطقه 7
-69 191 85‚49 13‚3 633 7‚17 منطقه 8
-61 76 73‚84 9‚04 199 5‚2 منطقه 9
-65 277 85‚98 8‚89 803 4‚78 منطقه 10
-75 134 90‚54 9‚07 553 4‚76 منطقه 11
-73 96 101‚54 7‚84 364 3‚89 منطقه 12
-77 77 86‚81 12‚33 339 6‚6 منطقه 13
-73 202 80‚44 9‚78 776 5‚42 منطقه 14
-71 188 79‚48 7 650 3‚98 منطقه 15
-82 54 101‚08 7‚44 311 3‚7 منطقه 16
-61 85 98‚23 6‚74 218 3‚4 منطقه 17
-67 82 92‚58 5‚97 254 3‚1 منطقه 18
-75 36 51‚94 6‚26 149 4‚12 منطقه 19
-84 68 85‚83 6‚56 442 3‚53 منطقه 20
-73 47 63‚13 9‚38 179 5‚75 منطقه 21
-79 26 71‚32 11‚77 129 6‚87 منطقه 22

-72.6 3292 76‚18 13‚02 12006 7‚39 متوسط شهر



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد

به روز كردن تعهدات معوق تا پايان سال
تعادل|

اوضاع نا به سامان صنعت خودرو پس از ورود قوه قضاييه و 
بروز برخي فسادها در اين عرصه باز هم ادامه دارد. با اينكه 
بازرسي هاي انجام شده در شركت هاي دومين صنعت بزرگ 
كشور باعث شد تا برخي رانت ها و فسادهاي موجود در آن 
عمومي شود و با مسببين آن برخورد شد؛ اما هنوز فضاي 
خودرويي كشور روي آرامش را به خود نديده است. از اين 
رو، بسياري از مسووالن مرتبط بر اين باورند كه در صورت 
عدم ريش��ه يابي و برخورد با متخلفان اين حوزه خسارتي 
كه صنعت خودروس��ازي به كش��ور وارد مي كند معادل 
خس��ارت هاي يك جنگ خواهد بود. اما در اين ميان، يك 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس هيات مديره 
ديده بان شفافيت و عدالت در نامه اي از دبير شوراي نگهبان 
خواست كه در تأييد طرح »ساماندهي صنعت خودرو« عجله 
نكند؛ چراكه اين طرح داراي ايرادات قانوني و سياستي و در 
راستاي حمايت از عده اي رانتخوار فاسد و نابودي صنعت 
خودرو اس��ت. در همين حال، اما وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از برگزاري پنج ميز تعميق ساخت داخل تا آخر سال 
در حوزه خودرو خبر داد و برنامه هاي مش��وقي و محركي 
درباره ساخت داخل را مد نظر دارد. از طرفي، وزير صنعت 
هم در اظهاراتي دليل كاهش قيمت خودرو در بازار را تكميل 
خودروهاي ناقص كف پاركينگ و عرضه آنها در بازار عنوان 
كرد. رحماني از به روز كردن تعهدات معوق تا پايان سال خبر 
داد و گفت مردم از عملكرد خودروسازان ناراضي هستند و 
بايد مسير جديدي را آغاز كنند. از سوي ديگر، رييس اتحاديه 
نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با تحليلي از بازار 
خودرو، از كاهش بيشتر قيمت ها در بازار خودرو در آينده 
خبر مي دهد. دليل او براي ادامه روند كاهشي قيمت خودرو 

در بازار، كه به ثبات نرخ ارز عنوان شده است. 

      خسارت صنعت خودروسازي به اندازه جنگ 
اخبار اخير در صنع��ت خودرو كه يكي از س��ودآورترين 
صنايع كشور است باعث شده تا نگراني هايي از جانب آن 
بروز كند. از اين رو، سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ مجلس 
شوراي اس��امي نيز با بيان اينكه »صنعت خودروسازي 
به اندازه يك جنگ به كش��ور خسارت مي زند«، خواستار 
تصميم گيري جدي قواي سه گانه در اين زمينه شد. بهرام 
پارسايي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به برخورد قوه قضاييه 
با تخلفات خودروسازها اظهار كرد: فساد گسترده در صنعت 
خودروسازي موضوعي غير قابل انكار است كه عوامل موثر 
در آن نيز بسيار زياد است؛ به همين دليل صرف بركناري 
يك مديرعامل خودروسازي و بازداشت او كفايت نمي كند 
و بايد ريشه هاي اصلي فساد مشخص ش��ود. بايد روشن 
شود پولي كه خودروسازها از مردم گرفته اند، بدهي آنها به 
قطعه سازان و پولي كه از بانك ها گرفته اند كه مجموعا ۸۰ 
هزار ميليارد تومان مي شود، كجاست؟ و چرا با وجود اين 
حمايت ها ۳۰ هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارند يا ارزي 
كه به خودروسازان اختصاص يافته كجا هزينه شده؟، آيا 
همه قطعه سازان توانسته اند از آن استفاده كنند؟ چرا برخي 
قطعه سازان پولشان را نقد گرفته اند و با قيمت غيرمتعارف 
قطعاتشان را فروختند و برخي ديگر طلبكارند به نحوي كه 
اكثرا اقدام به تعديل نيرو و اخراج نيروهايشان مي كنند. او 
با طرح اين س��وال كه چرا بعد از اين همه حمايت، صنعت 
خودروسازي پيشرفت نكرده است، يادآور شد: جاي تاسف 

اس��ت كه امروز خواس��ته اغلب مردم ما داشتن خودروي 
خارجي است. اين نش��ان مي دهد، حقوق مردم به انحاي 
مختلف تضييع شده و كسي هم پاسخگو نبوده است. اگر 
واقعا بخواهد به اين فساد گسترده رسيدگي شود بسيار فراتر 
از دستگيري يك يا چند مديرعامل است. پارسايي با بيان 
اينكه »پرونده خودروسازي در كميسيون اصل ۹۰ اطاعات 
كامل و خوبي را در خود جاي داده است« ادامه داد: ما جلسات 
مختلفي با وزير صنعت داشتيم. خودروسازان نيز وعده هايي 
دادند كه به آن عمل نكردند. آنها گفتند اگر اجازه دهيد پنج 
درصد زير قيمت بازار بفروش��يم در هر مرحله قيمت را 5 
درصد كاهش مي دهيم تا قيمت بازار را پايين بياوريم اما 
اين اتفاق هرگز محقق نش��د و هر روز شاهد گران تر شدن 
خودرو هستيم. او از درخواست خود براي تشكيل جلسه 
ويژه خودرو بين كميسيون اصل ۹۰ و رييس قوه قضاييه 
خبر داد و خاطرنشان كرد: قوه قضاييه بايد پيگيري كند 
بدهي ۲5هزار ميليارد توماني خودروسازي به مردم، بدهي 
۲5 هزار ميليارد توماني خودروساز به قطعه ساز و همچنين 
بده��ي ۳۰ هزار ميلي��ارد توماني خودروس��ازها به بانك 
كجاست؟ مردم هم در چند نوبت تجمعات اعتراضي مقابل 
مجلس و وزارت صنعت داشته اند و ما شاهد عدم پاسخگويي 
وزارتخانه و سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده بوديم. 
اين نماينده مجلس ادامه داد: بعضي ها مي گويند با اين همه 
مشكات مردم چرا به موضوع خودرو چسبيده ايد. صنعت 
خودروسازي به اندازه يك جنگ به كشور خسارت مي زند. او 
خواستار تصميم گيري جدي قواي سه گانه در مورد وضعيت 

صنعت خودروسازي شد و گفت: 

      »س�اماندهي صنعت خ�ودرو« طرحي براي 
حمايت از فساد!

از سوي ديگر، احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و رييس هيات مديره ديده بان ش��فافيت و عدالت هم 
در نامه اي ب��ه آيت اهلل جنتي دبير ش��وراي نگهبان، طرح 
»س��اماندهي صنعت خودرو« را داراي اي��رادات قانوني و 
سياستي و در راس��تاي حمايت از عده اي رانتخوار فاسد و 
نابودي صنعت خودرو دانست و از شوراي نگهبان خواست 
در تأييد آن عجله نكند. در اين نامه آمده اس��ت كه صنعت 
خودروي كشور با توجه به اوضاع افسارگسيخته سال گذشته، 
دستاويزي براي سوءاستفاده گران فاسد و رانت خواران قرار 
گرفت كه توجه بيش از پيش را براي ساماندهي اين صنعت 
مهم مي طلبيد. نمايندگان مجلس شوراي اسامي با توجه به 
تنش هاي پيش آمده طرحي تحت عنوان طرح »ساماندهي 
صنعت خودرو« را تصويب كردند كه درجريان مسير قانوني 
آن قرار داريد. بررسي هاي دقيق كارشناسي نشان مي دهد 
طرح مذكور نه تنها ارزش افزوده اي براي بهبود كمي و كيفي 
صنعت خودرو ايجاد نمي كند بلكه با ايرادات فراوان، وضعيت 
نابه سامان فعلي را تشديد مي كند. به همين دليل از شوراي 
محترم نگهبان خواهشمند است، ضمن پرهيز از عجله در 
تأييد اين طرح ناقص و غيردقيق، با بررسي دقيق تر اين طرح، 
تصميمي اتخاذ شود كه منافع ملي كشور به خصوص در حوزه 
صنعت خودرو كه دومين صنعت بزرگ كشور است، تأمين 
ش��ود. همچنين ضروري است كه تمام ابعاد صنعت و بازار 
خودرو توأمان درنظر گرفته شود و متناسب با شرايط واقعي، 
طرحي جامع تصويب شود كه بتواند مشكات دهه هاي اخير 

اين صنعت مادر را برطرف كند.

      برنامه هاي تعميق ساخت داخل 
در همين حال، با رفتن هاشم يكه زارع از ايران خودرو و 
آمدن فرشاد مقيمي معاون وزير صنعت در امور صنايع، 
برنامه هاي جديدي براي تقويت توليد خودرو در حال 

در تعريف شدن است. 
بطوريكه مديركل دفتر صنايع خودرو و نيروي محركه 
وزارت صمت از برگزاري پنج ميز تعميق ساخت داخل 
تا آخر سال در حوزه خودرو خبر داد وگفت: برنامه هاي 
مشوقي و محركي زيادي درباره ساخت داخل در وزارت 
صنعت در حال انجام است. پروژه تعميق ساخت داخل 
با كمك ش��ركت هاي خودروس��ازي، قطعه سازان و 
انجمن ها به صورت هفتگي پايش و پيگيري مي شود تا 
در اين مسير شاهد سرمايه گذاري و توسعه قطعه سازي 

در كشور باشيم. 
رضا مفيدي با اش��اره به برگزاري پنج مي��ز در حوزه 
خودروس��ازي و تعميق س��اخت داخل ادامه داد: ميز 
نخست در اين راس��تا در اواخر تيرماه با حجم قرارداد 
۷۴۰ ميلي��ارد توم��ان و توليد ۳5 قطعه توس��ط ۳۲ 
قطعه س��از و كاهش ارزبري ۸5 ميليون يورويي انجام 
شد. او ساخت داخل و تعميق ساخت داخل در شرايط 
فعلي را يك الزام دانست و گفت: در سال هاي گذشته از 
توسعه صنايع هاي تك، قطعات الكترونيكي و مكانيكي 
غفلت كرده ايم و اكنون بايد جبران كنيم. او با اش��اره 
به اينكه بخشي از افت توليد و ناقص در خودروسازي 
اكنون ناش��ي از كمبود قطعات اس��ت، عنوان كرد: با 
برنامه ريزي هاي انجام شده در چند ماه آينده و با كمك 
س��ازندگان داخلي و همچني��ن واردات قطعات اين 
نقص را جبران كني��م و خودروها را تكميل و تحويل 

درخواست كنندگان خواهيم داد.

      اما چرا قيمت خودرو كاهشي شد؟ 
به گ��زارش »تعادل«، در هفته هاي اخير ش��اهدروند 
نزولي قيمت خودرو در بازار بوديم كه برخي دليل آن 
را »تغييرات مديريتي و برخي عرضه خودروهاي مانده 
در ك��ف پاركينگ« مي دانند. اما وزير صنعت، معدن و 
تجارت عرضه خودروه��اي كف پاركينگ در دو هفته 
گذشته را از مهم ترين داليل كاهش قيمت خودرو در 
روزهاي اخير مي داند و مي گويد: بخشي از خودروها كه 
در ماه هاي گذشته گفته مي شد كف پاركينگ است و 
به دليل كمبود قطعات قاب��ل عرضه نبود، در دو هفته 
گذشته عرضه شد و همچنين برخي از قطعات بايد از 
خارج وارد مي شد كه اين كار نيز در حال انجام است و در 
داخل هم براي تامين قطعات همت شد، در نتيجه در دو 
هفته اخير عرضه خوبي داشتيم. رضا رحماني در پاسخ به 
اين پرسش كه آيا تغيير مديرعامل يك خودروسازي در 
كاهش قيمت خودرو موثر است، يا خير عنوان مي كند: 
اكنون نيز قيمت خودرو با كاهش همراه است و نمي تواند 
عل��ت آن تغيير مدي��ران يا مديرعامل ش��ركت هاي 
خودروسازي باشد؛ اما افزايش عرضه خودروهاي كف 
پاركين��گ را مي توان از علل اين اتفاق دانس��ت. بنابه 
اظه��ارات او، اين عرضه به عنوان يك��ي از پارامترهاي 
اصلي كاهش قيمت خودرو است، همچنين توليد بايد 
رونق داشته باشد تا عرضه زياد شود. درنتيجه عرضه و 
تقاضا در قيمت تاثير دارد، در ادامه تغيير مديرعامل و 
واكنش بازار هم در جاي خود تاثيرگذار بوده است. در 
همين حال، پيش بيني رييس اتحاديه نمايشگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران از روند قيمتي بازار خودرو در 
هفته هاي آتي كاهشي است. »سعيد موتمني« درباره 
علل كاهش قيمت ها در بازار خودرو به ايسنا مي گويد: 

به دنبال برخي اقدامات در »ايران خودرو و س��ايپا« از 
انحصار فروش و خريد خودروها توسط برخي افراد به 
صورت سبدي و عمده جلوگيري شده، كه گام مثبتي 
اس��ت و در كنار ثبات نرخ ارز كاهش قيمت خودرو را 
به دنبال خواهد داش��ت. عاوه براين اكنون خريداري 
براي خودرو در بازار وجود ندارد و اين در حالي اس��ت 
كه عرضه خودرو به بازار، افزايش خوبي داشته است.  او 
با بيان اينكه در مدت اخير ثبات در بازار ارز بي تاثير در 
كاهش قيمت خودروها نبوده اس��ت، مي افزايد: عاوه 
براين اگر خودروس��ازان پايه هاي قيمتي خودروها را 
نيز پايين بياورند، تغيير قيمتي نزولي در بازار به خوبي 
خود را نشان خواهد داد؛ چراكه در گذشته خودروسازان 
پايه هاي قيمتي خودروها را متناسب با نرخ گذشته ارز 
كه بسيار باالتر از نرخ فعلي بود، تعيين كرده اند. رييس 
اتحاديه نمايش��گاه داران و فروشندگان خودرو تهران 
ب��ر اين موضوع تاكيد مي كند ك��ه بطور كلي چنانچه  
قيمت ها را از اواخر فروردين )۲5 فروردين( ماه به بعد 
مورد بررسي قرار دهيم؛ مي بينيم كه اكنون نسبت به 
آن زمان، ۳5 تا ۴۰ درصد كاهش قيمت در بازار خودرو 
ايجاد شده است. در حقيقت از ۲5 فروردين ماه امسال 
تا اواخر خرداد ماه بازار خودرو افزايش��ي پيش رفت اما 
از اوايل تيرماه تاكنون در بازار خودرو كاهش قيمت را 
مشاهده كرده ايم. بر همين اساس، موتمني از كاهش 
بيش��تر قيمت ها در بازار خودرو در آينده خبر مي دهد 
و مي گويد: با بررسي و مقايس��ه تفاوت نرخ ارز در دي 
و بهمن ماه س��ال گذشته، اكنون كه قيمت  ارز كاهش 
داشته و به ثبات رسيده؛ قيمت خودرو بسيار باالست؛ 
بنابراين الزم است كه بيشتر از اين كاهش قيمت خودرو 

را شاهد باشيم. 

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني با 
تأكيد بر اينكه خام فروشي به هيچ وجه افتخار نيست و ما 
بايد به جاي خام فروشي به سمت صادرات محصول نهايي با 
ارزش باال حركت كنيم از تعيين عوارض بر صادرات سنگ 
آهن خبر داد. حسين مدرس خياباني چند خبر مهم ديگر 
در حوزه بازرگاني خارجي و داخلي داشت. »تغيير كاركرد 
رايزنان بازرگاني ايران، فعال شدن ميزهاي كااليي و ميزهاي 
كشوري در سازمان توسعه تجارت، تغيير سرمايه صندوق 
ضمانت صادرات از سرمايه ريالي به سرمايه ارزي، برندسازي 
كاالهاي ايراني و قول فروشگاه هاي زنجيره اي براي توقف 
عرضه كاالهاي خارجي داراي مش��ابه تولي��د داخل« از 
مهترين محورهاي مورد اشاره قائم مقام وزير صنعت، معدن 
و تجارت در امور بازرگاني بود.  حسين مدرس خياباني در 

نخستين نشست شوراي هم انديشي افزايش حمايت هاي 
صادراتي در شرايط تحريم با بيان اينكه امروز صادركنندگان 
و توليدكنندگان كشور، قهرمانان ملي هستند و صادرات و 
توليد در شرايط امروز از نان شب واجب تر است، اظهار كرد: 
باالرفتن نرخ ارز از يك سو و همچنين شرايط به وجود آمده 
در صادرات نفت باعث شده تا موقعيت بسيار خوبي براي 
توليد وصادرات در كش��ور ايجاد شود؛ چراكه افزايش نرخ 
ارز، واردات را از صرفه انداخته و همچنين ممنوعيت هاي 
وارداتي فضا را براي حضور كاالهاي توليد داخل در كشور 
مهياتر كرده است. مدرس خياباني عنوان كرد: همچنين 
اين شرايط باعث  شده تا عاوه بر رونق توليد، فرصت براي 
ارتقاي كيفيت محصوالت داخلي نيز افزايش يابد؛ چراكه 
تا پيش از اين، درآمدهاي هنگفت فروش نفت و مقرون به 

صرفه بودن واردات اجازه نمي داد تا توليدكنندگان، كيفيت 
محصوالتشان را ارتقا دهند و به سرعت كاالهاي خارجي 
جايگزين محصوالت توليد داخل مي ش��د ولي امروز اين 
فرصت براي توليدكنندگان به وجود آمده است. او با تأكيد 
بر اينكه در شرايط امروز اگر توليدكننده اي به فكر صادرات 
نباشد، قطعا متضرر خواهد شد، افزود: خوشبختانه وضعيت 
ارزي كشور باعث شده تا بخش عمده اي از كاالهاي توليد 
داخل، داراي مزيت صادراتي باشند و از همين رو الزم است 
تا به جاي آنكه برنامه ريزي ها براي صادراِت توليد مازاد باشد، 
از همان ابتدا، توليد با هدف صادرات انجام ش��ود. مدرس 
خياباني با بيان اينكه حجم صادرات ۴۴ ميلياردي ساالنه، 
براي كشور ايران قطعًا كم است، گفت: 15 كشور همسايه 
ما ساالنه بيش از 1۲۰۰ميليارد دالر واردات دارند، ولي ما 
سهم بسيار كمي از صادرات كاال به اين كشورها و تأمين نياز 

همسايگان خود را داريم و اين رقم قطعاً بايد افزايش يابد.

      تغيير سرمايه »ريالي« به »ارزي«
قائم مقام وزي��ر صنعت، معدن و تج��ارت در امور بازرگاني 
همچنين با اشاره به نقش جدي صندوق ضمانت صادرات 
براي توسعه صادرات به خصوص در شرايط تحريم، گفت: در 
شرايطي كه نياز است ما ريال را از صادرات خود حذف كنيم، 
متأسفانه سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران به ريال است، 

در حالي كه اين سرمايه بايد به صورت ارزي باشد؛ چراكه اين 
احتمال وجود دارد كه در صورت ريالي بودن س��رمايه اين 
صندوق، با تغيير نرخ ارز، از سرمايه اين صندوق كاسته شود. 
از همين رو الزم است تا اساسنامه صندوق ضمانت صادرات 
تغيير كند و اين موضوع اصاح شود. او با بيان اينكه در شرايط 
تحريمي، هيچ مديري نبايد براي حمايت از صادركنندگان و 
توليدكنندگان واهمه داشته باشد، از ريسك پذيري صندوق 
ضمانت صادرات در افزايش پوشش هاي اين صندوق براي 
صادركنندگان تقدير كرد. كارك��رد رايزنان بازرگاني ايران 
عوض مي شود مدرس خياباني با تأكيد بر لزوم تغيير كاركرد 
رايزنان بازرگاني كشورمان و جهت سازمان توسعه تجارت 
گفت: متأسفانه تا امروز، بعضاً توليدكنندگان و تجار به دنبال 
رايزنان مي افتادند، اما بايد اين وضعيت تغيير كند و رايزنان 
بازرگاني به دنبال تجار باش��ند و رايزنان بازرگاني از يك سو 
راه ورود محصوالت ايراني به كش��ورهاي هدف را هموار و از 
سوي ديگر رفتار رقباي شركت هاي ايراني را در آن كشورها 
رصد كنند و گزارشات خود را به فعاالن اقتصادي اعام كنند. 
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تج��ارت در امور بازرگاني با 
تاكيد بر اينكه تمركز بر تجارت با 15 كش��ور همسايه يك 
اولويت اس��ت، افزود: با وجود اين اولويت ما بايد به تجارت با 
كش��ورهاي ديگر به خصوص شرق آفريقا نيز توجه داشته 
باش��يم. مدرس خياباني با اعام خبر فعال شدن ميزهاي 
كااليي و ميزهاي كشوري در سازمان توسعه تجارت گفت: 
اگر تا امروز صادركنندگان به دنبال ما مي گشتند، بايد جهت 
اين مسير تغيير كند و ما به دنبال آنها باشيم و ميزهاي كااليي 

و كشوري در سازمان توسعه تجارت با رصد دقيق ظرفيت هاي 
توليد داخل در كشور، تحليل هاي درستي درباره نيازهاي 
كشورهاي هدف ارايه دهند. او با بيان اينكه تنها راه عبور از 
تحريم ها، افزايش توليد و صادرات است، به نقش شركت هاي 
كوچك و متوسط در اين بخش اشاره كرد و گفت: ما امروز نياز 
داريم تا هم سبد شركت هاي تجاري و صادراتي ما متنوع شود 

و هم سبد كاالهاي صادراتي كشور توسعه يابد.

      وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن
 مدرس خياباني با تاكيد بر لزوم فاصله گرفتن از موضوع 
خام فروش��ي و حركت به سمت صادرات محصوالتي با 
ارزش افزوده گفت: اين يك واقعيت اس��ت كه صادرات 
مواد اوليه، به هيچ وجه افتخار نيست چراكه قرار بر اين 
بود ما م��واد اوليه را وارد كنيم و با ايج��اد ارزش افزوده، 
محصوالت نهايي را صادر كنيم؛ از همين رو نبايد اجازه 
دهيم كه جهت اين مسير عوض ش��ود. او با اعام خبر 
تعيين عوارض بر صادرات س��نگ آهن بر اساس همين 
رويكرد، در پاسخ به انتقاداتي كه اين تصميم را باعث از 
دست رفتن ظرفيت هاي صادراتي كشور مي دانند تاكيد 
كرد: ما با اعمال عوارض بر صادرات سنگ آهن به دنبال آن 
هستيم كه به جاي صادرات مواد خام، به سمت صادرات 
ش��مش و حتي مقاطع فوالدي برويم كه ارزش افزوده 
باالي��ي دارند و اين تصميم به هيچ وجه باعث از دس��ت 
رفتن ظرفيت هاي صادراتي ما نمي شود بلكه ظرفيت هاي 
صادراتي را در صادرات كاالهاي با ارزش تر فراهم مي كند.
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شروط تغيير قيمت سبوس 
معاون وزير صنعت با بيان اينكه قيمت سبوس مورد 
استفاده از »ماكاروني، شيرخام و آرد« به هيچ عنوان 
افزايش قيمت نخواهد يافت، گفت: اگر وزارت جهاد 
بر كاهش نرخ اصرار دارد، بايد قيمت شير هم كاهش 
يابد. به گزارش سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان، عباس تابش با بيان اينكه آخرين 
تصميم در مورد قيمت س��بوس ب��ه تغيير قيمت 
شيرخام و ماكاروني برمي گردد كه بر اين اساس، در 
تاريخ ۲۲ خرداد سال جاري، قيمت سبوس در نرخ 
تمام شده شيرخام و ماكاروني 1۲5۰ تومان لحاظ 
شده است و پس از آن هيچ افزايش نرخ ديگري در 
نظر گرفته نشده اس��ت؛ اين در شرايطي است كه 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
اع��ام كرد كه نمي ش��ود در يك بخ��ش به عنوان 
حمايت از دامداران در تعيين قيمت شير خام، نرخ 
سبوس را يك قيمت اعام كرد و در بخش ديگري 
نرخ ديگ��ري را براي اين كار در نظر گرفت. به گفته 
او، با وجود اينكه رصد قيمت سبوس در بازار بسيار 
سخت است؛ اما سازمان حمايت اين آمادگي را دارد 
ك��ه اگر وزارت جهاد كش��اورزي اص��رار به كاهش 
قيمت سبوس به ۸۴۰ تومان داشته باشد، قيمت آرد 
و شيرخام را هم كاهش دهد تا بتوان نرخ تمام شده 
سبوس كه 1۲5۰ تومان در محاسبات نرخ آن در نظر 
گرفته شده است، اصاح نمايد. تابش عنوان كرد كه 
پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي اين است كه قيمت 
سبوس از 1۲5۰ تومان فعلي به ۸۴۰ تومان كاهش 
يابد، اما آناليز قيمتي ب��راي تعيين نرخ ماكاروني و 
شيرخام بر اساس نرخ 1۲5۰ تومان سبوس است كه 
بر اين اساس، اگر قرار است نرخ سبوس كاهش يابد، 
بايد نرخ شير خام و ماكاروني را هم كاهش داد. پس 
اين وزارتخانه بايد جمع بندي نهايي خود را در اين 
خصوص اعام نمايد؛ چراكه نمي توان براي سبوس دو 
نرخي عمل كرد، چون منجر به فساد و رانت مي شود.

او ادامه داد: در حال حاضر هيچ مش��كلي در تامين 
سبوس مورد نياز صنايع آردسازي، شير و ماكاروني 
وجود ندارد و وزارت جهاد كشاورزي به دليل مصارف 
اين كاال در بخش دام س��بك، اصرار به كاهش نرخ 
دارد. بنابراين حاضر هستيم اسناد قيمتي دام سبك 
را از وزارت جهاد دريافت كرده و بررسي هاي الزم را 
بر روي قيمت انجام دهيم. به اين معنا كه هر عددي 
براي سبوس در بخش دام سبك، تعيين شود، همان 
را در ماكاروني و شيرخام هم لحاظ كرده و قيمت ها 

را كاهش دهيم.

قفل سازمان مالياتي براموال 
صادركنندگان

رييس كنفدراسيون صادرات ايران از توقف استرداد 
ماليات بر ارزش افزوده بخش صادرات كش��ور خبر 
داد و گفت: س��ازمان امور ماليات��ي و بانك مركزي، 
۲5۰۰ميليارد تومان از اموال صادركنندگان را بلوكه 
كرده اند.محمد الهوتي در گفت وگو با خبرگزاري مهر 
با بيان اينكه ت��راژدي ارزش افزوده در ايران مدت ها 
است كه ش��كل گرفته، افزود: به هر حال ماليات بر 
ارزش افزوده همواره در دنيا بر اساس مصرف پرداخت 
مي شود؛ اما در ايران به دليل عدم وجود زيرساخت هاي 
الزم، اين ابزار مهم براي كسب درآمد مالياتي به نوعي 
وبال توليد شده و عما به جاي اينكه مصرف كننده اين 
ارزش افزوده را پرداخت كند، در اصل توليدكننده آن 
را مي پردازد و به جاي اينكه زنجيره آخر هر بخش از 
توليد، اين رقم را بپردازد، واحدهاي توليدي اين مبلغ 
را مي پردازند كه اين امر باعث شده صادرات نيز درگير 
اين موضوع شود. او افزود: بر اين اساس، عما از زماني 
كه ماليات بر ارزش افزوده در ايران برقرار شده، يكي 
از معضات جدي صادركنندگان، استرداد ماليات 
بر ارزش افزوده بوده؛ چراكه برخي از كاالها همچون 
محصوالت كشاورزي، از معافيت ماليات بر ارزش 
افزوده برخوردار بوده و در مقابل، برخي از كاالهاي 
صنعتي ني��ز ارزش افزوده پرداخ��ت مي كنند؛ اما 
س��ازمان امور مالياتي بر اين باور ب��ود كه ابتدا بايد 
دفاتر بررسي شده و بعد از آن، مي توان ارزش افزوده 
را مسترد كرد؛ به همين دليل اين مشكل، سال ها 
همراه صادركنندگان كشور بود. رييس كنفدراسيون 
صادرات ايران تصريح كرد: حدود سه سال قبل، اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران به همت 
كنفدراسيون صادرات ايران، توافقي با سازمان امور 
مالياتي صورت داد كه بر مبناي دستور و پيگيري 

معاون اول رييس جمهور، بود.

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : تهیه و اجرای آسفالت و لکه گیری در بلوار درب 5

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله ای
مدت زمان : 12ماه  

مهلت اعالم آمادگی : تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ 1398/06/09 )با ارسال ایمیل به نشانی زیر(
 داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت WWW.ksc.ir منوی مدیریت خرید و تامین کنندگان ، ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات عمومی و تکمیلی خود، مستندات و مدارک الزم را پیوست نمایند .
 دریافت اسناد مناقصه )پس ازارائه گواهی صالحیت ایمنی اداره کار تائید واحد ارزیابی تامین کنندگان( از تاریخ  1398/06/13 به مدت دو روزدر قبال ارائه اصل رسید واریز مبلغ 500،000ریال ) غیر قابل 

استرداد( در وجه شرکت فوالد خوزستان 
 تاریخ تحویل پیشنهادات: روز دوشنبه  مورخ  1398/06/25 

تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت / فنی : روز  سه شنبه مورخ 1398/06/26 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1،000،000،000 ریال

نوع تضمین : 1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

شماره حساب واریز وجه :
 الف ( حساب سپهر 0100304453001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3882 

ب ( حساب سیبا 0102513186002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532
نشانی شرکت : اهواز - کیلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مدیریت : خرید خدمات و قراردادها

M.ADHAMI@KSC.IR  کارشناس : منصور  ادهمی    تلفن:6412-3213-61-98+ ایمیل  

آگهی مناقصه عمومی يک  مرحله ای 
شماره:  52404729

نوبت دوم 

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

آگهي مزايده عمومي  يك مرحله اي
به استناد ماده63 آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه هاي علوم پزشكي 

نام سازمان: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز- بيمارستان امام حسن مجتبي)ع( 
موضوع: واگذاري بخش فيزيوتراپي

محل دریافت اوراق: دبيرخانه مركزي دانشگاه )همكف( با ارائه معرفي نامه از طرف شركت با مهر امضاء و اخذ رسيد مدارك مربوطه را تحويل گيرند
مهلت دریافت اوراق: به مدت ۴ روز از تاريخ ۹۸/۰6/۰۹ لغايت ۹۸/۰6/1۲ 

مهلت قبول پيشنهادات )تحويل پاكات( به مدت 1۲ روز از تاريخ ۹۸/۰6/1۳ لغايت ۹۸/۰6/۲۴ 
محل تحويل پاكات مزايده دبیرخانه حراست دانشگاه )طبقه اول( مي باشد. 

ميزان سپرده تضمين شركت در مزايده 165/۰۰۰/۰۰۰ ريال به صورت فيش واريزي به حساب جاري ۴۴۲۴5۷۸۰/6۹ نزد بانك ملت شعبه مهستان 
كرج كد ۸۸۳۷/۷ يا ارائه ضمانتنامه بانكي )بجز بانك اقتصاد نوين( بنام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز كه مدت ضمانتنامه 

نبايد كمتر از ۳ ماه باشد. 
تذكر 1: جهت دريافت اوراق مزايده، ارائه فيش واريزي به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ريال به حساب جاري ۲1۸1۲6۴۲6 نزد بانك رفاه شعبه بهار كرج كد ۹۷۲ 

به نام دانشگاه علوم پزشكي البرز و معرفي نامه شركت الزامي مي باشد. 
تذكر: در صورت دریافت تذكر یا اخطار كتبي بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهاي تابعه آن، متقاضي حق شركت در مزایده 

را نخواهد داشت.
پرداخت هزينه چاپ آگهي ها به عهده برنده مزايده مي باشد. 

كارفرما در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار مي باشد.
نشاني سازمان: بلوار طالقاني شمالي- باالتر از ميدان طالقاني- شهرك اداري- ساختمان مركزي

ساعت كاري دانشگاه از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۸ لغايت 16 مي باشد.
شماره تماس: ۰۲6-۳۲56۳۳6۹

خانه تكاني در بازرگاني به شيوه قائم مقام



15 جهان

نخست وزير از ملكه خواست پارلمان را تعليق كند

متن توافق امريكا  و طالبان نهايي شد

كودتاي جانسون عليه پارلمان بريتانيا 

صلح بدون مردم، چگونه صلحي است؟ 

گروه جهان|
بوريس جانس��ون نخس��ت وزير بريتانيا، چهارشنبه 
از ملك��ه اين كش��ور درخواس��ت ك��رد تا ب��ا تعليق 
فعالي��ت پارلمان ت��ا روز ۱۴ اكتبر موافق��ت كند. در 
پي ش��كل گيري ائتالف احزاب مخال��ف دولت براي 
جلوگيري از اجراي طرح خروج بدون توافق بريتانيا از 
اتحاديه اروپا، بوريس جانسون در تالش است تا فعاليت 
پارلمان را در فاصله باقيمانده تا پايان مهلت خروج اين 

كشور از اتحاديه اروپا به حداقل ممكن برساند.
به گزارش يورونيوز، بوريس جانس��ون چهارشنبه با 
تاكيد بر خروج لن��دن در 3۱ اكتبر از اتحاديه اروپا، 
از ملكه بريتانيا خواس��ته تا پارلم��ان را تعليق كند. 
اين درخواس��ت پ��س از آن مطرح ش��د كه جرمي 
كوربين رهبر حزب كارگر، سه ش��نبه اعالم كرد كه 
احزاب مخالف دولت اعم از كارگر، ملي اس��كاتلند، 
ليبرال دموكرات ها، حزب س��بز و گروه نمايندگان 
مستقل براي جلوگيري از خروج بدون توافق بريتانيا 
از اتحاديه اروپا به توافق رس��يده اند و قصد دارند با 
تصويب قانون يا استيضاح دولت مانع از اجراي طرح 
برگزيت بدون توافق شوند. رهبر حزب كارگر گفته 
»هر آنچه الزم است« را براي جلوگيري از برگزيت 

بدون توافق انجام خواهد داد.
تعطيالت تابس��تاني پارلمان بريتاني��ا هفته آينده 
به اتمام مي رس��د و نمايندگان مخالف دولت براي 
تغيير مس��ير برگزيت تنها تا 3۱ اكتبر زمان دارند. 
نخس��ت وزير بريتانيا كه وعده داده كشورش را با يا 
بدون توافق تا 3۱ اكتبر از اتحاديه اروپا خارج كند، 
به دنبال جلب نظر مساعد ملكه بريتانيا براي تعليق 
فعاليت پارلمان تا ۱۴اكتبر است. بهانه جانسون براي 
ارايه اين طرح، كمك به احزاب بريتانيا براي برگزاري 
بي دغدغه كنگره هاي ساالنه آنها عنوان شده است.

دايان ابوت وزير دولت در س��ايه بريتانيا، اقدام اخير 
نخس��ت وزير در تعليق پارلمان ت��ا تاريخ ۱۴ اكتبر 
را كودتايي عليه اين مجل��س قانون گذاري خوانده 
اس��ت. ابوت در پيامي توييتري نوشته: »جانسون 
ت��الش دارد عليه پارلم��ان كودتا كند، عليه ش��ما 
راي دهندگان و نمايندگان سياس��ي تان. آن هم به 
خاطر خروج بدون توافقي كه فاجعه بار خواهد بود.« 

نخست وزير بريتانيا سه شنبه نيز به رييس كميسيون 
اروپا گفته ب��ود كه در صورت عدم بررس��ي مجدد 
پرونده خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و لغو پشتوانه 
مرزي ايرلند چش��م اندازي براي توافق وجود ندارد. 
در مقابل رييس كميسيون اتحاديه اروپا تاكيد كرده 
كه اتحاديه اروپا تمام اقدامات الزم را براي ممانعت 
از خروج نامنظ��م و پرهزينه بريتانيا از اتحاديه اروپا 

انجام خواهد داد.
جانسون در حاشيه نشست سران گروه۷ هم تهديد 
كرده بود ك��ه اگر توافقي ب��راي برگزيت با اتحاديه 
اروپا شكل نگيرد، بريتانيا 3۹ ميليارد پوندي را كه 
هزينه خروج اين كش��ور از اتحاديه است، پرداخت 

نخواهد كرد.

پارلمان بريتانيا تاكنون س��ه بار ب��ا توافقي را كه در 
زمان صدارت ترزا مي، نخست وزير سابق بريتانيا با 
اتحاديه اروپا به دست آمد رد كرده است. چشم انداز 
اجراي برگزيت بدون تواف��ق موقعيت بريتانيا را به 
عنوان يكي از مراكز مهم مالي جهان و محلي جذاب 

براي سرمايه گذاران خارجي تهديد مي كند.

   انتقال ۱۰۰ شركت از بريتانيا به هلند 
نگراني ها از تبعات خروج بدون توافق، اقتصاد بريتانيا 
را هدف گرفته است. سازمان سرمايه گذاري خارجي 
هلند به تازگي اعالم كرده كه حدود صد ش��ركت از 
بريتانيا به هلن��د نقل مكان كرده ان��د. به گفته اين 
سازمان، تاس��يس دفتر جديد در هلند يا نقل مكان 

اين شركت ها در آستانه فرارسيدن موعد مقرر خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا صورت مي گيرد. يرون نيلند، 
يكي از مقامات سازمان سرمايه گذاري خارجي هلند، 
گفته: »بالتكليفي هر چه بيشتر در بريتانيا و احتمال 
بيش از پيش برگزيت بدون توافق براي اين شركت ها 
عدم قطعيت اقتصادي به همراه داش��ته و به همين 
علت شركت ها  هر چه بيشتر هلند را به عنوان مركز 

جديد در بازار اروپا انتخاب مي كنند.«
گفته ش��ده، ش��ركت هايي كه به هلن��د نقل مكان 
كرده اند در زمينه ه��اي مالي، فن��اوري اطالعات، 
رس��انه، تبليغات، علوم و س��المت فعالي��ت دارند. 
هلند براي جذب اين شركت ها با كشورهايي چون 
آلمان، فرانس��ه، بلژيك و ايرلند در رقابت تنگاتنگ 

است. بسياري از سرمايه گذاران معتقدند كه خروج 
بدون توافق بريتاني��ا از اتحاديه اروپا نه تنها اقتصاد 
و بازارهاي جهان را با ش��وك مواج��ه خواهد كرد، 
اقتصاد بريتانيا را نيز وارد دوره اي از ركود مي كند و 
لندن نيز جايگاه خود را به عنوان مركز مالي اروپا از 

دست خواهد داد.
از زمان راي م��ردم بريتانيا به خروج از اتحاديه اروپا 
در سال ۲۰۱۶، پيچيده ترين بحران تاريخ سياسي 
اين كشور شكل گرفته اس��ت. در حالي كه فرصت 
زيادي تا موعد خروج قطعي بريتانيا از اتحاديه اروپا 
باقي نمانده است، هنوز مشخص نيست كه برگزيت 
چگونه صورت خواهد گرفت. ب��ا اين حال، بوريس 
جانسون متعهد شده  با سر رسيدن موعد مقرر يعني 
ماه اوكتب��ر، بريتانيا از اتحادي��ه اروپا خارج خواهد 
شد. نايچل فاراژ رييس حزب برگزيت و از مخالفان 
سرسخت اتحاديه اروپا، خروج بدون توافق از اتحاديه 
اروپا را تنها راه قابل قبول خوانده است. فاراژ در جمع 
هوادارانش تهديد كرده اگر دولت بريتانيا تالش كند 
توافق موجود با اتحاديه اروپا بر سر چگونگي جدايي 
را عمل��ي كند، در انتخابات عموم��ي آينده در همه 
حوزه ها به جنگ حزب حاك��م محافظه كار خواهد 
رفت. او كه به همراه جانس��ون به راهب��ران كارزار 
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا شهره اند تاكيد كرده 
در صورتي كه جانس��ون براي خ��روج بدون توافق 
اقدام كند، با حزب محافظه كار همكاري خواهد كرد.

دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، نيز از حاميان 
سرس��خت برگزيت بدون توافق است. ترامپ بارها 
آش��كارا ضمن خروج از برگزيت سخت، وعده داده 
كه بريتانيا در صورت خروج لندن از اتحاديه اروپا به 
شريك تجاري رده اول اياالت متحده تبديل خواهد 
شد. ترامپ گفته كه توافق هاي تجاري بسيار خوبي 
در انتظار بريتانيا است. با اين حال آنچه كارشناسان 
تجارت را نگران كرده اس��ت توافق س��ريع با امريكا 
است كه ممكن اس��ت نتايج مثبتي براي بريتانيا به 
بار نياورد. گفته شده، نرخ تعرفه ها در صورت خروج 
بريتانيا از اتحاديه اوپا به نرخ جهاني تجارت جهاني 
اعمال خواهد ش��د و نرخ تعرف��ه در تجارت با طرف 

امريكايي كاهش خواهد يافت. 

گروه جهان| 
بر اس��اس گزارش ها متن توافقنامه بين امريكا  و گروه 
طالبان نهايي شده  است. زلماي خليل زاد نماينده ويژه 
امريكا در امور صلح افغانستان، چهارشنبه راهي كابل 
شده است؛ هرچند اشاره شده كه احتمال بازگشت او 

به محل مذاكرات وجود دارد. 
س��خنگوي دفتر طالبان در دوحه ه��م گفته طالبان 
درصدد دستيابي به توافق نهايي با مسووالن امريكايي 
درباره خروج نيروهاي اين كشور از افغانستان در مقابل 
تعهد تبديل نش��دن افغانس��تان به پناهگاهي براي 
گروه هاي تندرو هس��تند. مايك پمپئو وزير خارجه 
امريكا، پيش از اين ابراز اميدواري كرده بود طرفين تا 
يكم سپتامبر )يك شنبه آينده( به توافق برسند. منابعي 
در طالب��ان مي گويند كه پس از امض��اي اين توافق، 
مذاكرات بين االفغاني شروع خواهد شد و طي آن درباره 
يك آتش بس دايمي و همه جانبه، نقشه راه براي آينده 
افغانستان از جمله بر سر نظام سياسي، حقوق زنان و 

قانون اساسي گفت وگو خواهد شد.
دور نهم مذاكرات امريكا و طالبان پنج شنبه گذشته در 
دوحه پايتخت قطر آغاز شد. خليل زاد يك روز پيشتر 
اطمينان داده بود كه حمايت امريكا از نيروهاي امنيتي 
افغان پس از هر توافق��ي با طالبان ادامه خواهد يافت. 

دولت امريكا در يك س��ال گذشته مشغول مذاكره با 
طالبان براي رسيدن به يك توافق صلح براي پايان اين 

جنگ ۱۸ساله بوده است. 

   معماي پيچيده صلح 
ماندگار افغانس��تان نوش��ته: صلِح افغانستان همانند 
س��اير قضاياي اين كشور، يك معماست و جامعه ما از 
سياستمداران مشهور گرفته تا روزنامه نگاران گمنام، 
همه مي كوش��ند اين معما را حل كنن��د؛ اما معماي 
صلح آنقدر لغزنده و سيال است كه در همان لحظاتي 
كه گمان مي كني آن را حل ك��رده اي، صورتي تازه و 
تركيبي متفاوت تر پيدا مي كند. با اين وصف، به جاي 
ادعاي كشف اين معما، بهتر است به توضيح وضعيت و 

ارايه ديدگاه پيرامون آن پرداخت. 
اين روزها درحالي از پيشرفت مذاكرات صلح و نزديك 
ش��دن طالبان و امريكايي ها به توافق نهايي صحبت 
مي ش��ود كه نه مردم افغانستان جايگاِه خود را در اين 
فرايند يافته اند و ن��ه طالبان به مطالبه م��ردم از اين 
گفت وگوها اهميتي مي دهند. آيا صلحي را كه در آن 

مردم جاي نداشته باشند، مي توان صلح ناميد؟
روش��ن اس��ت كه منظور از مردم افغانستان و مطالبه 
جايگاه آنان در برنامه صلح، نمايند گان مردم افغانستان 

است كه مي توانند صداي جامعه را در مذاكرات صلح 
انعكاس دهند. و منظور از نمايند گان مردم نيز اشرف 
غني )رييس جمهور( و اعضاي حكومت او نيستند؛ چه 
اينكه حكومت غني مدت هاست كه از مشروعيت تهي 
شده و بر محور انحصارگري و تعصب چرخيده است. 
چنين حكومتي، نه ظرفيت ملي براي پيشبرد فرايند 
صلح دارد و نه نيِت صادقي براي خدمت به مردم. غني 
هر فرايندي را در چارچوب منافع شخصي و تيمي خود 
تفسير مي كند و بر اساس آن، به كنش و واكنش دست 
مي زند و نام آن را »تعقي��ب منافع ملي« مي گذارد. با 
اين همه، حتي اگر از س��ر ناچاري، حكومت موجود را 
حافظ منافع ملي و نماينده واقعي مردم افغانس��تان 
به ش��مار آوريم، بازهم مي بينيم كه اين حكومت در 
بازي صلح محلي از اعراب ندارد، جز اينكه بر جزييات 
تواف��ق امريكايي ها و طالب��ان )و به عبارتي، بازيگران 
پشت پرده آن ها( صحه بگذارد و اين صحه گذاري در 
يك فريب كاري بزرگ »گفت وگوي بين االفغاني« نام 
بگيرد. از همين روست كه بازهم مي توان بر جاي خالي 
مردم در برنامه صلح تأكيد ك��رد و از اين منظر، آن را 
مورد ترديد قرار داد. در ادامه اين گزارش آمده: »نبود 
مردم در مذاكرات صلح، نشانه فريب كاري است و هر 
برنامه فريب كارانه يي از تناقض هاي موجود در آن قابل 

تشخيص است. در روزهاي اخير پيرامون مذاكرات صلح 
دو ادعاي متناقض و گيچ كننده ديده مي شود: نخستين 
ادعا كه از طرف ترامپ و خليل زاد مطرح شده اين است 
كه هنوز فهرستي براي خروج نظاميان امريكايي وجود 
ندارد و نيروهاي خارجي در صورت توافق صلح با طالبان 
نيز به حمايت از نيروهاي افغانستان ادامه خواهد داد. 
دومين ادعا نيز توسط طالبان مطرح شده و آن اينكه 
پس از صلح با امريكا، نيروه��اي آنها به مبارزه خود تا 

سقوط دولت دست نشانده كابل ادامه خواهند داد.
اين دو گزاره ضد يكديگر و خالف منطق صلح خوانده 
مي ش��وند؛ چرا كه صلح در ساده ترين و سنتي ترين 
تعريف خود، به نبود جنگ و منازعه اطالق مي شود. 

در صورتي كه جن��گ ادامه يابد و پس از توافق صلح، 
طالبان به جنگ با دولت يا حكومتي ادامه دهند كه 
مورد حمايت امريكا و جامعه جهاني قرار دارد، صلح 
ديگر چه معنا و مفهومي خواهد داش��ت؟ براي ارايه 
آخري��ن توضيح از وضعيت صلح در افغانس��تان، ياد 
درس هاي  رياضي مان در ضرب اعداد صحيح مي افتيم 
كه ضرب عدد مثبت در منفي: منفي؛ مثبت در مثبت: 
مثبت؛ منفي در منفي: مثبت؛ و منفي در مثبت: منفي 
مي شد. به نظر مي رسد امريكايي ها مي خواهند صلِح 
مثبت را در جنِگ منفي ضرب كنن��د و از آن جنِگ 
منفي نتيجه بگيرند؛ جنگي كه ش��دت آن مي تواند 

بيشتر از جنگ هاي امروز باشد!« 

دريچه

كوتاه از منطقه

روسيه به دو سناتور امريكايي 
ويزا نداد

گروه جهان|كريس مورفي سناتور دموكرات، گفته 
روسيه با درخواست او براي صدور رواديد به منظور 
سفر به مسكو در هفته آينده مخالفت كرده است. ران 
جانسون سناتور جمهوري خواه، هم گفته روسيه از 
صدور رواديد براي سفر او به مسكو خودداري كرده 
است. به گزارش رويترز، كريس مورفي عضو كميته 
روابط خارجي و ران جانس��ون، عضو كميته امنيت 
داخلي از تشديد تحريم ها عليه روسيه به دليل نقش 
مس��كو در اوكراين حمايت مي كنن��د. با اين حال، 
روسيه براي سناتور مايك لي ويزا صادر كرده و قرار 
است او هفته آينده به مسكو سفر كند. رويترز نوشته، 
سفارت روسيه در واشنگتن به درخواست هاي اين 
خبرگزاري براي اظهارنظر در خصوص عدم صدور 
ويزا براي اين دو سناتور امريكايي پاسخ نداده است. 
ران جانس��ون گفته: »اميدوار بودم كه گفت وگوي 
مستقيم با نمايندگان پارلمان روسيه بتواند زمينه اي 
براي ايج��اد روابط بهتر بين دو كش��ور ما باش��د. 
متاسفانه، مقامات روسي اين تالش هاي صادقانه را با 
بازي هاي ديپلماتيك پاسخ مي دهند و من را از ورود 
به روس��يه منع كرده اند.« يك مقام وزارت خارجه 
اياالت متحده امريكا هم گفته است كه از موضوع رد 
درخواست ويزاي دو سناتور امريكايي مطلع است. 
رويترز نوشته، با وجود اينكه صادر نكردن ويزا براي 
قانونگ��ذاران امريكا امري غير معم��ول بوده، اما در 
سال هاي اخير روسيه چند بار اين اقدام را انجام داده 
است، به ويژه در خصوص كساني كه از اقدام والديمير 
پوتين در الحاق كريمه به روسيه انتقاد كرده و خواهان 

تشديد تحريم هاي امريكا عليه مسكو شده اند.

تداوم سقوط پزوي آرژانتين 
با وجود تزريق ارز به بازار 

گروه جهان| بانك مركزي آرژانتين تنها در يك روز 
3۰۲ميليون دالر پول به بازار ارز تزريق كرد. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، در تازه ترين دور معامالت بازار ارز، 
ارزش پزو بار ديگر ۲.۵درصدكاهش يافت. روند نزولي 
در بازار سهام از اين هم شديدتر بود تا جايي كه برخي 
از بزرگ ترين نمادهاي بورسي آرژانتين تا ۱3درصد 
سقوط كردند. از زمان پيروزي رهبر مخالفان دولت 
در انتخابات اوليه رياس��ت جمهوري آرژانتين، پزو 
حدود نيمي از ارزش خود در برابر دالر را از دست داده 
است كه تنها ۲۰ درصد آن در طول يك هفته اخير 
بوده اس��ت. تزريق 3۰۲ميليون دالر از ذخاير بانك 
مركزي در يك روز، نقض توافق اين كشور با صندوق 
بين المللي پول نيز محسوب مي شود چرا كه طبق 
توافق قرار بود روزانه حداكثر ۲۵۰ميليون دالر پول 
به بازار تزريق شود. از زمان شكست حزب حاكم در 
انتخابات اين كشور، بانك مركزي يك ميليارد دالر 
پول به بازر ارز تزريق كرده است اما نتوانسته جلوي 
س��قوط ناتمام پزو را بگيرد. چهارشنبه هر دالر به 
۵۸.۶۶پزو رس��يد. برخي از مديران ارشد صندوق 
بين المللي پول در روزهاي اخير راهي بوينس آيرس 
ش��ده اند تا با رهبران دولت و مخالف��ان ديدار و در 
خصوص راهكاره��اي نجات اين كش��ور از بحران 
كنوني رايزني كنند. صندوق بين المللي پول تاكنون 
۵۶ ميلي��ارد دالر پول براي احياي اقتصاد آرژانتين 
اختصاص داده كه بزرگ ترين بسته نجات تاريخ اين 
صندوق تاكنون محسوب مي شود. آرژانتين از سال 
گذشته وارد ركود ش��ده و متوسط نرخ تورم ۱۲ماه 

اخير آن ۵۵درصد بوده است. 

ترامپ: فدرال رزرو مقصر ركود 
در بخش توليد است

گروه جهان| دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، 
فدرال رزرو )بانك مركزي امريكا( را مس��وول ركود در 
بخش توليدات كارخانه اي اين كشور اعالم كرد. به گزارش 
هيل، رونق بخش توليد يكي از وعده هاي ترامپ در دوران 
نامزدي انتخابات رياست جمهوري ۲۰۱۶ بود. ترامپ به 
تازگي در توييتي نوشت: »فدرال رزرو عالقه مند است 
شاهد تقالي بخش توليدات در زمينه صادرات اين بخش 
باش��د. فدرال رزرو از مدت ها قبل در اين زمينه اشتباه 
كرده است.«  بازده بخش توليدات كارخانه اي در امريكا 
در دو فصل متوالي كاهش داشته است. اين بخش يكي 
از بخش هاي اقتصادي بوده كه در نتيجه جنگ تجاري 
ترامپ با چين بيشترين آسيب را متحمل شده است. 
ركود در بخش توليدات كارخانه اي مي تواند تالش ترامپ 
براي شركت دوباره در انتخابات را پيچيده و دشوار كند. 
اين بخش در ايالت هايي همچون پنسيلوانيا، ويسكانسين 
و ميشيگان نقش مهمي را ايفا مي كنند. اينها ايالت هايي 
بوده اند كه به پيروزي ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ كمك 
كردند. ترامپ، هفته گذشته گفت كه تعرفه هاي واردات 
محصوالت از چين را از ۲۵درصد به 3۵درصد افزايش 
مي ده��د و نرخ تعرفه هاي جديدي را كه قرار اس��ت تا 
سپتامبر و دسامبر اعمال شود از ۱۰درصد به ۱۵درصد 
افزايش خواهد داد. اين تصميم ترامپ بعد از اعالم اقدام 
تالفي جويانه از سوي چين در خصوص واردات كاالهاي 
امريكايي از جمله خودرو و محصوالت كشاورزي به ارزش 
۷۵ ميليارد دالر اتخاذ شد. پاول هفته گذشته گفت كه 
فدرال رزرو اقدام ضروري را براي مقابله با تضعيف اقتصاد 
به كار خواهد بست و اشاره كرد كه جنگ تجاري شوكي 

را به اقتصاد امريكا وارد كرده است. 

فرانسه به دنبال تصويب قانون 
تساوي اقتصادي زنان

گروه جهان| وزير برابري جنسيتي فرانسه از تدوين 
طرح پيش نويس قانون توانمندسازي اقتصادي زنان 
كه براي تصويب در سال ۲۰۲۰ برنامه ريزي شده، خبر 
داده است. به گزارش فيگارو، مارلن شياپا گفته: »سهيم 
شدن در تجارت و كسب وكار، مجازات هاي چند برابري 
براي كساني كه تساوي حقوق زنان را رعايت نمي كنند 
و درج نام خانوادگي زنان در حساب هاي بانكي از جمله 
محورهاي اين اليحه محسوب مي ش��ود.« اين مقام 
فرانسوي گفته: »طرح پيش نويس قانون توانمندسازي 
اقتصادي زنان كه براي تصويب در ۲۰۲۰ برنامه ريزي 
شده، اليحه اي مبتني بر رضايت طرفين كه نويدبخش 
بحث هاي پر جنب وجوش در نزد افكار عمومي خواهد 
بود.« روزنامه ون مينوت فرانسه چندي پيش از شكاف 
عميق در دريافت دس��تمزدها و حق��وق بين مردان و 
زنان در فرانس��ه خبر داده بود. در اين گزارش آمده، در 
پس��ت هاي برابر با مردان، زنان در فرانسه ۱۰.۵درصد 
كمتر از مردان فرانس��وي دريافتي دارن��د و همه اين 
نابرابري ها بر كيفي��ت زندگي افراد در فرانس��ه تاثير 
گذاشته اس��ت. ۸ميليون نفر در فرانسه در شرايط بد 
استخدامي )بيكاري و ناپايداري شغل( قرار دارند.  فرانسه 
به عنوان يكي از كشورهاي غربي مدعي تساوي حقوق 
زن و مرد و آزادي زنان تاكنون نتوانسته است آن چنان 
كه بايد در اين زمينه به موفقيت الزم دست يابد و حقوق 
زنان را در اين كشور احيا كند. بررسي ها نشان مي دهد 
كه زنان فرانسوي در برخي موارد از حقوق اجتماعي به 
مراتب كمتري نسبت به مردان برخوردار هستند. اين 
درحالي است كه آزادي، تساوي و عدالت نيز شعار اصلي 

جمهوري فرانسه و شالوده آن را تشكيل مي دهد.

آغاز محاكمه »نجيب رزاق«
 به اتهام غارت اموال دولتي

گ�روه جه�ان| بزرگ ترين محاكم��ه نجيب رزاق 
نخست وزير سابق مالزي، به اتهام غارت اموال دولتي آغاز 
شد. دادستان چهارشنبه در جلسه محاكمه نخست وزير 
سابق مالزي گفته، او در غارت سرمايه هاي دولتي نقش 
محوري داشته و صدها ميليون دالر را به حساب شخصي 
خود منتقل كرده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
نخس��تين دادگاه محاكمه نجيب رزاق به اتهام غارت 
اموال دولتي در ماه آوريل برگزار شد و پيش بيني مي شود 
كه او با محاكمه هاي متعدد روبرو باش��د اما محاكمه 
چهارشنبه بزرگ ترين محاكمه اي است كه تاكنون 
عليه او برگزار شده و نجيب در آن به ۲۱ فقره پولشويي 
و چهار فقره سوءاس��تفاده از قدرت متهم شده است. 
گوپال سريرام دادستان ارشد، در آغاز اين محاكمه گفته 
نجيب مهره اصلي اين پرونده فساد است. اين دادستان 
با اشاره به تراكنش هاي مالي كه بين  سال هاي ۲۰۱۱ 
تا ۲۰۱۴ براي انتقال پول به حساب هاي نجيب انجام 
شده، افزود: »هدف او مال اندوزي براي خود بوده است.« 
او گفته، نجيب امور مالي مهم صندوق توسعه مالزي را 
تنها در كنترل خود داشته و از جايگاهش براي نفوذ بر 
هيات مديره اين صندوق استفاده كرده تا اين تراكنش ها 
را انجام دهد. گوپال همچنين گفته، نجيب دست به 
اقداماتي براي ف��رار از اجراي عدال��ت زده و در روند 
تحقيقات اين پرونده ايجاد اخالل كرده است. صندوق 
دولتي ۱MDB در ۲۰۰۹ توسط رزاق تاسيس شد و 
در حال حاضر در دست كم شش كشور تحت بررسي 
و تحقيق قرار دارد. وزارت دادگس��تري امريكا اعالم 
كرده كه حدود ۴.۵ميليارد دالر از بودجه اين صندوق 

اختالس شده است.
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عقب نشيني بولسونارو
 پذيرش مشروط كمك گروه7 

گروه جهان| برزيل اعالم ك��رد كمك هاي مالي 
س��ازمان هاي خارجي و كش��ورهاي مختلف براي 
مقابله با آتش سوزي در آمازون را مي پذيرد. سخنگوي 
رياست جمهوري برزيل در حالي از پذيرش مشروط 
كمك هاي بين المللي سخن گفته كه پيش تر ژايير 
بولسونارو رييس جمهوري برزيل، از همتاي فرانسوي 
خود خواسته بود، اظهاراتش را خطاب به او پس بگيرد. 
به گزارش يورونيوز، امانوئل ماكرون رييس جمهوري 
فرانس��ه، بولس��ونارو را به دروغگويي درباره بحران 
آتش س��وزي در جنگل هاي آم��ازون متهم كرده و 
بولسونارو نيز پذيرش كمك هاي ۲۰ميليون دالري 
كشورهاي گروه۷ را به پس گرفتن اظهارات ماكرون 
مشروط كرده بود. او گفته بود: »ماكرون بايد توهين 
ب��ه من را پس بگيرد. ب��راي گفت وگو يا پذيرش هر 
چيزي از فرانس��ه، ابتدا او بايد جمالتي را كه خطاب 
به من استفاده كرده را پس بگيرد، سپس مي توانيم 
گفت وگو كنيم.« اما كمي بعد از اين اظهارنظر، »رگو 
باروس« سخنگوي رياست جمهوري برزيل، اعالم 
كرد كه كشورش مي تواند كمك ۲۰ميليون دالري 
كش��ورهاي گروه۷ را بپذيرد مش��روط ب��ه اينكه با 
حاكميت برزيل در تضاد نباشد و مديريت هزينه كرد 
آن نيز بر عهده دولت اين كش��ور باش��د. دويچه وله 
گ��زارش داده، تنش ميان گ��روه۷ و رييس جمهور 
برزيل باعث شده فشارهاي داخلي نيز بر بولسونارو 
تشديد شود. سياستمداران محلي و كشاورزان نگران 
خدش��ه دار شدن وجهه برزيل هس��تند. بولسونارو 
را در حقيق��ت به عنوان حامي صنعت كش��اورزي 
مي شناسند. اما به علت سياست هاي مناقشه برانگيز 
زيست بومي او اكنون برخي از كشورهاي اروپايي به 
فكر ايجاد محدوديت هايي براي توافق نامه تجارت 
آزاد ميان اتحاديه اروپ��ا و بلوك اقتصادي امريكاي 
جنوبي موسوم به مركوس��ور، افتاده اند، كشاوزران 
برزيلي را هم به ويژه در حوزه صادرات گوش��ت گاو و 
سويا نگران كرده است. بخشي از توافق نامه تجارت 
آزاد ميان اتحاديه اروپا و مركوسور به موضوع توسعه 
پايدار با مقررات هاي الزام آور اختصاص يافته است.  
دولت برزيل متهم اس��ت آنچنان كه بايد براي مهار 
آتش سوزي در جنگل هاي آمازون تالش نكرده است. 
فعاالن محيط زيست بولسونارو را مسوول اين كوتاهي 
و وخيم ش��دن اوضاع مي دانند. آمازون، بزرگ ترين 
جنگل باراني جهان است كه در شمال امريكاي جنوبي 
قرار دارد و بيشتر قلمرو آن در خاك برزيل و پرو واقع 
شده است. مس��احت جنگل هاي آمازون پنج و نيم 
ميليون كيلومترمربع است كه بين ۹ كشور تقسيم 
شده است. اين جنگل ها در حال حاضر دستخوش 

آتش سوزي بي سابقه اي هستند.

آغاز عقب نشيني كردهاي 
سوريه از مرز تركيه

شبه نظاميان كرد س��وريه كه از حمايت ائتالف به 
رهبري امريكا برخوردار هس��تند، عقب نشيني از 
مناطقي در مرز تركيه را  آغاز كرده اند. به نظر مي رسد 
اين عقب نشيني در راستاي توافق هاي صورت گرفته 
بين امريكا و تركيه، براي ايجاد مناطق حائل در مرز 
س��وريه و تركيه، صورت مي گيرد. اسوشيتدپرس 
به نقل از دولت محلي تحت رهبري كردها در شمال 
سوريه، نوشته شبه نظاميان گروه »يگان هاي مدافع 
خلق«، نيروها و نيز سالح  سنگين خود را از اين شهر 
خارج كرده اند. ماه گذش��ته رجب طيب اردوغان 
رييس جمه��وري تركيه، هش��دار داده بود ارتش 
كش��ورش عمليات نظامي تازه اي عليه كردها در 

شمال سوريه و شرق رود فرات انجام خواهد داد.

۱4 كشته در حمله نيروهاي 
مسلح در هرات

حمله نيروهاي مسلح در هرات افغانستان دست كم 
۱۴ كش��ته و ۹ زخمي برجاي گذاش��ته است. اين 
حمالت به چندين پس��ت ايست بازرسي نيروهاي 
دولتي افغانستان انجام شده است. به گزارش يورونيوز، 
دولت افغانستان، طالبان را مسوول اين حمله معرفي 
كرده است. اين حمالت در حالي به وقوع مي پيوندد كه 
نيروهاي طالبان و امريكا در دوحه قطر در حال نهايي 

كردن توافق ميان دو طرف هستند.

اعدام ۱۱ تروريست داعشي 
در عراق

دادگاه كيفري استان بابل عراق چهارشنبه حكم 
اعدام۱۱ تروريست داعش را صادر كرد. اين افراد 
يك پل مهم را در شمال بابل منفجر كردند و در اثر 
آن چند نيروهاي امنيتي كشته شدند. به گزارش 
سومريه نيوز، تروريست ها اذعان كردند كه ۲۰۱۴ 
حمل��ه اي تحت عنوان »نب��رد الفاضليه« به پل 
استراتژيك شمال بابل داشتند كه بر اثر آن سه تن 
كشته و ۱۹ تن زخمي شدند. ارزش اقتصادي پل 
مذكور حدود ۱۸ميليارد تخمين زده شده است.

اخراج بيش از ۲۱ هزار 
پناهجو از استانبول

فرمانداري اس��تانبول در يك ماه ونيم گذشته بيش 
از ۲۱ هزار پناهجو را از اين ش��هر اخراج كرده است. 
به گزارش خبرگزاري آلمان، مقامات تركيه گفته اند 
ظرفيت استانبول پر شده و پناهجوياني كه غيرقانوني 
در اين شهر هستند بايد از آن خارج شوند. ۱۶هزار و 
۴۲3پناهجو كه غيرقانوني در استانبول به  سر مي بردند 
به مراكز اس��ترداد پناهجويان انتقال داده شده اند. 
فرمانداري استانبول اواخر جوالي به شهروندان سوري 
ثبت نام نكرده قانوني ابالغ كرد كه بر اساس آن بايد تا 
۲۰ اوت از آن ش��هر بروند واال به اجبار از شهر اخراج 

خواهند شد. اين مهلت تا 3۰ اكتبر تمديد شد. 
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ژالهصامتي:دربارهنقشهايمتوضيحنميدهم
ژاله صامتي اين روزها در حال بازي در س��ريال »زيرخاكي« به كارگرداني جليل سامان است. سامان كه پيش از اين سه گانه 
»پروانه«، »ارمغان تاريكي« و »نفس« را براي تلويزيون ساخته، اين بار سراغ توليد يك سريال مفرح رفته است. صامتي در اين 
سريال به گفته خودش در نقشي متفاوت با نام »پريچهر« بازي مي كند. اين بازيگر درباره نقش خود در سريال »زيرخاكي« به 
ايسنا گفت: شيوه من اين است كه وقتي در فيلم يا سريالي بازي مي كنم درباره نقش، توضيح نمي دهم. مي گويم من بازيگرم و 
نقش را بازي كردم و تمام شده است. مردم بايد بگويند خوب شده يا خير. در اين باره كه هنوز سريال پخش نشده اصال چيزي 

نمي گويم جز اينكه شخصيتي كه من آن را بازي مي كنم يعني »پريچهر« نقشي جذاب و متفاوت است.

بازارهنر

روزهاي سرد گيشه در گرم ترين ماه سال

آلبوم »يادش« رونمايي شد

نقاشي عروسك هاي هنرمند اوتيسمي به نمايش درمي آيد

آمار فروش فيلم هاي س��ينمايي روي پرده در بازه 
زماني مردادماه نش��ان مي دهد كه در دومين ماه از 
فصل تابستان، ۲۳ ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان وارد 
چرخه سينمايي كشور شده، اين درحالي است كه 
در همين بازه زماني در سال گذشته مجموع فروش 
 فيلم ها در اين ماه بيش از ۲۸ ميليارد بوده اس��ت.

 بر اساس آمار و اطالعاتي كه تا ديروز، ششم شهريور، 
در سامانه فروش س��ينماي ايران قرار گرفته، فيلم 
سينمايي »روسي« به كارگرداني اميرحسين ثقفي 
كه با محدوديت سني باالي ۱۵ سال از ۳۰ مردادماه 
روي پرده رفته اس��ت، پس از ي��ك هفته نمايش، 
حدود ۲۴۵ ميليون تومان فروش داشته و نزديك به 
۱۷ هزار نفر آن را تماشا كرده اند. اين فيلم ۳۶ سينما 
در تهران و شهرس��تان ها اختيار دارد. »جانان« به 
كارگرداني كامران قدكچيان كه از ۱۶ مردادماه روي 
پرده رفته است، تا ديروز بيش از ۲۳۵ ميليون تومان 
فروش داشته كه از اين مقدار بيش از ۱۲۱ ميليون 
تومان حاصل فروش در سينماهاي تهران بوده است. 
اين فيلم سينمايي كه سه هفته از اكرانش مي گذرد 
۶۷ سينما در اختيار دارد. فيلم »ايده اصلي« ساخته 
آزيتا موگويي پس از س��ه هفته نمايش در مجموع 
ح��دود يك ميليارد و ۸۴۰ ميلي��ون تومان فروش 
داش��ته و حدود ۱۴۰ هزار مخاطب در سينماها به 
تماشاي آن نشس��ته اند. اين فيلم سينمايي ۱۳۸ 
سينما در اختيار دارد و از مجموع فروشش به تفكيك 
يك ميليارد و ۱۲۶ ميليون تومان در س��ينماهاي 
تهران فروش داشته است. فيلم سينمايي »قسم« 

به كارگرداني محس��ن تنابنده كه از ۹ مردادماه در 
س��ينماها به نمايش درآمد، تا ديروز بيش از يك و 
نيم ميليارد تومان فروش داش��ته كه از اين مقدار 
حدود يك ميلي��ارد تومان حاصل فروش در تهران 
 بوده است. اين فيلم سينمايي اكنون ۱۱۱ سينما 
در اختيار دارد. فيلم »قصر شيرين« ساخته سيدرضا 
ميركريمي كه از دوم مردادماه روي پرده رفت، پس 
از گذشت يك ماه اكران، دو ميليارد و ۶۴۴ ميليون 
تومان فروش داش��ته كه از اين مقداريك ميليارد و 
۶۰۴ ميليون تومان حاصل فروش در س��ينماهاي 
تهران بوده است. اين فيلم با جذب بيش از ۲۱۸ هزار 
مخاطب در ۱۳۷ سينما نمايش دارد. فيلم سينمايي 
»سركوب« به كارگرداني رضا گوران نيز پس از بيش 
از يك ماه نمايش و با در اختيار داشتن ۸۹ سينما، در 
مجموع بيش از ۸۰۲ ميليون تومان فروش داشته و 
به تفكيك۶۳۷ ميليون تومان از آن حاصل فروش در 
سينماهاي تهران بوده است. اين فيلم با درون مايه اي 
اجتماعي با محدوديت س��ني ۱۲+ سال روي پرده 

سينماها رفته است.

آيين رونمايي از آلبوم »يادش« كه توس��ط موسسه 
فرهنگي هن��ري »ماهور« به مديريت س��يد محمد 
موسوي در قالب يادواره استاد جواد معروفي نوازنده 
فقيد موس��يقي ايراني با هنرمن��دي و تنظيم پويان 
آزاده توليد ش��ده، روز چهارشنبه ششم شهريور در 
تاالر رودكي تهران برگزار ش��د. علي اكبر صفي پور 
مديرعامل بنياد فرهنگي هن��ري رودكي در ابتداي 
اين برنامه گفت: ارزش كاري كه انجام ش��ده اس��ت 
قطعا بيش��تر از برگزاري اين رويداد اس��ت اما جهت 
استحضار شما بگويم كاري كه امروز شاهد رونمايي 
آن هستيم نتيجه ماه ها ديدار و گفت وگوي ما با دكتر 
پويان آزاده است كه زمان بيش از پنج ساله را به خود 
اختصاص داد. من افتخار مي كنم كه بنياد رودكي در 
توليد يك اثر ارزشمند س��هم كوچكي را ايفا كرده و 
آثار به جا مانده اس��تاد معروفي را جمع آوري كند. او 
ادامه داد: اين چندمين برنامه ما در بنياد رودكي است 
و ما ت��الش كرديم در فضايي حركت كنيم كه اهالي 
رس��انه و هنرمندان بتوانند در يك فضاي مناسب با 
يك اثر ارزشمند آشنا شوند. اميدوارم در اين راه بنياد 

بتواند نقش حلقه واسط را ميان هنرمندان، مخاطبان 
و اهالي دانش��گاه ايفا كند. اين همان هدفي است كه 
 ما از همان ابتدا دنبال آن بوديم و اميدوارم ش��رايط 
به گونه اي باشد كه بتوانيم اين حركت را ادامه دهيم. 
مهين زرين پنجه از ش��اگردان استاد جواد معروفي 
هم در اين نشس��ت بي��ان كرد: آقاي پوي��ان آزاده با 
اثري كه منتش��ر كردند فضايي را ب��ه وجود آوردند 
 كه آثار اس��تاد جواد معروفي با شكلي ويژه و متفاوت 
پيش روي مخاطبان ق��رار گيرد. ما در تنظيم جديد 
شاهد آلبومي هستيم كه تنظيم بسيار خوبي دارد و من 
از پويان آزاده تشكر مي كنم كه خالق چنين اثري بود. 

نمايش��گاهي از آثار نقاشي س��تايش ناصر آبادي 
)هنرمند اوتيسمي( با عنوان »من ستايش هستم« 
از ۸ تا ۱۳ ش��هريور در گالري كاما برپا مي شود. در 
اين نمايشگاه ۱۶ اثر نقاش��ي با تكنيك اكرليك از 
اين هنرمند اوتيسمي براي نخستين بار به نمايش 
درمي آيد. ستايش ناصري درباره آثارش مي گويد: 
من ستايش هستم دختري با چشماني باز و بسته در 
خواب و بيداري، من ستايش هستم دختري كه لب 
دريا با ماهي ها سرگرم است و موج دريا روي موهايش 
نشسته است، من ستايش هس��تم دختري كه در 
كودكي با عروس��ك هايش وقت مي گذراند، همان 
عروسك هايي كه شدند بهانه خلق فرم، خط و رنگ، 
من ستايش هستم دختري كه در شهر پر آشوب به 
صداهاي سرگردان خوب گوش مي دهد، من ستايش 
هس��تم دختري كه برروي لب هايش حرف هايي 
است و در حرف هايش معنايي. مونا خوش اقبال كه 
از چهارسالگي مربي نقاشي ستايش ناصري بود و با 

آموزش نقاشي راه را براي رشد خالقيت اين كودك 
مبتال به اوتيس��م باز كرده است، درباره او مي گويد: 
ستايش در جهان رنگي اش فارغ از نقد و توجيه، بي نياز 
از اينكه ديگران درباره اش به چه مي انديش��ند و من 
از او چ��ه مي خواهم زندگي مي كن��د؛ او قانوني دارد 
كه خودش وضع مي كند »قانون ستايش«؛ ستايش 
با وجود تم��ام تفاوت هايش از كودكي، سرس��ختانه 
همانند قهرماني بر تمام مشكالت پيروز مي شود وچنان 
مي درخشد كه دربرابر آثارش سر تعظيم فرود مي آورم.

تاريخنگاري

اعزامخانوادهرضاشاهبهاصفهان
هفتم ش��هريور ۱۳۲۰، رضاخان كه به دنبال اشغال كش��ور به دست شوروي و 
انگليس، دو روز قبل از رييس شهرباني كشور خواسته بود مقدمات سفر خانواده اش 
به اصفهان را فراهم كند، خانواده خود به استثناي محمدرضا پهلوي وليعهد را به 
همراه محمود جم وزير دربار خويش، روانه اصفهان كرد.  ساعت ۴ صبح روز سوم 
شهريورماه ۱۳۲۰ سفيران وقت شوروي و انگلستان با تسليم يادداشتي خطاب به 
دولت ايران اعالم كنند كه چون اين كشور در مقابل متفقين و درخواست هاي آنان 
سياست مبهمي در پيش گرفته و در اخراج عمال آلمان اقدامي نكرده ارتش هاي 
شوروي و انگلستان وارد ايران شده و مشغول پيشروي هستند. نيروهاي شوروي 
در سه ستون وارد خاك ايران شدند. يك ستون ماكو و خوي را تا ساحل درياچه 
اروميه اشغال كرد. ستون دوم ارتش شوروي از سمت ساحل خزر و انزلي وارد ايران 
شد و گيالن و مازندران را تصرف كرد. ستون سوم گرگان و خراسان را تصرف كرده 
و تا سمنان  پيش روي كردند. متجاوزان انگليسي با عبور از مرز خسروي تاسيسات 
نفتي ش��اه را تصرف كردند و به سمت كرمانشاه آمدند. دسته ديگر هم با تصرف 
آبادان، نيروي دريايي ايران را بمباران كردند. در برخي قسمت ها مانند آذربايجان 
و كرمانش��اه، قواي دولتي مقاومت كردند اما ساعت ۸:۳۰ روز ۵ شهريور فرمان 
ترك مقاومت به همه واحدهاي نظامي ابالغ شد و ارتشي كه رضاشاه ساخته بود 
در عرض چند ساعت تار و مار شد. ش��اه در اين شرايط خانواده اش را به اسفهان 
فرستاد.  تعداد زيادي غيرنظامي در بمباران شهرهاي مختلف جان باخته بودند. 
خسارات بسيار سنگيني به تأسيسات اقتصادي كشور وارد و ايران دچار قحطي 
شد و مردم از لحاظ نان و ارزاق به شدت در مضيقه قرار گرفتند.  با وجود استعفاي 
رضا شاه، ارتش روسيه و انگليس در ۲۶ شهريور تهران را اشغال كردند. رضاشاه و 
خانواده اش از اصفهان به يزد و از آنجا به كرمان و بندرعباس عزيمت كردند تا با يك 

كشتي بريتانيايي براي گذراندن باقي عمرش به جزيره موريس )در جنوب غربي 
اقيانوس هند( تبعيد شود. شاه مستعفي پس از مدتي به ژوهانسبورگ آفريقاي 
جنوبي برده شد و در همانجا فوت شد. با خروج رضا شاه از ايران و تبعيد به جزيره 
موريس، مردمي كه قريب بيست سال را در اختناق دوران پهلوي اول سپري كرده 
بودند، احس��اس آزادي كرده و شرايط براي صحبت بر سر تمام اتفاقات گذشته 
فراهم شد. روز بعد محمدرضا پهلوي با حضور در مجلس سوگند ياد كرد. با ورود 
متفقين به خاك شوروي و عقب راندن آلمان ها، سياست دولت انگلستان در ايران 

تغيير كرد و از شاه جديد حمايت كرد.

میراثنامه

بازگشت۱۵اثرايرانيازچين
»با بازديِد دو ميليون و ۲۶۰ هزار نفر از »ش��كوه 
تمدن هاي آسيا« ۱۵ اثر شركت كننده از موزه ملي 
ايران در اين نمايشگاه در موزه ملي چين، به تهران 
برگردانده ش��دند.« جبريي��ل نوكنده- مديركل 
موزه ملي ايران- با اعالم خبر بازگشت ۱۵ قلم اثر 
تاريخي- فرهنگي به نمايش درآمده در نمايشگاه 
»شكوه تمدن هاي آسيا« از اين موزه، افزود: اين 
آثار با پايان نمايشگاه، پس از سه ماه سوم شهريور 
به سالمت به كشور برگشت داده شدند. او با بيان 
اينكه در اين نمايش��گاه عالوه بر جمهوري خلق 
چين ۲۲ كش��وِر افغانس��تان، ايران، پاكس��تان، 
ارمنستان، هند، اردن، تاجيكستان، مغولستان، 
تركمنستان، ميانمار، سريالنكا، آذربايجان، لبنان، 
ام��ارات متحده عربي، كامبوج، ژاپن، عربس��تان 
س��عودي، مالزي، س��نگاپور، الئوس از قاره آسيا 
و يون��ان و مصر نيز به عنوان دو كش��ور مهمان از 
قاره هاي اروپا و آفريقا با نمايش آثاري فاخر سعي 
در معرفي فرهنگ و تمدن سرزمين خود داشتند، 
ادامه داد: اين اش��يا عمدتا حاصل از كاوش هاي 
باستان شناسي بوده و توانستند آسيا را به عنوان 
قاره اي كهن با سابقه هزاران ساله به جهان معرفي 
كنن��د. نوكنده با تاكيد بر اينك��ه موزه ملي چين 
موفق شد با بهره گيري از طراحي بسيار با شكوه، 
نحوه چيدمان مناسب آثار، پخش نماهنگ بسيار 
زيبا در ورودي نمايشگاه و بهره مندي از ابزارهاي 
مدرن ديجيتال عملكرد بس��يار موفقي در جذب 
بازديدكنندگان و ارتقاي دانش آنها داشته باشند، 
افزود: براس��اس اعالم موزه ملي چين، بيش از دو 
ميليون و ۲۶۰ هزار نفر از اين نمايش��گاه و موزه 

آن دي��دن كرده اند. او اين ميزان بازديدكننده در 
اين بازه زماني كوتاه را نشاِن موفقيت اين رويداد 
بين المللي دانست و اضافه كرد: اين شمار فراوان 
بازديدكننده معيار مناسبي براي سنجش ميزان 
عالقه مندي و توجه به فرهنگ از سوي يك ملت 
بزرگ محسوب مي شود. چين امروز هدف بسياري 
از كشورهاي جهان به منظور توسعه روابط تجاري 
و فرهنگي و جذب گردشگران است.  بنا بر اعالم 
روابط عمومي موزه ملي ايران، موزه ملي ايران در 
اين نمايش��گاه با ۱۵ اثر تاريخي-فرهنگي متنوع 
ش��ركت كرد كه قديمي ترين آن سنگ پي بناي 
تخت جمشيد مربوط به داريوش هخامنشي بود. 
از ديگر آثار مي توان به ريتون س��فالي دماوند از 

دوره اشكانيان، سرديس گچي حاجي آباد فارس، 
بش��قاب برنزي با نقش گريفون و آبگينه هايي از 
شوش و گيالن از دوره ساساني، سفالينه و كاشي 
زرين فام از ش��هرهاي باس��تاني تخت سليمان و 
گرگان، چيني هاي آبي س��فيد از مجموعه شيخ 
صفي الدين اردبيلي، كره برنج��ي به عنوان ابزار 
ستاره شناس��ي از دوره س��لجوقي اشره كرد. اين 
رويداد فرهنگي ۲۳ ارديبهش��ت امسال با حضور 
وزير فرهنگ و گردشگري جمهوري خلق چين، 
س��فراي كش��ورها، مقامات عاليرتبه سياس��ي 
فرهنگ��ي بيش از ۲۲ كش��ور آس��يايي و محمد 
كشاورز زاده سفير ايران در پكن و هيات همراه در 

موزه ملي چين گشايش يافته بود.

ايستگاه

»بينوايان«آغازگرجشنواره
فيلمفرانسويشد

»كالينفارل«باكمپانيتوليد
خودشواردميدانشد

تحسين ش��ده  فيل��م 
»بينوايان« به عنوان فيلم 
افتتاحيه جشنواره فيلم 
فرانسوي در لس آنجلس 
انتخ��اب ش��د ت��ا اولين 
اكرانش در امريكا را تجربه 
كند. به گ��زارش ايندي 
واير، بيس��ت و س��ومين 

دوره جش��نواره ساالنه فيلم فرانس��وي كولكوال در 
لس آنجلس كه از ۲۳ تا ۲۸ سپتامبر برگزار مي شود 
كارش را با »بينوايان« شروع مي كند. اين جشنواره 
كه در انجمن كارگردان هاي امريكا برگزار مي شود 
اولي��ن اكران اين فيل��م را كه محصول��ي از آمازون 
استوديوز است در امريكا انجام مي دهد. اين فيلم را 
الج لي كارگرداني كرده و فيلم موفق به كسب جايزه 
هيات داوري از جش��نواره فيلم كن ۲۰۱۹ شد. در 
اين جشنواره در طول يك هفته فيلم هاي كالسيك 
فرانسوي زبان براي مخاطبان به نمايش درمي آيد. با 
اين اكران فيلمي كه اميدوار به حضور در اسكار هم 
هست، در شهري به نمايش درمي آيد كه شمار زيادي 
از راي دهندگان اسكار در آن زندگي مي كنند. فرانسه 
هنوز فيلم نماينده خود براي اسكار را معرفي نكرده 
اما »بينوايان« از فيلم هاي مهم حاضر در فهرس��ت 
بررسي فيلم هاي فرانسه امسال جاي دارد. اين فيلم كه 
الهام گرفته از تظاهرات ۲۰۰۵ در حومه شهر پاريس 
است سه عضو بريگاد ضد جنايت را در حالي كه تالش 
دارند تا يك دستگيري انجام دهند، دنبال كرده است.
در جش��نواره امسال چندين فيلم از جشنواره فيلم 
كن و ونيز براي نمايش انتخاب شده اند و فيلم هايي 
از كارگردان هاي تازه كار تا قديمي در فهرست آثاري 
كه در آن ب��ه نمايش درمي آيند ج��اي دارند. فيلم 
جديد كوستا گاوراس با عنوان »بزرگساالن در اتاق« 
و همچنين »احمد جوان« ساخته ژان پي ير و لوك 
داردن كه هر دو اولين تجربه اكران ش��ان در امريكا 

خواهد بود، در اين جشنواره نمايش داده مي شوند. 

كالي��ن فارل ي��ك درام 
جناي��ي ايرلن��دي را به 
عنوان اولي��ن محصول 
توليدي از كمپاني توليد 
فيلم خودش، مي سازد. 
به گزارش ورايتي، فيلم 
»وي��ران« درام جناي��ي 
ايرلندي اولي��ن فيلمي 

خواهد بود كه كمپاني »چِپل پليس پروداكشنز« 
زيرنظر كالين فارل توليد خواهد كرد. در اين پروژه 
ش��اهد همكاري فارل با لي مگ��ي دي تهيه كننده 
»خرچنگ« خواهيم بود. اين كمپاني با همكاري 
فارل و خواهرش كه مدير برنامه هاي وي هم هست، 
ش��كل گرفته اس��ت. رمان »ويران« توسط دروال 
مك تيرنان نوشته شده و داس��تان پليسي را با نام 
كورمك رايلي روايت مي كند كه ۲ بچه را در خانه اي 
در گالوي پيدا مي كند كه مادرش��ان بر اثر مصرف 
زياد مواد در طبقه باالي خانه جان باخته است. ۲۰ 
سال بعد با كشف يك جسد ديگر، مطالبي درباره 
پرونده قبل فاش مي ش��ود كه از اسرار تكان دهنده 
فساد در پليس و سوء استفاده از كليسا سوال هايي 
ايجاد مي كن��د كه ديگر نمي توان ب��ه هيچ يك از 
همكاران هم اعتماد كرد. مگي دي نامزدي اسكار را 
براي »سوگلي« كسب كرد و با »خرچنگ« هم يك 
بفتا براي فيلم عالي انگليسي از آن خود كرد. هنوز 
بازيگران فيلم انتخاب نشده اند و هنوز معلوم نيست 
فارل در چه نقشي ظاهر مي شود. رماني كه با اقتباس 
از آن اين فيلم ساخته مي شود سال پيش منتشر شد 
و اولين رمان از مجموعه كارآگاه كورمك رايلي است. 

حسنيزدانيمدالراپسميگيرد؟

در ميان غفلت فوتبالي ها

در فاصله ۲۰ روز مانده تا آغاز رقابت هاي 
قهرماني جه��ان ۲۰۱۹ در قزاقس��تان، 
اتحاديه جهاني كشتي نسبت به حضور 
حس��ن يزداني در اي��ن رقابت ها واكنش نش��ان داد. 
رقابت هاي كشتي آزاد قهرماني جهان ۲۰۱۹ حدود ۲۰ 
روز ديگر در نورسلطان پايتخت قزاقستان آغاز مي شود. 
اتحاديه جهاني كش��تي با انتشار تصوير حسن يزداني 
قهرمان جهان و المپيك و نماينده وزن ۸۶ كيلوگرم ايران 
در اين رقابت ها در صفحه رسمي خود نوشت: آيا حسن 
يزداني تاج پادشاهي را پس مي گيرد؟ جالب اينكه اكثر 
ايراني هايي كه زير اين پست نظر خود را اعالم كرده اند 
بر قهرماني يزداني در اين رقابت ها تاكيد كرده اند. ديويد 
تيلور امريكايي، جدي ترين رقيب حسن يزداني كه سال 
گذشته با شكست يزداني در نهايت به مدال طالي جهان 
رسيده بود، به علت مصدوميت در اين رويداد غايب است.

يك بار ديگر فدراسيون فوتبال ايران نتوانست از زمان 
بازي هاي دوستانه اي كه فيفا در اختيار تيم هاي ملي 
گذاشته است استفاده كند و ملي پوشان بدون بازي 
تداركاتي بايد با هنگ كن��گ ديدار كنند. تيم ملي 
فوتبال ايران بايد در اولين دي��دار خود در انتخابي 
جام جهان��ي ۲۰۲۲ قطر روز ۱۹ ش��هريورماه برابر 
هنگ كن��گ در زمين اين تيم به مي��دان برود. پنج 
روز قب��ل از اين دي��دار يعني ۱۴ ش��هريور ماه نيز 
)FIFA DAY( تيم هاي ملي فوتبال جهان مي توانند 
بازي هاي دوستانه انجام دهند. هر چند قرار بود ايران 
در اين روز در كمپ اس��پاير قط��ر اردوي تداركاتي 
داشته باشد و برابر بنگالدش به ميدان برود ولي اين 
ديدار لغو ش��ده است و فدراسيون فوتبال نتوانست 
حريفي ب��راي تيم ملي پيدا كند تا ملي پوش��ان در 
اين روز يك بازي دوس��تانه داشته باشند و بتوانند 
 با آمادگي هر چه بيش��تر مس��ير طوالني انتخابي 
جام جهاني قطر را شروع كنند.  بعد از رفتن كي روش 
از تيم مل��ي فوتبال ايران ني��ز در روزهاي ۲۲ و ۲۶ 

مارس دو فيفا دي ديگر بود كه اين دو روز از دس��ت 
رفت و به اين خاطر كه پروسه انتخاب سرمربي طول 
 كش��يد، اين دو زمان براي برگزاري بازي دوستانه 
از بين رفت. تيم ملي فوتبال ايران در ادامه در دو ديدار 
دوستانه برابر سوريه )۵-۰( و كره جنوبي )۱-۱( قرار 
گرفت كه اولين رونمايي از تيم ملي با هدايت مارك 
ويلموتس بود.  حال براي س��ومين بار يك فيفا دي 
ديگر نيز از دست رفت و تيم ملي فوتبال ايران بدون 
بازي تداركاتي كارش را در انتخابي جام جهاني آغاز 

مي كند. اين در حالي است كه رقيبان فوتبال ايران 
در آس��يا كه معموال چنين فرصت هايي را از دست 
نمي دهن��د، از اين فرصت اس��تفاده مي كنند و روز 
۱۴ شهريور در يك بازي رسمي و دوستانه به ميدان 
خواهند رفت تا به هماهنگي بيشتر برسند. اين در 
حالي است كه سرمربي جديدي به تيم ملي اضافه 
ش��ده و بهترين زمان براي هماهنگي بيش��تر بين 
تفكرات ويلموتس و بازيكنان تيم ملي و ش��ناخت 
هر چه بيش��تر او از بازيكن��ان بود ك��ه او بتواند در 
يك ديدار دوس��تانه نفراتش را براي شروع انتخابي 
جام جهاني محك بزن��د.  برنامه بازي هاي تيم هاي 
 :)FIFA DAY( معتبر آسيايي در روز ۱۴ شهريور
»ژاپن- پاراگوئه«، »عربستان- مالي«، »كره جنوبي- 
 گرجس��تان«.  قطر نيز كه خيال��ش بابت انتخابي
 جام جهاني راحت است و اين رقابت ها حكم انتخابي 
جام ملت ها را ب��راي اين تيم دارد در اين هفته برابر 
تيم هاي افغانس��تان و هند به ميدان مي رود كه اين 
دو بازي براي انتخابي جام جهاني و جام ملت هاست.

ورزشي
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