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در كش��ورمان دو نگاه متفاوت و بعضا متضاد به توليد و 
بنگاه هاي صنعتي وجود دارد. يك نگرش، تداوم حيات 
بنگاه ها را اصل اساس��ي و خط قرم��ز مي داند و معتقد 
اس��ت به هر ضرب و زوري بايد واحدهاي صنعتي را سر 
پا نگاه داشت. نگرش ديگري كه ضمن تاكيد بر اهميت 
تداوم حيات بنگاه ها، اين امر را بقول معروف، موضوعي 
»ناموسي« نكرده بلكه در چارچوب شرايطي اين تداوم 
حيات و فعاليت را منطقي و به صالح مي داند.   نگاه اول 
عمدتا از سوي دولتي ها نمايندگي مي شود و نگرش دوام 
در بخش خصوصي و افراد و نهادهاي كارشناسي پايگاه 
دارد. جدالي تاريخي در كشورمان كه ظاهرا قرار نيست 

به سادگي هم حل و فصل شود. 
در همين روزهاي اخير ش��اهد رويارويي اين دو نگرش 
در اخبار رس��انه ها بوديم . چنانكه وزير صنعت، معدن و 
تجارت طي ابالغي از سازمان  هاي استاني اين وزارتخانه 
خواست تا در اس��رع وقت، واحدهاي صنعتي و توليدي 
داراي مش��كل را شناس��ايي و معرفي كنند و از تمامي 
ظرفيت هاي خود براي حل و فصل مشكالت واحدهاي 
توليدي و صنعتي اس��تفاده حداكثري كنند. در حالي 
كه رييس اتاق بازرگاني اي��ران، به عنوان مهم ترين نهاد 
بخش خصوصي كش��ور در جمع يكي از تش��كل هاي 
اقتصادي اين س��وال را مطرح كرده اس��ت كه »آيا بايد 
حمايت از بنگاه هاي اقتصادي مادام العمر باشد يا حمايت 
هدفمندي صورت بگيرد؟« و خود پاس��خ مي دهد: »آن 
بنگاهي كه نمي تواند منه��اي حمايت ها روي پاي خود 
بايس��تد نيز البد كااليي توليد مي كند كه مورداستفاده 
جامعه نيست؛ با اين اوصاف آيا بايد حمايت هاي مالي از 

چنين ساختارهايي تداوم پيدا كند؟«
 وي همچنين در جلسه اي ديگر نيز از اينكه راه و روش 
حمايت از توليد اهميت زيادي دارد و نبايد صرفًا به دنبال 
آن باشيم كه با دوپينگ، اين بخش را به حركت درآوريم 
س��خن گفته و بصراحت عنوان داش��ته كه آن بخش از 
توليد كه مس��تمراً نيازمند حمايت و دوپينگ باش��د، 
ناكارآمد و ناكام خواهد بود. لذا حمايت از اين بخش بايد 
در طول زمان كاهنده باشد. به خصوص با توجه به اينكه 
به گفته وي امروز با محدوديت مال��ي زيادي در بخش 

صنعت كشور مواجهيم .
بنظر مشكل اصلي آنجاست كه متاس��فانه دولت ها در 
كشورمان بجاي آنكه فضاي الزم و محيط طبيعي ايجاد 

و رشد و توسعه بنگاه ها را- به عنوان وظيفه ذاتي خود- 
فراهم آورند، با تخريب اين فضا و ايجاد فضاي گلخانه اي، 
ايجاد بنگاه هاي ناكارآمد را ترغيب و تشويق مي كنند و 
سپس خود براي حل مشكالت اين بنگاه ها، انواع رانت ها 
و امتيازات ويژه و... خلق و انواع ستادها و كارگروه ها و... .را 
تاسيس مي كنند. رييس اتاق تهران با ذكر خلق فضاي 
رانتي در حوزه نظام ارزي از س��وي دولت و به پش��توانه 

درآمدهاي نفتي معتقد است: 
»دولت ها در ايران با افزايش درآمدهاي نفتي، با تثبيت 
نرخ ارز ب��ه افزاي��ش واردات گرايش پي��دا  مي كنند و با 
كاهش درآمد نفت، به توليد داخ��ل روي  مي آورند. اين 
حركت سينوس��ي در طول دهه هاي گذش��ته، مانع از 
توسعه صنايع ش��ده اس��ت« در تحليل وي آثار مخرب 
تحريم هاي داخلي به مرات��ب از تحريم هاي خارجي در 
بروز برخي مش��كالت در فضاي كس��ب و كار موثر بوده 
اس��ت . تحريم هاي داخلي كه از عدم مشورت با بخش 
خصوصي يا ناچيز ش��مردن نظر مش��ورتي آنان نشأت 
مي گيرد.  جالب اس��ت كه اين نه فقط بخش خصوصي 
و فعاالن اين عرصه بلك��ه يكي از مهم تري��ن نهادهاي 
پژوهش��ي حاكميتي يعني مركز پژوهش هاي مجلس 
نيز اين ش��يوه و روش حمايت از بنگاه هاي توليدي را به 
باد انتقاد مي گيرد و عنوان مي كن��د: »درآمدهاي نفتي 
نظ��ام ناكارآمد بنگاهي را ش��كل داده وسياس��ت هاي 
حمايتي مستقيم از توليد به گسترش بخش دولتي، رانت 
جويي و فس��اد مالي و ناكارايي در جغرافياي اقتصادي و 
توسعه نامتوازن و اتالف منابع مالي دولتي و بانكي منجر 
شده اس��ت« )الگوي راهبردي حمايت از توليد - مركز 

پژوهش هاي مجلس - بهمن 94( 
در واقع حمايت از ايجاد و ت��داوم بنگاه هاي اقتصادي و 
صنعتي بدون توجه به توجيه اقتصادي و مزيت نس��بي 
و قابليت هاي بازار و در فضاي عدم رقابت و بي توجهي به 
قاعده هزينه- فايده سياست معقوالنه اي نيست و بجاي 
درآمد زايي براي اقتصاد كش��ور بيش��تر سبب مصرف 

درآمدهاي ملي در قالبي نامطمئن مي شود. 
وظيفه دولت و نهادهاي حاكميتي ايجاد فضاي رقابتي 
و مناس��ب كس��ب و كار و ثبات محيط اقتص��اد كالن 
)غيرتورمي( و محي��ط آزاد براي مب��ادالت اقتصادي و 
تنظيم انحصارات است و با رتبه 128 در بين 190 كشور 
جهان، نتيجه اي جز وضعيت امروز نظام صنعتي كشور 
ايجاد نخواهد ش��د و خيل بنگاه هاي ناكارآمد و محتاج 

تنفس مصنوعي دولت براي زنده ماندن باقي نمي ماند!

بنگاه هاي صنعتي و تقابل دو نگاه
سخن نخست

رييس جمهور، در تشريح مش��كالت پيش روي 
دولت يازدهم و دوازدهم، اظهارداشت: در دو سال 
اول دولت يازده��م در تحريم قرار داش��تيم، بعد 
از آن با كاهش ش��ديد قيمت نفت مواجه شديم 
به طوري كه قيمت نفت به ط��ور ميانگين از 112 
دالر در هر بشكه به كمتر از ۳0 دالر رسيد و فشار 

اقتصادي زيادي به دولت وارد شد.
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني دولت، حس��ن 
روحان��ي همزمان ب��ا روز جهان��ي اف��راد داراي 
معلولي��ت در ديدار ب��ا جمع��ي از اف��راد داراي 
معلوليت، نخبگان معلول و نمايندگان تشكل ها 
گفت: البته اواخر سال 94 و در سال 9۵ با اجرايي 
ش��دن توافق برجام توانس��تيم نفت بفروشيم و 
روابط بانكي و تجاري با كش��ورها داش��ته باشيم 
و س��رمايه گذاران خارج��ي و داخل��ي موفق به 
س��رمايه گذاري در كشور شدند و ش��رايط بهتر 
شد اما دوباره با خروج غيرقانوني امريكا از برجام 
با مش��كل تحريم و فش��ار اقتصادي بي سابقه اي 

مواجه شديم.
روحاني در ادامه با اشاره به وقوع حوادث و بالياي 
طبيعي همچون زلزله كرمانش��اه و سرپل ذهاب 
در سال 9۷ و سيل گسترده اوايل سال جاري كه 
2۵ اس��تان كش��ور را در برگرفت و خسارت هاي 
فراواني ايج��اد كرد، افزود: همه ت��الش دولت در 
س��ال هاي اخير اين ب��وده كه به رغم مش��كالت 
اقتصادي خس��ارت هاي عظيم زلزله و س��يل در 

كشور را جبران كند.
رييس جمه��ور در همين رابطه به گ��زارش ارايه 
شده از سوي رييس بنياد مسكن انقالب اسالمي 
درمورد بازسازي و س��اخت واحدهاي مسكوني 
ويران شده بر اثر زلزله اش��اره كرد و اظهارداشت: 
با تالش ها و اقدامات انجام شده تاكنون ۷0 هزار 
واحد مسكوني بازسازي ش��ده و از ۶۶ هزار واحد 
احداثي نيز حدود ۵۵ هزار واحد مسكوني تكميل 
ش��ده و واحدهاي باقيمانده نيز به زودي آماده و 

تحويل داده خواهد شد.
روحان��ي در ادام��ه به تحري��م بي س��ابقه امريكا 
عليه ملت ايران با خروج از برجام و اعمال فش��ار 
اقتصادي س��نگين به ملت اش��اره ك��رد و افزود: 
اين تحريم هاي بي س��ابقه كه به گفته خودشان 
سخت ترين فشار اقتصادي بوده است با اين هدف 
انجام شد كه به خيال خودشان تا پايان سال 98 
ما را به زانو درآورن��د و نه تنها امريكا كه كش��ور 
جاني و تروريس��ت است، ساير كش��ورها نيز فكر 

مي كردند اين اتفاق در مورد ايران خواهد افتاد.
رييس جمهور اف��زود: برغم همه اين فش��ارهاي 

اقتصادي س��نگين و تحريم هاي ناعادالنه، مردم 
ايران عزت خ��ود را حفظ كردند و ب��ا مقاومت و 
تحمل س��ختي ها، از شرايط س��خت ايجاد شده 
عبور كرده و پيروز ش��دند و نش��ان دادن��د كه با 
ايس��تادگي و مقاومت خود اج��ازه نخواهند داد 

دشمن به اهدافش دست يابد.
روحاني با بي��ان اينكه ب��ا مقاومت مل��ت، امروز 
شرايط به گونه اي اس��ت كه آنها خودشان بدنبال 
گفت وگو و مذاكره هس��تند و پيام هاي خصوصي 
مي فرس��تند، گفت: پيام ها و درخواست هايي كه 
به صورت خصوص��ي براي مذاكره مي فرس��تند 
برخالف شعارهايي اس��ت كه به صورت عمومي 
مطرح مي كنند و اروپايي ها كه واسطه هستند نيز 

اين را مي دانند.
رييس جمهوربا تاكيد بر اينكه همه تالش ما اين 
است كه فشار را بر قشر آسيب پذير كاهش دهيم، 
گف��ت: علت اجراي ط��رح اصالح قيم��ت بنزين 
اين بود كه با افزايش بي رويه مصرف، در ش��رايط 

تحريم نيازمند واردات بنزين نشويم.
روحاني با بيان اينكه با ادامه روند افزايش مصرف 
بنزين، در سال 1400 دوباره به وارد كننده بنزين 
تبديل مي ش��ديم، افزود: ب��راي اينك��ه بتوانيم 
خودكفا باش��يم و مصرف بنزين را كنترل كنيم، 
طرح سهميه بندي و اصالح قيمت بنزين اجرا شد 
و درآمد حاص��ل از اين طرح كه ح��دود ۳1 هزار 
ميليارد تومان اس��ت نيز به طور كامل در اختيار 

اقشار آسيب پذير جامعه قرار مي گيرد.
رييس جمهور با اش��اره به اينكه هم��ه تالش ما 
اين است كه در مقابل فشار دش��منان بايستيم، 
گفت: اما در عين حال روند توس��عه و پيش��رفت 
كش��ور را فراموش نكرده اي��م و افتت��اح راه آهن 
ميانه – بس��تان آباد كه در روزهاي گذشته انجام 
شد و اتصال ۵ استان كشور به راه آهن سراسري، 
افتتاح طرح هاي بزرگ زيرساختي در استان هاي 

مختلف كشور دليل آن است.
روحاني با بيان اينكه قبول داريم بدليل فشارهاي 
بيش سابقه دش��منان، حركت توسعه كند شده 
اس��ت، گفت: برغم همه مش��كالت اين حركت 
متوقف نشده و ما دنبال توسعه راه آهن چابهار به 
زاهدان هستيم و سعي خواهيم كرد تا آخر دولت 

اين طرح افتتاح شود.
رييس جمهور افزود: اين دولت در همين شرايط 
سخت گاز را به زاهدان رساند و در همين شرايط 
س��خت بود كه خط ترانزيت ريل��ي از جمهوري 
آذربايجان و روس��يه تا رش��ت و بندرعباس و در 

آينده چابهار ادامه مي يابد.

رييس جمهور در روز جهاني افراد داراي معلوليت :

گزارش
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 بنگاه هاي صنعتي
 و تقابل دو نگاه

در كش��ورمان دو نگاه 
متفاوت و بعضا متضاد 
به تولي��د و بنگاه هاي 
صنعتي وج��ود دارد. 
يك نگ��رش، ت��داوم 
حيات بنگاه ها را اصل 
اساس��ي و خط قرمز 
مي داند و معتقد است 
به هر ضرب و زوري باي��د واحدهاي صنعتي 
را سر پا نگاه داش��ت. نگرش ديگري كه ضمن 
تاكيد بر اهميت تداوم حيات بنگاه ها، اين امر 
را بقول معروف، موضوعي »ناموس��ي« نكرده 
بلكه در چارچوب ش��رايطي اين تداوم حيات 
و فعاليت را منطقي و ب��ه صالح مي داند.   نگاه 
اول عمدت��ا از س��وي دولتي ه��ا نمايندگ��ي 
مي ش��ود و نگرش دوام در بخش خصوصي و 

افراد و نهادهاي كارشناسي پايگاه دارد. 
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دانش و فن

 هيچ شخصي به دنبال 
قطع اينترنت  جهاني نيست

يكي از موضوعاتي كه اين روزها نيز بيشتر از قبل 
هم براي مردم و هم براي مس��ووالن دغدغه شده، 
شبكه ملي اطالعات است. طرحي كه از چند سال 
پيش كليد خورده و در روزهاي قطعي اينترنت هم 
بار ديگر توجه ها به آن جلب شد. از طرفي كم كاري 
دس��تگاه ها در ارايه داده ها و اطالع��ات خود، عدم 
استفاده از اهرم هاي فشار بر دستگاه ها براي تسريع 
در تكميل اين شبكه از مواردي است كه درباره عدم 

تحقق شبكه ملي اطالعات بارها مطرح شد...

انرژي

بازار باثبات نفت با توافق 
اوپك و اوپك پالس

مترجم:  فرداد احمدي|
فردا و پس فردا نشست ساالنه اوپك و نشست اين 
گروه با متحدان غيراوپكي خود برگزار مي ش��ود 
تا درباره كاهش عميق تر تولي��د يا تمديد بي كم و 
كاس��ت توافق فعلي اوپك پالس گفت وگو كنند. 
به دنبال اين تصميم گيري تأثيرگذار بر بازار نفت، 
گمانه زني ها درباره آينده بازار و قيمت نفت بيشتر 
شده و سناريوهاي مختلفي با در نظر گرفتن تحقق 
هر يك از احتماالت موجود از نتيجه اين نشس��ت 
چيده مي ش��ود. در همين راس��تا، پايگاه تحليلي 
»ريستاد انرژي« پيش بيني كرده است كه با توجه 
به وضعيت امروز بازار نفت، سه سناريو متصور است. 
اگر توافق فعلي بي كم و كاست تمديد شود، نفت 
برنت براي مدت كوتاه��ي به زي��ر 40 دالر در هر 
بشكه خواهد رسيد و اگر توافق از هم بپاشد، برنت 
به زير ۳0 دالر در هر بشكه سقوط خواهد كرد. اما 
در صورتي كه اعضاي اوپك پالس توافق كنند كه ...

7

خبر

رييس كنفدراس��يون ص��ادرات اي��ران از تمديد 
مهلت بازگشت ارز صادراتي س��ال 9۷ با موافقت 
بانك مركزي و سازمان امور مالياتي تا پايان ديماه 
98 خبر داد و گفت: اين مهلت تمديد نخواهد شد 
و پ��س از آن، اطالعات صادركنن��دگان براي اخذ 
ماليات ارسال خواهد شد. محمد الهوتي، از انجام 
توافق بانك مركزي با س��ازمان امور مالياتي براي 
تس��هيل در رفع تعه��د ارزي صادركنندگان خبر 
داد وگفت: بانك مركزي با اشاره به توافقات خود با 
نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور اعالم كرده 
كه به منظور مس��اعدت با صادركنندگان، مهلت 
بازگشت ارز صادراتي سال 9۷ را تا پايان دي ماه 98 
تمديد كرده اس��ت. رييس كنفدراسيون صادرات 
ايران افزود: بر اين اس��اس، تمامي صادركنندگان 
سال 9۷ تا پايان ديماه سال جاري فرصت دارند تا 
براي آخرين بار، جهت بهره مندي از معافيت هاي 
مالياتي ياد ش��ده، نس��بت به رفع تعه��د ارزي و 
بازگشت ارز حاصل از صادرات متعلقه اقدام كنند. 
او تصريح كرد: بانك مركزي همچنين تاكيد كرده، 
كه در پايان مهلت ياد ش��ده اطالعات بازگشت ارز 
حاصل از ص��ادرات اين دس��ته از صادركنندگان 
به س��ازمان امور مالياتي كشور توس��ط اين بانك 
ارسال خواهد شد. به گفته الهوتي، بر اساس اعالم 
بانك مركزي، اطالع��ات بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات صادركنندگان تا پايان آبان ماه امسال به 
سازمان امور مالياتي ارسال شده است. او با اشاره به 
پيگيري هاي گسترده كنفدراسيون صادرات ايران 
با بانك مركزي و س��ازمان امور مالياتي در رابطه با 
اين موضوع گفت: در واقع، تمديد مهلت بازگشت 
ارز صادركنندگان سال 9۷ تا پايان دي ماه، نتيجه 
پيگيري كنفدراسيون صادرات ايران، طرح موضوع 
در شوراي گفت وگوي دولت و بخش  خصوصي و نيز 
دستور وزير امور اقتصادي و دارايي جهت برگزاري 
جلسه سه جانبه ميان كنفدراسيون صادرات ايران 
به عنوان نماينده اتاق، بانك مركزي و سازمان امور 
مالياتي بوده كه منتج به اين موضوع ش��ده است. 
الهوتي  افزود: عليرغم اينك��ه اين يك گام مثبت 
براي صادركنندگان است، اما كماكان مشكل زماني 
بازگش��ت وجوه مربوط به ماليات بر ارزش افزوده 

دريافتي از صادركنندگان وجود دارد.

تمديد مهلت بازگشت ارز 
صادراتي 97 تا پايان دي

دولت

تعادل|رييس جمهور دستور داده است تا 
هياتي براي بررس��ي نحوه جبران خسارات 
شهرونداني كه در حوادث هفته پاياني آبان 

ماه دچار آسيب شده اند، تشكيل شود.
ب��ه گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني دولت، 
طبق دس��تور حجت االس��الم والمسلمين 
دكتر حس��ن روحاني، اين هيات متشكل از 
وزراي كشور، دادگس��تري ومعاون حقوقي 
رييس جمه��ور، موظ��ف ش��ده ك��ه ضمن 
بررس��ي حقوق��ي، اجتماع��ي و اقتصادي 
موضوع، نحوه جبران خس��ارات را مشخص 
و گ��زارش نهاي��ي را در اس��رع وق��ت ب��ه 

رييس جمهور ارايه كند.
 در جريان ح��وادث هفته پايان��ي آبان ماه، 
گروه��ي از ش��هروندان دچ��ار صدم��ات و 
آسيب هايي ش��دند كه اين دس��تور زمينه 
جبران لطم��ات و خس��ارات آن��ان را مهيا 

مي كند.
به گ��زارش »تع��ادل« ب��ا آنكه هن��وز آمار 
رس��مي و دقيق��ي از خس��ارات وارده بر اثر 
اين اعتراضات منتشر نش��ده اما آن طور كه 
آمارهاي غيررس��مي مطرح كرده اند بدنبال 
اين اعتراضات كه در چندين شهر كشور رخ 
داد تعداد زيادي فروشگاه، بانك و اداره هاي 

دولتي و عمومي تخريب شدند . 
همچني��ن اينترنت سراس��ري قط��ع بود و 
همين ام��ر بس��ياري از كس��ب و كارهاي 
اينترنتي را با اخت��الل مواجه كرد به طوري 
كه كارشناس��ان خس��ارت وارده بر اثر قطع 
اينترنت را بي��ش از 2۶00 ميلي��ارد تومان 

اعالم كردند.
بنابراين گزارش، كميسيون اقتصاد نوآوري 
و تحول ديجيت��ال اتاق بازرگان��ي، صنايع، 
معادن و كش��اورزي تهران در جلس��ه اي به 
بررسي آمارها و خس��اراتي پرداخت كه در 
پي قطع يك هفته اي اينترنت به وجود آمد. 
طبق آمار مطرح ش��ده در اين جلسه، سال 
گذش��ته با وجود اينكه رش��د اقتصاد كشور 
منفي بوده، صنعت فناوري اطالعات رش��د 
۶/4 درص��دي را تجرب��ه كرده ام��ا با قطع 
اينترنت در 1۶۳ س��اعت، اين كسب وكارها 
بال��غ ب��ر 2۶۵0 ميلي��ارد تومان خس��ارت 

ديده اند.
بنابراي��ن به نظ��ر مي  رس��د با وج��ود اين 
خس��ارت قابل توجه، چنين رشدي را سال 

ديگر از اين صنعت شاهد نباشيم.
در همين حال گفتني اس��ت ق��وه قضاييه 
هم در حال بررسي خس��ارت وارده بر اموال 

عمومي است. 

 جبران خسارات  شهروندان
در ناآرامي هاي آبان ماه

جهان

آماده باش امريكا براي دور 
جديدي از جنگ تجاري
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 سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري اعالم كرد 
به دستور رييس جمهور بررسي مي شود

 جزييات پرونده باند بزرگ 
پولشويي در گلستان 

جبران خسارات  
شهروندان در 

ناآرامي هاي آبان ماه  
تعادل| رييس جمهور دستور داده است تا هياتي 
براي بررس��ي نحوه جبران خس��ارات شهرونداني 
كه در ح��وادث هفته پاياني آبان ماه دچار آس��يب 

شده اند، تشكيل شود. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، طبق دستور 
حجت االسالم والمس��لمين دكتر حسن روحاني، 

اين هيات متش��كل از وزراي كش��ور، دادگستري 
ومعاون حقوق��ي رييس جمهور، موظف ش��ده كه 
ضم��ن بررس��ي حقوق��ي، اجتماع��ي و اقتصادي 
موض��وع، نحوه جب��ران خس��ارات را مش��خص و 
گزارش نهايي را در اس��رع وقت ب��ه رييس جمهور 

ارايه كند.

رييس كل بانك مركزي از كاهش 40 درصدي اضافه 
برداش��ت بانك ها خب��ر داد و اعالم كرد: ب��ا توجه به 
ذخاير ارزي كشور و ارز صادراتي، انتظارات غيرواقعي 
كه در بازار ارز ايجاد ش��ده و داللي و سفته بازي به آن 
دامن زده پاي��دار نخواهد بود. به گ��زارش »تعادل«، 
عبدالناص��ر همتي در مورد ش��رايط ب��ازار ارز گفت: 

عالوه بر اينكه از ابتداي سال بيش از 10 ميليارد دالر 
ارز ب��راي واردات كاالهاي اساس��ي، دارو و تجهيزات 
پزشكي توسط بانك مركزي تامين شده است، حدود 
1۵ ميليارد دالر نيز در چارچوب س��امانه نيما براي 
واردات مواد اوليه واحدهاي توليدي و ساير كاالهاي 

2ضروري تامين شده است. 

»تعادل« از بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

 همتي: بازار ارز 
اين گونه نمي ماند

 صفحه 4  

همين صفحه  

رنا
: اي

س
عك

 قبول داريم به دليل فشار دشمنان
حركت توسعه كند شده است

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود 
درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه 

پيامك نمايند. 

مصيبت درگذش�ت  مادر بزرگوارتان را تس�ليت گفته، براي آن 
مرحومه غفران و آمرزش الهي و براي شما و ساير بازماندگان صبر 

و شكيبايي آرزومنديم.

جناب آقاي رحيم بنا مواليي

الياس حضرتي- منصور بيطرف  - مهدي بيك

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي   البرز



روي موج خبر

   ديدار خانواده شهيد مدافع امنيت »مرتضي 
ابراهيمي« با رهبر معظم انقالب؛ تسنيم|

خانواده شهيد مدافع امنيت »مرتضي ابراهيمي« طي 
روزهاي گذشته با رهبر معظم انقالب اسالمي ديدار 
كردند. پدر شهيد مدافع امنيت مرتضي ابراهيمي از 
ديدار خانواده اين شهيد با حضرت آيت اهلل خامنه اي 
رهبر معظم انقالب اسالمي خبر داد و گفت: اين ديدار 
روز )10 آذر( قبل از نماز ظهر و عصر انجام ش��د. در 
اين ديدار رهبر انقالب، خانواده شهيد را مورد تفقد 
قرار دادند و گفت وگوي كوتاهي نيز با ما داشتند. وي 
افزود: حضرت آقا فرزند نوزاد شهيد را هم مورد تفقد 
قرار دادند و در گوش نوزاد اذان گفتند. رهبر انقالب 
در اين ديدار دو جلد قرآن كريم نيز به خانواده شهيد 
هديه دادند. مرتض��ي ابراهيمي فرمانده گردان امام 
حسين)ع( مالرد بود كه در جريان ناآرامي هاي اخير 
اين شهرستان در دفاع از امنيت و حفظ اموال عمومي 

به دست آشوبگران به شهادت رسيد.

   خنث�ي ش�دن جري�ان ايج�اد اخالل و 
درگيري در دانشگاه ها ؛  وزارت اطالعات|

وزارت اطالع��ات از دس��تگيري اعض��اي يكي از 
ش��بكه هاي ضد انقالب كه درصدد اخالل و ايجاد 
درگي��ري در ايام 1۶ آذر در دانش��گاه هاي تهران و 
برخي شهرس��تان ها بودند، خبر داد. در اطالعيه، 
مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت اطالعات 
آمده اس��ت: س��ربازان گمنام امام زم��ان )عج(، با 
اقدامات اطالعاتي اعضاي اصلي يكي از شبكه هاي 
ضد انقالب را كه درصدد اخالل و ايجاد درگيري در 
ايام 1۶ آذر به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه هاي 
تهران و برخي شهرس��تان ها بودند، شناسايي و با 
هماهنگي مرجع قضايي دستگير كردند. اين شبكه 
در اعتراضات اخير به طرح سهميه بندي بنزين، قصد 
داشت با كشاندن برنامه دانشجويان دانشگاه تهران 
به بيرون دانشگاه، اخالل ايجاد كند كه با هوشياري 
دانشجويان متعهد و نهادهاي ذي ربط خنثي شد. 
همچنين برخ��ي از عناصر مرتبط با اين ش��بكه 
شناسايي ش��ده كه پس از تشريفات قانوني، نتايج 

آن متعاقبا به اطالع ملت عزيزمان خواهد رسيد.

   پي�ام روحاني تقديم نخس�ت وزير ژاپن 
شد؛ پاد|

معاون سياس��ي وزير امور خارجه و فرس��تاده ويژه 
رييس جمه��ور كش��ورمان بع��د از ظهر دي��روز با 
نخست وزير ژاپن ديدار و پيام كتبي رييس جمهور 
كشورمان را تقديم وي كرد. در اين ديدار شينزوآبه 
ضمن تشكر از پيام رييس جمهور كشورمان، به سفر 
خود به تهران اشاره و ضمن ابراز خرسندي از ديدار 
با مقام معظم رهبري و رييس جمهور كش��ورمان از 
استمرار مشورت هاي سياسي بين دو كشور استقبال 
كرد. نخست وزير ژاپن همچنين گفت: ژاپن كماكان 
از برجام حمايت مي كند و به نقش ديپلماتيك خود 
ادامه خواهد داد. در اين ديدار س��يدعباس عراقچي 
ضمن ابالغ سالم آقاي روحاني و تقديم پيام ايشان 
گفت: سفر شما به ايران يك نقطه عطف در روابط دو 
كشور بود. عراقچي همچنين مواضع ايران در برجام را 
تشريح و اعالم كرد در صورت برداشته شدن تحريم ها، 

ايران آمادگي دارد به اجراي كامل برجام بازگردد.

   برجام درست اجرا مي شد، شرايط مردم 
ايران بهتر بود؛ ايرنا|

»وندي شرمن« معاون پيشين وزير خارجه امريكا 
و از اعضاي تيم مذاكره كننده توافق هسته اي در 
توييتي اعالم كرد، اگر برجام به خوبي اجرا مي شد، 
وضعيت بهتري براي مردم اي��ران مهيا بود. اين 
ديپلمات امريكايي در حساب توييترش نوشت: 
تصور كنيد اگر توافق هسته اي ايران به طور كامل بر 
سرجاي خود باقي بود، وضعيت بهتري براي مردم 
ايران مهيا بود. بسياري از كشورهاي اروپايي كه در 
ايران كار مي كردند اين موضوع را تاييد و بر آن گواه 
مي دهند؛ ساير تحريم ها فقط براي بدخيم كردن 
وضعيت خاورميانه اس��ت. ايلهان عمر نماينده 
مسلمان ايالت مينه س��وتا امريكا نيز در صفحه 
توييتر خود نوشته است تحريم هاي فلج كننده 
اقتصادي عليه ايران تنها باعث وخيم تر ش��دن 

رنج ها شده و موجب حل اين بحران نمي شود.

   ضرورت تش�كيل شبكه ملي اطالعات؛ 
روابط عمومي پدافند غيرعامل|

رييس سازمان پدافند غيرعامل گفت: براساس 
اطالعات ما، عملكرد شوراي عالي فضاي مجازي 
خيلي مثبت ارزيابي نمي شود. سردار غالمرضا 
جاللي در برنامه اي كه با موضوع بررسي شبكه 
ملي اطالعات برگزار ش��د با اشاره به اغتشاشات 
اخير و قطعي اينترنت گفت: ما معتقديم اگر فضاي 
مجازي درس��ت مديريت و براساس رگوالتوري 
اداره ش��ود نياز ب��ه قطعي سراس��ري اينترنت 

به شيوه اي كه شاهد آن بوديم وجود ندارد. 

   ۲۷۰ خانم در انتخاب�ات ثبت نام كردند؛ 
وزارت كشور|

سخنگوي ستاد انتخابات وزارت كشور گفت: ۲ هزار 
و ۳۴0 داوطلب نمايندگي مجلس تا ساعت 1۴ روز 
سه شنبه نام نويسي كردند كه از اين تعداد ۲۷0 نفر زن 
هستند. سيد اسماعيل موسوي در جمع خبرنگاران 
در وزارت كشور گفت: امروز )سه شنبه( سومين روز 
ثبت نام است. تا اين لحظه، ثبت نام ۲ هزار و۳۴0 نفر 
نهايي ش��ده و عده اي هم در حال ثبت نام و تكميل 
مدارك هستند. از صبح امروز تاكنون ثبت نام ۴۷0 
نفر انجام شده است. موسوي تاكيد كرد مقاماتي كه 
طبق اصل ۲۹ قانون اساسي مشمول استعفا بوده اند، 
اگر استعفا دادند به هنگام ثبت نام استعفانامه خود 
را با گواهي پذيرش اس��تعفا به همراه داشته باشند. 
سخنگوي ستاد انتخابات وزارت كشور اظهار كرد: 
ثبت نام كنندگان عالوه بر مدارك و اسناد مورد نياز در 
قانون، آيين نامه و اطالعيه ها، كدملي و ساير مدارك 
سجلي همسر و غيره را همراه داشته باشند تا ثبت نام 

به سهولت انجام شود.

ايران۲

رييس جمهوري در ديدار وزير خارجه عمان: 

 مشكلي براي تجديد روابط با عربستان نداريم
گروه ايران|

»ايران مشكلي براي تجديد رابطه با عربستان ندارد.«اين 
عباراتي است كه رييس جمهوري كشورمان در ديدار 
با وزير امور خارجه عمان با استفاده از آنها رويكرد ايران 
در خصوص توسعه مناس��بات ارتباطي با كشورهاي 
منطقه را تشريح مي كند. راهبردي مبتني بر سياست 
تنش زدايي كه ايران در مواجهه با كشورهاي منطقه 
همواره از آن بهره برده تا از دل مذاكرات با همسايگان 
شرايط مطلوب تري بر اتمسفر ارتباطي منطقه حاكم 
ش��ود. اتمس��فر امني كه از منظر رييس جمهوري با 
استفاده از آن هم مي توان ش��اخص هاي اقتصادي و 
تج��اري را در اين منطقه ارتقا داد و هم س��اختارهاي 
امنيتي سازمان يافته تري را از دل مشاركت كشورهاي 
منطقه اي تعريف و ايجاد كرد.رييس جمهوري در عين 
حال تاكيد مي كند: از منظر ايران هيچ مشكلي براي 
توسعه روابط با همسايگان و تجديد روابط با عربستان 
س��عودي وجود ندارد و براي تامين امنيت و ثبات در 
منطقه بايد همه كشورها در كنار يكديگر قرار داشته 

باشند.
روحاني ديروز در ديدار »يوس��ف بن علوي« وزير امور 
خارجه عمان، با بيان اينكه ديدار با مس��ووالن عمان 
همواره فرصتي مغتنم براي گسترش روابط دوستانه 
في مابين است، اظهار داشت: جمهوري اسالمي ايران 
براي توسعه مناسبات و همكاري ها با همسايگان خود 

به ويژه عمان اهميت ويژه اي قائل است.
رييس جمهور با بيان اينكه با تالش مس��ووالن ايران 
و عمان، همواره روابط دوس��تانه و برادرانه اي ميان دو 
كشور برقرار بوده است، افزود: خوشبختانه امروز تحرك 
خوبي در مناسبات اقتصادي في مابين به وجود آمده و 
اميدواريم با برگزاري هجدهمين كميسيون مشترك 
همكاري هاي دو كش��ور، گام هاي خوبي در راستاي 
توسعه و تقويت روابط و همكاري هاي تهران - مسقط 

برداشته شود.
روحاني توسعه روابط و همكاري هاي تجاري، افزايش 
ارتباط ميان بازرگانان دو كش��ور، تالش در راس��تاي 
تسريع در اجراي توافقات في مابين و تسهيل در روابط 
بانكي دو كش��ور را حائز اهميت دانست و خاطرنشان 

كرد: عمان مي تواند به عنوان مركزي براي تجارت ايران 
در منطقه باش��د. رييس جمهوري با اشاره به ضرورت 
تالش براي توس��عه بيش از پيش روابط ايران و عمان 
در بخش هاي مختلف از جمله علمي و فرهنگي، روابط 
مردم با مردم و كش��تيراني و گردشگري تصريح كرد: 
فعاالن اقتصادي و سرمايه گذاران دو كشور مي توانند 
با اس��تفاده از ظرفيت ه��ا و توانمندي ه��اي موجود، 

همكاري هاي مشترك خود را گسترش دهند.

    مشاركت عمومي براي تامين امنيت
روحاني با تأكيد بر اينكه ايران معتقد است كشورهاي 
منطقه بايد در تأمين امنيت منطقه حضور و نقش آفريني 

فعال داشته باشند و در اين راستا طرح صلح هرمز را نيز 
ارايه كرده اس��ت، گفت: بايد با گسترش همكاري ها، 
امنيت منطقه ب��ه ويژه در خليج فارس و تنگه هرمز را 

برقرار كرده و به بيگانگان اجازه دخالت ندهيم.
رييس دولت دوازهم بحران يمن را يكي از مس��ائل و 
معضالت مهم منطقه، عنوان كرد و افزود: جنگ يمن 
جز ويراني، كش��تار مردم، ايجاد عداوت و كينه ميان 
مردم دو كش��ور و تهديد تمامي��ت ارضي يمن هيچ 

دستاورد ديگري نداشته است.
روحان��ي ادامه داد: متأس��فانه اروپا و امري��كا به رغم 
اظهارنظرهاي ظاهري خود، عالقه اي به برقراري صلح 
در يمن ندارند چرا كه به اين واسطه توانسته اند، سالح 

بسيار زيادي را به فروش برسانند.
وي با تأكيد بر اينكه راهي جز برادري و دوستي ميان 
كشورها و ملت هاي منطقه وجود ندارد، گفت: همه بايد 
تالش كنيم تا جنگ در يمن هر چه سريع تر به پايان 
رسيده و ثبات و امنيت در اين كشور در سايه مذاكرات 

صلح يمني - يمني ايجاد شود.
روحاني همچنين با اشاره به ضرورت تالش در راستاي 
ارسال كمك هاي انسان دوستانه به مردم يمن اظهار 
اميدواري ك��رد، تالش هاي صلح طلبانه ايران و عمان 
منجر به برق��راري صلح، ثبات و امني��ت در منطقه و 

گسترش دوستي، برادري و اخوت ميان ملت ها شود.
رييس جمهوري با بيان اينكه معتقديم بايد گذش��ته 

را پشت سر گذاش��ته و به آينده بنگريم و با همكاري 
مش��كالت منطق��ه را ح��ل و فص��ل كني��م، گفت: 
سياست هاي دولت عربستان سعودي در سوريه، عراق 
و لبنان هيچ دستاوردي برايشان نداشته و اميدواريم 
مسووالن اين كشور مسير سياست خود را تغيير دهند.

روحاني با اشاره به اينكه از منظر جمهوري اسالمي ايران 
هيچ مشكلي براي توسعه روابط با همسايگان و تجديد 
روابط با عربستان سعودي وجود ندارد، گفت: معتقديم 
در راس��تاي تامين امنيت و ثبات در منطقه بايد همه 

كشورها در كنار يكديگر قرار داشته باشند.

   ابتكار صلح هرمزبه نفع همگان و توسعه ثبات 
و امنيت منطقه است

يوسف بن علوي وزير امور خارجه عمان نيز در اين ديدار 
ضمن ابراز خرس��ندي از مالق��ات با رييس جمهوري 
كشورمان و ابالغ س��الم سلطان قابوس پادشاه عمان 
به وي، توسعه روابط و همكاري هاي ايران و عمان را در 
راستاي منافع همه كشورهاي منطقه دانست و افزود: 
عمان نسبت به توسعه روابط و همكاري ها با جمهوري 

اسالمي ايران اهتمام ويژه اي دارد.
وي با اشاره به برگزاري هجدهمين كميسيون مشترك 
همكاري هاي ايران و عمان با حضور فعاالن اقتصادي 
و نمايندگان بخش خصوصي دو كشور، گفت: تقويت 
روزافزون مناسبات و همكاري هاي في مابين موجب 

خرسندي دو ملت خواهد بود.
وزير خارجه عمان با بيان اينكه ايران و عمان در بسياري 
از موضوعات منطقه اي و بين المللي ديدگاه ها و مواضع 
مش��تركي دارند، خاطرنش��ان كرد: ابتكار جمهوري 
اسالمي ايران در ارايه طرح صلح هرمز مطمئنًا به نفع 
همگان و توسعه ثبات و امنيت كشورهاي منطقه خواهد 
بود. بن علوي با اشاره به اينكه ايران و عمان مي توانند با 
توسعه همكاري ها راه حل هاي مناسبي براي مسائل و 
معضالت منطقه اي به ويژه در موضوع يمن ارايه دهند، 
گفت: خوشبختانه امروز نشانه هاي اميدواركننده اي 
براي حل بحران يمن پديدار ش��ده و مطمئنًا ايران با 
توجه به جايگاه و مسووليت حساس خود در منطقه از 

هيچ تالشي در اين راستا دريغ نخواهد كرد.

 سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري اعالم كرد 

 جزييات پرونده باند بزرگ پولشويي درگلستان 
در ش��رايطي كه هفته گذش��ته اخبار دامنه داري در 
خصوص دس��تگري عوامل اصلي پولشويي در استان 
گلستان بازتاب هاي وس��يعي در رسانه هاي گروهي 
پيدا كرده بود؛ سخنگوي دستگاه قضا ديروز در نشست 
خبري با اهالي رسانه ابعاد و زواياي تازه اي از روند قضايي 
اين پرونده را تشريح كرد. اسماعيلي در پاسخ به سئوالي 
مبني بر اينكه در ارتباط با آخرين جزييات پرونده باند 
پولشويي در گلستان توضيح دهيد، اظهار كرد: الحمدهلل 
استان گلستان در اين ايام فعال بود و پرونده هاي بسيار 
خوبي را رسيدگي كرد؛ يكي از پرونده ها، پرونده اي است 
كه به عنوان يك باند بزرگ پولشويي در استان گلستان 
تش��كيل ش��د، البته پرونده هنوز در مرحله بازپرسي 
است، اما از پرونده هاي مهم ماست و در اين پرونده ٩ نفر 

به عنوان اعضاي اصلي باند بازداشت هستند.
اس��ماعيلي خاطرنشان كرد: بر اس��اس بررسي هاي 
انجام شده حدود ٣٠٠ نفر از اعضاي اين باند هستند و 
مبلغي كه در حوزه پولشويي و سوءاستفاده هاي مالي 
مطرح است بيش از پنج هزار ميليارد تومان رقم فعاليت 

مجرمانه اين گروه اعالم شده است.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: خوشبختانه، با تدابير 
جديد قوه قضاييه ما در همان ابتداي امر سعي مي كنيم 
اموالي كه متعلق به اين باند ها هس��ت را شناس��ايي 
كني��م تا از بين ن��رود. در ارتباط با اين بان��د ٧٨ نفر را 
ممنوع المعامله كرديم تا اموال خود را جابه جا نكنند و 
١٥٣ نفر را ممنوع الخروج كرديم. ١٨٠ حساب بانكي 
را بس��تيم و از اعضاي اين باند تا امروز ٣٠ كيلو شمش 
طال توقيف شده اس��ت. چهار خودروي گران قيمت با 
ارزش ١٥ ميليارد توم��ان، ١٠ ملك در منطقه گران 
قيمت امالك گرگان، يك زمين كش��اورزي با عرصه 
بيش از ٢٠٠ هكتار، ١٠٠ دستگاه خودروي سنگين و 
نيمه سنگين و بيش از ٣٠٠ سند رسمي ملكي را توقيف 
و همچنين امالك و مستغالت مربوط به اين گروه را در 

قبرس و افغانستان شناسايي كرديم.
به گزارش ميزان، غالمحس��ين اسماعيلي در بخش 
ديگري از اظهاراتش در خصوص حوادث اخير كشور 
تاكيد كرد: از منظر دس��تگاه قض��ا، صف معترضان و 
كساني كه به گراني بنزين اعتراض داشتند و همچنين 
كس��اني كه به دليل نگراني بابت اينكه افزايش بهاي 

س��وخت در افزايش بهاي ديگر كاال ها و خدمات تاثير 
داش��ته باش��د معترض بودند از صف اراذل و ا وباش و 
اغتشاشگران جداست. س��خنگوي قوه قضاييه بيان 
داش��ت: به هيچ وجه كس��اني كه در مقام اعتراض به 
خيابان آمدند و به  رغم اينكه تجمعات خياباني آنها فاقد 
مجوز قانوني بود؛ اراذل و اوباش و اغتشاشگر نمي دانيم.

اسماعيلي تصريح كرد: تخريب اموال عمومي، آتش زدن 
اماكن، غارت فروشگاه ها و مراكز دولتي و شخصي، به 
شهادت رساندن تعدادي از مدافعان امنيت و كشتن 
جمعي از شهروندان بي گناه، كار گروهي خاص از اراذل 
و اوباش بود كه وابستگي تعدادي از آنها به گروهك هاي 
ضدانقالب و خارج نش��ين محرز ش��د و جمعي از آنها 
تحت هدايت سرويس ها و رسانه هاي بيگانه عمليات 

خرابكارانه اي را در تعدادي از شهر ها رقم زدند.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: به عنوان مثال در 
تهران تعداد بازداش��تي هاي روز هاي اغتشاشات كه 
هنوز بازداشت هس��تند، حدود ۳00 نفر است كه در 
مورد همين افراد هم تاكيد ش��ده كه باز هم مقامات 
قضايي با بررسي هاي دقيق وضعيت بازداشت شدگان 
را روشن كنند و پرونده كساني كه در زمره اغتشاشگران 
و خرابكاران هستند، به دادگاه در اسرع وقت ارسال شود 
و كساني كه بايد با تدابير قضايي آزاد شوند، آزاد خواهند 
شد.. تعداد دانشجويان بازداشتي حوادث اخير كمتر از 

انگشتان يك دست است.
اس��ماعيلي با بيان اينكه تا امروز بيش از ٣٦٠ پرونده 
شكايت شهروندانمان عليه دولت امريكا را رسيدگي 
كرده ايم، گفت: دادگاه ما تا امروز بالغ بر ١٣٠ ميليارد 
دالر راي بر محكوميت دولت امريكا و به نفع شهروندان 
آسيب ديده از اقدامات دولت امريكا صادر كرده كه به 
لحاظ اينكه اين آرا بايد در عرصه بين المللي اجرا شود 
همين جا از دولت و وزارت امور خارجه تقاضا مي كنم 
به اجراي اين احكامي كه به نفع ش��هروندان ما و عليه 

دولت امريكا صادر شده، كمك كنند.

    تم�ام متهم�ان پرون�ده پره�ام آزادش�هر  
محكوم شدند

اس��ماعيلي در ادامه و در پاس��خ به س��وال خبرنگار 
خبرگزاري ميزان مبني بر اينكه آخرين وضعيت پرونده 

پرهام آزادشهر را تشريح كنيد، گفت: اين شركت، يك 
ش��ركت خودرويي بود كه تحت عنوان پيش فروش 
خودرو و معامالت خودرويي در اس��تان هاي مختلف 
از جمله گلس��تان، سيستان و بلوچس��تان و برخي از 
استان هاي ديگر، اموال جمع زيادي را به غارت برده بود.

اس��ماعيلي تصريح كرد: در اين پرونده، س��يداحمد 
ميرمحمدي فرزند حسن محكوم به ٢٠ سال حبس، ٧٤ 
ضربه شالق، انفصال ابد از خدمات دولتي، ١٤١ ميليارد 
و ٨٢٥ ميليون و ٨٢٣ هزار و ٩٨٤ تومان رد مال در حق 
مالباختگان و ١١٢ ميليارد و ٨٧٩ ميليون و ٣٢٠ هزار 

تومان ضبط ناشي از جرم محكوم شده است.
سخنگوي دستگاه قضايي گفت: مهدي قوانلو فرزند 
بهرامعلي ب��ه عنوان مش��اركت در اخ��الل در نظام 
اقتصادي به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شالق، انفصال 
ابد از خدمات دولتي و ١١٢ ميلي��ارد و ٨٧٩ ميليون 
و ٣٢٠ هزار تومان ضبط اموال ناش��ي از جرم كه اين 
رقم، رقم مشتركي است، چون شريك جرم هستند، 

محكوم شده است.
وي افزود: ن��ادر قوانلو فرزند بهرامعلي عالوه بر رد مال 
به ميزان يك سوم مبلغ مذكور به اتهام اخالل در نظام 
اقتصادي به ١٠ سال حبس، ١٠ ضربه شالق و انفصال 
از خدمات دولتي محكوم شده اس��ت؛ در اين پرونده 
مجموعا ما دو هزار و ٩١٨ شاكي و مالباخته داشته ايم.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
شنيده شده كه عبدالرضا داوري، مشاور رسانه اي آقاي 
احمدي نژاد به اتهام ارتباط با كانال آمدنيوز دستگير 
شده، آيا اتهام وي ثابت شده و آخرين وضعيت پرونده 
وي به چه صورت است، بيان كرد: بازداشت اين فرد را 
تاييد مي كنيم و اتهام��ات متعددي دارد. طبق قاعده 
حقوقي كه هميشه بيان كرديم با توجه به ذكر اسامي از 
بيان جزييات اتهامات معذوريم. البته موضوع ارتباط با 
اين شبكه يكي از مواردي است كه در مورد وي مطرح 
اس��ت و پرونده هنوز تحقيقات مقدماتي خود را طي 

مي كند و نتيجه داير بر مدار تكميل تحقيقات است.
اس��ماعيلي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
شنيده ش��ده يكي از بدهكاران بزرگ بانكي دستگير 
ش��ده و اقداماتي جهت تسويه بدهي هاي وي در حال 
انجام است، آيا اين خبر صحت دارد يا خير، اظهار كرد: 

در مورد سوال شما كه احتمال مي دهم ناظر به بانك 
اقتصاد نوين باشد يكي از بدهكاران عمده اين بانك را 
بازداشت كرديم و در حال حاضر در بازداشت است. رقم 
بدهي وي به بانك سه هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان بود كه 
در همين ايام بازداشت تا امروز دو هزار و ٥٠٠ ميليارد 

تومان را تسويه كرد.
س��خنگوي قوه قضاييه بيان كرد: پيگيري دس��تگاه 
قضايي باعث شد تا دو هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان از بدهي 
مذكور تسويه شود و مقدمات آن آماده شده تا به زودي 
باقي مانده بدهي اين فرد به نظام بانكي پرداخت شود؛ 
بدهكاران بانكي ديگري نيز داريم كه يكايك به سراغ آنها 
رفتيم و حساب بدهي آنها را به بانك ها تسويه مي كنيم.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره اينكه 
عل��ي ديواندري در جلس��ه دادگاه از نقش داماد آقاي 
علوي وزير اطالعات در بخش��ودگي غيرقانوني ٣٠٠ 
ميليارد تومان بدهي عبداهلل دستغيب به بانك ملت ياد 
كرد، آيا قوه قضاييه در اين زمينه عليه داماد آقاي علوي 
و آقاي دستغيب اقدام به تحقيق مي كند، گفت: ما فعال 
داريم اين پرونده را رسيدگي مي كنيم و قضاوت و داوري 
ما در پايان اين پرونده مش��خص خواهد ش��د؛ در اين 
پرونده دادگاه متهمان به صورت علني برگزار مي شود 
و براي اين افراد در اين پرونده فعال كيفرخواستي صادر 

نشده است.

   ش�خصي ۵۴ ه�زار خ�ودرو شاس�ي بلن�د 
خارجي را به كشور وارد كرده

اسماعيلي گفت: در يكي از پرونده هاي مشابه در همين 

شعبه دادگاهي كه همين پرونده را رسيدگي مي كند 
پرونده اي داش��تيم مربوط به يك��ي از وارد كنندگان 
خودرو هاي خارجي كه نام آن را نمي برم، اما اين پرونده 
وارد كننده خودرو هاي لوكس خارجي و شاسي بلند بود 
كه پرونده اش با ۴1۴ فقره م��ورد واردات خودرو هاي 

شاسي بلند خارجي به دادگاه ارسال شده بود.
وي گفت: دادگاه الزم دانست اين تحقيقات را تكميل 
كند و كار كارشناس��ي انجام دهد لذا به كارشناس��ي 
فرستاد و اسناد گمرك و بخش هاي مختلف را بررسي 
كرد به اين نتيجه رسيد كه اين وارد كننده خودرو ۵۴ 
هزار خودرو شاسي بلند خارجي را به كشور وارد كرده 
و در بسياري از موارد حقوق دولتي را نپرداخته است، 
نتيجه كار كارشناس��ي عميق را شاهد هستيد كه به 
۵۴ هزار خودروي خارجي رس��يد كه اكث��را يا تماما 

شاسي بلند  بود.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: ما به دنبال كشف واقعيت ها 
و استيفاي حقوق جامعه و مردم هستيم و اين پرونده 
نيز به كارشناس��ي ارجاع شده و ما فعال منتظر نتيجه 
كارشناسي هستيم. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به 
سئوالي مبني بر اينكه اخيرا اخباري از دستگيري پسر 
يكي از مقامات س��ابق دولتي در رسانه ها منتشر شده 
آيا اين خبر را تاييد مي كنيد در صورت تاييد جزييات 
اتهامات چيست، گفت: اصل خبر را تاييد مي كنيم كه 
اين بازداشت انجام شده و اين فرد تنها نيست و ۴ نفر 
ديگر مرتبط با اين پرونده االن در بازداشت هستند و كار 
رسيدگي به اين پرونده در دادسرا در حال انجام است.
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چهره ها

شوراي نگهبان تنها ناظر بر انتخابات است
سخنگوي شوراي نگهبان با استناد به اصل ۹۹ قانون اساسي گفت: گاهي اوقات سواالتي در اين مورد كه ما تنها ناظر بر انتخابات 
هستيم يا نه، به وجود مي آيد. تأكيد مي كنم كه شوراي نگهبان تنها نظر بر انتخابات است. به گزارش ايسنا، عباسعلي كدخدايي 
در افتتاحيه ستاد مركزي نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان با استناد به اصل ۹۹ قانون اساسي اظهار كرد: قوه قضاييه وظيفه 
رس��يدگي به تخلفات را بر عهده دارد. وزارت كشور نيز مسووليت اجرايي دارد. اين تفكيك نظارت و اجرا بسيار مهم است. 
ما بايد بتوانيم تكاليف قانوني خود را به درستي انجام دهيم. هيات هاي نظارت و اعضاي اين هيات ها كه در واقع شاخه هاي 
مردمي اين نظارت هستند، وظيفه سنگيني بر عهده دارند. نظرات آنها موثر بر بررسي هاي صالحيت ها و صحت و عدم صحت 
انتخابات است. وي در مورد رسيدگي به تخلفات احتمالي انتخاباتي گفت: وقتي شوراي نگهبان به عنوان تنها ناظر شناخته 
مي شود، بررسي تخلفات احتمالي را بر عهده دارد. اين تخلفات بايد به دقت بررسي شود تا خدايي ناكرده حقي از كسي ضايع نشود. انجام اين وظيفه خطير 
بررسي صالحيت هاي داوطلب هاي محترم را دربرمي گيرد كه ابتدا در هيات هاي استاني و در وهله بعد در هيات هاي مركزي بررسي مي شود. دقت در 
اين رسيدگي ها بسيار مهم است تا حق الناس ضايع نشود. اگر در رسيدگي ها دقت نكنيم، افراد شايسته و واجد شرايط از ورود به عرصه منع شده و حقشان 
ضايع مي شود. ما بايد در پيشگاه خداوند و جامعه پاسخگو باشيم. حقوق افراد بايد مورد توجه قرار بگيرد. سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اگر در زمينه 

نظارت كوتاهي صورت بگيرد و افراد ناصالح و ناشايست در پست هاي انتخاباتي انتخاب شوند، ما مسوول و پاسخگو هستيم.

سند راهبرد روابط ۲۵ ساله ايران و چين مورد تاييد رهبر انقالب است
رييس ستادكل نيروهاي مسلح گفت: سند راهبرد روابط ۲۵ ساله ايران وچين مورد تاييد رهبري جمهوري اسالمي ايران 
است. به گزارش سپاه نيوز، سرلشكر محمد باقري رييس ستادكل نيروهاي مسلح ديروز در ديدار با سپهبد شائو يوئان مينگ 
معاون روابط بين الملل ارتش چين و رييس كميسيون مشترك نظامي ايران و چين با بيان اينكه روابط دو كشور ايران و چين 
رو به توسعه است، اظهار داشت: رهبر معظم انقالب روابط ايران و چين را راهبردي مي دانند و رييس جمهور چين هم چنين 
نگرشي را به اين روابط دارد. وي افزود: سند مهمي در جمهوري اسالمي ايران درباره راهبرد روابط ۲۵ ساله دو كشور تدوين شده 
است كه به مقامات چين نيز ارايه شد، اين سند در عالي ترين سطوح كشور ما تهيه شده و مورد تاييد رهبري جمهوري اسالمي 
ايران است. رييس ستاد كل نيروهاي مسلح با تاكيد بر اينكه اراده دايمي دو كشور بر توسعه روابط است، تصريح كرد: نگاه ديگر 
كشورها و دشمني هايي كه وجود دارد تاثيري در روابط ما نخواهد داشت و اميدوارم نگاهي كه مقامات چين به اين سند در تنظيم روابط دارند و پاسخي 
كه به اين پيشنهاد راهبردي ما مي دهند، باعث ادامه مسير توسعه اي روابط باشد. سرلشكر باقري با تاكيد بر اينكه تهديدات و عاليق مشتركي ميان ما و 
چين وجود دارد، ادامه داد: زمينه هاي همكاري بسيار متنوعي براي همكاري نيروهاي مسلح دو كشور وجود دارد و اميدوارم با تالش جنابعالي به عنوان 
رييس چيني كميسيون مشترك دو كشور، در همه زمينه ها بتوانيم روابط را توسعه دهيم. در ادامه اين ديدار سپهبد شائو يوئان مينگ معاون روابط 
بين الملل ارتش با اشاره به سفر اخير سرلشكر باقري به كشور چين گفت: اين سفر همكاري  نيروهاي مسلح دو كشور را به صورت مطلوب پايه ريزي كرد.



خبر كالن 3 كالن

وزير اقتصاد از درآمد 160 هزار ميليارد توماني ماليات در سال 1399 خبر داد

كاهش 3.5 درصدي درآمدهاي مالياتي در سال آينده 
گروه اقتصاد كالن|

در مراس�م روز ملي حس�ابدار كه روز گذشته 
برگ�زار ش�د، وزيراقتصاد خواهان اس�تقالل 
سازمان حسابرسي شد و گفت: در جامعه اي كه 
مي خواهد مسير ش�فافيت را دنبال كند بدون 
حضور گروه حسابداران مستقل نمي توانيم به 
هدف مناسب برسيم. او همچنين در سخنانش 
اعالم كرد كه درآمد مالياتي بودجه سال 1399 
معادل 160 ه�زار ميليارد تومان تعيين ش�ده 
اس�ت. اگر اين ع�دد براي بودجه س�ال آينده 
قطعي اعالم شود به اين معني است كه در سال 
آينده 3.5 درصد كاهش سقف درآمد مالياتي 
پيش بيني شده نسبت به سال جاري خواهيم 
داش�ت. چرا كه در قانون بودجه س�ال 1398 
سقف درآمد مالياتي معادل 172 هزار ميليارد 

تومان پيش بيني شده بود.

به گزارش »تعادل«، روز گذش��ته مراس��م روز ملي 
حس��ابداري در پژوهش��كده نيرو برگزار شد، در اين 
مراس��م فرهاد دژپس��ند، وزي��ر اقتصاد با اش��اره به 
اهميت تعامل بين حسابداران بخش عمومي و بخش 
خصوصي گفت: نبايد به بهانه استقالل زبان خشونت 
و توهين بين حس��ابداري عمومي و خصوصي ايجاد 

شود.
وي با بيان اينكه گزارش��گري مالي نقش بس��يار با 
اهميتي دارد اما نبايد از اين ابزار براي تسويه حساب 
گروهي صنفي و فردي اس��تفاده ك��رد، گفت: اگر 
گزارش هايي كه از فس��ادهاي مالي ارايه مي ش��ود 
را بررس��ي كنيم مشخص مي شود كه يكي از داليل 
بروز اين پديده ه��اي ناميمون عدم توجه به جايگاه 
درست حسابداران در سلس��له مراتب اداري است. 
ممكن اس��ت اين ع��دم توجه از ط��رف حكومت يا 
بخش خصوصي باش��د. به هر حال ممكن است اين 
چالش ايجاد ش��ود اما براي برط��رف كردن آن بايد 

چاره انديشي كرد.
 وزير اقتصاد گفت: چه حس��ابدار و چه حس��ابرس با 
عملكرد، كاركرد و انعكاس گزارش هايش ارزشش را 
نشان مي دهد. وقتي گزارشي آماده مي شود بايد اين 
احساس وجود داشته باشد كه بي درنگ تاييد مي شود 
در غير اين صورت بايد به ماهيت كار انجام شده شك 
كرد. وقتي فساد مالي ايجاد مي شود بايد اين احساس 
وجود داشته باشد كه از جامعه حسابداران به خوبي 

استفاده نشده است.
وي با اش��اره به لزوم اس��تقالل در حرفه حسابرسي 
و حسابداري گفت: اس��تقالل مورد اشاره به معناي 
مواجهه دولتي ها و خصوصي ها نيست و معناي اصلي 
آن تاكيد بر امر حق است. بنابراين سازمان حسابرسي 

بايد استقالل كاري داشته باشد.
دژپس��ند گفت: به دنبال آن هس��تم تا حسابرس��ي 
شركت ها را به صورت دوره اي انجام و دو سال يك بار 
آنها را تغيير دهم چرا كه به كرات ديده ام در گزارش ها 

حفره وجود دارد.
وي با اش��اره مجدد ب��ه اختالفات بين حس��ابداران 
خصوصي و عمومي گفت: چندي قبل اختالف نظري 
بين بنده و رييس س��ازمان حسابرسي درباره يكي از 
مباحث حسابرسي ايجاد ش��ده بود رييس سازمان 
و بنده از نظر كارشناس��ي خود كوتاه نيامده ايم و در 
نهايت به پيشنهاد خزانه دار كل كشور يك جمع 25 

نفره تشكيل شد و موضوع را به بحث گذاشتيم.
 وي با اش��اره ب��ه اهميت حسابرس��ي در س��ازمان 
خصوصي س��ازي به ذكر مثالي اش��اره كرد و گفت: 
چندي قبل بحثي با رييس سازمان خصوصي سازي 
ش��كل گرفت و به وي تذك��ر دادم و گفت��م كه اين 

واگذاري براي شما مشكل ايجاد مي كند.
دژپسند همچنين با اشاره به مصاديقي در خصوص 
عملكرد حسابرس��ان گف��ت: وقتي گروه��ي براي 
حسابرسي يك شركت بزرگ به شهري ميرود و پرواز 
آنها در ساعت 10 فرود ميايد اما چند ساعت بعد اين 
گروه باز مي گردد آيا شما مي توانيد به صحت گزارش 

اطمينان پيدا كنيد؟

وزير اقتصاد در پايان سخنانش بيان كرد: در جامعه اي 
كه مي خواهد مس��ير ش��فافيت را دنبال كند بدون 
حضور گروه حسابداران مستقل نمي توانيم به هدف 

مناسب برسيم.

  ۳ ه�زار ص�ورت مال�ي بخ�ش عمومي در 
خزانه داري كل كشور تهيه شد

همچنين رحمت اهلل اكرمي، خزانه دار كل كشور يكي 
ديگر از سخنرانان روز ملي حسابدار بود كه اظهار كرد: به 
دنبال آن هستيم تا همه افرادي كه در حرفه حسابداري 
و حسابرسي بخش عمومي و خصوصي فعال هستند دور 
هم جمع شوند. همه حسابداران اعم از بخش خصوصي 

و عمومي بايد در حوزه ماليه عمومي پاسخ گو باشند.
اكرمي گفت: براي پياده س��ازي حسابداري مبتني بر 
عملكرد راهي جز استفاده از قيمت تمام شده نداريم 
كه الزمه آن استفاده از حسابداري تعهدي و غيرنقدي 
است. سال قبل از اين وضعيت اين جلسه با حضور وزير 
اقتصاد برگزار شد و دژپسند تاكيد كرد بايد حسابداران 
بخش خصوصي و عمومي در يك جلسه مشترك دور 

هم جمع شوند.
وي با اش��اره ب��ه انتقاده��اي مطرح ش��ده از جامعه 
حس��ابداران گفت: انتقاد كردن مانع از انجام اين كار 
مش��ترك نخواهد ش��د و دولت براي انج��ام بحث و 
گفت وگ��و براي ح��ل و فصل چالش ه��اي اين حوزه 
مصمم است. اكنون 3 هزار صورت مالي بخش عمومي 
در خزانه داري كل كش��ور تهيه شده است، بايد تالش 
كنيم تا آماده سازي اين صورت هاي مالي توسط ديوان 

محاسبات كشور انجام شود.
خزانه دار كش��ور بيان كرد: پيش از اين حس��ابداران 
بخش خصوصي جلس��ه جداگانه تشكيل مي دادند و 
عليه دولتي ها صحبت مي كردند همچنين حسابرسان 
دولتي نيز جلسه تشكيل داده و عليه حسابداران بخش 
خصوصي سخن مي گفتند. فقط محل قرارگيري براي 
سازمان حسابرسي در وزارت اقتصاد است و اال اين نهاد 
ناظر و عمدتا از حس��ابداران بخش خصوصي استفاده 

مي كند.
اكرمي در پايان سخنانش اين سوال را مطرح كرد كه 
مگر مي ش��ود خودمان در حسابرسي منفعت داشته 

باشيم و بخواهيم به وسيله آن نظارت انجام دهيم؟

   در افش�اي اطالع�ات ش�ركت ها ج�زو 
اولين هاي دنياييم

همچنين ش��اپور محمدي، رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار، يكي ديگر از س��خنرانان اين مراسم بود 
كه با اعالم اينكه سازمان بورس باالترين ميزان افشا 
را از نظر تعداد داراست، ابراز اميدواري كرد: با كمك 
حسابداران و حسابرسان كيفيت افشا نيز باال برود. در 
ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار توسعه  بازاري شفاف و 
منصفانه مورد تاكيد قرار گرفته است. قطعا پايه اصلي 
شفافيت در بازار سرمايه حس��ابداران و حسابرسان 

هستند.
محم��دي افزود: در س��ازمان بورس، بي��ش از 600 
ش��ركت 650 نه��اد مالي و حدود 400 ش��ركت كه 
بورسي نيستند اما به موجب ماده 6 از اصل 44 ملزم 
به افش��اي اطالعات مالي هستند كه اين اطالعات از 
زمان تهيه سازماني كه افشا مي شود به طور مستقيم 

تحت نظر حسابداران و حسابرسان است.
رييس س��ازمان بورس گفت: حتي قبل از آنكه اين 
اطالعات در اختيار س��ازمان بورس ق��رار بگيرد، در 
كدال ثبت مي شود و در يك لحظه، عموم مردم با يك 
شرايط برابر مي توانند اطالعات را مشاهده كنند اما 
بايد توجه كرد كه اين نقش و وظيفه حس��ابداران و 

حسابرسان است.
معاون وزير اقتصاد گف��ت: طبيعتا وقتي چهار بار در 
سال صورت هاي مالي تهيه مي شود كه دوباره مورد 
حسابرس��ي قرار مي گيرد و 12 ب��ار توليد و فروش 
شركت ها افشا مي ش��ود، بدين معناس��ت كه ما در 
باالترين سطح افشا در دنيا قرار داريم. برنامه امسال 

سازمان بورس اين است كه كيفيت افشا را باال ببرد.
اين مقام مسوول گفت: در سالي كه بنده به سازمان 

بورس آمدم 43 درصد از شركت ها به موقع 23 درصد 
با ديركرد و بقيه آمار خود را افشا نمي كردند. امروز 91 
درصد افشاي به موقع 8 درصد افشاي با تاخير و يك 
درصد ارايه نمي شود. اين نقش حسابرسان و مديران 
مالي شركت هاست و كنار افشاي به موقع كيفيت نيز 

بايد باال برود.

   گله آذر از سيكل طوالني دادسراي ديوان 
محاسبات

همچنين، عادل آذر رييس ديوان محاسبات از ديگر 
سخنرانان اين نشست بود كه با بيان اينكه در ديوان 
محاسبات كشور چارچوب اصلي رسيدگي هاي مالي 
مبتني بر نظارت مس��تمر پيشگيرانه و هدايتگرايانه 
است، بيان كرد: چشم انداز ما در ديوان محاسبات اين 
است كه در طي 4 سال پرونده هاي ورودي ديوان 50 

درصد كاهش يابد.
وي ب��ا بيان اينكه قاطبه مديران كش��ور پاكدس��ت 
هس��تند گفت: عمده تخلفات مالي با عدم اشراف به 
قوانين مختلف ايجاد مي ش��ود. اگر نظام كنترهاي 
داخل��ي نقش آفريني هاي دقيقي داش��ته باش��ند و 
حس��ابداران اخالق حرفه اي را پياده كنند شفافيت، 
انضباط مالي و پاسخگويي محقق خواهد شد. ارتباط 
سيستمي بين واحدهاي حسابداري و حسابرسي يك 
ضرورت در سيستم مالي كشور است و براين اساس 
پيشنهاد ما اين است كه وظايف حسابرس داخلي به 

ذي حسابان مستقر در دستگاه ها منتقل شود.
آذر اظهار كرد: اگر حس��ابرس ديوان از يك دستگاه 
گزارش تخلف بدهد بايس��تي آن گزارش در سيكل 
طوالني دادسراي ديوان قرار گيرد. اين در حالي است 
كه بازرس يا حسابرس مس��تقر در دستگاه مي تواند 
گزارش را مس��تقيم به رييس ديوان بدهد و ديگر آن 

حلقه طوالني دادسرايي وجود نخواهد داشت.
رييس ديوان محاسبات با اشاره به تحميل هزينه هاي 
هنگفت در حوزه فن��اوري اطالعات دس��تگاه هاي 
مختلف گفت: متاس��فانه هنوز مجبور به استفاده از 
اسناد مالي كاغذي هستيم و فقط 10 درصد دستگاه ها 
اسناد را به صورت سيستمي ارايه مي كنند. به عنوان 
مثال در خزانه داري كل كش��ور ديوان محاس��بات، 
س��ازمان بورس، س��ازمان حسابرس��ي هزينه هاي 
س��نگيني براي ارتقاي بخش فن��اوري اطالعات در 
نظر گرفته شده است، اما در حوزه ارتباط سيستمي 

همچنان دچار مشكل هستيم.
وي با اش��اره ب��ه ض��رورت حسابرس��ي عملكرد يا 
حسابداري مبتني بر عملكرد گفت: حدود 20 سال 
است كه مديران مختلف به دنبال احصاء قيمت تمام 

شده هس��تند اما به نظر من در محاسبه قيمت تمام 
شده استاندارد پيشرفت مناسبي نداشته ايم.

   گزارش ارز 4200 توماني با تفريغ بودجه 
ارايه مي شود

عادل آذر همچني��ن در پايان اين مراس��م در جمع 
خبرن��گاران در خص��وص جزييات گ��زارش ديوان 
محاس��بات از تخلفات مربوط ب��ه ارز 4200 توماني 
گفت: گزارشي از نظام پرداخت ارز اعم از گيرندگان و 
دريافت كنندگان آن بر اساس دسته بندي كااليي دارو 
خوراك دام و غيره آماده شده است و به واسطه تفريغ 

سال 97 بايستي به صحن علني مجلس ارايه شود.
وي بيان كرد: در حال جمع آوري و تكميل اطالعات 
هس��تيم و تالش مي كنيم در هفت��ه اول بهمن اين 
گزارش كه مبتني بر حسابرسي عملكرد پرداخت ارز 

است ارايه شود.
عادل آذر اظهار كرد: محور اين گزارش بر اساس نحوه 
قيمت گذاري و ضرر و زيان هاي وارد شده بر بيت المال 
است. س��واالتي كه در اين گزارش به آن پاسخ داده 
شده عبارتند از آيا كسي كه ارز گرفته كاال مطابق آن 
وارد كرده است يا اينكه چه ميزان بيش اظهاري و كم 

اظهاري در واردات انجام شده است.
عادل آذر رييس ديوان محاس��بات كش��ور امروز در 
حاشيه مراسم روز حسابدار درباره تخلف شركت ملي 
نفت ايران اظهار كرد: گاهي برخي از خبرها به گونه اي 
منتشر مي شوند كه اصل واقعيت را انعكاس نمي  دهند. 
روال معمول ما اين اس��ت كه حسابرسي يا دادسراي 
ديوان محاسبات با بررسي هايي كه انجام مي دهد نوع 

تصميم گيري دستگاه ها را تخلف عنوان مي كند.
ريي��س ديوان محاس��بات ادامه داد: خب��ري كه در 
خصوص تخلف ش��ركت ملي نفت منتش��ر ش��د در 
راس��تاي نامه دادس��تان ديوان محاس��بات بود كه 
بر اس��اس گزارش حسابرس��ي بخش نف��ت ديوان 

محاسبات تهيه شده بود.
وي ادامه داد: دادس��تاني ديوان محاس��بات اعتقاد 
دارد در بخش بانكرينگ قانون رعايت نشده است اما 
وزارت نفت خالف اين را مي گويد و معتقد است قوانين 
رعايت شده اند. منظور ما از عدم رعايت قانون يعني 
عدم توجه به سهم صندوق توسعه ملي، سهم نفت و 

سهم خزانه است.
وي با بيان اينكه خوانده اين تخلف 12 نفر است، گفت: 
زنگنه، وزير نفت جزو خوانده ها نيس��ت. اين پرونده 
براي س��ال 89 تا 94 اس��ت. اين پرونده جرم نيست 
بلكه تخلف اس��ت. عادل آذر در م��ورد تفريغ بودجه 
97 گفت: گزارش نظام پرداخت ارز، گيرندگان ارز بر 

اساس دس��ته بندي هاي كااليي ازجمله خوراك دام 
به واس��طه گزارش تفريغ بودجه 97 در صحن علني 
مجلس قرائت خواهد شد. اين گزارش تا پايان دي ماه 
و هفته اول بهمن در صحن علني قرائت مي ش��ود. ما 
در اين گزارش حسابرسي عملكرد را نيز مورد توجه 

قرار داده ايم.
وي افزود: بيشتر محورها در رابطه با كساني است كه 
ارز را گرفته اند و به بيت المال ضرر و زيان وارد كرده اند 
همچنين نحوه قيمت ها و كساني كه ارز گرفته اند و 
مابه ازاي آن كاال وارد كرده اند ارزيابي ش��ده اس��ت. 
انضباط مالي و مراقبت در دخل و خرج در استان هاي 

ما بهتر از دستگاه هاي ملي ماست.
رييس ديوان محاس��بات درباره خصوصي سازي ها 
اظهار داش��ت: پرونده كش��ت و صنعت دشت مغان 
يكي از مهم ترين پرونده هاي خصوصي س��ازي است 
كه راي نهايي اين پرونده تا پايان سال صادر مي شود. 
اين پرونده هم اكنون در هيات مستش��اري اس��ت. 
همچنين پااليشگاه كرمانشاه نيز ديگر پرونده مهم 

خصوصي سازي در ديوان محاسبات است.
رييس ديوان محاس��بات درباره سامانه ثبت حقوق 
و مزايا گفت: اصل اين س��امانه در س��ازمان اداري و 
استخدامي مستقر و تحت نظارت ماست. اين سامانه 
خوب اس��ت اما كامل نيس��ت، به عنوان مثال برخي 
از دس��تگاه ها پرداخت هاي قانوني خود را در سامانه 
اظهار نمي كنند. در اين راس��تا نامه اي به معاون اول 
رييس جمهور نوشته ام و مواردي كه بايد به اين سامانه 

اضافه مي شد را اعالم كرد.
عادل آذر ادامه داد: اگر اين سامانه جامع شود مي توان 
تمامي پرداختي هاي يك كارمند دولت را مش��اهده 

كرد.
همچنين وزير اقتصاد در جمع خبر نگاران در پاسخ به 
سوالي در خصوص نرخ محاسباتي ارز در بودجه 99 
گفت: در جلسه بررس��ي بودجه دولت مصوب شد تا 
همچنان ارز دولتي 4200توماني به كاالهاي اساسي 
و دارو تعلق بگيرد بنابراين نرخ ارز محاسباتي نسبت 

به سال جاري تغيير چنداني نمي كند.
وي با اش��اره به معافيت مالياتي س��لبريتي ها گفت: 
تالش مي كنيم تا هرچه سريع تر وضعيت معافيت هاي 
مالياتي را در اصالحيه قانون تعيين تكليف كنيم، بر 
اين اساس فعال در اين خصوص اظهارنظري نمي كنم .

دژپس��ند در مورد ميزان درآمد ماليات��ي در اليحه 
بودجه س��ال آينده گفت: در س��ال قب��ل 109 هزار 
ميليارد تومان درآمد مالياتي وصول شد. برنامه اين 
است براي سال بعد 160 هزار ميليارد تومان درآمد 

مالياتي در نظر بگيريم.

واردات و قاچاق دليل مخالفت با معافيت مالياتي مناطق آزاد 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه مناطق 
آزاد با هدف جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي و 
توسعه صادرات بنيان گذاشته شدند، گفت: متأسفانه 
اكنون اين مناطق محلي ب��راي واردات و قاچاق كاال 
هس��تند. سيد ناصر موس��وي الرگاني در گفت وگو با 
خبرنگار مهر درباره آخرين وضعيت اليحه ماليات بر 
ارزش افزوده گفت: اليحه مذكور درحال بررسي هاي 
نهايي و ارسال به صحن علني مجلس است. برخي از 
بندها و ماده ه��اي اليحه مذكور داراي ايراداتي بودند. 

وي در ادامه اف��زود: ازجمله اي��رادات اليحه مذكور، 
معافيت هاي مالياتي و امتيازات فراواني بود كه به برخي 
دستگاه ها داده شده اس��ت. به عنوان مثال يك سري 
امتيازهايي به خود سازمان مالياتي داده شده بود كه 
در صحن علني به آن  اعتراض و به كميسيون برگشت 
داده شد. عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با بيان 
اينكه مناطق آزاد نبايد از پرداخت ماليات معاف شوند، 
گفت: معافيت  ماليات بر ارزش افزوده مناطق آزاد هم 
جزو ايرادات بود كه قرار ش��د درباره آن تصميم گيري 

شود. هدف از تاسيس مناطق آزاد جذب سرمايه  گذار 
خارجي و داخلي و توسعه  صادرات است. اين مناطق در 
كشور با هدف توسعه صادرات غيرنفتي ايجاد شده اند 

اما متأسفانه محلي براي واردات و قاچاق كاال هستند.
نماينده مردم اصفهان در پايان تصريح كرد: با وضعيت 
فعلي مناطق آزاد، بنده مخالف معافيت ماليات بر ارزش 
افزوده آنها هستم. دريافت ماليات از واحدهاي صنعتي 
اين مناطق كمك زيادي ب��ه جلوگيري از قاچاق كاال 

مي كند.

عدم نصب كارتخوان توسط پزشكان خالف قانون است
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
گفت: نصب كارت خوان توسط پزشكان اقدام مهمي 
است كه مي تواند درآمدهاي مالياتي را افزايش دهد. اگر 
اين كار را نكنند خالف است. االن بسياري از پزشكان 
نقدي دريافت مي كنند و اين فرار مالياتي است. سيد 
حسين نقوي حسيني عضو كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با فارس درباره لزوم جلوگيري از فرارهاي مالياتي در 
كشور گفت: براي اداره كشور 4 منبع مالي وجود دارد. 
درآمدهاي نفتي و معدني، توريسم و گردشگري، فروش 
خدمات همچون آب، برق و گاز و دريافت ماليات ازجمله 

اين منابع هستند.

وي در ادامه افزود: در ش��رايط فعلي كشور كه تحريم 
هستيم، عمال فروش نفت سخت شده است، توريسم و 
گردشگري هم به داليل مختلف از رونق افتاده است. به 
همين دليل بايد به سراغ دو منبع ديگر، يعني دريافت 
ماليات و فروش خدمات حركت كرد. در همين راستا 
از هر نوع فرار مالياتي بايد جلوگيري شود. معافيت هاي 
مالياتي كه هيچ برگشتي ندارند و توليد ثروت نمي كنند 
با ملغي ش��وند. نماينده م��ردم تهران ب��ا بيان اينكه 
كارت هاي بازرگاني ابزاري براي فرار مالياتي هستند، 
گفت: كارت ه��اي بازرگاني اجاره اي و موقتي ازجمله 
ابزارهاي براي فرار مالياتي هستند. اين كارت ها به نام 
افراد مختلف صادر مي ش��ود. م��وردي بوده كه كارت 

بازرگاني به نام پيرزن 80 ساله اي در روستا صادر شده 
ولي ديگران از آن اس��تفاده مي كردن��د. وي ادامه داد: 
وزارت صنعت ، معدن و تجارت رتبه بندي كارت هاي 
بازرگاني را در دس��تور كار خود قرار دهد. ساماندهي 
كارت هاي مذكور الزامي است. نقوي حسيني درباره 
فرار مالياتي پزش��كان گفت: در بودجه سال گذشته 
نصب كارتخوان را براي پزش��كان جهت شفاف سازي 
درآمدهايش��ان الزامي كرديم. نصب كارتخوان اقدام 
مهمي است كه مي تواند درآمدهاي مالياتي را افزايش 
دهد. اگر اين كار را نكنند خالف است. االن بسياري از 
پزشكان نقدي دريافت مي كنند و اين فرار مالياتي است. 

مجلس قانون را تصويب كرده و دولت بايد اجرا كند.
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پيشنهاد تاسيس كاريابي 
اختصاصي معلوالن 

محمد شريعتمداري گفت: همچنان تالش مي كنيم 
اكثريت اين شورا از بخش هاي غيردولتي باشد تا با يك 
نگاه نقادانه به مسائل نگاه كند و مسير درستي را به ما 
نشان دهد. او با بيان اينكه اين شورا مي تواند در طول 
سال نظرات و ديدگاه هاي خود را در حوزه معلوالن 
ارايه كند، اظهار اميدواري كرد كه تشكيل اين شورا در 
پيشبرد برنامه هاي سازمان بهزيستي كشور موثر باشد. 
شريعتمداري تاكيد كرد: اين شورا به عنوان شوراي 
مشورتي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي تواند به 
عنوان يك دستاورد مهم از نشست امروز مطرح شود.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: معلوالن 
عالوه بر حقوق اساسي ملت داراي حقوق اختصاصي 
هم هس��تند. از اين رو بايد در جست وجوي بستري 
مناسب براي ايجاد شرايط مطلوب براي حل مشكالت 
و دس��تيابي به حقوق شان باش��يم. او ياد آورشد: در 
فرهنگ اس��المي و ايراني ما احترام ب��ه افراد داراي 
معلوليت از جايگاه ويژه اي برخوردار است، چراكه آنها 
توانمندي هاي خوبي دارند و محدوديت باعث نشده تا 
آنها از اين مسير بازبمانند. شريعتمداري ادامه داد: يقينا 
بدون دسترسي به يك وحدت عمومي و انسجام ملي 
و يكپارچگي در فكر و انديشه بين همه آحاد جامعه 
به خصوص جامعه نخبگان دسترسي به اين هدف 
مقدور نيست. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصريح 
كرد: بايد از جداس��ازي معلوالن از ساير افراد جامعه 
جلوگيري كنيم و از راهكارهاي اجتماعي براي حل 
مشكالت جامعه بهره مند شويم. او افزود: بايد از اقدام 
مبتني بر حل مشكل يك فرد خارج شده و به سمت 
حل مشكل مبتني بر جامعه معلوالن حركت كرد . به 
اين ترتيب مي توانيم به يك موفقيت بزرگ دست پيدا 
كنيم. شريعتمداري گفت: بر اساس همين رويكرد بايد 
در تامين نيازهاي اصولي افراد داراي معلوليت و ساير 
افراد جامعه عالوه بر اس��تفاده از حقوق اساسي آنها 
سياست گذاري اصولي هم در اين زمينه انجام شود. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: بايد در زمينه 
بهداشت، تامين سالمت، استقالل براي زندگي در 
جامعه، تامين مشاركت براي همكاري با بقيه افراد 
جامعه و خودش��كوفايي معلوالن گام هاي موثري 
برداشت. او به محورهاي همكاري دولت با سازمان هاي 
مردم نهاد و مجموعه ها با جامعه معلوالن اشاره كرد 
و گفت: با همكاري دولت با مجموعه هاي ياد شده و 
بدون نياز به منابع مالي مي توان بخشي از مشكالت 
و مسائل جامع معلوالن را حل و فصل كرد. در همين 
زمينه هم نيازمند فكر و انديش��ه جامعه افراد داراي 
معلوليت هستيم. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در 
ادامه گفت: در مورد قانون جامع حمايت از معلوالن 
چند آيين نامه  پيش بيني كرده بوديم. همچنين موفق 
شديم اساسنامه صندوق فرصت هاي شغلي معلوالن 
را به تصويب برس��انيم. آخرين آيين نامه  اين قانون 
مربوط به مساله مناسب س��ازي بود كه در 16 ماده 
به تصويب هيات وزيران رس��يد.او درباره اساسنامه 
صندوق فرصت هاي ش��غلي معل��والن نيز تصريح 
كرد: مقدمات اين آيين نامه  آماده و در كميس��يون 
اجتماعي دولت مطرح شد كه اميدوار بوديم در اين 
هفته به نتيجه برسد، چراكه اين اساسنامه مي تواند 
اقدامي موثر در جهت حل مش��كالت جامعه باشد.

شريعتمداري با اش��اره به اينكه اجراي قانون جامع 
معل��والن به 20 ميلي��ارد تومان بودجه ني��از دارد، 
گفت: امروز متناسب سازي و همسان سازي حقوق 
بازنشستگان به ويژه جامعه معلوالن امري ضروري 
اس��ت.وزير تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي، تصويب 
آيين نامه هاي قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن 
و شروع اولين تخصيص اعتباري آن را گامي بزرگ 
دانس��ت و افزود: امروز نيمي از مس��كن خانوارهاي 
داراي دو معلول تامين و واگذار شده است و اميدواريم 
واگذاري مسكن مابقي خانوارها نيز در عمر باقيمانده 
دولت محقق شود.او درباره وجود نواقص احتمالي در 
قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن به ويژه در حوزه 
ناشنوايان كشور نيز بيان كرد: مي توان براي رفع نواقص 
قانون جامع حمايت از حق��وق معلوالن با برگزاري 
جلسات در قالب اليحه و پيشنهاد آن را براي مصوبه 
هيات وزيران با كمك رييس سازمان بهزيستي آماده 
و ارسال كرد.وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين 
به افزايش تعداد تشكل هاي جامعه معلوالن اشاره كرد 
و گفت: 15 درصد تعداد تشكل هاي معلوالن در اين 
دوره افزايش پيدا كرده است كه در اين زمينه سازمان 

بهزيستي تسهيالت الزم را فراهم مي كند.
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اخبار

»تعادل« از بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

فعاالن بازارسكه: مي فروشيم اما نمي خريم

همتي:بازارارزاينگونهنميماند

گام، ابزاري كارآمد براي تامين مالي واحدهاي توليدي

گروه بانك و بيمه|
ريي��س كل بانك مركزي از كاه��ش ۴۰ درصدي اضافه 
برداش��ت بانك ها خبر داد و اعالم كرد: با توجه به ذخاير 
ارزي كشور و ارز صادراتي، انتظارات غيرواقعي كه در بازار 
ارز ايجاد شده و داللي و سفته بازي به آن دامن زده پايدار 
نخواهد بود. به گزارش »تع��ادل«، عبدالناصر همتي در 
مورد شرايط بازار ارز گفت: عالوه بر اينكه از ابتداي سال 
بيش از ۱۰ ميليارد دالر ارز براي واردات كاالهاي اساسي، 
دارو و تجهيزات پزشكي توسط بانك مركزي تامين شده 
است، حدود ۱۵ ميليارد دالر نيز در چارچوب سامانه نيما 
براي واردات مواد اوليه واحدهاي توليدي و ساير كاالهاي 
ضروري تامين شده اس��ت. اين روند با ادامه  تالش هاي 

صادركنندگان با قدرت ادامه خواهد يافت. 
ط��ي دو هفته اخير ب��ه داليلي كه همگان ب��رآن واقف 
هستند، انتظارات غيرواقعي در بازار ارز ايجاد شد و عمدتا 
در برخي فضاهاي داللي و سفته بازي به آن دامن زده شد. 
اما با اطالعاتي كه از اين توانايي ها، امكانات و ذخاير ارزي 
كشور و ارز صادراتي دارم اين روند نمي تواند واقعي و پايدار 
باش��د، چراكه تغيير خاصي در متغيرهاي كليدي اتفاق 
نيفتاده است، خبر بسيار اميدواركننده اي كه بانك ها در 
ماه هاي اخير نياز به نقدينگي كوتاه مدت خود را عمدتا از 
بازار بين بانكي تامين مي كند؛ لذا اجازه برداشت بانك ها با 
بيش از ۴۰ درصد كاهش به رقم بسيار كمتري در مقايسه 
با رقم آن در يك سال گذشته رسيده است كه از مديران 
بانك ها به خاطر اين انضباط مال��ي و همراهي در اعمال 
سياست هاي پولي بانك مركزي كه نهايتا در جهت كاهش 
نرخ تورم است تشكر مي كنم، بانك مركزي برخالف آنچه 
عنوان مي شود در حال حاضر برنامه اي براي انتشار اوراق 

مشاركت )وديعه( ندارد.

 نرخ ها در بازار
روز سه ش��نبه ۱2 آذر 98 در بازارهاي جهاني نرخ اونس 
طالي جهان��ي ۱۴69 دالر قيمت گذاري ش��د و قيمت 
دالر در بازار آزاد نيز ۱267۰ تومان نرخ گذاري ش��د. در 
سامانه سنا نرخ لحظه اي قيمت خريد دالر به ۱2 هزار و 
۴۰۰ توم��ان و قيمت فروش آن به ۱2 هزار و ۵۰۰ تومان 
رسيد. همچنين نرخ لحظه اي هر يورو به قيمت ۱3 هزار 
و 6۰۰ تومان خريداري و به قيمت ۱3 هزار و 7۰۰ تومان 
به فروش رسيده است. قيمت خريد دالر در صرافي هاي 
مجاز بانكي نس��بت به روز دوشنبه با كاهش ۵۰ توماني 
همراه ش��د؛ به طوريكه قيمت خريد ه��ر دالر ۱2 هزار و 
۴۰۰ تومان و قيمت فروش آن نيز ۱2 هزار و ۵۰۰ تومان 
است، همچنين هر يورو در اين صرافي ها ۱3 هزار و 6۰۰ 
تومان خريداري و ۱3 هزار و 7۰۰ تومان فروخته مي شود 
ك��ه قيمت اين ارز نيز ۵۰ تومان كاهش يافته اس��ت. ارز 
مسافرتي نيز با كاهش قيمت روبه رو شد؛ به طوري كه كه 
قيمت هر يوروي مسافرتي با احتساب كارمزد به حدود 
۱3 هزار و 9۰۰ تومان مي رسد، اما در بانك ها نيز قيمت 
خري��د دالر و يورو كاهش داش��ت و ه��ر دالر ۱2 هزار و 
28۴ تومان و هر يورو ۱3 هزار و ۵32 تومان از مشتريان 
خريداري شده است.به گزارش »تعادل«، در بازار طال با 
اعالم نرخ دالر ۱2 هزار و 67۰ تومان در بازار آزاد، قيمت 
طال با اندكي كاهش قيمت نسبت به روز يك شنبه مواجه 

شد بر اين اساس مظنه يك مثقال طالي آب شده ۱7 عيار 
يك ميليون و 9۱۵ هزار تومان، هر گرم طال ۱8 عيار ۴۴2 
هزار و ۱۰۰ تومان، سكه طرح جديد ۴ ميليون و ۴3۰ هزار 
تومان، طرح قديم ۴ ميليون و 38۰ هزار تومان، نيم سكه 
2 ميليون و 3۴۰ هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و ۵۱۰ 
هزار تومان و سكه گرمي نيز 89۰ هزار تومان معامله شد. 
سامانه سنا نرخ ميانگين ارز براي روز دوشنبه ۱۱ آذر 98 
را ب��راي دالر ۱2 هزار و 38۴ تومان، يورو ۱3 هزار و 7۴۴ 
تومان، پوند انگليس ۱۵ هزار و 79۴ تومان، درهم امارات 
3 هزار و ۴۰۰ تومان، لير تركيه 2 هزار و 2۵2 تومان و يوآن 
چين يك هزار و 868 تومان اعالم كرد. در بازار ارز رسمي 
نيز بانك مركزي نرخ ۴7 ارز را براي روز س��ه شنبه اعالم 
كرد كه بر اس��اس آن نرخ 28 ارز مانند يورو و پوند نسبت 
به روز دوشنبه افزايش و قيمت 9 واحد پولي ديگر كاهش 
يافت؛ نرخ دالر و 9 ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اساس اعالم 
بانك مركزي هر دالر امريكا براي روز »سه شنبه دوازدهم 
آذر ماه 98« بدون تغيير نس��بت به روز دوشنبه ۴2 هزار 
ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس نيز با ۱۰9 
ريال افزايش نسبت به روز دوشنبه ۵۴ هزار و 3۵۱ ريال و 
هر يورو نيز با 237 ريال افزايش نسبت به روز دوشنبه ۴6 

هزار و ۵2۱ ريال ارزش گذاري شد.

 فعاالن بازار سكه؛ مي فروشيم اما نمي خريم
همچنين قيمت سكه به آس��تانه ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار 
تومان رس��يده و هر گرم طال نيز در يك قدمي ۴۵۰ هزار 
تومان ايستاده است . بازار اما با مقتضيات هميشگي مواجه 
نيست بررس��ي هاي ميداني بازار طال و سكه و ارز نشان 
مي دهد با وجود افزايش قيمت ه��ا، تقاضا براي خريد و 
فروش چندان افزايش نيافته است.آنچه در اين ميان كمي 
عجيب مي نمايد امتناع صرافان و فعاالن بازار طال و سكه از 
خريد اين كاالي سرمايه اي است. به عبارت ديگر هر چند 
قيمت ها در بازار سكه در قياس با روزهاي مياني آبان ماه 
افزايش��ي برابر با ۴۰۰ هزار تومان را تجربه كرده است اما 
صرافان از خريد طال و سكه خودداري مي كنند و فاصله 
قيمت هاي پيشنهادي شان براي خريد با فاصله قيمت هاي 
پيشنهادي شان براي فروش بسيار متفاوت است .قيمت 
سكه از بيس��ت و يكمين روز از آبان ماه وارد كانال چهار 
ميليون تومان ش��د و همچنان در حال پيشروي در اين 
كانال است.نرخ دالر، براي دومين بار در هفته اخير به ۱2 
هزار ۵۵۰ تومان رس��يده است . مهم ترين دليل افزايش 
قيمت طال و سكه در بازار، رشد قيمت ارز اعالم شده است. 
قيمت انس طال در بازارهاي جهاني با كاهشي نزديك به 
هشت دالر روبه رو شد اما اين اتفاق تاثير چنداني بر بازار ارز 
و طال و سكه به جا نگذاشت . صرافان در پاسخ به اين سوال 
كه چرا كاهش قيمت اونس طال تاثيري بر وضعيت بازار 
ندارد، مي گويند افزايش نرخ ارز فعال بازار را تحت تاثير قرار 
داده است . يكي از صرافان در پاسخ به اين سئوال كه سكه 
را چند مي خريد؟ گفت: فعال خريد نداريم اما اگر كس��ي 
پول الزم باشد، سكه را به قيمت ۴ ميليون و دويست هزار 
تومان مي خرم .او معتقد است در روزهاي آتي، با سپري 
ش��دن فصل تدوين بودجه و موعد تس��ويه حساب هاي 
بين الملل��ي احتمال ريزش قيمت ارز وج��ود دارد از اين 
رو با توجه به باال بودن زيان ناش��ي از خريد قيمت طال و 

سكه در اين محدوده قيمتي، كمتر كسي حاضر است در 
اين رنج نسبت به خريد طال و سكه اقدام كند.وي گفت: 
قيمت ها هنوز به تعادل نرسيده است از اين رو بهتر است 
براي دريافتن وضعيت آتي كمي صبر كنيم . او در پاسخ به 
اين سئوال كه ايا تعداد خريداران طال و سكه در اين روزها 
افزايش يافته اس��ت يا خير؟ گفت: بازار با ركودي شديد 
مواجه است و در اين شرايط بسياري از زوج هاي جوان نيز 
خريد طال را براي عروسي حذف كرده اند . از اين بابت حتي 
فصل عروسي نيز عامل رونق بازار طال و سكه نمي شود چرا 
كه پيش از اين بسياري حتي براي كادو به عروس و داماد 
طال مي خريدند اما امروزه ترجيح مي دهند پول نقد بدهند. 
صرافان مي گويند باال رفتن قيمت ارز بالفاصله تاثير خود 
را بر بازار طال و سكه آشكار مي كند اما به دليل جور رواني 
بازار چسبناكي قيمت ها باالست و كاهش قيمت ارز آور 
مس��تقيم بر بازار ندارد.برخي از فعاالن اين بازار تيز تنها 
قيمت ف��روش را اعالم مي كنند و با تاكيد بر اينكه خريد 

ندارد، قيمتي به مشتريان پيشنهاد نمي دهند.

 طال دليلي براي افزايش قيمت ندارد
از س��وي ديگر قيمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار 
جهاني كه معامله گ��ران با وجود اق��دام امريكا در وضع 
تعرفه هاي تجاري عليه برزيل و آرژانتين، به حاشيه رفتند 
تغيير چنداني نداشت .به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي 
تحويل فوري در معامالت روز جاري بازار س��نگاپور ۰.۱ 

درصد كاهش يافت و به ۱۴6۰ دالر و 92 سنت رسيد.
در ب��ازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال با ۰.2 درصد 
كاهش، به ۱۴66 دالر و 6۰ س��نت رسيد. دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا روز دوشنبه وضع تعرفه هايي روي 

واردات فوالد و آلومينيوم از برزيل و آرژانتين را اعالم كرد 
كه فورا اجرايي مي ش��وند و جبهه جدي��دي را در جنگ 
تجاري خود گش��ود. به گفته جي��گار تريودي، تحليلگر 
شركت كارگزاري سهام آناند راتي در بمبئي، تنها دليلي 
كه قيمت طال افزايش پيدا نكرده، اين است كه تقاضاي 
سرمايه گذاري براي طال اينجا وجود ندارد. جريان ورود 
س��رمايه به »اس پي دي آر«  كه صندوق سرمايه گذاري 
تحت پشتوانه طال است، كاهش پيدا كرده زيرا تقاضاي 
سرمايه گذاران افت كرده و به همين دليل قيمت طال به 
ابهامات پيرامون مسائل تجاري واكنش نشان نداده است. 
وي در ادام��ه افزود: س��رمايه گذاران انتظار دارند جنگ 
تجاري امريكا و چين دوباره شدت بگيرد و به عالوه بانك 
مركزي امريكا اعالم كرده اس��ت كه تا زماني كه وخامت 
بيشتر اوضاع اقتصادي را مشاهده نكند، نرخ هاي بهره را 
كاهش نخواهد داد.ذخاير »اس پي دي آر گلد تراس��ت« 
كه بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاري تحت پشتوانه طال 
در جهان است، روز دوشنبه ۰.7 درصد كاهش يافت و به 
889.۱6 تن رسيد كه پايين ترين ميزان از ۱9 سپتامبر 
بود. طال از ابتداي سال 2۰۱9 تاكنون تحت تاثير مناقشه 
تجاري ۱7 ماهه امريكا و چين، بيش از ۱3 درصد رش��د 
قيمت داشته است.بر اساس گزارش رويترز، دونالد ترامپ 
روز دوش��نبه اعالم كرد قانون جديد امريكا در حمايت از 
معترضان هنگ كنگ، مذاكرات تجاري با چين را راحت تر 
نكرده اس��ت اما وي بر اين باور اس��ت كه چين همچنان 
مايل است مصالحه كند. تحليلگران گروه »ام كي اس« 
در يادداشتي نوشتند: طال با نزديك شدن به پايان سال 
همچنان در بازه قيمت محدودي حبس شده است و به نظر 
مي رسد از حمايت خوبي در حدود ۱۴۵۰ دالر برخوردار 

است. با اين حال تقاضاي قابل توجهي براي اينكه طال از 
محدوده قيمت فعلي خارج ش��ده و به محدوده ۱۴6۵ تا 
۱۴7۰ دالر صعود كند، وجود ندارد. در بازار ساير فلزات 
ارزشمند، هر اونس پاالديم براي تحويل فوري با ۰.۱ درصد 
كاهش، به ۱8۵۱ دالر و 9 سنت رسيد. هر اونس نقره براي 
تحويل فوري ثابت بود و در ۱6 دالر و 9۰ س��نت ايستاد. 
هر اونس پالتين براي تحويل فوري تغييري نداشت و در 
897 دالر و 6۵ سنت ايستاد.در سال 2۰۱8 حجم ذخاير 
طالي كشورها به باالترين سطح نيم قرن اخير رسيد.به 
گزارش بيزينس اينسايدر، بسياري از كشورهاي جهان در 
طول سال هاي اخير نسبت به افزايش ذخاير طالي خود 
اقدام كرده اند. در ادامه با بانك هاي مركزي كه بيشترين 
ذخاير طال جهان را تا پايان سال گذشته داشته اند بررسي 
مي كنيم كه بر اين اس��اس امريكا باالترين ميزان ذخاير 
طالي جهان را دارد حجم ذخاير طالي بانك مركزي اين 
كشور تا پايان سال 2۰۱8به ميزان 8۱33.۵ تن رسيده 
است. آلمان با ميزان 3369.7 تن رتبه دوم را در اين آمار به 
خود اختصاص داه است. ايتاليا با حجم2۴۵۱.8 تن رتبه 
سوم و كشورهاي فرانسه، روسيه، چين، سوييس، ژاپن، 
هلند و هند در رتبه هاي بعدي ق��رار دارند. همچنين بر 
اساس اين گزارش روسيه در سال گذشته بيشترين ميزان 
تغيير ذخاير دالر با طال را در جهان داشته است. سوييس 
با جمعيت ۵.۵ ميليون نفري خود، باالترين سرانه ذخاير 
طال در جهان را دارد، ژاپن در حال حاضر ۵.2 درصد ذخاير 
ارزي جهان را در اختيار دارد كه باالترين سطح در طول 
۱۵ سال اخير محسوب مي شود و ژاپن در حال حاضر ۵.2 
درصد ذخاير ارزي جه��ان را در اختيار دارد كه باالترين 

سطح در طول ۱۵ سال اخير محسوب مي شود.

اوراق گام ابزار مالي جدي��د و كارآمد در اختيار واحدهاي 
توليدي براي تامين مالي بوده و سازوكار گام در عمل امكان 
تامين مالي زنجيره توليد وهمچنين استفاده از ظرفيت هاي 

بازار سرمايه جهت تامين مالي واحدها است.
حميد زمان زاده معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي، 
درباره اهداف و راهبرده��اي طرح گام در گفت وگو با ايِبنا 
گفت: در ش��رايط كنوني كش��ور، از دو چالش مهم پولي 
به طور همزمان رنج مي بريم. يكي افزايش قابل توجه قيمت 
نهاده هاي توليد در دو سال گذشته كه نياز واحدهاي توليدي 
به سرمايه درگردش براي حفظ سطح قبلي توليد را افزايش 
داده اس��ت. ديگري ظرفيت محدود نظام بانكي در تأمين 
سرمايه درگردش واحدهاي توليدي متناسب با نياز فعلي 
آنها است كه موجب فشار مضاعف بر واحدهاي توليدي و در 

نتيجه افت سطح توليد شده است.
وي افزود: اگرچه بخشي از افت سطح توليد ملي از ابتداي 
س��ال ۱397 ناش��ي از بروز محدوديت واردات كاالهاي 
واسطه اي و مواد اوليه و همچنين محدوديت هاي صادراتي 
در اثر تحريم هاي اقتصادي بوده است، اما همچنان يكي از 
چالش هاي بزرگ توليدكنندگان، چالش تامين مالي است. 
بر همين اس��اس بانك مركزي طرح گواهي اعتبار مولد يا 
گام را به نحوي طراحي نموده است تا بتواند اهداف مختلف 
از جمله رفع موانع پولي رونق توليد، هدايت منابع مالي به 
فعاليت هاي مولد اقتصادي و تامين سرمايه در گردش سالم 

و پايدار براي واحدهاي توليدي را محقق كند.
معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي با اشاره به اينكه 
بانك مركزي به منظ��ور كمك به بهبود روش هاي تامين 
س��رمايه در گردش بنگاه هاي توليدي اقدام به راه اندازي 
س��امانه گام جهت صدور و مديريت اوراق گام در بازار پول 
خواهد نمود، گفت: س��امانه گام س��ازوكاري فراگير براي 
بهره مندي عموم واحدهاي تولي��دي كوچك و بزرگ در 
راستاي تأمين مالي خواهد بود. از يك سو عموم واحدهاي 
توليدي كه داراي شناسه مالياتي هستند، به صورت بالقوه 
عضو سامانه گام خواهند بود و مي توانند بدون محدوديت 
پذيرنده اوراق گام باش��ند. از سوي ديگر عموم واحدهاي 
توليدي عضو س��امانه گام، مشروط بر آنكه تأييديه الزم را 
از بانك هاي عامل اخذ نمايند، مي توانند از انتشار اوراق گام 
توس��ط بانك هاي  عامل جهت تأمين مالي خود استفاده 

نمايند.
وي در پاسخ به س��ازوكار صدور اوراق گام گفت: طرح گام 
سازوكاري ايجاد مي كند تا واحدهاي توليدي به جاي اخذ 

تسهيالت از بانك ها براي تامين سرمايه درگردش، بر ضمانت 
و اعتبار بانك ها تكيه نمايند و با استفاده از اوراق گام منتشره 
از سوي بانك ها، نسبت به تامين مالي خود اقدام نمايند. اين 
سازوكار شامل چهار مرحله اصلي است: در مرحله اول واحد 
توليدي خريدار نهاده به عنوان واحد توليدي متعهد از بانك 
عامل تقاضا مي نمايد تا نسبت به اعتبارسنجي و تعيين مقدار 
اعتبار خود جهت صدور اوراق گام توسط بانك عامل، با توجه 
به وثايق و مدارك مورد نظر اقدام نمايد. در مرحله دوم واحد 
توليدي متعهد )خريدار نهاده(، واحد يا واحدهاي توليدي 
متقاضي )فروشنده نهاده( را جهت استفاده از اوراق گام به 
بانك عامل معرفي مي كند. در مرحله سوم واحد توليدي 
متقاضي از بانك درخواست مي نمايد تا در مقابل دريافت 
اسناد مطالبات )كه نشان دهنده طلب قطعي وي از واحد 
توليدي متعهد است(، نسبت به صدور اوراق گام و واگذاري 
آن به وي اقدام نمايد. و در نهايت در مرحله چهارم بانك عامل 
بر اساس اعتبار تاييدشده واحد توليدي متعهد جهت صدور 
اوراق گام توسط خود و درخواست واحد توليدي متقاضي، 
نسبت به صدور اوراق گام با سررسيد مربوطه )بر اساس اسناد 
مطالبات( اقدام مي نمايد و اوراق گام صادره را در ازاي دريافت 

اسناد مطالبات به واحد توليدي متقاضي منتقل مي كند.
به اين ترتيب و با انتقال اوراق گام به واحد توليدي متقاضي، 
تسويه مالي واحد توليدي متعهد )خريدار نهاده( با واحد 
توليدي متقاضي )فروشنده نهاده( جهت خريد نهاده انجام 
شده كه به منزله تامين مالي واحد توليدي متعهد و تامين 

مالي اولين حلقه از زنجيره توليد خواهد بود.زمان زاده در 
خصوص قابليت ها و ويژگي هاي اوراق گام گفت: مهم ترين 
ويژگي هاي اوراق گام عبارت اس��ت از: ۱- اوراق گام به نام 
بانك عامل، صادر مي ش��ود و پرداخت مبلغ اسمي اوراق 
گام در سررسيد، توسط بانك تضمين شده است. 2- اوراق 
گام به صورت الكترونيك در قطعات استانداردشده با ارزش 
اسمي يك ميليون ريال و بدون كوپن سود صادر مي شود. 
3- اوراق گام داراي تاريخ صدور، تاريخ پذيرش در فرابورس 
و تاريخ سررسيد است. تاريخ صدور، زمان صدور اوراق توسط 
بانك صادركننده و انتقال به واحد توليدي متقاضي را نشان 
مي دهد. تاريخ پذيرش در فرابورس، زمان قابل معامله شدن 
اوراق در فراب��ورس را نش��ان مي دهد. اي��ن زمان معادل 
يك ششم زمان صدور تا سررسيد پس از تاريخ صدور اوراق 
خواهد بود و تاريخ سررسيد، زمان واريز وجه به حساب دارنده 
نهايي اوراق را نشان مي دهد. تاريخ هاي سررسيد به صورت 
اس��تاندارد بوده و به تاريخ آخرين روز كاري هر ماه خواهد 
بود. ۴- اوراق گام از تاريخ صدور تا تاريخ پذيرش در فرابورس 
صرفاً قابل معامله بين اعضاي سامانه گام و تحت سازوكار اين 
سامانه خواهد بود. از تاريخ پذيرش در فرابورس، معامالت در 
سامانه گام متوقف شده و اوراق گام صرفاً از طريق فرابورس 
قابل معامله )به صورت ُخرد با مكانيزم رقابتي يا بلوكي با 

مكانيزم توافقي( خواهد بود.
وي در ادام��ه تصريح كرد: ب��ا توجه به مجموعه قابليت ها 
و ويژگي هاي اوراق گام، واحدهاي تولي��دي دارنده اوراق 

گام مي توانند به يكي از سه طريق زير از اين اوراق استفاده 
نمايند: اول اينكه اوراق گام را تا سررسيد نزد خود نگهداري 
نموده و مبلغ اسمي اوراق را در سررسيد دريافت كنند. دوم 
اينكه اوراق گام را به عنوان يك ابزار پرداخت جهت تسويه 
مالي خريد از ساير واحدهاي توليدي به آنها منتقل كنند. 
انتقال اوراق گام قبل از زمان پذيرش در فرابورس از طريق 
س��امانه گام و پس از آن از طريق معامالت بلوكي توافقي 
تحت سازوكار فرابورس قابل انجام خواهد بود و سوم اينكه 
اوراق گام را پ��س از زمان پذي��رش در فرابورس به قيمت 
جاري در فرابورس به فروش رسانده و وجه نقد مربوطه را 

دريافت نمايند.
وي افزود: در مجموع با توجه به قابليت ها و ويژگي هاي اوراق 
گام و موارد استفاده آن، سازوكار گام عمالً  امكان تامين مالي 
زنجيره توليد و همچنين استفاده از ظرفيت هاي بازار سرمايه 
جهت تأمين مالي واحدهاي توليدي را فراهم خواهد نمود.

معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي در پاسخ به سوالي 
در خصوص ريسك نكول اين اوراق گفت: با توجه به اينكه 
در طرح گام، اعتبارسنجي واحد توليدي متعهد و اخذ وثايق 
معتبر بر عهده بانك عامل است و بانك در پذيرش يا عدم 
پذيرش صدور اوراق گام و نيز تعيين مقدار آن كامال مختار 
است، انتظار نمي رود ريسك جديدي براي بانك هاي عامل 
ناشي از صدور اوراق گام نسبت به رويه هاي جاري در اعطاي 
تسهيالت ايجاد ش��ود. همچنين از آنجا كه در طرح گام 
بانك هاي عامل و سقف صدور اوراق گام به وسيله هر بانك 
عامل توس��ط هيات عامل بانك مركزي تعيين مي گردد، 
و بازنگري س��قف صدور اوراق گام توسط بانك هاي عامل 
بر اس��اس عملكرد آنها صورت مي پذيرد، انتظار مي رود با 
انتخاب معتبرترين بانك هاي كشور توسط هيات عامل بانك 
مركزي و سهميه بندي مناسب مجوز صدور اوراق گام ميان 
بانك هاي عامل، ميزان نكول تعهدات واحدهاي توليدي 

متعهد تا حد بااليي از اين مسير كنترل گردد.
وي در ادامه تصريح كرد: در عين حال در طرح گام در نظام 
انگيزشي واحدهاي توليدي متعهد، مجموعه اي از مشوق ها 
جهت ايفاي تعهد اوراق گام در سررسيد و هزينه ها در صورت 
عدم ايف��اي تعهد اوراق گام در سررس��يد براي واحدهاي 
توليدي متعهد ديده ش��ده است كه ريسك نكول اوراق را 

كاهش مي دهد.
در زمينه مشوق ها، سقف اعتباري بنگاه متعهد كه تا 7۰ 
درصد فروش پس از كسر مانده تسهيالت مرتبط با تامين 
مالي سرمايه در گردش مي باش��د، در صورت دو بار ايفاي 

تعهد متوالي بنگاه متعهد در سررس��يد ب��راي اوراق گام 
قبلي منتشره، به ميزان ۱۰ واحد درصد افزايش مي يابد. 
همچنين بانك عامل مي تواند پ��س از ايفاي تعهد بنگاه، 
تخفيفي در نرخ كارمزد ص��دور اوراق گام اعمال نمايد. در 
زمينه هزينه هاي عدم ايفاي تعهد اوراق گام در سررسيد نيز 
پرداخت وجه التزام تاخير تاديه دين از تاريخ سررسيد اوراق 
گام و همچنين ممنوعيت بهره مندي از صدور اوراق گام تا 
حداقل سه ماه پس از زمان تسويه بدهي اوراق گام نكول شده 

در نظر گرفته شده است.
وي افزود: با توجه به نظام انگيزشي واحدهاي توليدي متعهد 
جهت ايفاي تعهدات اوراق گام، س��ازوكار اعتبارس��نجي 
واحدهاي توليدي متعهد توسط بانك هاي عامل و همچنين 
نظارت هاي بانك مركزي بر فرآيند اجراي طرح گام، انتظار 
مي رود نرخ نكول تعهدات واحدهاي توليدي متعهد نه تنها 
از نرخ نكول تسهيالت در رويه هاي جاري بانكي باالتر نباشد، 

بلكه پايين تر هم باشد.
زمان زاده در خصوص نحوه مديريت نرخ تنزيل اوراق گام 
در بازار بدهي گفت: از آنجاكه اوراق گام توسط بانك هاي 
عامل منتشر مي شود، ريسك اين اوراق ارتباطي به ريسك 
اعتباري واحدهاي توليدي متعهد در طرح گام ندارد و صرفا 
منعكس كننده ريسك اعتباري بانك هاي عامل است. بر اين 
اساس انتظار نمي رود نرخ تنزيل اوراق گام تفاوت معناداري 

با نرخ تنزيل اسناد خزانه دولت در بازار بدهي داشته باشد.
وي افزود: در عين حال در صورت فشار بر نرخ تنزيل در بازار 
بدهي به واسطه افزايش حجم عرضه اوراق در بازار بدهي 
ناشي از اجراي طرح گام و با توجه به اينكه بانك مركزي بر 
اساس دستورالعمل عمليات بازار باز امكان خريد اوراق گام 
را ندارد، بانك مركزي مي تواند از طريق بازارگرداني اسناد 
خزانه دولت در بازار بدهي نسبت به مديريت مستقيم نرخ 
تنزيل اسناد خزانه دولت اقدام نموده و از اين طريق به طور 
غيرمستقيم نرخ تنزيل اوراق گام را مديريت نمايد. بر اين 
اساس نگراني در خصوص افزايش نامتعارف نرخ تنزيل اوراق 

گام در بازار بدهي وجود ندارد.
معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي در پاسخ به سوالي 
در خصوص تبعات احتمالي اجراي طرح گام بر پايه پولي 
گفت: اجراي طرح گام مي تواند از دو مسير زمينه افزايش 
پايه پولي را ايجاد نمايد: يكي تامين كسري منابع بانك هاي 
عامل ناشي از نكول تعهدات توسط واحدهاي توليد متعهد 
در طرح گام و ديگري مداخله در بازار بدهي جهت ممانعت 

از افزايش نرخ تنزيل.

بانك و بيمه4   Wed. Dec 4.  چهار شنبه    13  آذر 1398   7  ربيع الثاني 1441  سال ششم    شماره   1539  2019 

 ابالغيه بانك مركزي 
درباره ضمانتنامه و اعتبار اسنادي

بانك مركزي اعالم كرد: اخذ گواهي موضوع تبصره 
)١( ماده )١٨٦( قانون ماليات هاي مستقيم در زمان 

تمديد ضمانتنامه و اعتبار اسنادي ضرورت ندارد.
بانك مرك��زي در بخش��نامه اي اعالم ك��رد: پيرو 
بخش��نامه 28 خرداد 9۱ و بخش��نامه ۱3 دي 9۵ 
موضوع ابالغ ضوابط اجرايي تبصره )١( ماده )١٨٦( 
قانون ماليات هاي مستقيم، به استحضار مي رساند، 
در پي استعالم هاي به عمل آمده توسط شبكه بانكي 
مبني بر لزوم دريافت گواهي موضوع تبصره )١( ماده 
)١٨٦( قانون ماليات هاي مستقيم در مقطع تمديد 
ضمانتنامه و اعتبار اس��نادي، مراتب در بيس��ت و 
هفتمين جلسه مورخ 2۱ مهر 98 كميسيون مقررات 
و نظارت موسسات اعتباري بانك مركزي مطرح و 
مقرر شد: با عنايت به اخذ گواهي موضوع تبصره )١( 
ماده )١٨٦( قانون ماليات هاي مستقيم در زمان صدور 
ضمانتنامه و گش�ايش اعتبار اسنادي، اخذ گواهي 
مزبور در زمان تمديد ضمانتنامه و اعتبار اس��نادي 
ضرورت ندارد.با عنايت به مراتب مذكور، خواهشمند 
است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ 
مفاد بخش���نامه ۱6 مرداد 96 به تمامي واحدهاي 
ذي ربط آن بانك/موسسه اعتباري غيربانكي ابالغ 

شده و بر حس�ن اجراي آن نظارت شود.

 نمايندگان بيمه 
وعده نادرست ندهند

رييس كل بيم��ه مركزي به نماين��دگان بيمه 
هش��دار داد كه اطالعات و وعده هاي نادرس��ت 
به مردم ندهند كه در نهايت به بي اعتمادي بين 

آنها بينجامد.
به گزارش ايسنا، غالمرضا سليماني روز سه شنبه 
در هماي��ش بيمه و توس��عه، اهميت بيمه هاي 
زندگ��ي را مورد توجه ق��رار داد و در اين رابطه با 
اش��اره به عملكرد نمايندگي ه��اي بيمه گفت: 
نماينده ها فك��ر مي كنند فقط باي��د بيمه نامه 
بفروشند؛ در حالي كه در نمايندگي هاي بزرگ، 
نماينده از حالت فروش به مشاور تبديل مي شود 
چراك��ه نماينده باي��د از فروش ت��ا پايان تعهد 
بتواند مش��اور باشد.وي افزود: ش��اهد بوديم در 
برخي موارد نمايندگان بيمه زندگي وعده هاي 
نادرستي مي دهند كه اصال درست نيست و باعث 
بي اعتمادي خواهد شد.س��ليماني همچنين به 
ابالغ آيين نامه حاكميت ش��ركتي اشاره كرد و 
گف��ت: در اين آيين نامه مديريت ريس��ك براي 
ش��ركت ها پيش بيني ش��ده اس��ت تا ريسك 
ش��ركت ها مورد بررسي قرار گيرد، اين در حالي 
است كه مركز ملي ريسك بعد از راه اندازي به تمام 
پروژه هاي مرتبط با ريسك خدمات ارايه مي كند.

پنج نكته درباره وصول 
مطالبات بانك ها

دبير كميسيون حقوقي بانك ها در مورد ۵ نكته قابل 
تامل در نامه معاونت قضايي دادستان كل كشور در 

خصوص وصول مطالبات بانك ها، توضيح داد.
محمد آريا در گفت وگو ب��ا ايِبنا درباره نامه معاونت 
قضايي دادس��تان كل كش��ور در خصوص وصول 
 مطالبات بانك ها اظهار داش��ت: بازگش��ت به نامه
2۱ آبان م��اه ۱398 بايد به ۵ نكته توجه ش��ود، از 
جمله اينكه متأس��فانه در ادبيات گفتاري بسياري 
از مقامات كش��ور به شكل معناداري تفاوت اساسي 
بين س��پرده گذاري اشخاص نزد بانك ها و پرداخت 
تسهيالت از سوي بانك ها به اشخاص مختلف وجود 
دارد.وي اف��زود: بدين معني كه در اين نگرش، بانك 
همواره مكلف اس��ت تحت هر شرايطي به تعهدات 
خود در قبال سپرده گذاران عمل كرده و اصل و سود 
سپرده هاي آنان را در موعد مقرر پرداخت كند اما در 
مقابل به هزار بهان��ه از وصول مطالبات خود ممنوع 
شده يا با تهديد و مانع روبه رو مي شود. بدون آنكه به 
اين نكته توجه شود كه شرط بازپرداخت سپرده ها، 
وصول مطالبات ناشي از تسهيالت اعطايي است.حتي 
در يك دستگاه حاكميتي مثل قوه قضاييه، از يك سو 
چنين مكاتبات يكجانب��ه اي عليه وصول مطالبات 

بانك ها صادر مي شود.

مديرعامل بانك پاسارگاد 
»خير نمونه« كشوري  شد

مديرعام��ل بانك پاس��ارگاد به دلي��ل همت و 
تالش براي س��اخت كتابخانه ه��اي عمومي در 
مناطق كمتر توس��عه يافته ايران، از سوي نهاد 
كتابخانه هاي عمومي كشور به عنوان خير نمونه 

كشوري انتخاب شد. 
به گزارش روابط عمومي بانك پاس��ارگاد، دكتر 
مجيد قاسمي مديرعامل بانك پاسارگاد به سبب 
اقدام��ات ارزش��مند در ايفاي مس��ووليت هاي 
اجتماعي و ساخت چندين كتابخانه در مناطق 
كمتر توسعه يافته كشور، از سوي دبيركل نهاد 
كتابخانه هاي عمومي مورد تقدير قرار گرفت و به 

عنوان خير نمونه كشوري معرفي شد. 
در بخشي از اين لوح تقدير آمده است: »از اينكه 
با بهره گي��ري از فيض اليتناهي الهي، با همت و 
حميت وسيع و وثيق با مشاركت و معاضدت مالي 
و با تعميق شناخت آثار خيرات و بركات احسان 
و نيكوكاري، سخاوتمندانه و كريمانه در امر خير 
ساخت كتابخانه هاي عمومي اهتمام ورزيده ايد، 
سپاسگزاري نموده و به شكرانه اين توفيق الهي 

و عمل صالح، از حضرتعالي قدرداني مي نمايم.«
گفتني است بانك پاس��ارگاد در راستاي ايفاي 
رس��الت هاي اجتماعي خود و در جهت ارتقاي 
سطح دانش و بهره مندي هم ميهنان از امكانات 
آموزشي و تحصيلي مناسب، در مناطق مختلف 
كشور اقدام به ساخت چندين مدرسه و كتابخانه 

عمومي كرده است.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح كرد

انجام وظايف نظارتي بر بازار سرمايه  با سرعت بيشتر
گروه بورس|

ش��فافيت يكي از مهم ترين موضوعات م��ورد توجه در 
بازارهاي مالي اس��ت. از آنجايي كه در اين بازارها اعتماد 
سنگ بناي شكل گيري روابط اقتصادي ميان اشخاص 
حقيقي و حقوقي اس��ت، شفافيت نقش��ي كليدي در 
توس��عه بازارها و پايداري آنها ايف��ا مي كند. اهميت اين 
 مس��اله در بهبود جايگاه بازار س��رمايه تا آنجاس��ت كه 
قانون گذاران و مجريان اين بازارها نه تنها در زمان راه اندازي 
آنها بلكه در طول فعاليتشان نيز با دقت ميزان شفافيت 
و عوامل موثر ب��ر آن را رصد مي كنند. بنابر اين توجه به 
مقوله ش��فافيت و ميزان دقت در گزارشگري مالي يكي 
از مهم ترين شاخص ها در بررسي ميزان توسعه يافتگي 

بازارهاي مالي و همچنين تحليل پذيري آنهاست.
اهميت مساله ياد ش��ده تا آنجاست كه حتي در طول 
مدت فعاليت بازارهاي مالي ممكن است بارها ساختار 
حاكم بر آنها مورد ارزياب��ي مجدد قرار بگيرد يا حتي 
ساختار آنها به كلي تغيير كند. بدون شك يكي از داليلي 
كه سبب مي شود، بازارهاي مالي با چنين حساسيتي 
مورد بررسي واقع ش��وند حجم باالي معامالت آنها و 

پويايي عملكرد در اين بازارها است. 
در ايران نيز طي سال هاي اخير توجه بسياري به بحث 
شفافيت بازار سرمايه و قابليت اتكا بر صورت هاي مالي 
شده است. همين امر موجب شده تا در سال هاي اخير 
شاهد تغييراتي در دستور العمل ها و برخي روش هاي 
معامالتي باش��يم. همانطور كه طي روز گذش��ته در 
سخنان رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به آن اشاره 
شد، در سال هاي اخير ميزان شفافيت از جهات مختلفي 
مورد توجه س��ازمان ياد ش��ده بوده و در حال حاضر 
بيشترين ميزان افشاي اطالعات كش��ور در سازمان 

بورس انجام مي شود. 
به گفته محمدي بيش از ۶۰۰ شركت، ۶۵۰ نهاد مالي 
و حدود ۴۰۰ شركت كه بورس��ي نيستند در سامانه 
كدال كه زيرنظر سازمان بورس فعاليت مي كند اقدام 
به افشاي اطالعت خود مي كنند. گفتني است افشاي 
اطالعات آن دس��ته از شركت ها كه سهام آنها در بازار 
سرمايه داد و ستد نمي شود بر اساس الزام ماده ۶ اصل 

۴۴ قانون اساسي انجام مي گيرد.

در ح��ال حاضر ش��فافيت اطالع��ات ارايه ش��ده در 
ش��ركت هاي تحت نظارت سازمان بورس چه بورسي 
باشند چه فرابورس��ي به حدي باالست كه اطالعات 
ش��ركت ها مس��تقيما از طرف خود آنها و بدون آنكه 
در اختيار اش��خاص ثالت قرار بگيرد، بر روي تارنماي 
كدال درج مي ش��ود. همين امر س��بب شده تا امكان 
سوءاس��تفاده از اطالعات شركت ها به حداقل برسد و 
تمامي سرمايه گذاران از شانسي يكسان براي دسترسي 

به داده هاي تحليل پذير برخوردار باشند. 
با نگاهي به اطالعات ارايه شده از سوي شاپور محمدي 
مي توان به سمت و سوي روند تغييرات ايجاد شده در 
سال هاي گذشته پي برد. مطابق با آنچه كه اين مقام 
س��ازمان بورس اعالم كرده است در سال انتخاب وي 
به رياس��ت سازمان بورس برگزيده ش��د ۴۳ درصد از 
ش��ركت ها به موقع و ۲۳ درصد ش��ركت ها با ديركرد 
اطالعات خود را به بازار منعكس مي كردند و بقيه آمار 
خود را افشا نمي كردند. امروز ۹۱ درصد افشاي به موقع، 
۸ درصد افشاي با تاخير را در شركت ها شاهد هستيم و 

تنها يك درصد اطالعات خود را ارايه نمي دهند.
 به نظر مي رسد كه حاال و پس از حصول نتايج فوق اين 
سازمان در نظر داشته تا با ايجاد دگرگوني در ساختار 
نظارتي حاكم بر ش��ركت ها دقت و س��رعت افش��اي 
اطالعات را بيش از پيش افزايش دهد. به همين منظور 
نظارت بر اداره نظارت بر ناشران بورسي و اداره نظارت 
بر ناشران فرابورسي جاي خود را به سه گروه نظارتي 
جديد التاسيس��ي دادند كه برخالف دو اداره قبلي بر 
اساس ماهيت فعاليت شركت ها بر آنها نظارت مي كنند. 
براي تبيين بهتر اين تغيير سعيدمحمد عليزاده طي 
مصاحبه اي در خصوص جزييات آن توضيح داد. در اين 
گفت وگو وي از رويكرد جديد س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار نسبت به نظارت بهتر و تغيير ساختار اين حوزه 
مهم خبر داد و گفت: همه ۶۷۸ شركت توسط سه اداره 

نظارت خواهند شد.
به گزارش بورس پرس، مدير نظارت بر ناشران سازمان 
ب��ورس و اوارق به��ادار، عنوان كرد: با هدف توس��عه 
بازار س��رمايه و گستردگي همه جانبه و افزايش تعداد 
شركت ها و حجم معامالت و... و بعد از تفويض برخي 

اختيارات به بورس و فرابورس، ساختار مديريت نظارت 
بر ناش��ران تغيير ك��رد.وي ادامه داد: ت��ا پيش از اين، 
همه ناش��ران تحت نظارت دو اداره بر نظارت بورسي 
و فرابورسي بودند اما از ش��نبه همه شركت ها فارغ از 
اينكه در بورس يا فرابورس و بازار پايه حضور دارند در 
سه دسته ناشران گروه مالي و خدماتي، ناشران گروه 
شيميايي و غذايي و ناش��ران گروه صنعتي و معدني 
دسته بندي مي شوند.اين مقام مسوول در پاسخ به اين 
س��ئوال كه علت اين تقسيم بندي چيست و هر گروه 
شامل چند شركت بوده و توس��ط چه افرادي نظارت 
خواهند ش��د گفت: دليل اين دسته بندي، هم سنخ 
كردن شركت ها و طبقه بندي با هدف تمركز بيشتر بر 

نظارت است .عليزاده افزود: گروه ناشران مالي و خدماتي 
از جمله همه بانك ها، بيمه ها، شركت هاي واسطه گري 
مالي و ليزينگ ش��امل ح��دود ۱۹۷ ش��ركت، گروه 
شيميايي و غذايي ۲۲۴ شركت و ناشران گروه صنعتي 
و معدني ۲۵۷ شركت بوده كه مسووالن اين سه گروه 
هم به ترتيب حميد روش��ن قل��ب، ولي اهلل جعفري و 

علي اكبر خادم هستند.
وي ادامه داد: در كنار اين س��ه گ��روه، اداره نظارت بر 
حسابرسان معتمد و گزارشگري مالي هم وجود دارد 

كه با مسووليت ميثم قاسمي اداره مي شود.
مدير نظارت بر ناشران س��ازمان بورس درباره مزاياي 
تركيب جديد س��اختار هم توضي��ح داد: در وضعيت 

جديد كليه شركت هاي تحت نظارت فارغ از اينكه در 
بورس يا فرابورس يا در بازار پايه درج شده باشد، تحت 
نظارت يك اداره قرار دارد و رويه هاي نظارتي يكساني 
در خصوص آنها اعمال مي شود . ضمن آنكه در ساختار 
جديد، فرآيند تهي��ه گزارش در خصوص يك صنعت 
و اس��تفاده از آنها در انجام وظايف نظارتي با س��رعت 
بيش��تري صورت مي پذيرد.به گفته عليزاده، تركيب 
جديد ساختار مديريت نظارت بر ناشران سازمان بورس، 
طي ابالغيه يي به همه شركت ها اطالع داده شده و صابر 
جعفروند مدير اداره سابق نظارت بر ناشران فرابورسي 
هم بعد از چند سال تالش مجدانه به عنوان رييس اداره 

مبارزه با پولشويي سازمان بورس منصوب شد.
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  س�ود ۸۸۲ريالي براي هرسهم »بوعلي«:  
شركت پتروشيمي بوعلي در صورت هاي مالي ۶ماهه 
اعالم كرد براي هرس��هم ۸۸۲ريال س��ود پوشش 
داده اس��ت. به گزارش سنا، ش��ركت پتروشيمي 
بوعلي با توجه به صورت هاي مال��ي ميان دوره اي 
۶ماهه منتهي به ۳۱شهريور۱۳۹۸ سود هرسهم 
را ۸۸۲ريال اعالم كرد كه در مقايسه با مدت مشابه 

سال گذشته افت ۵۷درصدي را تجربه كرده است.
اين ش��ركت س��ود عملياتي خ��ود را ۳ه��زار و 
۴۰۴ميلي��ارد ري��ال، س��ود خال��ص را ۳هزار 
و ۸۵ميلي��ارد ريال و س��ود انباش��ته را ۷هزار و 

۳۱۷ميليارد ريال اعالم كرده است.
فروش »بوعلي« در دوره مالي مذكور به ۶۳۳هزار 
و ۹۷۲تن انواع محص��والت و به ارزش ۳۸هزار و 
۵۱۷ميليارد و ۲۶۱ميلي��ون ريال بوده كه از اين 
محل ۷ه��زار و ۳۸۲ميليارد و ۲۹۷ميليون ريال 
سودناخالص شناسايي كرده است. از سوي ديگر 
اين شركت پيش بيني كرده كه براي ۶ماهه دوم 
س��ال مالي منتهي به ۲۹اس��فند۱۳۹۸ فروش 
خود را به يك ميليون و ۵۷۸هزار و ۲۰۰تن انواع 

محصوالت برساند.

   »لبوتان« گزارش تلفيقي ۶ماهه منتش�ر 
كرد:  ش��ركت گروه صنعتي بوت��ان در اطالعات و 
صورت هاي مال��ي مي��ان دوره اي تلفيقي ۶ماهه 
منتهي به ۳۱ش��هريور۱۳۹۸ س��ود هرس��هم را 
۴۸۲ريال اعالم كرد. در اين گزارش س��ود خالص 
ش��ركت به ۳۳۸ميليارد ريال، س��ود عملياتي به 
۶۵۲ميليارد ريال و س��ود انباشته آن به يك هزار و 
۶۱۱ميليارد ريال رس��يده است.در گزارش ۶ماهه 
شركت اصلي س��ود عملياتي ۵۰۸ميليارد ريال، 
سود خالص ۲۹۰ميليارد ريال و سود انباشته يك 
هزار و ۸۰ميليارد ريال منتشر شده است. عالوه بر 
اين سود هرسهم ش��ركت اصلي ۴۱۴ريال محقق 
شده است.»لبوتان« در تشريح اهداف و برنامه هاي 
راهبردي خود در خصوص توليد و فروش محصوالت 
اعالم كرد ك��ه با توجه ب��ه وضعي��ت اقتصادي و 
چالش هاي موجود در بازار، شركت اهداف و برنامه 
كاري س��ال ۹۸ را بر پايه حفظ توان توليد و فروش 
خود تدوين كرد. در اين راستا، تيم مديريت و اجرايي 
شركت استراتژي هاي متفاوتي را جهت دستيابي 
به اهداف تعريف شده به كار گرفته است.همچنين 
در ب��رآوردي كه ش��ركت از تغيي��رات نرخ فروش 
محصوالت و نرخ خريد مواد اوليه داشته اعالم كرد 
كه شركت تا تاريخ تهيه اين گزارش برآوردي از تغيير 

نرخ فروش ندارد.

  س�ود تلفيقي ۱۲۷ريالي »وت�وس« براي 
هرسهم:  شركت س��رمايه گذاري توسعه شهري 
توس گس��تر در صورت هاي مالي تلفيقي يكساله 

اعالم كرد كه سود هرسهم ۱۲۷ريال است.
شركت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر 
در صورت هاي مالي ۱۲ماهه منتهي به ۳۱شهريور 
۱۳۹۸ سود هرس��هم را ۱۲۷ريال اعالم كرد كه در 
مقايسه با مدت مشابه ۲۹۷درصد افزايش يافته است. 
اين شركت طي گزارش منتشر شده خود نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته اعالم كرد كه سود عملياتي 
با رش��د ۷۲۵درصدي به ۲۴۰ ميليارد ريال، سود 
خالص با رشد ۶۰۵درصدي به ۲۰۳ميليارد ريال و 
سود انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شركت 
اصلي با رشد ۵۸درصدي به ۴۴۹ميليارد ريال رسيد.

»وتوس« در برآوردي از تغيي��رات عوامل بهاي 
تمام شده اعالم كرده، براي روند بهاي تمام شده 
درآمدهاي عمليات��ي در اين دوره در مقايس��ه 
ب��ا دوره واقعي ۱۲ماهه گذش��ته با توجه به عدم 
استفاده از منابع ارزي و تغييرات نرخ ارز و تغيير در 
تركيب درآمدها و هزينه ها تغيير قابل مالحظه اي 

پيش بيني نمي شود.
اين شركت رفع نواقص و تحويل اراضي زكريا و تعيين 
تكليف وضعيت حقوقي در پروژه آبشار و همچنين 
بهره برداري از پروژه مسكوني كوثر در شركت زير 
مجموعه آرمان گستر يكم توس را از برنامه هاي با 
اهميت اعالم كرده و پيش بيني كرده است براي دوره 

۱۲ماهه منتهي به ۳۱شهريور۱۳۹۹ محقق شود.

 »كگه�ر« ۶ماهه ۸۲5ريال س�ود تلفيقي 
ساخت:  شركت سنگ آهن گهر زمين در اطالعات 
و صورت هاي مالي مي��ان دوره اي تلفيقي ۶ماهه 
منتهي به ۳۱خرداد۱۳۹۸ به ازاي هرسهم ۸۲۵ريال 
سود اعالم كرده است. اين رقم در حالي اعالم شده 

كه سود هرسهم در شركت اصلي ۸۲۸ريال است.
اين شركت در گزارش تلفيقي خود سود عملياتي را 
۱۱هزار و ۵۳۵ميليارد ريال، سود خالص را ۱۰هزار 
و ۱۴۲ميليارد ريال و سود انباشته قابل انتساب به 
صاحبان سهام شركت اصلي را ۱۱هزار و ۶۸۱ميليارد 
ريال اعالم كرده است.در صورت هاي مالي شركت 
اصلي، سود عملياتي ۱۱هزار و ۵۳۵ميليارد ريال، 
س��ود خالص ۱۰هزار و ۱۸۸ميليارد ريال و س��ود 
انباش��ته پايان دوره ۱۱ه��زار و ۵۹۵ميليارد ريال 
اعالم ش��د.»كگهر« در گزارش فعاليت يك ماهه 
منتهي ب��ه ۳۱خرداد۱۳۹۸ ف��روش خود را مبلغ 
۴ه��زار و ۱۲۳ميليارد و ۹۱۱ميلي��ون ريال اعالم 
كرده است و همچنين از ابتداي سال مالي تا پايان 
خرداد۱۳۹۸ مبلغ فروش محصوالت خود را ۲۵هزار 
و ۳۹۱ميليارد و ۷۲۹ميليون ريال اعالم كرده است.

گفتني است؛ اين شركت با توجه به قرارداد جديد 
خود با شركت گل گهر، نرخ نهايي فروش كلوخه 
سنگ آهن را معادل ۷درصد متوسط بهاي فروش 
۳ماهه دوره تحويل شمش فوالد خوزستان و بر 
اساس تفكيك فروش كنسانتره داخلي و صادراتي 
احتس��اب كرده اس��ت.اين ش��ركت درباره نرخ 
خريد مواد اوليه اعالم كرد كه شركت خريد مواد 
اوليه ندارد. مواد اوليه مورد نياز ش��ركت از معدن 
شماره۳ منطقه بوي گل گهر كه براساس قرارداده 
منعقده با سازمان توسعه و نوسازي معادن صنايع 
معدني ايران )ايميدرو( به اين شركت واگذار شده، 

استخراج مي شود.

يك مقام مسوول در سازمان بورس و اوراق بهادار از انتخاب 
اين سازمان به عنوان نهاد قانونگذار در زمينه كرادفاندينگ 
)تامين مالي جمعي( خبرداد و علت اصلي اين انتخاب را 

افزايش شفافيت در معامالت عنوان كرد.
به گزارش مهر، محمدرضا معتمد در خصوص نقش آفريني 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان رگوالتور تامين 
مالي جمعي در بازار س��رمايه، گفت: از مهم ترين عوامل 
انتخاب بازار س��رمايه به عنوان نهاد قانون گذار در زمينه 
كرادفاندينگ )تامين مالي جمعي(، شفافيت در عملكرد 
است؛ چراكه در اين فضا مكانيزم معامالت در بورس شفاف 
بوده و خريدار، فروشنده، نحوه تامين منابع و اطالع رساني 

براي تامين مالي پروژه ها مشخص است.
مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار 
افزود: در اين راس��تا، زيرساخت هاي الكترونيك و بستر 
آنالين براي انجام معامالت در بازار سرمايه به نقطه خوبي 
رسيده و در شرايط كنوني، حدود ۴۰ درصد معامالتي كه 
در اين بازار انجام مي شود، بر مبناي بستر آنالين است؛ 
اين در حالي است كه وجود اين زيرساخت ها و همكاري 
سازمان هايي همچون وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
كه متولي زيرساخت هاي حوزه فناوري اطالعات هستند، 
سبب شده تا پاي كرادفاندينگ به بازار سرمايه باز شود.

وي چهار مدل تامين مال��ي جمعي را مدل هاي مبتني 
بر »اهداء«، »پاداش«، »وام« و »مش��اركت يا مبتني بر 

سهام« عنوان و تصريح كرد: در شرايط كنوني، مدل هاي 
پاداش و اهدا در بازار سرمايه قابليت اجرايي شدن ندارند؛ 
چراكه شكل آنها در قالب صندوق هاي نيكوكارانه است؛ 
به اين ص��ورت كه فرد در آن س��رمايه گذاري مي كند و 
متناسب با آن، از بهره پروژه ها منتفع مي شود يا منفعت 
آن را مي بخشد؛ در حالي كه تامين مالي جمعي با مدل 
مبتني بر وام، بيشتر با مقررات بازار پول همخواني دارد و 
بانك مركزي اين را از جمله فعاليت هايي مي داند كه بايد 

موسسات اعتباري يا بانك ها انجام دهند.
مدير نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان ب��ورس و اوراق 
به��ادار در ادامه در م��ورد ضرورت وجود نه��اد ناظر در 
فرآيند تامين مالي جمعي، اظهار داشت: در دستورالعمل 
كرادفاندينگ )تامين مالي جمعي( مقرر شده كه متقاضي 
از طريق عامل، به تامين مالي اقدام كند؛ اما اگر ركني به 
عنوان ناظر وجود نداشته باشد، در صورت قصور هر يك 
از طرفين اع��م از عامل يا متقاضي، امكان برخورد با اين 
مس��اله در هيات داوري، مقررات تخلفات يا دادگاه هاي 

حقوقي وجود ندارد.
 معتمد ادامه داد: اطالع رساني در زمينه تامين مالي بايد با 
قوت انجام شده و در راستاي ايجاد فرهنگ سرمايه گذاري 
جمعي تالش شود؛ چراكه به شرط فرهنگ سازي و ارايه 
نمونه هاي موفق، چشم انداز روشني از كرادفاندينگ در 

آينده نزديك وجود دارد.

به گفته يك كارشناس بازار سرمايه كه در خصوص پذيره 
نويسي اولين فراصندوق سرمايه گذاري سخت مي گفت، 
در بازار سرمايه فراصندوق يك اصطالح جديد در ادبيات 
مالي و سرمايه گذاري كشور محسوب مي شود كه توجه 

فعاالن بازار سرمايه را به خود جلب كرده است.
به گزارش س��نا، يك تحليلگ��ر بازاره��اي مالي ضمن 
بيان مطلب فوق و با اش��اره به ان��واع مختلف فراصندوق 
سرمايه گذاري گفت: فراصندوق ها شامل فراصندوق هاي 
سرمايه گذاري مشترك، فراصندوق هاي سرمايه گذاري 
پوشش ريسك، فراصندوق هاي سرمايه گذاري خصوصي، 
فراصندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير است و مديران 
سرمايه گذاري بر اس��اس تخصص و اشراف بر بازار، سبد 
بهينه را طراحي و با تحليل متغيرهاي اقتصادي، واحدهاي 
س��رمايه گذاري با پتانسيل سودآوري مناسب را انتخاب 

مي كنند.
پاكدين اف��زود: فراصندوق ها مزاي��اي فراواني دارند كه 
از مهم تري��ن آن  خدم��ات مديريت حرف��ه اي و تحليل 
مضاعف است. با توجه به اينكه فراصندوق ها از گردآوري 
سرمايه و تخصيص منابع در صندوق هاي خرد تشكيل 
ش��ده، بنابراين امكان اس��تفاده از مزاياي يك مجموعه 
سرمايه گذاري بزرگ براي دارندگان آن فراهم مي شود. 
ضمنًا ب��ه دليل حج��م ب��االي س��رمايه فراصندوق ها 
هزينه هاي��ي از قبيل تحلي��ل، بررس��ي، ارزش گذاري، 
خريد و فروش و س��اير هزينه ها در بين س��رمايه گذاران 
سرشكن و براي سرمايه گذار صرفه جويي زيادي به همراه 
خواهد داشت. مديران صندوق هاي سرمايه گذاري براي 
تشكيل سبد سرمايه گذاري مناسب، اقدام به تحليل اوراق 
بهادار مي كنند. در حالي كه مديران فرا صندوق عالوه بر 
تحليل واحدهاي س��رمايه گذاري، اقدام به تحليل سبد 

صندوق هاي سرمايه گذاري مي كنند. لذا با توجه به اينكه 
در فراصندوق ها يك اليه اضافي تحليل اعمال مي شود به 

نظر مي رسد كه از اطمينان بيشتري برخوردار هستند.
اين كارش��ناس بازارهاي مالي ادامه داد: هر پروژه اي كه 
به منظور سرمايه گذاري توس��ط افراد انتخاب مي شود، 
غالبًا با ريس��ك هايي همراه است كه به طور معمول قابل 
پيش بيني نيست. س��رمايه گذاران براي سرمايه گذاري 
در صندوق ها با چالش هايي مواجه هستند، كه با كمك 

فراصندوق ها اين مشكالت كم  شده است.
وي اظهار داشت: فراصندوق مي تواند به دو صورت محدود 
يا بدون محدوديت طراحي ش��ود كه در نوع اول يا همان 
محدود مي تواند تنها در صندوق هايي سرمايه گذاري كند 
كه توسط همان شركت مديريت مي شود درحالي كه در 
نوع بدون محدوديت اين قيد وجود ندارد. در اس��تراتژي 
محدوديت دار فراصندوق منابع مالي خود را در سبدهاي 
دارايي كه توسط شركت خود اداره مي شود سرمايه گذاري 
مي كند به عبارت ديگ��ر دارايي ها در صندوق هاي همان 
شركت مديريت مي ش��ود. در مقابل، در استراتژي بدون 
محدودي��ت، منابع مال��ي فراصن��دوق در صندوق هاي 
خارجي سرمايه گذاري مي شود كه دارايي ها توسط همان 
شركت ها مديريت مي شود و فراصندوق مي تواند نسبت 
به گزارش هايي كه از صندوق  ها دريافت مي  كند به تبيين 
و بررسي عملكرد آن ها بپردازد.پاكدين در انتها گفت: نحوه 
سرمايه گذاري در فراصندوق  ها مانند ساير صندوق هاي 
سرمايه گذاري است و در دو ساختار قابل معامله و مبتني بر 
صدور و ابطال مي تواند فعاليت كند. اگرچه استفاده از روش 
صدور و ابطال يا صندوق هاي قابل معامله مبتني بر سليقه  
است ولي بر اس��اس عملكرد مديريت و چشم اندازهاي 

مديريتي مي توان روش مناسب را انتخاب كرد.

گروه بورس|
در خالل معامالت روز سه شنبه روند صعودي روز هاي 
گذشته در بازار سهام به رغم نوسان شاخص كل بورس 
تهران در ميانه معامالت اين روز تداوم يافت. در اين 
روز نماگ��ر اصلي ب��ورس تهران ك��ه در دقايق اوليه 
معامالت افتي حدودا هزار و ۵۰۰ واحدي را در شاهد 
بود، به مسير صعودي بازگشت در پايان داد و ستدهاي 
روز سه شنبه به ميزان ۰.۱۹ درصد رشد كرد. بر اين 
اساس معامالت روز گذش��ته بورس تهران در حالي 
به پايان رسيد كه دماسنج اين بازار ۶۱۹ واحد رشد 
را به ثبت رساند و در س��طح ۳۲۰ هزار و ۸۱۴ واحد 
متوقف شد. معامالت اين بازار در حالي به اتمام رسيد 
كه ارزش بورس تهران طي اين روز معامالتي از هزار 

و ۱۷۰ هزار ميليارد تومان فراتر رفت.
بر اس��اس آماره��اي معامالتي ط��ي روز قبل اكثر 
ش��اخص هاي بورس با رش��د مواجه شدند به طوري 
كه ش��اخص  قيمت »وزني - ارزش��ي« با ۱۶۶ واحد 
افزايش معادل ۰.۱۹ درصد به ۸۵ هزار و ۹۳۱ واحد، 
ش��اخص كل »هم وزن« با ۸۵۸ واحد رش��د معادل 
۰.۸۹ درصد به ۹۷ هزار و ۴۷۵ واحد، شاخص قيمت 
»هم وزن« با ۵۷۳ واحد افزايش، معادل ۰.۸۹ درصد 
به ۶۵ هزار و ۱۳۹ واحد، شاخص آزاد شناور با ۱۲۴۲ 
واحد رش��د، معادل ۰.۳۳ درصد به ۳۷۷ هزار و ۴۴۲ 

واحد، شاخص بازار اول با ۶۱۷ واحد افزايش معادل 
۰.۲۷ درصد به ۲۳۰ هزار ۲۷۰ واحد و شاخص بازار 
دوم با ۵۰۶ واحد رش��د معادل ۰.۰۸ درصد، به ۶۶۵ 

هزار و ۴۵۴ واحد رسيد.
از س��ويي ديگر ۴ نماد »رمپنا با ۱۹۵ واحد، فوالد با 
۱۶۷ واحد، شخارك با ۱۵۳ واحد و نوري با ۸۳ واحد« 
رشد، بيش��ترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس 

بر جاي گذاشتند.
طي روز سه شنبه بسياري از شاخص هاي صنايع تاالر 
شيشه اي با رش��د مواجه شدند به طوري كه شاخص 
صنايع »محصوالت كاغذ با ۴۳۸۸ واحد صعود معادل 
۴.۷۹ درصد به ۹۵ هزار و ۹۶۶ واحد، س��اير معادن با 
۳۸۱۰ واحد افزايش معادل ۴.۶۷ درصد به ۸۵ هزار و 
۳۹۴ واحد، زغالسنگ با ۴۹۴ واحد رشد معادل ۴.۳۹ 
درصد به ۱۱ ه��زار و ۷۷۰ واحد، محصوالت چرمي 
۵۲۹ واحد افزايش مع��ادل ۴.۰۷ درصد به ۱۳ هزار 
و ۵۶۱ واحد، منس��وجات با ۱۴۷ واحد رشد، معادل 
۳.۳۸ درصد به ۴ هزار و ۵۲۰ واحد، فني مهندسي با 
۷۱ واحد افزايش معادل ۲.۵۳ درصد به ۲ هزار و ۸۹۸ 
واحد، محصوالت فلزي با ۲۰۴۵ واحد رش��د معادل 

۲.۴۷ درصد به ۸۴ هزار و ۸۹۱ واحد« رسيد.
در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي ديروز بازار 
س��هام حكايت از آن دارد كه قيمت سهام نمادهاي 

»غنوش، فرآور، كسرام، كساپا، خفنر، خنصير و وصنا« 
بيش��ترين افزايش قيمت و نمادهاي »دابور، داسوه، 
كگاز، دتماد، دالبر، دارو و دلقما« بيش��ترين كاهش 
قيمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهاي بورس 

به ثبت رسيدند.
به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي روز گذشته در 
بورس تهران، در ۴۰۴ هزار نوبت معامالتي، ۲ ميليارد 
و ۸۳۳ ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۵ هزار و 

۳۸۶ ميليارد تومان در بورس معامله شد.
 در فرابورس نيز روند كلي معامالت تشابه زيادي به 
بورس تهران داشت. در اين روز شاخص كل بازار ياد 
شده مسيري رو به رشد را پيمود و در پايان معامالت 
ضمن تقويت ۶ واحدي به سطح ۴۱۱۶ واحد رسيد.

ارزش روز بازار اول و دوم بورس تهران به بيش از ۲۳۶ 
هزار ميليارد تومان رسيد.روز گذشته معامله گران در 
فرابورس بيش از ۱.۷ ميليارد سهام حق تقدم و اوراق 
مالي در قالب ۲۸۳ هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۰۹۵ 
ميليارد تومان داد و ستد كردند.همچنين نمادهاي 
پتروش��يمي مارون، صنايع كاغذ پ��ارس، توكاريل، 
سرمايه گذاري مس سرچشمه بيشترين اثر تقويتي 
در شاخص فرابورس را داشتند و نمادهاي بيمه كوثر، 
قاسم ايران و ذوب آهن اصفهان بيشترين اثر كاهشي 

در شاخص فرابورس را بازي كردند.

بورس تهران در ميان ۴۷ بازار مختلف توانست با بازدهي 
بي نظير، در مقام نخست قرار بگيرد.

به گزارش س��نا، ش��اخص تدپيك��س بورس ته��ران به 
عنوان متغير اصلي اين بازار توانس��ت علي رغم فشارهاي 
اقتصادي وارده بر اثر تحريم هاي يكجانبه غرب با بازدهي 
۹۷.۴درصدي از ابتداي س��ال ميالدي )۱۱ دي ۹۷( تا به 
حال، در رتبه نخست پربازده ترين بازار سهام دنيا قرار بگيرد.

بر اساس اين گزارش، از ميان ۴۷ بازار برتر در دنيا، شاخص 
تدپيكس، تنها متغيري بود كه توانس��ت در ميان رقيبان 
ديگر قد علم كند و با پشت سرگذاشتن بازارهاي ديگر و با 
اختالف بسيار زياد، در صدر جدول بازدهي دنيا بايستند و 

نام پر بازده ترين بازار سهام دنيا را به خود اختصاص دهد.
اين در حالي است كه، پس از شاخص تدپيكس بورس تهران، 
با اختالف بسيار زياد بورس روسيه با ۳۴.۶ درصد بازدهي 
رتبه دوم را به دست آورد. رتبه سوم نيز به بورس اتريش با 
بازدهي ۲۸.۹ درصدي تعلق گرفت.جنگ هاي تعرفه اي 
ميان امريكا و چين و اوضاع نا به س��امان اقتصادي در دنيا 
موجب شد بازارهاي جهاني يكي پس از ديگري با بازدهي 
منفي در اين مدت همراه شوند.افت شاخص بازارهاي جهاني 
در پي نگراني از آينده اقتصادي دو ابر قدرت، موجب شد روند 

توسعه اقتصادي در دنيا با كندي همراه شود .

  منفي ترين بورس هاي جهان
بر اس��اس اين آمار، منفي ترين ب��ورس در ميان بازارهاي 
جهاني به بورس نيجريه و شاخص NSE۳۰ تعلق گرفت كه 
از ابتداي سال ميالدي تاكنون با بازدهي ۱۹.۸- درصدي، 
منفي ترين بازار س��هام جهان لقب گرفت. در همين بازه 
 زماني، پس از نيجريه، بازار س��هام بلغارس��تان و شاخص

 BSE SOFIX ب��ا بازدهي ۸.۱- درص��دي در رتبه دوم و 

بورس مالزي و شاخص FTSE MALAYSIA KLCIبا 
بازدهي ۷.۹- درصدي در رتبه س��وم قرار گرفتند.از سوي 
ديگر، شاخص هاي مطرح در بازارهاي جهاني در اين بازه 
زماني نتوانستند عملكرد مناسبي را به ثبت برسانند.در اين 
ميان، شاخص داوجونز امريكا با بازدهي ۲۰.۳ درصدي در 
۱۱ ماه گذشته رو به رو شد و شاخص داكس آلمان توانست 
در اين مدت زمان، بازدهي ۲۵.۴ درصدي را از آن خود كند.
بر اين اساس، شاخص فوتسي لندن در ۱۱ ماه گذشته تنها 
۹.۲ درصد بازدهي داشت و شاخص كك در بورس پاريس 
نيز با بازدهي ۲۴.۸ درص��دي به پرونده معامالتي ۱۱ ماه 

گذشته خود خاتمه داد.
چين با اوضاع نا به س��امان اقتصادي و با وجود جنگ هاي 
تعرفه اي با امريكا از ابتداي سال ميالدي تاكنون توانست 
رشد ۱۵.۲ درصدي شانخص شانگهاي را شاهد باشد و كشور 

تركيه با وجود آشفتگي هاي متعدد در روابط سياسي خود با 
امريكا با افزايش ۱۷.۱ درصدي شاخص BIST با سال ۲۰۱۹ 

ميالدي خداحافظي كرد.
در مي��ان بازارهاي خاورميانه نيز، ش��اخص تداول بورس 
عربستان س��عودي در اين بازه زماني تنها توانست با رشد 
۱ درصدي همراه شود و بورس عمان بازدهي ۶- درصدي 
را از خود به جاي گذاش��ت.بورس قطر با شاخص QE نيز 
بازدهي ۱- درصدي را به ثبت رساند و بازار ابوظبي با رشد 
۲.۴ درصدي شاخص ابوظبي، مواجه شد.بورس پاكستان 
كه س��ابق بر اين، يكي از پربازده تري��ن بورس هاي جهان 
نام داشت در اين مدت توانست تنها ۶ درصد بازدهي را به 
 س��هامداران خود اعطا كند و بورس بحرين نيز با شاخص

 BAHRAIN ALL SHARE رشد ۱۴.۲ درصدي را در 
اين بازه زماني از خود به يادگار گذاشت.

مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس:  مروري بر معامالت بورس و فرابورس
پاي »كرادفاندينگ« به بازار سرمايه باز شد

فرا صندوق، ابزار مطلوب مديريت ريسك

شاخص بورس 19‚0درصد ديگر رشد كرد

بورس تهران پر بازده ترين بورس جهان شد



تشكلها6اخبار

نگراني بخش خصوصي از فشارهاي جديد مالياتي

وقتيآمارهاياشتباه،معيارفشارمالياتيميشود
بودجه 99 بدون اتكا به نفت در بخش جاري بسته شده 
است. ش��رايط اقتصادي كشور هم به گونه اي نيست كه 
بتوان چندان روي درآمد نفتي حس��اب ك��رد و دولت 
چش��م اميد خود را به درآمدهاي مالياتي بس��ته است. 
صحبت هاي دولتمردان نيز نش��ان مي دهد كه چندان 
اميدي به دريافت ماليات از بخش هايي كه در سال هاي 
قبل از پرداخت ماليات معاف محسوب مي شدند نيست. 
مبارزه با فرار مالياتي نيز در سال هاي گذشته در دستور 
كار بوده است اما هيچ گاه در عمل نتوانست طرحي موفق 
باشد. با در نظر گرفتن تمامي اين موارد به نظر مي رسد قرار 
است در سال 99 بيشترين فشار بر روي شركت هايي كه 
پرونده مالياتي روشني دارند بيايد. با اين وجود وضعيت 
اقتصادي به گونه اي نيست كه شركت ها بيش از اين توان 
پرداخت ماليات داشته باشند. نگاهي به وضعيت اقتصاد 
نشان مي دهد شايد روي ورق اوضاع چندان بد نباشد اما 
در بخش واقعي اقتصاد ركود كامال احس��اس مي شود و 
شركت ها نگران هستند كه سياست هاي مالي دولت منجر 

به گسترش ركود شود.

  كي�ك اقتصاد بزرگ تر نش�ده ك�ه ماليات 
بيشتر شود

محمود تواليي رييس كميس��يون ماليات، كار وتأمين 
اجتماعي ات��اق ايران با اش��اره ب��ه رويكردهاي جديد 
ماليات ستاني دولت در بودجه 99 عنوان كرد: باور ما اين 
اس��ت كه كيك اقتصاد و بنگاه هاي اقتصادي به ويژه در 
سال 9۸ بزرگ تر نشده است؛ چراكه در سال 9۷ برخي 
از بنگاه هاي اقتصادي به دليل جهش نرخ ارز س��ودهاي 
بااليي كسب كردند. اما در سال 9۸ بنگاه هاي عمدتا با ركود 
سنگيني مواجه اند ودرآمدها نيز براساس شاخص هاي 
اقتصادي و حتي پيش بيني هاي صورت گرفته نش��ان 
مي دهد كه اين بنگاه هاي اقتصادي سودآور نبوده است؛ 
حال اگر ماليات ستاني در اين بخش افزون تر شود، اين امر 
مي تواند منجر به تضعيف بنگاه ها شود كه با سياست هاي 
بلندمدت دولت در ارتباط با حفظ اشتغال و رونق توليد در 
تضاد است. او با بيان اينكه دولت حوزه هاي جديد مالياتي 
را ترسيم كرده، اظهار كرد: اما چنانچه در اين بخش ها تورم 

زدايي نشود، مي تواند منجر به فقير شدن مردم شود. يعني 
ماليات از اش��خاصي اخذ شود كه نسبت به تورم موجود 
درآمد پاييني دارند، اين امر موجب فقير ترشدن اين افراد 
در شرايط كنوني خواهد شد. بنابه اظهارات تواليي، اگر 
تورم زدايي از درآمدهاصورت نگيرد، آسيب جدي به كسب 

و كارها ومعيشت مردم وارد خواهد شد. 

  هزينه هاي جاري دولت بايد كم شود
رييس كميسيون ماليات، كار و تأمين اجتماعي اتاق ايران 
در ادامه بيان كرد: دولت اگر مي خواهد دولت بودجه سال 
آتي خود را بدون درآمدهاي نفتي ببندد، بايد از يكسو به 

فكر روش هاي جايگزين درآمدي باشد كه براي او منابع 
مالي پاي��داري را خلق كندو از س��وي ديگر، بايد به فكر 
كاهش هزينه هاي جاري خود باشد. او در ادامه مي افزايد: 
زماني نماگرهاي آماري، رشد اقتصادي را منفي گزارش 
مي دهند، يعني بنگاه هاي اقتص��ادي در حال كوچك 
شدن و رو به تعطيلي هستند. اين بدان معناست كه توليد 
رو به كاهش و س��فره هاي مردم در حال كوچك شدن 
اس��ت. حال در چنين شرايطي اگر سفره دولت يا همان 
هزينه هاي جاري دولت كاهش نيابد، قطعا شاهد تعميق 
ركود و مشكالت جديدي خواهيم بود. از همين رو، تواليي 
بر اين باور است كه دولت بايد هزينه هاي خود را كاهش 

داده و از سوي ديگر، به دليل كاهش درآمدهاي نفتي، در 
بودجه آتي به دنبال روش هاي ديگري براي جذب منابع 
پايدار باشد كه ماليات ستاني به شيوه عادالنه به يكي از 

اين روش ها است. 

  واگذاري ه�اي دول�ت هزين�ه حق�وق را 
كاهش نداد

رييس كميسيون ماليات، كار وتأمين اجتماعي اتاق ايران بر 
اين موضوع را نيز مورد اشاره قرار مي دهد كه دولت هنوز بسيار 
چاق اس��ت؛ حتي با وجود واگذاري ها و برون سپاري هايي 
كه در بدنه دولت صورت گرفته، اما عمال از نيروهاي انساني 

دولت كاسته نشده و همچنان حقوق دريافت مي كند. خب 
اين يعني بار مالي اضافي كه بر روي دوش دولت سنگيني 
مي كند. او مي گويد: دولت با معضل پرداخت حقوق كارمندان 
خود مواجه است، اما متاسفانه شاهد تزريق نيروهاي جديد 
به بدنه دولت هستيم. برهمين اساس و به گفته اين فعال 
اقتصادي، بايد جلوي بزرگ شدن دولت گرفته شود و خود 
دولت هم بايد يك بازنگري جدي در هزينه هاي خود انجام 
دهد. همچنين بنابه گفته ه��اي تواليي، فعاالن اقتصادي 
معتقدند ماليات يكي از اركان اساسي اقتصادي كشور است 
و بايد تامين شود. اما ديدگاه ها در خصوص نحوه وصول اين 
ماليات متفاوت است. به ويژه در مورد نحوه وصول ماليات بر 
ارزش افزوده كه اصرار داريم اگر اين نوع ماليات اصالح نشود 
براي توليد مشكالتي به وجود خواهد آورد و توليد را زمين گير 
خواهد كرد.  رييس كميسيون ماليات، كار وتأمين اجتماعي 
اتاق ايران همچنين با بيان اينكه در هر جاي دنيا كه ماليات 
بر ارزش افزوده اجرا مي شود، ماليات هاي مستقيم نيز كاهش 
داشته، گفت: اما از زماني كه قانون ماليات بر ارزش افزوده به 
شكل فعلي اجرا ش��ده، قانوني وضع نشده است كه ميزان 

ماليات مستقيم تعديل شود.

  تغيير رويكرد تنها مربوط به اعداد بودجه نيست
دولت در بودجه 99 بحث نفت زدايي را مطرح مي كند. اين 
بحث مساله بسيار مثبتي است اما موضوع اصلي اين است 
كه نفت زدايي صرفا در اعداد و ارقام بودجه نيست بلكه در 
روح بودجه و تفكر غالب بر آن بايد وجود داشته باشد. زماني 
كه بحث نفت زدايي مطرح مي شود يعني درآمد دولت نه 
يك منبع خدادادي در اختيار دولت بلكه جيب مردم است. 
در كشورهايي كه بر اساس ماليات دولت اداره مي شود رفتار 
دولت ها نيز در هزينه كردن بودجه متفاوت است. در اقتصاد 
ايران هميش��ه به دليل اينكه دولت بودجه خود را از نفت 
دريافت مي كرد نيازي به پاسخگويي درباره محل هزينه ها 
احساس نمي شد. اما اگر قرار است امروز از ماليات بودجه 
جاري پرداخت شود طبيعتا بايد اين هزينه ها براي مصارف 
مورد تأييد ماليات دهنده ها پرداخت شود. اين مساله اي 
اس��ت كه هنوز دولت به آن واقف نيست و صرف پرداخت 

هزينه از ماليات را به نوعي نفت زدايي از بودجه مي داند.

نماينده اتاق بازرگاني تهران در شوراي جهاني گواهي مبدا مطرح كرد

افزايش صدور گواهي مبدا به كشورهاي همسايه از سوي ايران
جلسه شوراي بين المللي گواهي مبدا در پاريس، برگزار شد 
و نماينده اتاق بازرگاني تهران نيز كه به دعوت از فدراسيون 
جهاني اتاق هاي بازرگاني بين المللي )ICC-WCF( در 
اين گردهمايي حضور يافت، گزارشي از آخرين دستاورد ها 
و عملكرد اتاق تهران در حوزه صدور گواهي مبدا به اعضاي 

اين شورا ارايه كرد.
از زمان الحاق ايران به عنوان چهاردهمين كشور به زنجيره 
اعتبارسنجي صدور گواهي مبدا بين المللي در فدراسيون 
جهاني اتاق هاي بازرگاني بين المللي در تير ماه 1395 تا ماه 
اخير، نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در جلسات دوره اي 
اين شورا شركت و ضمن كسب آگاهي از آخرين تغيير و 
تحوالت در فرآيند صدور اين سند تجاري، مشكالت اتاق 
تهران به عنوان مرجع صادركننده سند و نيز اعضاي آن 
را به عنوان صادركنندگان كاال و خدمات با سازمان هاي 
مخاطب كه عمدتًا گمركات مقصد، بانك ها و ... هستند، 

مطرح و پيگيري كرده اند.
 

  اهمي�ت طراح�ي خدم�ات جدي�د  براي 
اتاق هاي بازرگاني

در اي��ن گردهماي��ي بين المللي، پيتر بيش��اپ، رييس 
شوراي بين المللي گواهي مبدا ICC-WCF  در حضور 
نمايندگان اتاق هاي بازرگاني 34 كشور از جمله، انگلستان، 
هلند، بلژيك، برزيل، بلغارستان، چين، استوني، فنالند، 
فرانسه، ايران و...، گزارشي از جلسه پيشين اين شورا در 
برزيل و برنامه هاي جلس��ه جاري در پاريس ارايه كرد. او 
همچنين در خصوص خدمات فعلي اتاق هاي بازرگاني 
كه عموما در حوزه شبكه سازي، تجارت و سرمايه گذاري، 

ترويج و بازاريابي، ارايه اطالعات و گزارش��ات اقتصادي، 
مشاوره و آموزش است، سخن گفت.

بيشاپ در ادامه با اشاره به اينكه تغيير نيازهاي جاري تجار و 
انتظارات آنها از خدمات اتاق هاي بازرگاني، توسعه فناوري 
و اختالالت احتمالي منتج از آن بر نيازهاي اعضاي اتاق ها 
تاثيرگذار است، گفت: تعريف خدمات و فرصت هاي جديد 
براي اتاق ها از طريق ايجاد مدل پاس��خگويي از اهميت 
بس��زايي برخوردار بوده و باي��د محورهايي چون تغيير 
س��اختار اتاق در جهت بهبود عملكرد و توسعه ارتباط با 
اعضا، شناس��ايي مدل هاي جدي��دي از عضويت، ايجاد 
جريان هاي درآمدي متنوع و بهينه در اتاق ها و استفاده از 

فناوري اطالعات را در برگيرد.
 

  امكان ارايه مشاوره به اتاق هاي بازرگاني
سپس لوك دارداد، رييس گروه ويژه پيگيري گواهي مبدا 
الكترونيك��ي )eCO( توضيحاتي را در خصوص آخرين 
اهداف تعريف شده در اين كارگروه و امكانات در نظر گرفته 
شده براي اعضاي شورا ارايه كرد. او با اشاره به لزوم افزايش 
سطح پذيرش گواهي مبدا الكترونيكي توسط ذينفعان از 
جمله س��ازمان هاي گمركي، بانك ها، شركت هاي بيمه 
و واردكنندگان، يكي از راه هاي دس��تيابي به اين هدف 
را اس��تفاده از فرصت هاي ديدار با ادارات گمركي س��اير 

كشورها دانست.
دارداد همچنين از ايجاد امكاناتي چ��ون ارايه اطالعات 
و مش��اوره به اتاق هاي بازرگاني، به ويژه اعضاي شوراي 
گواهي مبدا در خصوص گواهي مبدا الكترونيكي و اجراي 
آن، ام��كان حضور اتاق هاي بازرگاني جهت ش��ركت در 

جلسات فني و غيرعلني گواهي مبدا الكترونيكي و امكان 
مش��اركت اتاق هاي غيرعضو در كارگ��روه گواهي مبدا 
الكترونيكي جهت بررسي ظرفيت عضويت آنها خبر داد.

پ��س از آن سرپرس��ت هاي منطقه اي ش��ورا در آس��يا، 
كشورهاي فرانس��ه زبان، اروپا، خاورميانه و خليج فارس، 
امريكاي جنوبي و نيز نمايندگان كش��ورهاي مختلف، 
ضمن ارايه پيشرفت پروژه صدور گواهي مبدا الكترونيكي 
در كشور خود، از اقدامات و فعاليت هاي خود در خصوص 
تالش براي جذب اتاق هاي بازرگاني بيشتر براي عضويت 

در اين زنجيره گزارشاتي را در جلسه عمومي ارايه دادند.
 

  افزايش صدور گواهي مبدا  به كشورهاي 
همسايه

در اين نشست، حسام الدين حالج، معاون امور بين الملل 
اتاق تهران، نيز به كاهش آمار كلي گواهي هاي صادره به 
سبب اعمال تحريم هاي جديد اشاره كرده و توضيح داد: 
به رغم كاهش آمار كلي صدور گواهي مبدا توس��ط اتاق 
بازرگاني تهران، روند صدور گواهي مبدا به كش��ورهاي 

همسايه افزايش داشته است.
او ابراز امي��دواري كرد كه با امض��اي توافقنامه جديد با 
اتحاديه اوراسيا و پيوستن ايران به اين پيمان اقتصادي، 
سطح مراودات تجاري با اعضاي اين پيمان افزايش پيدا 
كند. نماينده اتاق بازرگاني تهران در اين نشست، همچنين 
از عدم پذيرش گواهي هاي مبدا الكترونيكي اتاق از سوي 
گمركات روسيه انتقاد كرد كه پيتر بيشاپ، رييس شورا، 
خطاب به نماينده كش��ور روس��يه، خواس��تار بررسي و 

پيگيري اين مساله شد.

   از اهميت گواهي مبدا كاسته  مي شود
همچنين در ادامه اين نشست مارتين وندرويد، نايب رييس 
 GENESIS شورا گزارشي در خصوص پروژه موسوم به
ارايه كرد. او با اشاره به اينكه اتاق هاي بازرگاني در سراسر 
جهان مسوول صدور گواهي مبدا بوده و اتاق هاي بازرگاني 
در روند صدور گواهي مبدا به مقررات واردات كش��ورها 
بسيار وابسته هس��تند، گفت: با اينكه گواهي مبدا سند 
مهمي در تجارت بين المللي محس��وب  مي شود، اما در 
دهه هاي پيش رو از اهميت اين موضوع به مرور كاس��ته 
خواهد شد. به عنوان نمونه در سال هاي اخير در عربستان 
سعودي الزامي به صدور گواهي مبدا در صورت درج »محل 
ساخت كاال در فاكتور فروش« نيست. همين طور بر اساس 
برخي قراردادهاي آزاد تجاري، صادركننده خود شخصا 

ملزم است صورتحساب خود را اظهار كند.
او افزود: الزم به ذكر اس��ت با حذف گواهي مبدا، قوانين 
مربوط ب��ه گواهي مبدا يا ني��از به گواه��ي در مبادالت 
بين المللي و همين طور پيچيدگي قوانين گواهي مبدا در 
تجارت بين المللي حذف نخواهد شد. در واقع با افزايش 
تعداد قراردادهاي تجارت آزاد در سراسر جهان، پيچيدگي 
قوانين مذكور براي صادركنن��دگان و واردكنندگان به 
مراتب افزايش خواهد ياف��ت. همچنين جامعه تجارت 
بين المللي بايد اين مورد را در نظر بگيرد كه با حذف نقش 
طرف سوم يعني اتاق هاي بازرگاني در صدور گواهي مبدا 

از اعتبار اظهار فاكتور يا گواهي مبدا كاسته خواهد شد.«
نايب رييس ش��وراي گواهي مبدا با بيان اينكه اتاق هاي 
بازرگاني با برخورداري از ش��بكه مي��ان اتاق ها به عنوان 
متخصص اين امر در نظر گرفته  مي شوند، توضيح داد: با 

شروع به كار زنجيره تاييد گواهي مبدا بين المللي توسط 
اتاق بازرگاني بين المللي و س��ازمان تجارت جهاني، اين 
فرصت به اتاق هاي بازرگاني داده  مي ش��ود تا از اين سند 
به عن��وان كااليي منحص��ر به فرد كه فقط توس��ط اين 
سازمان تاييد  مي شود، بهره برداري كند. او گفت: در پروژه 
GENESIS، صادركنندگان در صورت تمايل  مي توانند 
صورتحساب خود را به صورت آنالين به اتاق بازرگاني اظهار 
كنند. در صورت تاييد اتاق بازرگاني، مدارك ايشان از اعتبار 
بيشتري برخوردار خواهد شد. البته الزم به ذكر است كه 
در وهله اول اين خدمات به صورت داوطلبانه خواهد بود. 

به گفته وندرويد، اتاق بازرگاني بين الملل يك سيس��تم 
متمركز به منظور بهره برداري اتاق هاي بازرگاني سراسر 
دنيا با هدف تقويت نقش اتاق ها براي ارايه خدمات جديد، 
تس��هيل در تج��ارت و كاهش مس��ووليت قانوني براي 
واردكننده را راه اندازي كرده است. او تاكيد كرد كه اكنون 
بهترين زمان براي ارتقاي خدمات جديد است، به ويژه كه 

در آينده نياز كمتري به صدور گواهي مبدا خواهد بود.
 او افزود: با توجه به كاهش درخواست صدور گواهي مبدا 
در سال هاي پيش رو، اين مساله به تدريج بر اتاق ها تاثير 
منفي خواهد داش��ت و در نتيجه رواب��ط ميان اتاق هاي 
بازرگاني رو به افول خواهد رفت. در عين حال، پيچيدگي 
تجارت افزايش خواهد يافت. در نتيجه بنگاه هاي كوچك 
و متوسطي كه نياز به خدمات حمايتي اتاق هاي بازرگاني را 
دارند، دستشان كوتاه خواهد شد. در پايان نشست پاريس 
از تقويم جلسات آتي گواهي مبدا رونمايي شد كه به موجب 
آن اعالم شد جلسه آينده شوراي بين المللي گواهي مبدا 

در آوريل 2020 در دوحه قطر برگزار خواهد شد.

در همايش روز اقتصاد سنگال مطرح شد

نياز سنگال به واردات، فرصت مناسبي براي بخش خصوصي ايران است
همايش روز اقتصاد سنگال به همت معاونت بين الملل اتاق 
ايران برگزار شد؛ در اين همايش محمدرضا كرباسي، معاون 
امور بين الملل اتاق ايران، آمادو سو، سفير سنگال در ايران، 
محمدرضا دهشيري سفير جديد ايران در سنگال و حسن 
خسروجردي رييس اتاق مشترك ايران و آفريقا سخنراني 
كردند. در ابتداي اين نشست كه با حضور فعاالن اقتصادي 
در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران برگزار 
شد، محمدرضا كرباسي درباره فرصت هاي همكاري هاي 

اقتصادي و سرمايه گذاري در كشور سنگال سخن گفت.
كرباسي با اشاره به موقعيت جغرافيايي جمهوري سنگال 
در غ��رب آفريقا و ثبات سياس��ي و اقتصادي اين كش��ور 
گفت: س��نگال يكي از دروازه هاي مهم ورود به بازار 200 
ميليون نفري آفريقا است. بندر مهم داكار از بسترهاي مهم 
سرمايه گذاري و رشد اقتصادي و توسعه روابط اقتصادي 
اين كشور با ديگر كشورها است. به گفته كرباسي، باتوجه 
به روابط خوب سياسي ايران و سنگال و اينكه سنگال عضو 
اتحاديه اقتصادي و پول��ي آفريقاي غربي )UEMOA( و 
عضو اتحاديه آفريقا است، اهميت اين كشور را در توسعه 
روابط اقتصادي با ايران چند برابر مي كند. كرباس��ي ادامه 
داد: فرصت هاي همكاري با س��نگال در حوزه هاي متعدد 
با توجه به ظرفيت هاي موجود در حوزه صنعت، خدمات 
فني و مهندس��ي، خدمات عمراني، راه وساختمان سازي، 
نفت و گاز، مواد غذايي، مشتقات نفتي و پتروشيمي وجود 
دارد. همچنين درزمينه گردشگري سالمت، توليد برنج، 
كشت فراسرزميني، دارو، تجهيزات پزشكي، كشاورزي و 

ماشين آالت صنعتي از ظرفيت هاي بالقوه همكاري است. 
س��نگال هم مي تواند بخش��ي از نياز ايران به محصوالت 
كشاورزي، معدني و فلزات گرانبها، قهوه و كاكائو را تأمين 

كند. 
معاون بين الملل اتاق ايران با اش��اره به موقعيت ايران در 
خاورميانه و زيرس��اخت هاي موجود در حوزه حمل ونقل 
ريلي، بنادر تجاري واقع در خليج ف��ارس و درياي عمان و 
غيره گفت :ايران مي تواند زمينه ارتباط سنگال با بازار چند 
صدميليوني كشورهاي واقع در منطقه آسياي ميانه و قفقاز، 
افغانستان، عراق و روسيه با صدور اقالم كشاورزي و معدني و 
شيالت را فراهم كند. سنگال به عنوان كشور مهم در منطقه 
غرب آفريقا مي تواند به عنوان دروازه ورود ايران به بازارهاي 
غرب آفريقا ايفاي نقش كند. با توجه به واردات س��نگال و 
توليد ايران، دو كشور در كنار هم مي توانند به عنوان مكمل 
اقتصادي عمل كنن��د؛ اين همكاري در حوزه هاي متعدد 
كشاورزي، صنعت، سدسازي، ساختمان سازي و توسعه 
زيربنايي و مع��ادن و نفت فرصتي براي س��رمايه گذاري 

شركت هاي ايراني در اين كشور است.
ايران با حضور در سنگال اهداف برد-برد را دنبال مي كند. 
ايجاد اشتغال براي جمعيت تحصيل كرده دو كشور موضوع 
موردعالقه دو كش��ور براي همكاري اس��ت. البته به رغم 
اشتراكات و همسويي سياس��ي، باوجود ظرفيت فراوان، 
روابط اقتصاد در سطح مطلوب نيست و بايد به ظرفيت هاي 
گسترده دو كشور توجه شود. كرباسي در ادامه براي بهبود 
روابط اقتصادي دو كشور ايران و سنگال چند پيشنهاد مطرح 

كرد: كشت فراسرزميني و همكاري درزمينه توليد برنج با 
توجه به واردات برنج توسط سنگال، بررسي امكان تهاتر كاال 
با توجه به عدم امكان مبادله پولي و بانكي بين دو كش��ور، 
توسعه همكاري درزمينه افزايش توليد خودرو در سنگال، 
سرمايه گذاري شركت هاي ايراني در بخش هاي موردنياز 
سنگال ازجمله داروسازي، بهداشت و درمان، صنايع برق 
و آب، كش��اورزي و محص��والت غذايي، حمل ونقل، نفت 
و پتروشيمي و خدمات فني و مهندسي و درنهايت تبادل 
هيات هاي تجاري بين دو كشور و حضور در نمايشگاه ها كه 
مي تواند سطح همكاري و آگاهي اقتصادي فعاالن اقتصادي 

دو كشور را از ظرفيت هاي موجود باال ببرد.

  نفت و مسكن  فرصتي براي سرمايه گذاران 
ايراني

آمادو سو، سفير سنگال در تهران از فرصت هاي سنگال براي 
سرمايه گذاران ايراني گفت. او با اشاره به همسويي ايران و 
سنگال در همكاري هاي بين المللي و سياسي گفت: با آقاي 
قشقاوي سفير قبلي ايران در سنگال به اين نتيجه رسيده 
بوديم كه بايد از ظرفيت همكاري سياسي براي بهبود روابط 
اقتصادي بهره بگيريم و اميدواريم بعد از اين با آقاي دهشيري 
به اين همكاري ادامه دهيم. او به س��ابقه همكاري ايران و 
سنگال درزمينه توليد خودرو اشاره كرد و گفت كه سنگال 
از سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي ايراني در همه حوزه ها 
استقبال مي كند. به گفته آمادو س��و، سنگال دروازه ورود 
به بازار 300 ميليون نفري غرب آفريقا است و اين فرصت 

مناسبي براي سرمايه گذاران ايراني است كه به بازارهاي غرب 
آفريقا دسترسي داشته باشند. يكي از ظرفيت هايي كه سفير 
سنگال به آن اشاره كرد، كشف ميادين نفت و گاز در سنگال 
است كه شركت هاي ايراني مي توانند با توجه به تجربه كاري 
خود در اين زمينه ها همكاري كنند. به گفته آمادو س��و 
زمينه دوم همكاري استفاده از ماشين آالت كشاورزي 
ايراني در سنگال است كه اپراتورهاي سنگالي به راحتي 
مي توانند از آن بهره بگيرند. او با گفتن اينكه من فراخوان 
ساده اي را در ميان فعاالن اقتصادي مطرح مي كنم، ادامه 
داد: از فعاالن اقتصادي ايراني مي خواهم توجه ويژه اي 
به سنگال داشته باش��ند؛ اين توجه به معناي توجه به 
15 كشور واقع در غرب آفريقا است. به گفته آمادو سو، 
يكي از موضوع هاي موردعالقه رييس جمهوري سنگال 
توجه به شهرك سازي و ساخت پروژه هاي مسكن است 
كه قرار اس��ت 100 هزار واحد مسكوني جديد ساخته 
شود. اين فرصت خوبي براي همكاري با ايراني ها است و 
ايراني ها مي توانند در كنار ديگر كشورها از فرصت هاي 
س��رمايه گذاري از طري��ق مناقصه ها اس��تفاده كنند. 
همچنين در كنار اين شهرك، در حوزه ساختمان هاي 
لوكس مثل هتل سازي، ويالسازي، مجتمع هاي تجاري 
و مال ها همكاري كنند. او با اشاره به اينكه براي همكاري 
با سنگال سرمايه گذارها هيچ ريسك و تهديد سياسي 
ندارند، گفت: البته مشكالتي در زمينه نبود پرواز مستقيم 
به سنگال و ايران، مراودات بانكي و مالي وجود دارد كه 

مي توان براي ايجاد زيرساخت هاي آن گفت وگو كرد.

  صدور ويزاي سنگال براي فعاالن اقتصادي 
تسهيل شده است

در ادامه اين نشس��ت محمدرضا دهش��يري، سفير جديد 
اي��ران در داكار از موقعي��ت جغرافيايي و ثبات سياس��ي 
س��نگال گفت.او با اشاره به چند س��فر محمدجواد ظريف 
به س��نگال گفت كه در آن س��فرها وزير امور خارجه ايران 
چند خواس��ته از رييس جمهوري س��نگال مط��رح كرده 
بود: حمايت دو كش��ور از مناس��بات بانكي و فراهم كردن 
زيرساخت ها براي سرمايه گذاري، اعطاي رواديد به اتباع و 
فعاالن اقتصادي ايراني، تصويب و عملياتي كردن اجتناب از 
اخذ ماليات و معافيت هاي گمركي از كاالهاي ايراني و تمديد 
قرارداد ايران خودرو براي معافيت هاي مالياتي به مدت 5 سال. 
سفير سنگال در ايران در پاسخ به دهشيري گفت كه با موافقت 
رييس جمهور كشورشان به ايراني ها و فعاالن اقتصادي ايران 
در چهار س��اعت و بدون اخذ هزينه ويزا صادر مي ش��ود. او 
گفت كه براي معافيت هاي مالياتي به دليل اينكه سنگال 
 )UEMOA( عضو اتحاديه اقتصادي و پولي آفريقاي غربي
است به تنهايي نمي تواند درباره اين موضوع تصميم بگيرد 
اما مي تواند زمينه اي را فراهم كند تا ايران با كميته اقتصادي 
اين اتحاديه مذاكره كند. همچنين آمادوسو از اعالم آمادگي 
كش��ورش براي امضاي توافق همكاري درزمينه ش��يالت 
صنعتي با ايران سخن گفت. بعد از آن حسين خسروجردي، 
رييس اتاق مش��ترك ايران و آفريقا از اعالم آمادگي بخش 
خصوصي ايران ب��راي همكاري در حوزه صنايع نفت، گاز و 

پتروشيمي و خدمات فني و مهندسي خبر داد.
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همكاري  بخش خصوصي ايران 
و ايتاليا بايد افزايش يابد

هيات اقتصادي و تجاري اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و ايتاليا به سرپرستي احمد پورفالح، رييس 
اين اتاق و با حضور مديران ش��ركت هاي فعال در 
حوزه هاي نساجي، چرم، دباغي، لوازم آرايشي، طال، 
جواهر و سازندگان عينك و ساختمان، به ميالن 
اعزام شد. نشست مش��ترك اين هيات با تجار و 
فعاالن اقتصادي ايتاليا، با حضور حميد بيات، سفير 
ايران در ايتاليا، سركنس��ولگري ايران در ميالن، 
رييس و دبيركل اتاق ايران و ايتاليا و دبيركل اتاق 
ايتاليا و ايران برگزار ش��د و ظرفيت هاي تجاري 
هردو كشور در شرايط تحريم مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت. احمد پورفالح، رييس اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و ايتاليا در اين نشس��ت با اشاره به 
اينكه اتاق ايران و ايتاليا قديمي ترين و بزرگ ترين 
اتاق مشترك ايران با يك كش��ور اروپايي است، 
گفت: اين اتاق در حال حاضر داراي بيش از 5 هزار 
عضو ثبت شده است و به كمك اتاق خواهرخوانده 
خود، يعني اتاق ايتاليا در رم سعي مي كند ضمن 
رفع مسائل و مشكالت فعالين اقتصادي دو كشور، 
سطح مبادالت تجاري بين دو كشور را حفظ  كند و 
افزايش دهد. پورفالح ادامه داد: ركوردهاي باالي به 
دست آمده در حفظ و گسترش مبادالت اقتصادي 
ميان اي��ران و ايتاليا به ويژه در س��ال هاي تحريم 
نش��ان دهنده عالقه فعاالن اقتصادي دو كش��ور 
است هرچند ترديدي نيست كه تحريم ها بر روند 
فعاليت هاي اقتصادي تأثير گذاشته و ركوردها را 
نسبت به سال هاي نه چندان دور كه ايتاليا شريك 
اول ما در اروپا بود، كاهش داده است. او با تأكيد بر 
اينكه ما اطمينان داريم كه محدوديت ها در آينده 
رفع شده و حجم فعاليت هاي صنايع دو كشور و 
ركوردهاي قبلي تجديد خواهد شد، گفت: ما اينجا 
هستيم كه تا عادي شدن شرايط، راه هاي حفظ و 
توسعه مبادالت تجاري خود را زنده نگه داريم و به 
شما اطمينان مي دهيم كه اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و ايتاليا با استفاده از همراهي و همكاري اتاق 
ايتاليا - ايران و پشتيباني اتاق ايران، سعي خود را 
به كار مي برد كه مش��كالت فعاالن اقتصادي دو 
كشور را به حداقل برس��اند تا از اين مرحله عبور 
كني��م. در ادامه حميد بيات، س��فير ايران در رم، 
با اش��اره به روابط تاريخي و محك��م ميان ايران و 
ايتاليا و حمايت مقامات تجاري دو كش��ور از اين 
روابط، گفت: فعاليت بخش خصوصي دو كش��ور 
بايد افزايش پيدا كند و س��فارت ايران در رم براي 
مساعدت و پشتيباني همه جانبه از تجار ايراني و 
ايتاليايي آمادگي كام��ل دارد. بيات افزود: پس از 
امضاي توافق هس��ته اي و اجرايي شدن معاهده 
برجام كه با استقبال شركت هاي ايتاليايي مواجه 
ش��د، حجم مبادالت بين اي��ران و ايتاليا به رقم 
قابل توجهي رسيد به طوري كه در سال هاي 201۷ 
و 201۸ جايگاه اولين شريك اروپايي تجارت ايران 
به ايتاليا رسيد؛ اما پس از خروج يك جانبه امريكا از 
برجام و تحميل فشارها، متأسفانه حجم مبادالت 
بين ايران و ايتاليا كاهش قابل توجهي پيدا كرد؛ 
بااين حال تعامالت تجاري كامال متوقف نشده و 
كماكان شاهد تداوم عالقه مندي بخشي از جامعه 
تجاري ايتاليا براي همكاري با همتايان ايراني به 
دليل مزيت هاي بازار ايران هس��تيم. سفير ايران 
در رم، ضمن تأكيد بر لزوم تنوع بخشي به تجارت 
كاالها و خدمات قابل مبادله ميان دو كشور، گفت: 
اتحاديه اروپا تالش كرده است تا راه هاي تبادالت 
اقتصادي را از طريق راه اندازي اينس��تكس ايجاد 
كند كه اگرچه تاكنون به نتيجه نهايي نرس��يده 
است اما اميدوار هس��تيم به زودي اجرايي شود؛ 
عالوه بر اين كشورها نيز مس��تقاًل بايد به دنبال 
ايجاد راه حل هاي ديگري باشند كه در همين راستا 
سفارت ايران در رم نيز اقداماتي را به عمل آورده 
است. بيات همچنين در جهت رفع موانع و ارتقاي 
سطح مناسبات تجاري دو كشور در شرايط كنوني 
به اهميت نق��ش بازرگانان بخش هاي خصوصي 
اي��ران و ايتالي��ا در اتخاذ راهكاره��اي ابتكاري و 

مطمئن اشاره كرد.

طالي فاقد كد استاندارد 
»تقلبي« است

عبادهلل محمدولي رييس كميسيون تخصصي 
طال و جواهر درباره ف��روش طالي بدون اجرت 
اظهار كرد: فروش طالي كم اجرت و بدون اجرت، 
قانوني نيس��ت و هر واحد صنفي كه نس��بت به 
فروش اينگونه طال اقدام كند خالف قانون عمل 
كرده است، برخي از اين طال ها فاقد كد استاندارد 
هستند، زماني كه طال بدون كد استاندارد باشد 
صحت و سالمت آن را نمي توان تأييد كرد و بعضا 
اين گون��ه طال ها عيار پايين دارند يا حتي تقلبي 
هستند. رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر 
با بيان اينكه در طالي كم اجرت احتمال ناخالصي، 
چالش هاي بهداش��ت فردي و تقلب زياد است، 
افزود: طالهاي دست دوم بايد طبق قانون آب شود 
و به هيچ عنوان فروش آن درست نيست. اين امر 
حتي به افزايش ركود در توليد طال منجر مي شود.

محمدولي در پاسخ به اين پرسش كه خريد طالي 
آب شده در بازار مي تواند به نفع فروشنده باشد يا 
خير؟ اظهار كرد: به طور قطع، ما توصيه مي كنيم 
كه طالي آب شده را در بازار خريداري نكنند چرا 
كه نمي توان به طور صد در صد از اصل بودن آن 
آگاهي داشت. رييس كميسيون تخصصي طال و 
جواهر در ادامه افزود: بايد در نظر داش��ت كه در 
طالي كم اجرت، احتمال ناخالصي و تقلب زياد 
است و طال هاي دست دوم بايد طبق قانون، آب 
ش��ود و به هيچ عنوان فروش آن درست نيست. 
محمدولي از مردم درخواست كه خريداران بايد 
به طالفروشاني كه داراي مجوز از سوي اتحاديه ها 
دارند مراجعه كنند در غير اين صورت ممكن است 

با مشكل روبه رو شوند.
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»ريستاد انرژي« پيش بيني كرد كه بازار نيازمند كاهش بيشتر توليد نفت است

بازار با ثبات نفت با توافق اوپك و اوپك پالس
گروه انرژي| مترجم: فرداد احمدي|

فردا و پس فردا نشست ساالنه اوپك و نشست 
اي�ن گروه با متح�دان غيراوپكي خ�ود برگزار 
مي شود تا درباره كاهش عميق تر توليد يا تمديد 
بي كم و كاست توافق فعلي اوپك پالس گفت وگو 
كنند. به دنبال اي�ن تصميم گيري تأثيرگذار بر 
بازار نفت، گمانه زني ها درباره آينده بازار و قيمت 
نفت بيشتر شده و س�ناريوهاي مختلفي با در 
نظر گرفتن تحقق ه�ر يك از احتماالت موجود 
از نتيجه اين نشس�ت چيده مي شود. در همين 
راستا، پايگاه تحليلي »ريستاد انرژي« پيش بيني 
كرده است كه با توجه به وضعيت امروز بازار نفت، 
سه سناريو متصور است. اگر توافق فعلي بي كم 
و كاس�ت تمديد ش�ود، نفت برنت ب�راي مدت 
كوتاهي به زير 40 دالر در هر بشكه خواهد رسيد 
و اگر توافق از هم بپاش�د، برنت ب�ه زير 30 دالر 
در هر بشكه س�قوط خواهد كرد. اما در صورتي 
كه اعضاي اوپ�ك پالس توافق كنن�د كه 750 
هزار بش�كه ديگر بر تعهد خود به كاهش توليد 
بيفزايند، بازاري باثبات در بازه قيمتي كنوني در 
سال 2020 به ارمغان خواهد آمد. از نظر ريستاد 
انرژي، بازار نفت نيازمند كاهش توليد از جانب 
اوپك و متحدان است تا با مشكالت عديده مازاد 

عرضه در سال 2020 مواجه نشود.

بر اس��اس پيش بيني هاي پايگاه تحليلي «ريس��تاد 
ان��رژي«، بدون كاهش بيش��تر توليد نفت از س��وي 
اوپك در سال 2020، شاهد عرضه بيش از حد انتظار 
محموله هاي جهاني نفت و متعاقبأ كاهش قيمت نفت 

خام خواهيم بود.
در روزهاي 5 و 6 دس��امبر )14 و 15 آذرماه( در وين، 
پايتخت اتريش نشست ساالنه كشورهاي عضو اوپك و 
همچنين نشست اين سازمان با روسيه و ساير متحدان 
اوپك برگزار خواهد شد تا درباره ميزان توليد نفت در 

سال 2020 گفت وگو شود. 
»بيونا تنهاوگن« رييس تحقيقات بازار نفت در »ريستاد 
انرژي« گفت: »ما پيامي روشن براي كشورهاي عضو 
اوپك پالس داريم: »تمديد توافق فعلي در سال 2020 
براي حفظ توازن بازار و اطمينان از پايداري قيمت هاي 
نفت كافي نيس��ت. اگر اوپك پالس نتوان��د در مورد 
كاهش بيشتر توليد توافق كند، چشم انداز غم انگيزي 

پيش رو خواهد بود.«

بر اساس برآوردهاي »ريستاد انرژي«، اساسأ بازار جهاني 
نفت در نيمه نخست سال 2020 به ميزان 800 هزار بشكه 
در روز مازاد عرضه را تجربه خواهد كرد. شواهد تجربي نشان 
مي دهند كه با مازاد عرضه اي به اندازه 1 ميليون بشكه در روز 
بايد انتظار كاهش قيمت نفتي در حدود 5 درصد در هر ماه را 
داشت. كاهش ماهانه 5 درصدي قيمت هاي نفت داللت بر 

افت بالقوه آن به اندازه 30 درصد در طول 6 ماه دارد.
تنهاوگن در ادامه گفت: »اگر اوپك و روس��يه كاهش 
تولي��د نفت را عميق ت��ر نكنند، باي��د انتظار حركت 
شاخص جهاني نفت، برنت به س��مت 40 دالر در هر 
بشكه در دوره اي كوتاه را داشته باشيم.« وي اضافه كرد: 
»تحقيقات ما نشان مي دهد كه با توجه به پيش بيني ها 
درباره تقاضا، عرض��ه غيراوپك و تأثير مقررات جديد 
سازمان بين المللي دريانوردي درباره سولفور سوخت 
كشتي ها )IMO2020( بر چرخه بازار جهاني نفت، 
براي اطمينان يافتن از حفظ تعادل در بازار طالي سياه، 
ضرورت دارد كه اوپك توليد خود را به 28 ميليون و 900 
هزار بش��كه در روز برساند كه به معناي كاهش توليد 
روزانه 800 هزار بشكه بيش از آن چيزي است كه در 

سه ماهه چهارم سال 2019 مشاهده شد.«
پيش بيني مي شود كه با توجه به مقررات جديد درباره 
سوخت كشتي ها، به اصطالح اثر IMO2020، بايد 
انتظار داشته باشيم كه تقاضاي نفت خام در كوتاه مدت 
بيشتر شود. با اين حال، اگر اثرگذاري واقعي مقررات 
جديد س��ازمان بين المللي دريانوردي درباره سولفور 
سوخت كشتي ها را بر تقاضاي نفت صفر در نظر بگيريم، 
مقدار نفت اوپك كه براي پاسخگويي به تقاضا مورد نياز 
اس��ت با يك ميليون و 900 هزار بشكه در روز كاهش 
نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته، به 28 ميليون و 

300 هزار بشكه در روز خواهد رسيد.
تنهاوگن اظهار كرد: »به طور كلي عليرغم كاهش معقول 
توليد توسط اوپك كه با كاهش توليد غيرارادي بزرگي 
از سوي ايران و ونزوئال در سال 2019 همراه شد، توليد 
فعلي نفت خام اوپك به 29 ميليون و 700 هزار بشكه 
در روز رسيده است كه بسيار باالتر از تقاضاي مورد نياز 
بازار جهاني براي سال 2020 است. متأسفانه بدون يك 
كاهش توليد اثرگذار در ژانويه سال 2020، محموله هاي 

بزرگ نفتي جهان روي دست بازار باد خواهند كرد.«
ريستاد انرژي سه سناريوي براي تصميم اوپك پالس 
ترس��يم كرده است. در سناريو نخس��ت، توافق فعلي 
كاهش توليد نفت ب��ا ماه ژوئن س��ال 2020 تمديد 
مي ش��ود. در اين صورت، بازار جهاني نفت دچار مازاد 

عرضه نفت بي��ش از يك ميليون و 200 هزار بش��كه 
در روز خواهد ش��د كه در نتيجه آن، قيمت نفت برنت 
احتماأل براي مدت زمان كوتاهي ب��ه زير 40 دالر در 
هر بشكه خواهد رسيد. در سناريو دوم، توافق كاهش 
توليد عميق تر خواهد شد و كاهش توليد اضافي روزانه 
750 هزار بش��كه اي، باالتر از 300 هزار بشكه در روز 
سناريوي مطرح، باعث كاهش عرضه نفت بيش از حد 
و حصول اطمينان از پايدار ماندن قيمت نفت خواهد 
شد. در سناريوي س��وم، توافقي حاصل نخواهد شد و 
توليدكنندگان نفت اوپك و متحدان وارد رقابت خواهند 
شد. در اين حالت، افزايش سطح توليد به حداكثر ممكن 
در همه كش��ورها آثار مخربي به دنبال خواهد داشت. 
به طور بالقوه، با افزايش 2 ميليون و 300 هزار بشكه اي 
عرضه نفت، قيمت برنت ممكن است به زير 30 دالر در 
هر بشكه كاهش يابد و پايين تر از سقوط قيمت ها در 
سال 2016 قرار گيرد. چنين سناريويي براي ساختار 
منحني عرضه ويران كنن��ده خواهد ب��ود. زيرا مازاد 

عرضه اي كه ايجاد مي شود بزرگ تر از آن چيزي خواهد 
شد كه ما به طور تاريخي تا به حال مشاهده كرده ايم.

ريستاد انرژي دريافته است كه به طور كلي، اوپك پالس 
در مقايسه با سطح مرجع توليد در سال 2018 و تقريبأ 
از زمان هدف گذاري كاهش توليد يك ميليون و 200 
هزار بشكه در روز، توليد نفت خود را به ميزان 2 ميليون 
و 600 هزار بش��كه در روز كاهش داده اس��ت. كاهش 
توليد اضافي روزانه يك ميليون و 400 هزار بشكه اي 
نفت به دليل كاهش غيرارادي توليد از سوي كشورهاي 
ايران و ونزوئال بوده است كه هر دو آنها از توافق كاهش 
توليد اوپك پالس معاف هستند. عربستان سعودي با 
كاهش توليد 870 هزار بشكه در روز در سال 2019، 
مع��ادل 2.7 برابر تعهد كاهش توليد نفت روزانه 322 
هزار بشكه اي خود بر اساس توافق اوپك پالس توليدش 

را كاهش داده است.
عربس��تان س��عودي اعالم كرده اس��ت كه به دنبال 
عدم پايبندي كامل س��اير توليدكنن��دگان نفت به 

توافق اوپك پالس، ديگر حاضر نيست كه مسووليت 
بي تعهدي ديگران از جمله روسيه، عراق و قزاقستان 
را بر عهده بگيرد. اين كشورها نتوانسته اند به طور 100 
درصدي به تعهد كاهش توليد نفت خود پايبند بمانند.

چالش اوپك پالس رشد س��ريع عرضه نفت در ساير 
نقاط جهان است. ريستاد انرژي پيش بيني مي كند كه 
در س��ال 2020، 2 ميليون و 6 هزار بشكه در روز رشد 
عرضه نسبت به سال 2019 اتفاق بيفتد. مسوول اين 
رشد عرضه نفت بيش از همه صنعت نفت شيل امريكا، 
نروژ و برزيل هستند. همچنين پيش بيني مي شود كه 
رشد ضعيف تقاضاي جهاني نفت در سال 2020، تنها 
يك ميليون بشكه در روز باشد. ريستاد انرژي پيش بيني 
مي كند كه عرضه نفت توسط توليدكنندگان نفت غير 
اوپك و به ج��ز امريكا، در س��ال 2020 به ميزان يك 
ميليون و 200 هزار بش��كه در روز رشد كند، اما اوپك 
رش��د عرضه اين كشورها را حدود 600 هزار بشكه در 

روز تخمين زده است.
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كمك بالعوض براي گازسوز 
كردن خودروهاي عمومي

شانا| بر اس��اس مصوبه ش��وراي اقتصاد، دولت از 
محل صرفه جوي��ي در مصرف بنزين، به وانت بارها، 
تاكسي ها، ون ها و مسافربرهاي شخصي براي گازسوز 
كردن كمك بالعوض ارايه مي دهد. شوراي اقتصاد 
در نشس��ت فوق العاده روز دوشنبه بنا به پيشنهاد 
مشترك وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه با هدف 
حمايت و كاهش هزينه هاي حمل ونقل عمومي و 
بهبود هواي شهرها، به اس��تناد ماده ١٢ قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير تصويب كرد كه براي تبديل 
خودروهاي عمومي و مسافربر شخصي بنزين سوز به 
سي ان جي سوز )كارخانه اي و كارگاهي(، اصل و فرع 
تسهيالت مالي را كه به مالكان خودروها يا كارخانه ها 
پرداخت مي ش��ود، تضمين و بازپرداخت كند. اين 
مصوبه بيش از يك ميليون و 400 هزار خودرو را در 
برمي گيرد و همه خودروهاي تاكس��ي، وانت، ون و 

مسافربر شخصي كشور شامل اين مصوبه مي شوند.
سقف تعهد دولت در اين مصوبه براي پرداخت كمك 
بالعوض به مالكان خودروهاي ياد شده، بيش از 6 هزار 
و 500 ميليارد تومان است كه از محل صرفه جويي در 
مصرف بنزين سهميه اي تامين و پرداخت خواهد شد.

ترديد اكوادور در ترك اوپك
ايس�نا| اكوادور در اوايل اكتبر تصميم خود براي 
خروج از عضويت اوپك را اعالم كرد. در آن زمان اين 
كشور در نتيجه اعتراضات داخلي به تصميم دولت 
براي قطع يارانه هاي س��وخت وضعيت اضطراري 
اعالم كرده بود اما اكن��ون منابع آگاه به »اس اند پي 
گلوبال پالتس« اظهار كرده اند كه اكوادور در تصميم 
خود بازنگري كرده اس��ت. لغ��و عضويت به معناي 
صرفه جويي حدود دو ميليون دالري در قالب هزينه 
عضويت اوپك خواهد بود. اين دو ميليون دالر براي 
صندوق بين المللي پول كه به اين كشور بيش از چهار 
ميليارد دالر وام داده و همچنين شهروندانش كه به 
حذف يارانه هاي سوخت معترض بودند، هزينه قابل 
قبولي نيست. بر اس��اس گزارش اويل پرايس، وزير 
انرژي جديد اكوادور كه چند هفته پيش به اين سمت 
منصوب شد، ظاهرا حضور در نشست هفته جاري 
اوپك در وين را تاييد نكرده است. اكوادور مشاركت 
اندكي در تالش هاي اوپك براي متعادل كردن عرضه 
و تقاضا در بازار نفت داشته است. اين كشور توليد 550 
هزار بشكه در روز نفت را براي ماه اوت گزارش كرده 
بود كه باالتر از سهميه توليد 508 هزار بشكه در روز 
تحت پيمان محدوديت عرضه اوپك بود. در حقيقت 
اكوادور تنها به مدت يك ماه در ژانويه مطابق با سهميه 
خود، نفت توليد كرده است. اكوادور در سال 1973 به 
اوپك پيوست و در سال 1992 از اين گروه خارج شد و 

مجددا در سال 2007 به اوپك بازگشت.
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چرا سه دولت  با گفتمان متفاوت سياسي نتيجه مشتركي به بار آوردند

بينش تاريخي رزا لوكزامبورگ 

فرصت تاريخي يا فرصت سوزي تاريخي؟

تفسير اقتصادي امپرياليسم

چرا دولت ها با گفتمان هاي متفاوت سياس��ي و حتي 
مخالف، نتيجه مشتركي به بار آوردند؟ به دليل استفاده 
از نسخه واحد. در واقع اين نتايج، ميوه هاي يك درخت 

هستند.
دكتر مجتبي جهان تيغ، پژوهش��گر علوم سياسي و 
اقتصاد: طي سه دهه پس از جنگ تحميلي، سه دولت با 
ادعاي تحول اقتصادي تجربه مشتركي به جا گذاشتند. 
سه جراح اقتصادي كه ابزار نامناسبي براي نيات خوب 

خود انتخاب كردند، اما نتيجه، قصابي اقتصادي بود.
تجرب��ه و نتيجه مش��ترك هر س��ه دول��ت از اجراي 
سياس��ت هاي نئوليبراليس��م اقتصادي، با محوريت 
آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي و شوك درماني 
)آزادسازي قيمت هاي كليدي: ارز و حامل هاي انرژي( 
در اقتصاد بيمار و ضدتوليد و دالل محور كش��ور، تورم 
افسار گس��يخته، گراني و بي ثباتي اقتصادي، همراه با 

تبعات اجتماعي، فرهنگي و سياسي بود.
چرا اين دولت ها با گفتمان هاي متفاوت سياسي و حتي 

مخالف، نتيجه مشتركي به بار آوردند؟
به دليل اس��تفاده از نس��خه واحد. در واقع اين نتايج، 
ميوه هاي يك درخت هستند. نتيجه يك مدل توسعه 
اقتصادي هستند. نتيجه سه دهه پياده سازي ليبراليسم 
اقتصادي و نسخه توسعه تعديل ساختاري بانك جهاني. 
مدل توسعه كه از نظر پارادايم اقتصاد توسعه از نظريات 
نئوكالسيك ها پيروي مي كند و از نظر اجرايي و راهبرد 
توسعه از مكتب پولي. لذا دولت هاي جمهوري اسالمي 
در سياست، مخالف امريكا و در مدل توسعه و سياست 
اقتصادي هم نظر و تابع امريكا و از بيعت كنندگان اجماع 

واشنگتن!
حال باتوجه به شرايط كنوني كه مشابه شرايط دو دولت 
اقتصادمحور )سازندگي و مهرورزي( قبلي است، اين 
سوال مطرح مي شود كه تا چه زماني بايد شاهد تكرار 

اين تجربيات تلخ باشيم؟
تا چه هنگام ش��اهد تورم هاي باال و كمرشكن به ويژه 
براي طبقات فرودست، ثروتمند شدن اغنيا و فقيرتر 
شدن فقرا، ارزش زدايي از درآمد و پس انداز عامه مردم 
و ريختن به جيب دولت )با درآمدهاي تورمي( و جيب 
ثروتمندان با باارزش ش��دن دارايي ه��اي آنها، انتقال 
نقدينگي به بازارهاي س��وداگري، خروج س��رمايه از 
كشور و هرج و مرج اقتصادي، كاهش سرمايه اجتماعي 
و اعتماد عمومي به دولت و ايجاد چالش هاي امنيتي 
و دور شدن از آرمان عدالت اجتماعي به عنوان يكي از 

آرمان هاي اصلي انقالب اسالمي باشيم؟ 
چرا هميش��ه در دوران ظهور بحران ه��اي اقتصادي 
در س��طح نقد افراد مانده ايم؟ چرا دايره نقد و مطالبه 
و اعت��راض را از فرد به طرح نمي بري��م؟ به جاي افراد، 
طرح و نس��خه را نقد كنيم. يك بار براي هميشه نگاه 
و نس��خه نئوليبرالي اقتصاد را در كش��ور ب��ا توجه به 
»تكرار نتايج مشابه در دولت هاي مختلف، وفور شواهد 
شكست سياست ها و اثبات عدم توان اين سياست ها 
به شكوفايي اقتصاد كشور به دليل عدم توجه به بستر 
و ماهيت تاريخي اقتصاد كشور« از دستور اجرا خارج 
كنيم و به سمت نسخه هاي مبتني بر قانون اساسي و 
واقعيات تاريخي كشور و تجربه واقعي كشورهاي موفق 
در توسعه )و نه افس��انه هاي خودنوشت و استعماري 

آن ها( حركت كنيم.

منظور، واقعيات تاريخي ساختاري اقتصاد كشور است 
مانند: سود باالي فعاليت هاي اقتصادي غيرمولد، داللي 
و واسطه گري توزيعي بر فعاليت هاي مولد و توليدي 
و واقعيات س��اختاري مانند: رانتي بودن و غيرشفاف 
بودن ساخت دولت و صنايع دولتي وابسته، با ماهيت 
تك محصول��ي بودن و غلبه خام فروش��ي ب��ر توليد و 
فرآوري در اين صنايع )بخش اعظم صادرات نفتي ايران 

مشتقات نفتي است(. 
همچنين تقريبا همه نظريه پردازان توسعه و اقتصادانان 
توافق دارند كه نظريات نئوكالس��يك ها و ليبراليسم 
اقتصادي بر پايه مفروضات انتزاعي شكل گرفته است، 
ماهيت��ي رياضي و انتزاع��ي دارد و فاقد قدرت تبيين 
واقعيات اقتصادي است. امروز نظريات نئولبيرال هاي 
وطني و بازارآزادي ها ايده و ش��عار نيس��ت. سه دهه 

مستندات و كارنامه و عملكرد است.
 چه آزادس��ازي هاي اقتصادي چه خصوصي سازي و 
چه ش��وك درماني ها و آزادسازي قيمتها. امروز زمان 
آن رسيده است كه يك بار براي هميشه پس از بررسي 
و بازخواني كارنامه سه دهه پياده سازي نئوليبراليسم 
اقتص��ادي ب��ا محوريت نس��خه تعديل س��اختاري 
بانك جهاني )نس��خه بانك جهاني براي پياده سازي 
نئوليبراليسم براي جهان سوم( و سياست هاي توسعه 
مبتني بر بازار در اجراي اين سياست ها و مدل توسعه 

برآمده از آن، تجديد نظر جدي كنيم.
از نشانه هاي بروز تبعات سياسي، اجتماعي، فرهنگي 
و امنيتي گس��ترده پس از س��ه دهه اجرا مي توان به 
اين موارد اش��اره كرد: »گس��ترش و تعميق نابرابري، 
استمرار بيكاري، بحران آب، تورم افسارگسيخته پس 
از شوك درماني و آزادسازي هاي نرخ ارز و حامل هاي 
انرژي، ظه��ور طبقه مرفه جديد، ش��يوع رباخواري، 

رشد حاشيه نشيني و تخليه سي هزار روستا، تعطيلي 
كارخانه ها و…«. اين موارد، نتايج يكسان در دولت هاي 
مختلف داشته و آن را بايد با نقد عالمانه و فني توسط 
نخبگان، چهره ها و احزاب سياس��ي رقيب و جريانات 
دانش��گاهي و دانش��جويي و رس��انه ها به كنج تاريخ 

بفرستيم.
اگر اين فرصت از دس��ت برود و به ارايه چسب زخم و 
كلي گويي بسنده شود )كه از اظهارنظرهاي چهره هاي 
مطرح سياسي و جريانات رقيب دولت مستقر چنين 
برمي آيد( و براي چالش هاي اقتصادي اخير علل خرد 
و موقت معرفي شود يا به عوامل خارجي يا اخالل گري 
چند مفسد اقتصادي و دالل يا سومديريت افراد تقليل 
داده ش��ود، اين نتايج و اين وضع اقتصادي سياسي و 
امنيتي در آينده و در دولت هاي بعدي هم بارها بارها 
تكرار خواهد شد. اگر بستر اين بهره برداري و چرخش 

از نئوليبراليسم پوپوليس��تي مسلط سه دهه اخير به 
مدل پيشرفت اسالمي ايراني منطبق بر قانون اساسي و 
آرمان هاي انقالب اسالمي با محوريت عدالت اجتماعي 
وجود ندارد چه بايد كرد؟ پيام اين فرصت سوزي بزرگ، 
نياز به توجه جدي به ساخت و بسترسازي نهادي و تغيير 

و ارتقاي مطالبه گري و نقد است.
 ايجاد تحول در سطح مطالعه و نقد و مطالبه جريانات 
دانشجويي، ارتقاي توان نقد فني و تخصصي رسانه ها 
با ايجاد رس��انه هاي تخصصي )مانند مجالت مكتوب 
اقتصادي( و ايجاد احزاب با توان كارشناسي باال و نقد 

موضوعي و تخصصي مورد نياز ماست.
رييس جمهور بر خالف دو رييس جمهور گذش��ته با 
مش��تي ش��عار پراكنده به اين عرصه ورود نكرده بود. 
نكته كليدي در رقابتهاي انتخاباتي سال 92، داشتن 
نسخه آماده و شفابخش و برنامه محوري بود )با تاكيد بر 
برنامه هاي صدروزه(.  ايشان به شدت به عقبه تئوريك 
ياران خ��ود كه عمدتا تحصيلك��رده اقتصاد )طرفدار 
نوليبراليسم اقتصادي و بازار آزاد( از انگليس و امريكا 
بودند ايمان داشت و به نسخه هاي جهاني و نهادهاي 

بين المللي چون بانك جهاني ايمان داشت.
به معجزه تجارت و بازار آزاد، آزادسازي اقتصادي، ورود 
س��رمايه گذار خارجي و قفل شدن به اقتصاد جهاني، 
خصوصي سازي و محوريت بخش خصوصي، آزادسازي 
نرخ بهره بانكي و ناكارام��دي ذاتي دولت در اقتصاد و 
عدم دخالت دولت در اقتصاد مولد و مداخله در بازار و 
سرمايه گذاري و تخصيص منابع، اعتقاد راسخ داشت و 
در هر برنامه و مراسم و سخنراني به هر بهانه اي )حتي 
زلزله كرمانش��اه، با مثال مقايسه تخريب مسكن هاي 
شخصي با مسكن مهر به عنوان سند ناكارامدي مداخله 
دول��ت در اقتصاد و كارامدي بخ��ش خصوصي( بر تز 

دولت حداقلي و عدم دخالت دول��ت در اقتصاد مولد 
تاكيد مي كردند )مانند س��خنراني در كرمانشاه پس 
از زلزله و مقايسه منازل ساخت دولت )مسكن مهر( و 
منازل شخصي به عنوان نماد عملكرد اقتصادي دولت 

و بخش خصوصي(. 
دولت مس��تقر پيرو آموزه هاي نئوليبرالي به تأمين 
امنيت كشور از طريق وابستگي اقتصادي ابرقدرت ها 
به ايران با ورود ش��ركت هاي چندمليتي و دسترسي 
كشورهاي غربي به بازار بزرگ مصرف در ايران ايمان 
داش��ت. حتي وزير نفت به امريكا پيشنهاد حضور و 
نفع بري از ذخاير نفتي كشور را مي داد و قراردادهاي 
جنجال��ي IPC را براي جذابيت بخش��ي براي ورود 
ش��ركت هاي نفتي غرب��ي تدوين كردن��د. دولت به 
معجزه بازار و دست نامريي بازار آدام اسميت اعتقاد 
داشت، دستي نامرئي كه اين روزها بازار را حسابي به 
هم ريخته اس��ت و دست در جيب مردم دارد و غارت 

مي كند.
اما امروز با شكس��ت اين نسخه ها، امكان اعالم پايان 
تسلط سه دهه نئوليبراليسم پوپوليستي وجود دارد؟ 
اين امكان به وجود آمده ول��ي جريانات ديگر، مانند 
سابق توجهي عميقي ندارند؛ چراكه به شدت سياسي 
هستند و نيازي به شناخت جامع و ارزيابي طرح ها و 
نسخه نمي بينند. كسب قدرت، اولويت و هدف اول و 
آخر است و بيشتر نقد سلبي به دولت دارند تا ايجابي. 
تغيير افراد را كافي مي دانند و به دنبال نسخه و برنامه 

كامل كالن و خرد و مساله محور نيستند. 
معموال بعد از رسيدن به قدرت، برنامه ارايه مي كنند و 
قبل از انتخابات يا هنگام رقابت انتخاباتي به نقد دولت 
مستقر و ارايه اهداف و وعده بسنده مي كنند. اوضاع 
كنوني فرصتي است كه جريانات رقيب و مدعي، توان 
مديريت كش��ور راه كارها و برنامه ه��اي خود را ارايه 
كنند. در كنار جريانات رسمي سياسي، جريانات موثر 
بر فضاي سياسي و مديريتي كشور نيز با نقطه مطلوب 
فاصله دارند. جريانات دانشجويي به عنوان يك قدرت 
موثر نشان مي دهند كه مطالعه و نقد و پايشي فني از 

نظر مدل توسعه اقتصاد كشور ندارند.
در حال��ي كه حدود يك دهه اس��ت رهبر انقالب در 
منزل اقتصاد اردو زده اند، چهره ها و جريانات سياسي، 
جريانات دانشجويي و رسانه هاي مخالف دولت دنبال 
اولويت هاي خود و حتي عاليق و حب و بغض هاي خود 
بودند. طي همه اين س��ال هاي تاكيد رهبر انقالب بر 
اولويت بودن مساله اقتصاد كشور بر ساير مشكالت 
كش��ور، طيف مذكور، يك رس��انه و مجله تخصصي 
اقتصادي منتشر نكردند. سينما و هنر و ادبيات، علوم 

انساني و سياست روز اولويت و عالقه اول آنهاست.
در اين ش��رايط، حزب و ساختار تشكيالتي حرفه اي 
براي كس��ب قدرت و اعمال مديري��ت كه رصدگر و 
پايش گر و ارايه كنن��ده آلترناتيو راه حل خرد و كالن 
براي همه سياست ها و نسخه هاي دولت مستقر باشد 
وجود ندارد. بنابراين، س��طحيت و شعار و كلي گويي 
بر رسانه ها و جامعه و حتي دانشگاه به عنوان محيط 
كشت توان مديريتي فعلي و آينده كشور حاكم خواهد 
بود. اين يعني استمرار مدل توسعه فعلي با همه تبعات 
پرهزينه اش و تكرار ادواري تجربيات تلخ گذش��ته و 
منبع: باشگاه انديشه اكنون، در آينده.  

نوشته: پيپين براندون |  ترجمه : محمد محمدي|
نقد اقتصاد سياسي| مساله نقش خشونت در گسترش 
س��رمايه داري - چه در طول تاريخ و چه در حال حاضر - 
بسياري از منتقدان اين نظام را درگير كرده است. مباحثات 
برسر اين موضوع همواره حول اين مساله جريان دارد كه 
سرمايه، بنا به منطق خود، از عناصري بهره برداري مي كند 
كه بنا بر نظريات سه جلد سرمايه ماركس، فراسوي فرآيند 
سرمايه دارانه توليد و گردش قرار دارند. اين عناصر شامل 
موضوعات بنيادين��ي مانند نقش امپرياليس��م و انقياد 
استعماري، مبارزه هاي خشونت آميز درون دولت – ملت ها 
و ميان آنها با هدف كنترل منابع طبيعي، منطق نژادپرستي 
و... و ديگر اشكال ستم و تداوم هستي كار اجباري و بدون 

مزد در سرمايه داري مي شود.
يكي از نخس��تين متفكران ماركسيستي كه رابطه  بين 
س��رمايه داري در حال گس��ترش را با »خارج« از آن در 
سطحي واقعًا جهاني بررس��ي كرد، رزا لوكزامبورگ بود 
كه يك قرن پيش به طرز وحش��يانه اي به قتل رسيد. او 
در اثر درخشان خود انباش��ت سرمايه )1913( با عنوان 
فرعي سهمي در تفسير اقتصادي امپرياليسم، بازتفسير 
شجاعانه و بسيار بحث برانگيزي از ماركس ارايه مي دهد. 
لوكزامبورگ اس��تدالل مي كند كه انباشت سرمايه تنها 
در صورت��ي مي تواند به ت��داوم اتفاق بيفت��د كه مناطق 
غيرسرمايه داري وجود داشته باشند كه مجبور به جذب 
توليد مازاد هسته  س��رمايه داري شوند. او در بخش سوم 
و پاياني اين كتاب، يكي از درخش��ان ترين بررس��ي ها از 
پيش ش��رط هاي تاريخي تكامل س��رمايه داري را بيان 
مي كند. با اين حال، ياران ماركسيست وي استدالل نظري 
مطرح شده در دو بخش اول كتاب را كم وبيش به طور كامل 
رد كردند و درنتيجه اغلب خوانن��دگان بعدي اين اثر از 

ارزش عظيم آن غافل شدند.
استدالل نظري اصلي لوكزامبورگ بي درنگ پس از انتشار 
كتاب مورد حمله بي امان نمايندگان جناح هاي مختلف 
جنبش سوسياليستي قرار گرفت. لوكزامبورگ اين مفهوم 
را كه سرمايه داري بدون دسترسي داشتن به سپهرهاي 
غيرسرمايه دارانه وارد بحران پاياني خواهد شد برمبناي 
نقد طرح معروف بازتوليد نزد ماركس در جلد دوم سرمايه 
بس��ط داد. اغلب متفكران ماركسيست در همان زمان و 
بعدها تفسير »مصرف ناكافي« او را رد كردند. با اينكه داليل 

خوبي براي اين كار وجود دارد، اما شدت برخورد غيرعادي 
ذهن هاي حقيري كه به او حمله كردند نشان مي دهد كه 
انگيزه هاي ديگر هم در اين ميان نقش داشتند. خصومت 
سياسي با لوكزامبورگ منشأ بسياري از حمله هاي جناح 
راست بود. عالوه بر اين، لحن تحقيرآميز بسياري از پاسخ ها 
صريحاً رنگ  وبوي سكسيسم  داشت. با اين  حال، همان طور 
كه مارس��ل فن درليندن، تاريخ نگار، چندي پيش گفت 
مي توان اين اس��تدالل را كه به پايان رسيدن سپهرهاي 
غيرسرمايه دارانه مهم ترين مانع انباشت سرمايه را شكل 
مي دهد، مردود دانست ولي كماكان نظر مربوط به اهميت 
تاريخي ادغام خشونت آميز توليد دهقاني مستقل، نابودي 
اقتصادهاي جماعت – محور و بازتوليد دايمي همه انواع 
اليه هاي بينابين سرمايه دارها و كارگران مزدي در تكامل 
عملي س��رمايه داري را پذيرف��ت. لوكزامبورگ كاركرد 
خشونت را در تركيب دو چيز مي بيند: از يك سو فرآيند 
نامنظم، دايمًا رشدگرا و مستعد بحران پويش گسترش 
سرمايه جهاني و از سوي ديگر امكانات گسترده براي تحقق 
ارزش اضافي خارج از سپهر بالفصل سرمايه. بنابراين او اين 
خشونت را چنين تحليل مي كند: » شيوه پيوسته انباشت 
سرمايه به عنوان يك فرآيند تاريخي، نه صرفًا در منشأ آن، 

بلكه تا همين امروز.«
بخش تاريخي سوم كتاب انباشت سرمايه از هشت فصل 
تشكيل مي شود. لوكزامبورگ پس از تصريح موضع نظري 
خود درباره عدم امكان بازتوليد گس��ترده سرمايه بدون 
وجود »بازارهاي بيروني«، از شيوه هايي بحث مي كند كه 
س��رمايه با ياري دولت از طريق آن اين مناطق را تسخير 
مي كند، در آنها نفوذ مي كند و آنها را تحت كنترل مي گيرد. 
اهداف اقتصادي اين مبارزه جاري ميان س��رمايه داري و 
جوامع داراي يك »اقتصاد طبيعي« بر چهار قسم است: 

1- كسب فوري منابع مهم نيروهاي توليدي مانند زمين، 
شكار در جنگل هاي اوليه، مواد معدني، سنگ هاي قيمتي 
و كاني ها و محصوالت گياهي خاص مانند كائوچو و غيره.

2- »آزادسازي« نيروي كار و به خدمت گرفتن آنان.
3- باب كردن اقتصاد كااليي

4- تفكيك تجارت و كشاورزي
لوكزامب��ورگ در فصل هاي بع��دي توضيح مي دهد كه 
پيروزي هاي خونين سرمايه در اين چهار بخش با ترويج 
اقتصاد كااليي، انحالل اقتصاده��اي دهقاني كوچك با 

گسترش وام هاي بين المللي، سياست حمايت از صنايع 
و فرآورده هاي داخلي و نظامي گري همراه است. شباهت 
آن با بررسي ماركس از »به اصطالح انباشت اوليه« در پايان 
جلد اول سرمايه مشهود است و لوكزامبورگ درباره جريان 
فالكت انساني كه در ردپاي فاتحان به جا مي ماند، همان 
نظر را دارد. »از آنجا كه انجمن هاي بدوي بوميان قوي ترين 
حمايت ها را براي سازمان هاي اجتماعي و پايه هاي مادي 
هستي آنها ارايه مي كند، سرمايه بايد با برنامه ريزي براي 
تخريب نظام من��د و نابودي تم��ام واحد هاي اجتماعي 
غيرسرمايه دارانه كه مانع توسعه آن مي شود، آغاز كند.« 
در عين حال، لوكزامبورگ با تأكيد بر اينكه خشونت صرفًا 
مقدمه اي براي انباشت سرمايه متعارف يا واقعي را شكل 
نمي دهد، توضيح مي دهد كه »… ما از مرحله انباش��ت 

اوليه گذر كرده ايم؛ اين فرآيند كماكان ادامه دارد.«
تيزبيني فوق العاده لوكزامبورگ در تشريح واقعيت هاي 
سلطه امپرياليس��تي از منظر كشورهايي كه در معرض 
آن قرار دارند، از خاستگاهي دوگانه سرچشمه مي گيرد. 
از س��ويي، او درك جزمي از تكامل س��رمايه داري را كه 
در ميان بس��ياري از سوسياليس��ت ها رواج دارد، به نقد 
مي كش��د. آنان فقط در صورتي به فرآيندهاي تاريخي 
عالقه نشان مي دهند كه با دريافت هاي نظري انتزاعي 
آنها كاماًل هماهنگ باش��د. در نتيجه به عنوان مثال، او 
رابطه خطي و مكانيكي بين س��رمايه داري و گسترش 
كار آزاد را رد كرد. او پس از تصديق اينكه »رهايي نيروي 
كار از ش��رايط بدوي اجتماعي و جذب آن توسط نظام 
مزدي سرمايه داري، يكي از پايه هاي تاريخي گريزناپذير 
سرمايه داري است« در ادامه به تناقض هاي بسياري كه 
در اين فرآيند وجود دارد، اشاره كرد: »براي اولين شاخه 
توليد سرمايه دارانه حقيقي يعني صنعت پنبه انگليس، 
نه تنها پنبه ايالت هاي جنوبي امريكا ضروري بود، بلكه 
ميليون ها سياه پوست آفريقايي براي تأمين نيروي  كار 
در مزارع به امريكا گس��يل شدند… گرفتن نيروي كار 
الزم از جوامع غيرسرمايه داري، به اصطالح »مساله كار«، 
براي سرمايه در مستعمرات از اهميت بيشتري برخوردار 
اس��ت. تمام روش هاي ممكن »اجبار ماليم« براي حل 
اين مشكل يعني انتقال كار از نظام هاي اجتماعي پيشين 
به زير فرمان س��رمايه، مورد استفاده قرار مي گيرد. جدا 
از اي��ن درك از پيچيدگي هاي توس��عه تاريخي، قدرت 

موضع گيري لوكزامبورگ از مخالفت صريح او با گسترش 
امپرياليستي ناشي مي شود؛ آن هم در زماني كه بسياري 
از سوس��يال دموكرات هاي معتدل تر مش��تاق بودند تا 
استعمار و نظامي گري را به عنوان نيروهاي بالقوه مترقي 
بپذيرند. تحلي��ل تاريخي لوكزامبورگ ب��راي بردگي، 
بهره كشي اس��تعماري و نابودي اقتصادهاي طبيعي نه 
از ره گذر تقابل آنها با توس��عه سرمايه دارانه »معمول« و 
بهره كشي از پرولتاريا در غرب بلكه با نشان دادن آنها به 
عنوان مكمل – از منظر وي – ضروري آن، نهايت اهميت 
را قائل مي شود. اين همان چيزي است كه لوكزامبورگ را 
به زعم فن درليندن به »نخستين ماركسيستي ]بدل كرد[ 
كه در تالش بود تا مفهوم حقيقتًا جهاني همبستگي از 

پايين را بسط دهد«.
انكار تمام عيار كتاب انباشت سرمايه از سوي جناح چپ 
و راست جنبش سوسياليستي بينش هاي لوكزامبورگ را 
براي چندين نسل مدفون كرد. اما چندان تعجب آور نيست 
كه اين بينش ها امروز از نو كشف شده اند. وقتي مي بينيم 
دستوركار بولسانارو خصوصي سازي جنگل هاي استوايي 
اس��ت، يا وقتي به ويراني گس��ترده اي مي انديشيم كه 
شركت هاي چندمليتي روي جماعت ها و زيست بوم هاي 
س��نتي در بس��ياري از بخش هاي اندونزي اتفاق افتاده، 
نمي تواني��م درك لوكزامب��ورگ را از پيونده��اي ميان 
امپرياليسم و سرمايه كه هرچيزي را كه فراتر از مرزهاي 
خود باشد مي بلعد تحسين نكنيم. با اين حال، اين كشف 
دوباره، مس��ائل دش��واري را هم براي تحلي��ل و تعريف 
ط��رح مي كند، چيزي ك��ه خود لوكزامب��ورگ هرگز از 
مواجهه با آن هراس نداش��ت. ديويد هاروي جغرافي دان 

ماركسيست با صورت بندي مجدد نظريه لوكزامبورگ 
از توسعه س��رمايه داري تحت عنوان »انباشت سرمايه از 
راه سلب مالكيت« سهم بزرگي در تجديدحيات ارزيابي 

لوكزامبورگ داشته است.
با اين حال، اين اصطالح نزد هاروي، نه تنها دست اندازي 
س��رمايه به جوامعي را دربر مي گيرد ك��ه پيش از اين 
دست كم تا حدودي توانسته اند بازار را مهار كنند، بلكه 
فرآيند سنتي تري را نيز ش��امل مي شود كه از ره گذار 
آن س��رمايه داران موفق، غنايم رقباي شكست خورده 
خود در نظام س��رمايه داري را از طريق ابزار اقتصادي 
»متعارف«، فساد يا دزدي يا بهره برداري از حاكميت 
مي بلعند. اين برابرسازي دو پديده تاريخي بسيار متفاوت 
باعث مي شود هاروي چنين استدالل كند كه در دوره 
نوليبراليسم، در واقع »انباش��ت از راه سلب مالكيت« 
به ش��كل غالب انباشت تبديل شده اس��ت. اما به نظر 
مي رسد با اين جابه جايي تفسيري، تأكيد لوكزامبورگ 
بر پيوستگي انباشت سرمايه -آن طور كه ماركس درك 
كرده بود- فرآيند عادي تراكم و تمركز سرمايه و ادغام 
حوزه هاي غيرسرمايه دارانه، به شدت تضعيف شده است. 
بازتفسير هاروي مساله بغرنجي ايجاد مي كند: »بيرون« 
از انباشت جهاني سرمايه در قرن 21 كجا است؟  خواندن 
لوكزامبورگ تأكيدي است بر اهميت راهبردي يافتن 
پاسخ اين پرسش. زيرا هرچند ما درباره مباحث نظري 
كه كتاب انباشت س��رمايه مطرح كرده است، قضاوت 
مي كنيم، مهم ترين توانايي آن در همان شيوه اي نهفته 
اس��ت كه اين اثر از ره گذار آن مبارزه هاي پيراموني با 

سرمايه را با مناقشات مركز اين نظام پيوند داده است.

  امروز با شكست نسخه هاي اقتصادي، 
ام�كان اع�ام پاي�ان تس�لط س�ه دهه 
نئوليبراليس�م پوپوليس�تي وجود دارد؟ 
اين امكان ب�ه وجود آمده ول�ي جريانات 
ديگر، مانند س�ابق توجه عميقي ندارند؛ 
چراكه به شدت سياس�ي هستند و نيازي 
به شناخت جامع و ارزيابي طرح ها و نسخه 
نمي بينند. كس�ب قدرت، اولويت و هدف 
اول و آخر اس�ت و بيش�تر نقد س�لبي به 
دولت دارند تا ايجابي. تغيير افراد را كافي 
مي دانند و به دنبال نس�خه و برنامه كامل 

كان و خرد و مساله محور نيستند.

برش
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كولبري قانوني مي شود؟
ايرناپاس| 

كولبري، بازتاب مجموعه مشكالت اقتصادي مناطق 
مرزي است؛ مناطقي كه اكثر آنها با معضل بيكاري 
باال مواجهند و برخي از ساكنانش��ان براي گذران 
زندگي، گويي راه ديگري جز رفتن به آن سوي مرز و 
به دوش كشيدن انواع مختلف كاال و عبور از تيررس 
مرزبانان ندارند. قاچاق كاال در اس��تان هاي مرزي 
كش��ور به دو صورت ديده مي ش��ود، به طوري كه 
خروج غيرقانوني كاال بيشتر از مرزهاي شرقي و ورود 
غيرقانوني كاال بيشتر از مرزهاي غربي انجام مي شود. 
كولبري، پديده اي است كه اغلب در مرزهاي غربي 
ديده مي شود و به نوعي ناش��ي از عملكرد ضعيف 
اقتصاد در اين استان هاست. نرخ بيكاري در چهار 
اس��تان از پنج اس��تان مرزي غرب كش��ور، بيش 
از ميانگين كش��ور است. در س��ال 139۷، استان 
كرمانشاه با 1۸.۷ درصد، بيشترين نرخ بيكاري را در 
بين استان هاي كشور داشته است. خوزستان با 1۵.۷ 
درصد رتبه چهارم بيكاري، آذربايجان غربي با 14.۷ 
درصد رتبه پنجم بيكاري و كردستان با 14.۶ درصد 
رتبه هفتم بيكاري را داش��ته اند و تنها استان ايالم 
است در بين اين پنج استان، با نرخ 11.2 درصدي 
بي��كاري، پايين تر از ميانگين كش��وري قرار دارد. 
سامانه جامع تجارت ايران اخيرا با انتشار اعالميه اي، 
تعرفه هاي مجاز براي واردات كولبران را منتشر كرده 
است. اطالعيه اي كه به نظر مي رسد مي خواهد به 
كولبري به عنوان يك فعاليت اقتصادي يا حتي يك 
ش��غل، صورتي قانوني بدهد. در اين اطالعيه آمده 
است: »كولبران مي توانند با ثبت نام در سامانه جامع 
تجارت و احراز صالحيت از س��امانه مرزنش��ينان، 
با نقش كوله بر اقدام به ثبت  س��فارش تعرفه هاي 
مجاز خود نمايند«. براي كوله بر بودن، الزم اس��ت 
صالحيت افراد استعالم شود. اگر هم كااليي كه فرد 
مي خواهد با به دوش كش��يدن به كشور وارد كند، 
جزو دسته كاالهاي وارداتي با اولويت چهارم است، 
قوانين ديگري درباره آن اعمال مي شود. ۸2۰ كد 
تعرفه، به عنوان تعرفه هاي مجاز براي ثبت سفارش 
كولبران اعالم شده  است. تعرفه هاي اعالمي نيز قابل 
توجه هستند؛ از نخ و ابريشم تا شمش طال مي توانند 
جزو تعرفه هاي مجاز باش��ند. به ط��ور كلي، مواد 
غذايي، لوازم اداري، لوازم آش��پزخانه، لوازم صوتي 
و تصويري، تجهيزات كامپيوتري، ماش��ين آالت 
كشاورزي و دامداري، انواع ابزارآالت، موتورسيكلت 
برقي، تاير و لوازم مربوط به خ��ودرو، اين ۸2۰ كد 
تعرفه را تشكيل مي دهند. در اين بين حتي »كارت 
كولبري« هم وجود خواهد داشت كه بر اساس آن، 
مجوز ارزي كاالهاي اولويت چه��ار، صادر خواهد 
شد. در اين ميان مشخص نيست كولبري كه يك 
آسيب اقتصادي است، به عنوان يك كسب وكار ديده 
مي شود و بعد از اين سه نقش صادركننده، واردكننده 
و كوله بر را در بازرگاني خارجي كشور خواهيم ديد يا 
بايد شيوه  جديدي به روش هاي حمل و تحويل كاال 
اضافه كنيم. كيوان كاشفي، رييس اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي كرمانشاه در اين رابطه 
به خبرنگار ايرناپالس گفت: در ابتدا بايد بگويم من 
با لفظ كوله بر موافق نيستم. اين تجارت مرزي است 
كه براي آن آيين نامه و قانون وجود دارد. جمعيتي 
كه در نقاط مرزي ساكنند، معموال به لحاظ معيشتي 
در دهك هاي پايين درآمدي هستند. هدف چنين 
قوانيني اين است كه به شكل هاي مختلف، امكاناتي 
برايشان فراهم كنيم تا رفاه بيشتري داشته باشند 
و به ثبات و ايس��تايي در منطقه برس��يم و مناطق 
مرزي خالي از س��كنه نشود. كاشفي درباره تفاوت 
كولبري و تجارت مرزي گفت: براي اجرايي شدن 
اين اهداف، براي مرزنشينان امتيازاتي قائل شده اند؛ 
به اين صورت كه به خانوارهاي مرزنشين اين امكان 
داده ش��ده تا برخ��ي كاالها را با تعرف��ه پايين تر يا 
بدون تعرفه وارد كنند. اين نبايد با كولبري اشتباه 
گرفته شود. كولبري قطعا ماهيت قاچاق دارد، اما 
تجارت مرزي با اصالحات آيين نامه اي كه داشته، 
موجب شده تمام واردات مرزنشيني از طريق مسير 
گمركي طي ش��ود. بنابراين رويه اي اس��ت كه در 
قوانين ما به رسميت شناخته شده، البته در شيوه 
اجراي آن اشكاالتي وجود دارد.  وي ادامه داد: مدتي 
است كه براي خانواده ها كارت هاي الكترونيكي از 
طريق وزارت صمت و فرمانداري ها صادر مي شود 
و بر اين اس��اس، خانواده ها مشمول معافيت هايي 
مي شوند. با توجه به مبلغي كه براي خانوارها در نظر 
گرفته ش��ده، خود آنها نمي توانند رأسا كار واردات 
را انجام دهن��د. براي همين، تصمي��م به تجميع 
اين مبالغ گرفته ش��د و تعاوني هاي مرزنش��ينان 
براي اين منظور ايجاد شدند. كاشفي درباره نقش  
تعاوني هاي مرزنش��ينان در تجارت مناطق مرزي 
گفت: تعاوني ه��اي مرزنش��ينان در برخي موارد 
مسائلي را به وجود آورده اند، چرا كه نظارت دقيقي 
بر قوانين مناطق مرزنشين وجود ندارد. تعاوني هاي 
مرزنش��ينان تمام خانوارها را منسجم مي كنند و 
اين دس��ته تعاوني ها به نمايندگي از اين خانوارها، 
تجارت و داد و س��تد را انجام مي دهند و بايد سود 
را به خانوارها پرداخت كنند. مس��اله اين است كه 
گاهي خود اين تعاوني ها با فن بازار آشنايي ندارند و 
دست به دامن تجار مي شوند و در نهايت، سود كسب 
شده به گونه اي بين تعاوني و تاجر تقسيم مي شود 
كه مبل��غ زيادي به خانوارها پرداخت نمي ش��ود و 
موجب نارضايتي مي ش��ود. رييس اتاق بازرگاني 
كرمانش��اه درباره خألهاي قانون��ي مناطق مرزي 
گفت: در مجموعه قوانين و مقررات و آيين نامه هاي 
مرزنشينان هميشه دچار فراز و نشيب هايي هستيم 
كه كار را دشوار مي كند و مسير را به سمت كولبري 
مي برد.  كولبري، خروجي توس��عه نيافتگي است 
و مس��اله اي نيس��ت كه با قانون گذاري و جلساتي 
خ��ارج از منطقه بتوان آن را حل كرد. به باور برخي 
كارشناسان، كولبري پديده اي نيست كه بخواهيم 
آن را چارچوب بندي كنيم. حل مس��اله بيكاري با 
شناسايي ظرفيت هاي توليدي در مناطق مرزنشين 
مي تواند به عنوان راه حلي براي اين آسيب اقتصادي 

در نظر گرفته شود.
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نقاط ممنوعه، مانع كاهش مسيرهاي پروازي
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

 آمار منتشر شده از سوي شركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي كشور، حكايت از آن دارد كه طي 
س�ال هاي اخير ۳۰ هزار كيلومتر مسير هوايي 
جديد در كش�ور ايجاد شده اس�ت و اين رشد 
مسير موجب شده كه راه هاي هوايي از ۶۰ هزار 
كيلومتر به 9۴ هزار كيلومتر افزايش يابد، البته 
براس�اس گزارش ديگري از اين شركت، طول 
مسيرهاي پروازي كش�ور در حال حاضر كمتر 
از 9۰ ه�زار كيلومت�ر و حدود 88 ه�زار و ۳۳۰ 

كيلومتر است.
فارغ از تفاوت فاحش آمارهاي منتش�ر شده از 
سوي ش�ركت فرودگاه ها، بحث بر سر تبعات و 
اثرات مثبت افزايش تعداد مسيرهاي پروازي 
كشور همچنين كاهش طول مسيرهاي پروازي 
اس�ت.  كارشناس�ان حوزه هواي�ي معتقدند، 
افزاي�ش تعداد مس�يرهاي پ�روازي و كاهش 
طول مس�يرها اث�رات اقتص�ادي مثبتي براي 
صنعت هوانوردي كشور و همچنين شركت هاي 
هواپيماي�ي ب�ه هم�راه دارد؛ كاه�ش مصرف 
سوخت، مصرف موتور و قطعات تايمي  هواپيما و 
همچنين افت توليد گازهاي گلخانه اي مهم ترين 
تبعات مثبت كاهش طول مس�يرهاي پروازي 
است. )اگرچه در نگاه اول كاهش توليد گازهاي 
گلخانه اي اقدامي درراستاي حفظ محيط زيست 
محسوب مي ش�ود اما بررسي آمارهاي جهاني 
نش�ان مي دهد كه افزايش توليد اي�ن گازها و 
تبعات منفي حاصل از آنها، س�االنه هزينه هاي 
اقتصادي بسياري بر دولت ها تحميل مي كند.( 

اما براي شفاف سازي درباره اثرات كاهش طول 
مس�يرهاي پروازي، به مس�ير پ�روازي تبريز 
– بندرعباس و كم ش�دن طول اين مس�ير طي 
سال هاي گذش�ته اش�اره مي كنيم، زماني كه 
پرواز 97۰ مايلي بندرعباس به تبريز 8۳۶ مايل 
مي ش�ود يعني 1۳۴ مايل از مسير كم مي شود، 
زمان پرواز هم از 121 دقيقه به 1۰۴ دقيقه كاهش 
مي يابد، همين موضوع موجب مي ش�ود كه در 
بحث س�وخت،  موتور و قطعات تايمي هواپيما 
ش�اهد كاهش مصرف باش�يم ضمن اينكه كم 
ش�دن آلودگي ها و گازهاي گلخانه اي هم يكي 

ديگر از اثرات مثبت اين اقدام، است.
اما موضوع به همين جا ختم نمي شود اگر مسير 
بندرعباس به تبريز روزانه ۵ پرواز داشته باشد 
و هر پرواز با اين كاهش طول مسير۵۰۰ ميليون 
تومان صرفه جويي اقتصادي داش�ته باش�د، 
با اين حس�اب روزان�ه حدود 2 ميلي�ارد و ۵۰۰ 
ميليون تومان فقط در اين مس�ير صرفه جويي 

رخ خواهد داد.
به عب�ارت ديگ�ر، افزايش تعداد مس�يرهاي 
پروازي و كاهش طول مس�ير پروازي مي تواند 
به صرفه جويي اقتص�ادي ايرالين ها همچنين 
رشد سوددهي آنها كمك شاياني كند. بنابراين 
شركت فرودگاه ها از س�ال 9۴ و با اجراي طرح 
فراملي آسمان ايران در دو فاز تالش مي كند كه 
هم تعداد مسيرهاي هوايي را افزايش دهد و هم 

طول مسير پروازي را كاهش دهد.
ناگفته نماند ك�ه افزايش ۳۰ ه�زار كيلومتر به 
راه هاي هوايي كشور هم در راستاي اجراي طرح 
آس�مان ايران انجام شده و پيش بيني مي شود 
كه تعداد مس�يرهاي هوايي طي سال هاي آتي 
افزاي�ش و برهمين اس�اس طول مس�يرهاي 

پروازي هم كاهش يابد.

  كاهش طول مسيرهوايي و مصرف سوخت
اگرچه كاهش طول مس��يرهاي هوايي اثرات مثبت 
اقتصادي بس��ياري دارد اما كاهش مصرف س��وخت 
يكي از مهم ترين تبعات اين اقدام است. محمد يوسفي، 
كارشناس ارشد اقتصاد هوانوردي درباره اثرات افزايش 
مسيرهاي هوايي در كش��ور به »تعادل« مي گويد: با 
رشد مسيرهاي هوايي شاهد كاهش مصرف سوخت 
هواپيما خواهيم ب��ود چون در اين صورت فاصله بين 

مبدا و مقصد كاهش مي يابد.
يوسفي ادامه مي دهد: با افزايش مسيرهاي پيش روي 
خلبان ها، ش��اهد رش��د راه هاي انتخابي از سوي آنها 
خواهيم بود كه اغلب خلبان ها مس��يرهاي كوتاه تر را 

انتخاب مي كنند.
او مي افزايد: البته ميزان مصرف سوخت به نوع هواپيما 
هم بستگي دارد به عنوان نمونه هواپيماهاي توربوپراب 
مصرف س��وخت كمتري نسبت به هواپيماهاي جت 

دارد.
به گفته اين كارشناس ارشد اقتصاد هوانوردي، با بهينه 
كردن راه هاي هوايي كه از طريق نرم افزارهاي خاصي 

انجام مي شود، مصرف سوخت كاهش مي يابد.
يوسفي اظهار مي كند: جدا از افزايش مسيرهاي هوايي، 
نوع هواپيما يكي ديگر از عواملي اس��ت كه بر كاهش 
مصرف سوخت موثر اس��ت، عامل ديگر جهت وزش 
باد است، اين عامل بر سرعت هواپيما اثرگذار است و 
خلبان بايد مسيري را انتخاب كند كه سرعت هواپيما 

به علت وزش باد افت نكند.

  تاثير نامحسوس نرخ سوخت 
او با اشاره به اينكه هزينه سوخت هواپيما در ايران باال 
نيست، مي گويد: اگرچه افزايش مسيرهاي هوايي در 
كاهش مصرف سوخت موثر است اما بايد اين موضوع 
را در نظر گرفت كه نرخ سوخت هواپيما در ايران قابل 

توجه نيست.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي بيان مي كند: با 
توجه به پايين بودن قيمت سوخت در كشور، افزايش 
مس��يرهاي هوايي به كاهش مصرف سوخت كمك 

مي كند و افت مصرف سوخت بيشتر براي كشورهاي 
ديگر كه نرخ س��وخت آزاد اس��ت، موثر است در واقع 
رشد مسيرهايي هوايي و كاهش مصرف سوخت براي 

كشورهاي اروپايي و امريكايي تاثير محسوسي دارد.
يوسفي اظهار مي كند: مفهوم كاهش مصرف سوخت 
بيش از همه درباره كشورهاي ديگر كه هزينه سوخت 
بخش اعظمي از هزينه هاي پرواز را به خود اختصاص 
مي دهد مطرح مي شود اما در ايران، بيشترين هزينه ها 

مربوط به تعميرات هواپيماست.
او بيان مي كند: حتي با وج��ود افزايش نرخ بنزين در 
كشور، قيمت س��وخت هواپيما ثابت ماند و تغييري 
نكرد كه اي��ن موضوع كمك خوبي ب��ه ايرالين هاي 
داخلي كرد. اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوانوردي 
تصريح مي كند: هزينه هاي مربوط به نيروي انساني، 
سوخت و تعميرات اصلي ترين هزينه هاي هواپيمايي 
را شامل مي ش��وند كه در ايران عامل اصلي تعميرات 
و در كش��ورهاي ديگر سوخت و نيروي انساني است. 
يوسفي با اش��اره به تحريم هاي اعمال شده عليه اين 
صنع��ت هوايي، مي گويد: به دلي��ل تحريم ها، امكان 
ورود قطعات هواپيما به ايران وج��ود ندارد و مجبور 
به خري��د اين قطعات با قيمت دو تا س��ه برابر قيمت 
معمول مي ش��ويم. او اضافه مي كند: ضمن اينكه به 
دليل باالبودن عمر هواپيماها در ناوگان هوايي ايران، 

نيازمند تعميرات بيشتري هستيم.

  وجود 132 مسيرهوايي در كشور 
وقتي صحبت از افزايش تعداد مسيرهاي هوايي كشور 
طي سال هاي اخير مي شود؛ اين سوال ايجاد مي شود 
كه هم اكنون تعداد اين مسيرها چقدر است. مسعود 
نيكبخ��ت، مديركل كنترل ترافيك هوايي ش��ركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با اش��اره به افزايش 
مسيرهاي هوايي كشور طي سال هاي اخير به »تعادل« 
مي گويد: در حال حاضر مجموع مسيرهاي هوايي 132 

مسير است كه معادل 88 هزار و 330 كيلومتر است.
نيكبخت مي افزايد: افزايش مسيرهاي هوايي بيشتر 
در جهت جداسازي مسيرهاي رفت و برگشت و ايجاد 

مسيرهاي مستقيم بوده است.
او ادامه مي دهد: اولويت اول براي افزايش مسيرهاي 
هوايي، جداسازي مس��يرهاي رفت و برگشت، بوده 
است ضمن اينكه كاهش مصرف سوخت و جلوگيري 
از انتشار گازهاي دي اكسيد كربن در فضا  همچنين 
كاهش استهالك هواپيما هم از اثرات مثبت افزايش 

مسيرهاي هوايي است.
مديركل كنترل ترافيك هوايي ش��ركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي ايران، ادامه مي دهد: طرح فراملي آسمان 
ايران كه از سال 94 آغاز شده و يكي از اهدافش رشد 

مسيرهاي هوايي است، همچنان در حال اجراست.
نيكبخت اظهار مي كند: جداسازي مسيرهاي مختلف 
در فضاي كش��ور همچنين نق��اط ورودي و خروجي 
فرودگاه ه��ا را مي توان از نتايج طرح فراملي آس��مان 

ايران دانست.

  كاهش زمان پرواز
درحالي كه براساس اظهارات مديركل كنترل ترافيك 
هوايي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، جهت 
جداسازي مسيرهاي رفت و برگشت و ايجاد مسيرهاي 
مس��تقيم از مهم ترين داليل ايجاد مسيرهاي هوايي 

جديد بوده اس��ت اما داوود ربيعي، كارش��ناس ارشد 
حوزه هوايي معتقد اس��ت كه تاثيرات اقتصادي اين 
افزايش قابل توجه تر اس��ت، او به »تعادل« مي گويد: 
كاهش آلودگي و بهبود كيفيت هوا با كاهش مسيرهاي 
پروازي هواپيما چندان قابل مالحظه نيست، درواقع 
علت اصلي آلودگي، حمل و نقل هوايي نيست و اين مد 
از حمل و نقل تاثير چنداني بر كاهش كيفيت هوا دارند.
ربيعي ادامه مي دهد: كاهش مس��يرهاي پروازي به 
كم ش��دن زمان پروازها مي انجامد درواقع با طراحي 
كريدوره��اي هوايي جديد، زمان پ��رواز هواپيما كم 
مي شود. او مي افزايد: حجم مناطق ممنوعه در كشور 
بس��يار اس��ت و همين موضوع موجب مي ش��ود كه 
هواپيماه��ا از اين مناطق نتوانند عب��ور كنند و زمان 
پروازها افزايش يابد. به گفته كارش��ناس ارشد حوزه 
هوايي، كاهش حجم مناطق ممنوعه هوايي بر عهده 
حفاظت هوايي سازمان هواپيمايي كشوري است، اين 
بخش درباره عبور يا عدم عبور از آسمان برخي مناطق 

كشور تصميم گيري مي كند.
ربيعي تصريح مي كند: لزوما تمام مناطق ممنوعه در 
نظرگرفته شده در آس��مان ايران، ممنوعه و امنيتي 
نيست و براساس بررسي هايي كه طي سال هاي اخير 
انجام شده عبور هواپيما از برخي مناطق ممنوعه كشور 

آزاد شده است.

  سودآوري براي ايرالين ها
او درباره تاثيرگذاري كاهش مسيرپروازي بر صنعت 
هوانوردي مي گويد: يكي از مدل هاي اقتصادسنجي 
يا سودآوري، محاسبه ساعت پرواز به ازاي هر صندلي 
است مثال بررسي مي شود كه تعداد هواپيماهاي هر 
ايرالين چقدر اس��ت؟ تايپ هاي اي��ن هواپيماها چه 
نوعي هس��تند؟ هر كدام از مسيرهاي پروازي چقدر 

زمان مي برد و هزينه آن چقدر است؟
اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي، اضافه مي كند: 
درواقع زمان يكي از معيارهايي است كه براساس آن 
براي سنجش درآمد-هزينه شركت هاي هواپيمايي 
چقدر است؟ وقتي بتوانيم طول پرواز را از لحاظ زماني 

كاهش دهيم؛ هزينه پروازها كم مي شود.
ربيعي ادامه مي دهد: البته افزايش مسيرهاي هوايي 
مي تواند به كاهش مسيرهاي پروازي هم منجر شود 
كه اين هم به كاهش مصرف سوخت، كاهش آاليندگي 

و كم شدن استهالك كمك مي كند.
او اظهار مي كند: زماني كه زمان پرواز كاهش مي يابد 
و مثال يك پرواز يك ساعت و 5 دقيقه اي به 45 دقيقه 
مي رس��د، در واقع قيمت بليت براس��اس هزينه يك 
ساعت از مسافران دريافت مي ش��ود اما زمان پرواز و 
هزينه ها، كمتر مي شود. براساس گفته اين كارشناس 
ارشد حوزه هوايي، بس��ياري از مسيرهاي داخلي در 
كشور حدود يك ساعت تا يك ساعت و 5 دقيقه است، 
اگرچه مسيرهايي مانند مشهد-كيش، تبريز-كيش 
و مش��هد-آبادان كه باالي دو س��اعت پرواز دارند هم 
در بين مسيرهاي پروازي كشور وجود دارند اما اغلب 

مسيرها كوتاه است.
ربيعي تصريح مي كند: با كاهش زمان پرواز در بسياري 
از مس��يرها در پايان سال مالي، ش��اهد افزايش سود 
هستيم چون هم س��وخت كمتري مصرف شده هم 
حج��م قابل مالحظ��ه اي از آن صرفه جويي ش��ده و 

هواپيما كمتر مستهلك شده است.

  كاهش مصرف سوخت با هواپيماهاي نو 
او درباره افزايش مسيرهاي پروازي مي گويد: اين اقدام، 
راحت نيست و نياز به هماهنگي بسياري از نهادهاست 

و زمانبر است.
اين كارشناس ارشد حوزه هوايي گفت: اگر هواپيماهاي 
مورد اس��تفاده در ناوگان هوايي كشور به روز و مدرن 
باشند هم مصرف سوخت كمتري دارند و هم ميزان 

آاليندگي كه ايجاد مي كنند، كمتر است.
ربيعي ادامه مي دهد: اگر شاهد ورود هواپيماهاي نو به 
ناوگان هوايي كشور باشيم كه سوخت كمي هم نسبت 
به ناوگان كنوني كشور مصرف مي كنند مي توان شاهد 
كاهش مصرف س��وخت و همچنين كم شدن حجم 

آالينده هاي هوايي باشيم.
او معتقد است: با توجه به اينكه در حال حاضر امكان 
خريد هواپيماهاي نو و دس��ت اول وجود ندارد، يكي 
از گزينه هاي پيش رو براي كاهش مصرف س��وخت 
افزايش مس��يرهاي هوايي و كاهش مس��ير پروازي 

هواپيماست.
اما درشرايطي كه نگاه داوود ربيعي، كارشناس ارشد 
حوزه هوايي به افزايش تعداد مسيرهاي هوايي بيشتر 
اقتصادي است، عليرضا منظري، معاون اسبق سازمان 
هواپيمايي كشوري، تعريف شدن مسيرهاي جديد 
پروازي را برجس��ته مي كند، او درباره افزايش تعداد 
مسيرهاي پروازي به »تعادل« مي گويد: با اين اقدام 
ام��كان انجام پرواز به نقاط مختلف كش��ور، بيش��تر 
مي شود و درنقاطي كه مسيرپروازي تعريف نشده بود، 
شاهد مشخص شدن مسير پروازي جديد و پروازهاي 
جديد خواهيم بود. منظري مي افزايد: با افزايش تعداد 
مسيرهاي پروازي، نقاطي از كشور كه زير پوشش حمل 

و نقل هوايي قرار مي گيرند، رشد مي كنند.
او ادامه مي دهد: كاهش طول مسيرهاي پروازي هم 
ديگر اقدامي است كه با افزايش تعداد مسيرهاي هوايي 
رخ مي دهد و بسياري از نقاط ممنوعه هوايي كاهش 
مي يابد. به گفته اين كارشناس ارشد حوزه هوايي، با 
كاهش نقاط ممنوعه هوايي طول مس��يرپروازي هم 
كم مي شود و همين موضوع در حجم سوخت مصرفي 
اثرگذار است و هزينه هواپيما كاهش مي يابد كه شاهد 
افزايش سوددهي شركت هاي هواپيمايي خواهيم بود.

منظري اظه��ار مي كند: يك��ي از موانعي كه موجب 
مي شود، طول مسيرپروازي افزايش  يابد نقاط ممنوعه 
نظامي است كه طي سال هاي اخير بسياري از اين نقاط 

ممنوعه كاهش يافته است.
او اضافه مي كند: عالوه بر نقاط نظامي، ش��اهد وجود 
مناطق امنيتي هستيم كه با گذش��ت زمان و تغيير 
كاربري اين مناطق، ش��اهد اس��تفاده از اين مناطق 

خواهيم بود.
معاون اسبق سازمان هواپيمايي كشوري معتقد است 
كه بخش بزرگي از هزينه پرواز هواپيما در كشور مربوط 
به نرخ س��وخت اس��ت كه با كاهش مصرف سوخت، 

شاهد صرفه جويي در هزينه هاي پرواز خواهيم بود.
منظري تصريح مي كند: در ساير كشورها هم تالش 
مي شود كه طول مسيرهاي پروازي كاهش يابد چون 
قيمت س��وخت آزاد و باالتر از ايران اس��ت، بنابراين 
شركت هاي هواپيمايي به دنبال اين هستند كه طول 
مسير پروازي كم شده و به تبع آن مصرف سوخت هم 
كاهش يابد كه تاثير مس��تقيمي بر هزينه هاي پرواز 

به همراه دارد.

  بررسي نقاط ممنوعه پروازي
يكي از نكاتي كه كارشناسان حوزه هوايي به آن اشاره 
كردند بحث وجود نقاط ممنوعه پروازي و تاثير آن در 
تعداد مسيرهاي پروازي كشور است، عاملي كه موجب 
شده بسياري از نقاط كشور براي عبور هواپيماها ممنوع 
شوند، به گفته مسووالن شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران اين شركت براي كاهش اثرات منفي اين 
نقاط براي بخش هوانوردي كش��ور تالش كرد كه از 
ارتفاع بااليي استفاده كند تا هواپيماها بتوانند از اين 
نقاط عبور كنند البته  ارتفاعات باالي 28 هزار پا را روي 
نقاط ممنوعه اصلي نظير نطنز، آب س��نگين اراك و 

غيره طراحي نكرد.
شركت فرودگاه ها براي كاهش نقاط ممنوعه نيازمند 
همراهي س��تادكل نيروهاي مسلح، ش��وراي عالي 
امنيت ملي، سپاه، ارتش و... بود كه اين همراهي طي 
س��ال هاي اخير افزايش يافت و موجب  كوتاه سازي 
مس��يرهاي هوايي، كاهش مصرف سوخت و كاهش 
مصرف موتور و قطعات تايمي  هواپيما ش��ده  و ارزش 
اقتصادي مطلوبي ايجاد كرده است. همچنين كاهش 
توليد كربن در فضاي كش��ور از ديگر مزيت هاي اين 
مورد است، همچنين با كاهش نقاط ممنوعه، پيچش ها 
كاهش و ايمني افزايش مي يابد. ناگفته نماند كه طي 
سال هاي اخير در حوزه راه هاي هوايي داخلي، يكسري 
راه هاي جديد ايجاد ش��د و پيچش ها كاهش يافت به 
عنوان مثال اگر خلبان  بين مبدأ و مقصد يك مسير، 
خط شكس��ته اي را طي مي كرد )كه اگر دو نقطه را به 
هم وصل مي كرديم، در واقع مس��ير، مثلثي مي شد( 
با كاهش نقاط ممنوعه،  در برخي مسيرها 20 دقيقه 
كاهش زمان پرواز هواپيماها محقق ش��د،  به عنوان 
مثال در مسير كيش- مشهد 20دقيقه مسير هوايي 

كوتاه تر شد.
كاهش مدت زمان اس��تفاده از هواپيما با كوتاه شدن 
مس��ير و صرفه اقتصادي آن براي ايرالين ها از ديگر 
مزاي��اي اج��راي اين پروژه ب��ود؛ از س��وي ديگر اگر 
زمان هاي صرفه جويي شده با كاهش مسيرها لحاظ 
ش��ود، در واقع امكان  استفاده بيش��تر از هواپيما در 
مسيرهاي بيشتر فراهم مي شود. حدود يك سال پيش، 
مديرعامل سابق ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران اعالم كرد كه پي��ش از اين حتي يك راه هوايي 
موازي در كشور نبود، اما امروز در يكي از راه هاي اصلي 
نظير مسير خليج فارس به اروپا، چهار راه موازي داريم 

كه جزو پرترافيك ترين فضاهاي ايران است.
راه هاي موازي هوايي چندين مزيت دارد كه مهم ترين 
آن  ارتقاي ايمني است،  مثال ساده اين راه هوايي موازي 
نظير همان  مقايس��ه راه يك بانده با بزرگراه و آزادراه 
است، البته در راه هاي هوايي  موازي، ارتفاعات متفاوت 
مي شود. ارتقاي ايمني، رشد ظرفيت فضا و استفاده از 
استانداردهاي باالي ناوبري از مزاياي اين مسيرهاي 

هوايي موازي است.

  بررسي طرح فراملي آسمان ايران 
اما سوال اين است كه كاهش نقاط ممنوعه و افزايش 
تعداد مسيرهاي هوايي كشور چرا در سال هاي اخير 
پررنگ شده است، در پاس��خ به اين سوال بايد گفت 
با تدوين و اجراي طرح آس��مان ايران شاهد افزايش 
اهميت رشد تعداد مس��يرهاي پروازي شديم، در فاز 
اول اجراي پروژه مديريت آسمان ايران شهر مسيرهاي 

موازي و يك طرفه هوايي استاندارد راه اندازي شد. 
پيش از اين هيچ مسير موازي و استاندارد يك طرفه 
نداشتيم و بعد از بسته شدن مسيرهاي عراق و اوكراين 
با به هم ريختگي ترافيك و فشار كاري زياد به كنترلرها 
در مركز كنترل فضاي كشور مواجه شديم، به طوري 
كه در مدت 24 س��اعت 350 ترافيك هوايي به ۷00 
ترافيك رس��يد. در مرداد 9۶ با اج��راي كامل فاز اول 
طرح فوق الذكر 35000 كيلومتر مسير هوايي جديد 

به مسيرهاي هوايي كشور افزوده شد.
 مس��يرهاي ورودي و خروج��ي پايانه ه��اي هوايي 
پرترافيك كشور دو طرفه شده و در بخش اعظمي از 
مسير هاي هوايي بين المللي كشور از قابليت ناوبري 

RNAV1 بهره مي گيريم.
س��ال 93 هفت بخش در مركز كنترل فضاي كشور 
داش��تيم ك��ه اكنون ب��ه 15 بخش افزاي��ش يافته و 
دستاوردهاي بزرگي نظير مديريت بحران پروازهاي 
سرگردان از بحران قطر هم در همين زمان و به دست 
توانمند همكاران در مركز كنترل فضاي كشور حاصل 

شد. 
درواقع با اجراي اين طرح و توسعه نقاط تبادل و رفع 
نقاط كور در آس��مان ايران شاهد اين بوديم كه طول 
ش��بكه راه هاي هوايي ايران در وضعيت مناسبي قرار 
گيرد. طول راه هاي هوايي ايران تا پيش از اين حدود 
۶0 هزار كيلومتر بود، اما با اجراي طرح فراملي مديريت 
آسمان ايران شهر در 3 سال گذشته، 35 هزار كيلومتر 

به مجموع راه هاي هوايي كشور اضافه شده است.
هدف اين طرح افزايش پروازهاي بين المللي، عبوري 
و پروازهاي داخلي از يك  سو و توسعه زيرساخت هاي 
حمل ونقل هوايي از سوي ديگر منطبق با جديدترين 
استانداردهاي بين الملل ي است كه با عملياتي شدن 

اين طرح، رخ داد.
مرحله نخست اين طرح شامل دو بخش بود كه بخش 
اول آن در اس��فند 94 به بهره برداري رسيد و بيش از 
هفت هزار كيلومتر راه هوايي به بهره برداري رسيد و 
يك سال بعد 2 هزار كيلومتر سپس پنج هزار و 200 
كيلومتر راه هواي��ي جديد براي افزاي��ش ترانزيت و 
ترافيك هوايي به مسيرهاي هوايي كشور اضافه شد 
و هم اكن��ون طول راه هاي هوايي كش��ور به 95 هزار 
كيلومتر رسيده است. )اين آمار شركت فرودگاه ها با 
آمار مديركل كنترل ترافيك هوايي شركت فرودگاه ها 
و ناوب��ري هوايي ايران يعني 88 هزار و 330 كيلومتر 

تفاوت قابل توجهي دارد.(
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 اثر حمل و نقل هوايي
 بر تغيير اقليم 

به گفته كارشناس��ان هواشناسي، يكي از مسائل 
اثرگذار بر تغيير اقليم كشورها، حوزه حمل و نقل 
است، اين حوزه سهم 14 درصدي در تغيير اقليم 
دارد، البته منابع س��وخت متعددي در اين تغيير 
سهيم هستند كه مهم ترين آن سوخت هاي مورد 
اس��تفاده در حمل و نقل زميني است، اما حمل و 
نقل هوايي هم، يكي از بخش هايي است كه تاثير 
زيادي در توليد گاز دي اكس��يد كربن و به تبع آن 
تغيير اقليم دارد. در اين ميان و با توجه به اثرگذاري 
حمل و نقل هوايي در افزايش گازهاي گلخانه اي 
و به تبع آن تغيير اقليم، روزنامه تعادل، گزارشي از 
چگونگي اثرگ��ذاري حمل و نقل هوايي در تغيير 
اقليم و فرآين��د آن تهيه كرده اس��ت. البته براي 
بررسي چگونگي اثرگذاري حمل و نقل هوايي بر 
تغييرات اقليم��ي در ابتدا مروري بر مفهوم تغيير 

اقليم خواهيم داشت.

 اهميت تغيير اقليم 
 كنوانسيون چارچوب تغيير اقليم سازمان ملل 
)UNFCCC(، تغيير اقليم را آن دسته از تغييرات 
آب و هوايي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم با 
فعاليت هاي انساني نسبت دارند و ساختار اتمسفر 
زمين را در سراسر جهان تغيير مي دهند، تعريف 

مي كند.
 منظور از فعاليت هاي انساني، آلودگي برخاسته 
از فعاليت هاي صنعتي و س��اير منابعي است كه 
گاز هاي گلخانه اي توليد مي كنند. اين گاز ها، مانند 
دي اكسيد كربن، توانايي جذب طيف فروسرخ را 
داشته و نقش عمده اي در باال رفتن دماي جو زمين 
دارند. در صورت تولي��د اين گازها، آنها مي توانند 
براي مدت ده ها يا صد ها س��ال در اتمسفر زمين 

محصور باقي بمانند.
 بيش از 9۷ درصد از دانش��مندان تغيير اقليم، با 
اين عقيده موافق هس��تند ك��ه در طول يك قرن 
گذشته، علت تغييرات آب و هوا يا تغيير اقليم جهان 

فعاليت هاي انساني است.
 افزايش دما، كاهش تنوع گونه اي، تنوع زيستي 
و ژنتيكي، باال آمدن س��طح آب درياها در س��طح 
كل دنيا، ذوب شدن يخچال هاي قطبي و افزايش 
تدريج��ي دماي كره زمي��ن از جمله نتايج تغيير 

اقليم است.

 اثر حمل و نقل هوايي 
 تأثيرات زيست محيطي سفرهاي هوايي زماني 
رخ مي دهد كه موتورهاي هواپيما شروع به خارج 
كردن گرما، ص��دا، ذرات ديگر و گاز مي كنند كه 
موجب تغيي��رات آب و هواي��ي و كاهش جهاني 
در ميزان تابش مس��تقيم نور خورشيد به صورت 

تدريجي مي شود. 
 هواپيماها ذرات و گازهايي مانند دي اكسيد كربن، 
بخار آب، هيدروكربن، مونواكسيد كربن، اكسيد 
نيتروژن، اكس��يد سولفور، س��رب و كربن از خود 
خارج مي كنند كه در نهايت منجر به واكنش ميان 

اين ذرات با اتمسفر مي شود.
 با وج��ود كاهش انتش��ار گازها از ماش��ين ها و 
موتورهاي مجهز به موتورهاي توربوفن و توربوپاپ، 
رشد سريع سفرهاي هوايي در سال هاي گذشته 
به افزاي��ش نقش اي��ن صنع��ت در آلودگي هوا 
كمك كرده است. از س��ال 1992 تا 2005 تعداد 
كيلومترهايي كه توسط مسافران طي شده به 5.2 
درصد در هر سال رشد داشته است، به عالوه انتشار 
گازهاي گلخانه اي ناشي از سفرهاي هوايي در ناحيه 
اروپا بين س��ال هاي 1990 تا 200۶ به 8۷ درصد 

افزايش يافته است.
 تحقيقات نش��ان مي دهد كه با وجود نوآوري ها 
در بهره وري هواپيما از جمله موتور هواپيما، هنوز  
شاهد رشد انتش��ار گاز مونواكسيد كربن از سوي 
صنعت هوايي هس��تيم، اين موضوع به دليل آن 
است كه انتشار گازهاي ناشي از صنعت هوايي هنوز 
نتوانسته از قواعد و ضوابط بين المللي تبعيت كند. 
 پرواز انواع هواپيماها مستلزم استفاده از سوخت 
و اشتعال است و همين موضوع موجب مي شود كه 
دي اكس��يد كربن و ديگر گازهاي گلخانه اي وارد 
فضاي جو ش��ده كه به افزاي��ش گرمايش زمين و 

اسيدي سازي اقيانوس ها مي انجامد.
  اگرچ��ه مهم ترين گاز گلخانه اي كه از س��وي 
هواپيماها در پروازها خارج مي شود دي اكسيدكربن 
اس��ت، ديگر گازها نيز شامل اكس��يد نيتريك، 
دي اكس��يد نيتروژن، بخار آب و سولفور اكسيد 

مي شود.
 يكي از آثار مخرب موتور هواپيماها روي شاخص 
كيفيت هوا، انتش��ار ذرات بس��يار ريزي است كه 
هنگام عمليات هاي نزديك به سطح زمين مانند 
برخاستن، نشستن، كم كردن فاصله و باال رفتن 

رخ مي دهد. 
 دردنيا نزديك ب��ه 1۶۷ هزار هواپيم��ا با موتور 
پيس��توني وج��ود دارن��د كه س��ه چه��ارم آنها 
هواپيماهاي شخصي در امريكا هستند، اين تعداد 
هواپيما به خاطر مصرف سوخت هاي سربي، ميزان 
زيادي سرب را وارد هوا كرده اند بر اساس آمار طي 
سال هاي 19۷0 تا 200۷ و بر اساس گزارش آژانس 
حفاظت از محيط زيست تنها هواپيماهاي عمومي 

مسافربري 34 هزار تن سرب را وارد جو كرده اند.
  البت��ه حمل و نقل هوايي فق��ط در هوا آلودگي 
توليد نمي كند، بلك��ه آب را هم آل��وده مي كند، 
فرودگاه ها مي توانند به واسطه استفاده بي نهايت 
از سوخت هاي جت، روغن هاي روان كننده و ديگر 
مواد شيميايي به ميزان قابل توجهي آب را آلوده 
كنند، براي نمونه استفاده از ضديخ ها در هواي سرد 
مي تواند به آلودگي وسيع آب منجر شود. چرا كه 
بيشتر اين مايعات كه به طور مداوم در هواپيماها 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرند، به زمين ريخته و از 
طري��ق جريان هاي كوچك آب ب��ه رودخانه ها يا 

درياچه هاي مجاور سرازير مي شوند.

   با  افزايش مسيرهاي پيش روي خلبان ها، شاهد رشد راه هاي انتخابي از سوي آنها خواهيم بود كه اغلب خلبان ها مسيرهاي كوتاه تر را انتخاب مي كنند.

البته ميزان مصرف سوخت به نوع هواپيما هم بستگي دارد به عنوان نمونه هواپيماهاي توربوپراب مصرف سوخت كمتري نسبت به هواپيماهاي جت دارد.
مفهوم كاهش مصرف سوخت بيش از همه درباره كشورهاي ديگر كه هزينه سوخت بخش اعظمي از هزينه هاي پرواز را به خود اختصاص مي دهد مطرح 

مي شود اما در ايران، بيشترين هزينه ها مربوط به تعميرات هواپيماست 
   رش�د مسيرهاي هوايي بيشتر در جهت جداسازي مسيرهاي رفت و برگشت و ايجاد مسيرهاي مس�تقيم بوده است.  اولويت اول براي افزايش 
مسيرهاي هوايي، جداسازي مسيرهاي رفت و برگشت، بوده است ضمن اينكه كاهش مصرف سوخت و جلوگيري از انتشار گازهاي دي اكسيد كربن 

در فضا و همچنين كاهش استهالك هواپيما هم از اثرات مثبت افزايش مسيرهاي هوايي است 
     با كاهش زمان پرواز در بسياري از مسيرها در پايان سال مالي، شاهد افزايش سود هستيم چون هم سوخت كمتري مصرف شده هم حجم قابل 

مالحظه اي از آن صرفه جويي شده و هواپيما كمتر مستهلك شده است 
     با افزايش تعداد مسيرهاي پروازي، نقاطي از كشور كه زير پوشش حمل و نقل هوايي قرار مي گيرند، رشد مي كنند. كاهش طول مسيرهاي پروازي 
هم ديگر اقدامي است كه با افزايش تعداد مسيرهاي هوايي رخ مي دهد و بسياري از نقاط ممنوعه هوايي كاهش مي يابد. بخش بزرگي از هزينه پرواز 

هواپيما در كشور مربوط به نرخ سوخت است كه با كاهش مصرف سوخت، شاهد صرفه جويي در هزينه هاي پرواز خواهيم بود 
 در ساير كشورها هم تالش مي شود كه طول مسيرهاي پروازي كاهش يابد چون قيمت سوخت آزاد و باالتر از ايران است، بنابراين شركت هاي هواپيمايي 

به دنبال اين هستند كه طول مسير پروازي كم شده و به تبع آن مصرف سوخت هم كاهش يابد كه تاثير مستقيمي بر هزينه هاي پرواز به همراه دارد

برش
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مسووالن مي گويند راه اندازي شبكه ملي اطالعات به معناي قطع اينترنت جهاني نخواهد بود

هيچ شخصي به دنبال قطع اينترنت  جهاني نيست
گروه دانش و فن|

يك��ي از موضوعاتي كه اين روزها نيز بيش��تر از قبل 
هم براي مردم و هم براي مس��ووالن دغدغه ش��ده، 
شبكه ملي اطالعات اس��ت. طرحي كه از چند سال 
پيش كليد خ��ورده و در روزهاي قطعي اينترنت هم 
بار ديگر توجه ها به آن جلب شد. از طرفي كم كاري 
دس��تگاه ها در اراي��ه داده ها و اطالع��ات خود، عدم 
استفاده از اهرم هاي فشار بر دستگاه ها براي تسريع 
در تكميل اين شبكه از مواردي است كه درباره عدم 
تحقق شبكه ملي اطالعات بارها مطرح شد، از طرف 
ديگر اين روزها در حالي ك��ه اينترنت جهاني براي 
روزهاي متوالي براي كارب��ران در ايران قطع بود، به 
گفته مسووالن شبكه ملي اطالعات به كمك آمد و 
باعث شد س��ايت هاي داخلي به فعاليت خود ادامه 
دهند. هرچند اين موضوع به طور كلي، مانع از آسيب  
رسيدن به كسب وكارها نشد و تقريبا به اذعان همه، 
خس��ارات زيادي در جنبه هاي مختلف به مردم، از 
دانش��جويان و همه افرادي كه به نوع��ي با اينترنت 

سروكار داشتند، وارد شد.
سيداحمد معتمدي، وزير اس��بق ارتباطات و عضو 
فعلي كميس��يون تنظي��م مق��ررات ارتباطات در 
گفت وگو ب��ا فارس، درباره ش��بكه مل��ي اطالعات 
توضيح داد: »چنانكه تاكنون وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات نيز اعالم كرده، ش��بكه مل��ي اطالعات به 
معني اين نيس��ت كه م��ا ديگر به ش��بكه اينترنت 
جهاني دسترس��ي نداشته باش��يم، اين موضوع كه 
عنوان مي ش��ود ش��بكه ملي اطالعات در واقع يك 
شبكه جداگانه اي از اينترنت در كشور است كه نياز 
به كابل كش��ي جداگانه دارد، يك باور غلط اس��ت. 
ش��بكه ملي اطالعات همان چيزي است كه تاكنون 
در ش��بكه هاي تلفن و موبايل نيز وجود داشت و اين 
شبكه ها نيز ش��بكه ملي بودند اما پروتكل و قوانين 
بين المللي ممكن اس��ت باعث ش��ود كه اين شبكه 
دچار مشكالتي شود و به همين دليل بر اين عقيده ايم 
كه اگر روزي به دليل ضوابط، قوانين و پروتكل هاي 
بين المللي بنا ش��د تا ارتباط خارج با ما قطع شود ما 
همچنان ارتباط داخلي داش��ته باش��يم. بستر اين 

ارتباط در شبكه ملي اطالعات وجود دارد.«
وي ادامه داد: »در اين شبكه حتمًا بايد از دامنه هاي 
ايراني استفاده ش��ود، منظور از دامنه، قسمت آخر 
نام سايت هاست كه پس از نقطه قرار مي گيرد و بايد 
سايت ها در انتهاي نام خود دات آي آر داشته باشند 
و اگر شركت يا س��ايتي اين دامنه را نداشته باشد يا 
داراي دامنه com يا org باش��د، يعني بسترش در 
خارج از كشور قرار دارد و نمي تواند در ارتباط داخلي 
مورد استفاده قرار بگيرد. بنابراين دارندگان سايت ها 
بايد كاري كنند كه  هاس��ت يا ميزبان آنها در داخل 
كشور قرار بگيرد و دستگاه ها نيز بايد همكاري كنند 
تا اين ميزباني در داخل كش��ور ايجاد ش��ود. همين 
موضوع باعث مي شود س��ايت هايي كه داراي دامنه 
دات آي آر هستند پروتكل ها و قوانيني را كه وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات در نظر گرفته را رعايت 

كنند و تابع اين قوانين باشند.«

معتم��دي درباره نق��ش دس��تگاه هاي مختلف در 
شكل گيري شبكه ملي اطالعات اظهار كرد: »به طور 
قطع بخش��ي از اين موضوع ب��ه وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات بازمي گردد و بخش ديگري از آن 
به دستگاه هاي اجرايي كه شوراي عالي فضاي مجازي 
براي آنها اين ماموريت را تعريف كرده اس��ت مربوط 
مي ش��ود. طبق آنچه گزارش شده، وزارت ارتباطات 
تاكنون فعاليت هايي را كه براي اين قضيه الزم بوده 

به انجام رسانده است.«
وي اظهار كرد: »با تكميل ش��بكه مل��ي اطالعات، 
مي توانيم با خيال راحت و با هزينه كمتر از سايت هاي 
داخلي بازديد كنيم. به لحاظ بس��تر س��خت افزاري 
شبكه ملي اطالعات مي توان اعالم كرد كه اين بستر 
فراهم شده اس��ت و نيازي به فعاليت بيشتر وزارت 
ارتباط��ات در اين خصوص نيس��ت ام��ا بخش هاي 
ديگري از آن همچنان تحقق پيدا نكرده اس��ت كه 
بايد دس��تگاه ها پاي كار آمده و سريع تر آن را انجام 
دهند.« وي خاطرنشان كرد: »اگر ما راه اندازي شبكه 
ملي اطالعات را جدي بگيري��م، ۵ تا ۶ ماه مي توان 
به راه اندازي اين ش��بكه فكر كرد اما بيش��تر از همه 
راه ان��دازي اين طرح هم��ت و هماهنگي مي خواهد 
تا همه دس��تگاه هاي اجرايي و شركت ها و خصوصًا 
نهادهاي دولت��ي پاي كار آمده، اطالعاتش��ان را در 
اختيار قرار داده تا سريع تر انجام شود، اين كار آنقدر 
كه گفته مي شود سخت نيست و نياز به بودجه زيادي 

هم ندارد.«

شبكهايبرايمقابلهباتصميمهاييكباره
عضو كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات درباره اين 
تصور كه شبكه ملي اطالعات به معناي قطع ارتباط 
كامل با اينترنت خارج اس��ت، توضيح داد: »ش��بكه 
ملي اطالعات براي اين موضوع ايجاد مي ش��ود كه 
اگر در مواقع ضروري ارتباطات بين المللي قطع شد 
مردم بتوانند همچنان از اينترنت داخلي اس��تفاده 
كنند و دستگاه هاي ذي ربط نيز فعاليت خود را ادامه 
دهند. به طور مثال اگر در ي��ك برهه از زمان ترامپ 
رييس جمهوري امريكا تصميم  يك باره اي گرفت و 
خواست اينترنت ايران را قطع كند مشكلي در روند 
اداري و فعاليت سازمان ها و نهادهاي ما ايجاد نشود 
و تمامي فعاليت هاي ما به يك باره متوقف ش��ود. هر 
چند خوشبختانه طراحي سايت بانك هاي ايراني بر 
بستر شبكه داخلي است و هم به داخل و هم به خارج 
از كشور دسترسي دارد و مي توان با آن ارتباط برقرار 
كرد. بنابراين اين حرف غيرممكن است كه بخواهيم 
ارتباط مان را با دنيا قطع كنيم و اين موضوع از اساس 

غلط است و شايعه اي بيش نيست.«
معتمدي با اشاره به تجربه ايجاد شبكه ملي اطالعات 
در ساير كش��ورها بيان كرد: »بسياري از كشورها به 
سمت استفاده از اينترنت داخلي گرايش داشتند چرا 
كه عالوه بر كاهش هزينه ها ميزان اعمال نفوذ ساير 
كشورها را بر آنها كاهش مي دهد. به عنوان مثال كره 
جنوبي عالوه بر اينكه ش��بكه بين المللي قوي دارد، 
يك شبكه با قدرت داخلي را نيز راه اندازي كرده كه 

اين موضوع نشان مي دهد هيچ ممانعتي بين استفاده 
از اينترنت جهان��ي و اينترنت داخلي وجود ندارد. ما 
هم در حال حاضر شبكه داخلي داريم، همه افرادي 
ك��ه در منزل خود ب��ه اينترنت متص��ل و موضوعي 
را جس��ت وجو مي كنند در ابت��داي اتصال اول وارد 
شبكه داخلي مي شوند و پس از آن به مراكزي نظير 
ميدان امام رفته و به خارج از كشور ارسال مي شود، 
اما اگر بستر شبكه ملي اطالعات به طور كامل شكل 
بگيرد ارتباط داخل به داخل داراي چنين مشكالت 
و زحماتي نيست. از نظر من هيچ وقت و هيچ شخصي 
در مجموعه نظام جمهوري اس��المي ايران به دنبال 

اين نيست كه اينترنت جهاني را قطع كند.«
وي درباره قطعي هاي ايجادش��ده در روزهاي اخير 
اظهار كرد: » قطعي اينترنت در اين چند روز به دليل 
وجود موضوع اضطرار توسط صاحب نظران انجام شد. 
اينكه چه ميزان ضرورت براي اين كار وجود داشت در 
تخصص من نيست و نمي توانم اظهارنظري درباره آن 
كنم اما در تمام دنيا در مواقع ضروري و اضطراري اين 

كار را انجام مي دهند.«

تكميلشبكهمليبازيرساختهايفعلي
وزي��ر اس��بق ارتباط��ات درب��اره فراه��م ك��ردن 
زيرساخت هاي الزم براي تقويت شبكه ملي اطالعات 
بيان كرد: »براي زيرس��اخت س��خت افزاري يعني 
در اي��ن شبكه س��ازي وزارت ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات نيازي به توسعه بيشتر ندارد يعني با همين 
شبكه اي كه ما داريم مي توانيم شبكه ملي اطالعات 

را راه اندازي كنيم. براي مث��ال، ما براي تلفن كردن 
به خارج از كش��ور نياز به تلف��ن جداگانه اي نداريم 
و مي توان از همين زيرس��اخت هايي كه براي تلفن 
داخلي فراهم ش��ده است اس��تفاده كرده و با خارج 
از كش��ور تماس داشته باشيم. اينترنت و شبكه ملي 
اطالعات هم همين اس��ت، بس��تر سخت افزاري آن 
فراهم شده است و بس��ياري از بسترهاي نرم افزاري 
آن نيز ايجاد شده، به عنوان مثال خريد از سايت هاي 
اينترنت��ي و فعاليت هاي بانكي كه انجام مي ش��ود 
از طري��ق اينترنت صورت مي گيرد م��ا پول را واريز 
مي كنيم ولي س��ايت همچنان وابس��ته به خارج از 
كش��ور اس��ت كه بايد به سمت س��رورهاي داخلي 

هدايت شود.«
معتمدي با تاكيد بر اهميت شبكه ملي اطالعات بيان 
كرد: »ما زود فراموش مي كنيم كه نياز به اين شبكه تا 
چه ميزان در كشور احساس مي شود در حالي كه اين 
موضوع يك امر ضروري است و بايد براي تحقق آن 
همت شود. عمده ارتباط با خارج از كشور كه دغدغه 
برخي از افراد است با ايجاد شبكه ملي اطالعات از بين 
نمي رود حتي در ارتباطات بين الملل نيز هزينه هاي 
ما كاه��ش پيدا مي كند. اگر براي دس��تيابي به يك 
ارتباط داخل به داخل مجبور باش��يم از سرورهاي 
خارجي اس��تفاده كنيم، هزينه بيش��تري مي  طلبد 
حال آنكه مي توان با استفاده از شبكه ملي اطالعات 
هم هزينه ها را كاهش داد و هم ارتباط باكيفيت تري 
داشت. اين شبكه به ملزوماتي نياز دارد كه مي توان 
با همكاري و همراهي نهادها هر چه سريع تر آن را راه 

انداخت، سخت افزارهاي الزم براي توسعه ارتباطات 
فراهم شده و اگر دستگاه هاي اجرايي همكاري كنند، 
راه اندازي شبكه ملي اطالعات قريب الوقوع است اما 
يك عده  مي خواهند طوري عنوان كنند كه احتمال 
راه اندازي آن ضعيف است و با آن خيلي فاصله داريم.«

نقشپررنگجويشگرهايبومي
عضو كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات با اشاره 
به نقش موتورهاي جست وجوي بومي در راه اندازي 
شبكه ملي اطالعات گفت: »يكي از اقدامات مورد نياز 
براي راه اندازي شبكه ملي اطالعات همين موضوع 
اس��ت. البته اين به آن معنا نيس��ت كه مردم ديگر 
از موتورهاي جس��ت وجوگر خارجي يا ش��بكه هاي 
مجازي و ش��بكه هاي اجتماعي خارجي اس��تفاده 
نكنند، اما اگر ش��بكه اجتماع��ي داخلي قوي وجود 

داشته باشد چرا مردم سمت آن نروند.«
معتم��دي بيان ك��رد: »زمان��ي كه عنوان ش��د از 
ش��بكه هاي اجتماعي داخلي استفاده كنيم، من به 
س��مت اس��تفاده از آنها رفتم ولي ديدم كه قدرت و 
كش��ش الزم را ندارند. تقويت اين ش��بكه ها مفهوم 
اصلي شبكه ملي اطالعات است. اگر غير از گوگل و 
ياهو يك موتور جس��ت وجوي داخلي داشته باشيم 
كه با قدرت فعاليت كند نه تنه��ا ايرادي ندارد بلكه 
مردم نيز از آن اس��تقبال مي كنند. كشورهاي ديگر 
چنين مسائلي را پيش بيني كرده و براي آنها راه حل 
پيدا مي كنند اما ما قدري غفلت كرديم در حالي كه 

مي توانستيم هر چه سريع تر از آن استفاده كنيم.«

پليس فدرال امريكا بيانيه اي صادر كرده كه در آن، تمامي 
برنامه هاي توس��عه داده شده در روس��يه را تهديدآميز 
مي شمارد. به گزارش ديجياتو، اپليكيشن فيس  اپ، به 
دليل تغيير چهره كاربران و پير كردن آنها، سروصداي 
زيادي به راه انداخت. عالوه بر اين هم نگراني هايي نسبت 
به استفاده اين اپليكيشن از داده هاي بيومتريك كاربران 
وجود داش��ت. در يكي از موارد، س��ناتور چاك شومر از 

پليس فدرال امريكا درخواست كرد تا تهديدات احتمالي 
اين برنامه نس��بت به امنيت ملي را بررسي كند. اكنون 
پليس فدرال بياني��ه اي صادر كرده ك��ه در آن، تمامي 
برنامه هاي توس��عه داده شده در روس��يه را تهديدآميز 
مي شمارد و اين برنامه ها به صورت خودكار در دسته بندي 
»تهديدات بالقوه ضداطالعاتي« قرار مي گيرد. از آنجايي 
كه مق��ر تحقيق و توس��عه فيس اپ ني��ز در خاك اين 

كش��ور قرار دارد، اين برنامه هم به عنوان تهديد بالقوه 
ضداطالعاتي تلقي خواهد شد. در نتيجه نگراني چاك 
ش��ومر نيز به نوعي پاسخ داده ش��ده است. چاك شومر 
مي گويد: »از آنجايي كه FBI نيز اين برنامه را به عنوان 
تهديدي بر امنيت ملي مي داند، من به تمامي شهروندان 
امريكايي پيش��نهاد مي كنم تا در صورت امكان، برنامه 
فيس اپ را از گوشي هاي خود حذف كنند. همچنين در 

آينده با دقت بيشتري نسبت به استفاده از برنامه هايي 
كه در كش��ورهاي متخاصم توسعه داده مي شود، اقدام 
كنند.« اين اتفاق در آينده ممكن است براي برنامه هاي 
ديگري كه در كشورهايي مثل چين توسعه داده مي شوند 
نيز به وجود بيايد. يكي از اين برنامه ها تيك تاك است 
كه همواره در صدر اخبار قرار داشته و بايد ديد كه پليس 
فدرال، براي توسعه دهندگان اين برنامه چه خوابي خواهد 

ديد. فيس اپ نگراني هاي بس��ياري را ميان مردم ايجاد 
كرد. بسياري اين برنامه را متهم به جمع آوري داده هاي 
خصوصي كاربران كرده بودند. البته توس��عه دهندگان 
گفته بودند كه پردازش هاي عكس هاي كاربران در فضاي 
ابري صورت مي گيرد ولي داده اي از كاربران جمع نخواهد 
كرد. بعدها توسعه دهندگان گفتند كه شايد عكس هاي 

كاربران هيچ گاه از فضاي ابري پاك نشود.

سازمان فدرال امريكا، فيس اپ را تهديد مي داند

سازمان امنيت ملي امريكا قصد دارد از تمامي مسافران 
ورودي و خروجي به خاك اين كش��ور، اسكن چهره 
تهيه كند. به گ��زارش ديجياتو، تا پي��ش از اين، اگر 
اقامت دايم امريكا يا پاس��پورت اين كشور را داشتيد، 
ملزم به اس��كن چهره خ��ود نبودي��د. قوانين فعلي، 
شهروندان اين كشور را از اين كار معاف كرده بود ولي 
تمامي مس��افران بايد چهره خود را اسكن مي كردند. 
اما اكنون اين كار براي تمامي افراد اعم از ش��هروند و 
مسافر الزامي شده است. البته حاميان حقوق بشر از 
اين اقدام ناراضي هستند. جي استنلي، معاون تحليلگر 
سياس��ت هاي اتحاديه آزادي هاي شهروندي امريكا 
)ACLU( در بياني��ه اي گفته بود دولت اين كش��ور، 
قول هاي خود را انكار مي كند، زيرا دولت قول داده بود 
از »تكنولوژي هاي نظارتي ناقض حقوق شهروندي« 
براي شهروندان اين كشور اس��تفاده نخواهد كرد. او 
همچنين گفته اس��ت كه اين اقدام براي شهرونداني 
كه قصد س��فر دارند بس��يار ناعادالنه ب��وده و حقوق 
مدني آنها كه مربوط به سفر مي شود، پايمال خواهد 
شد و همچنين سوءاستفاده از قدرت، افشاي داده ها 
و تعصب��ات احتمالي، از داليلي اس��ت كه دولت بايد 
نسبت به استفاده از اين تكنولوژي ها صرف نظر كند.

اسكن چهره شهروندان 
امريكايي در فرودگاه ها

توييتر ب��راي اطالع رس��اني به كاربران ب��ه منظور 
افزاي��ش امنيت و حف��ظ حريم ش��خصي آنها يك 
مركز ويژه تاسيس مي كند. به گزارش فارس، مركز 
حريم شخصي توييتر اطالعيه ها و پيام هاي توييتر 
را در مورد مس��ائل مربوط به حريم شخصي افراد به 
اشتراك مي گذارد. از سوي ديگر اطالعاتي در مورد 
رويدادهاي امنيتي مرتبط با توييتر هم از طريق اين 
مركز منتشر مي شود. در بخشي از اطالعيه تاسيس 
اين مركز آمده است: »شما با اس��تفاده از توييتر به 
ما نشان داده ايد كه براي نگهداري از داده هايتان به 
ما اعتماد داريد. ما اين اعتماد را ساده نمي گيريم.« 
توييتر قبال اعالم كرده بود كه قصد دارد سياست هاي 
حريم شخصي خود را از تاريخ اول ژانويه به روزرساني 
كند و به نظر مي رس��د اين اقدام ب��ه منظور افزايش 
ش��فافيت در قبال كاربران و اعط��اي امكان كنترل 
بيش��تر داده ها به آنها صورت مي گي��رد. كاربران با 
استفاده از تنظيمات اين مركز مي توانند خود انتخاب 
كنند كه تحت كنترل قوانين كدام ش��عبه از توييتر 
اعم از امريكايي يا اروپايي باشند. زيرا شعبه اروپايي 
توييتر سخت گيري هاي بيش��تري در زمينه حريم 

شخصي و امنيت دارد.

تاسيس مركز حريم شخصي 
توسط توييتر

كميس��يون اروپا به فاصله چند روز از اع��الم خبر آغاز 
تحقيق��ات مقدماتي در مورد نح��وه مديريت اطالعات 
كاربران به دس��ت گوگل، از شروع بررس��ي ها در مورد 
سوءاستفاده احتمالي فيس بوك از اين اطالعات خبر داد. 
به گزارش ايرنا، شركت گوگل تنها غول فناوري نيست كه 
به دليل جمع آوري اطالعات كاربران و تالش براي پول 
درآوردن از اي��ن اطالعات هدف تحقيقات اتحاديه اروپا 
قرار مي گيرد. مقام��ات اروپايي در مورد حجم عظيمي 
از اطالعات ارزش��مندي كه غول هاي فناوري از كاربران 
جمع آوري مي كنند و انگيزه هاي احتمالي اين شركت ها 
براي اس��تفاده از اي��ن اطالعات در ح��ذف رقباي خود، 
نگرانند. كميس��يون اروپا به تازگي از تصميم خود براي 
تحقيق در مورد نحوه مديريت اطالعات كاربران توسط 
فيس بوك خب��ر داد. آن طور كه اين نهاد اروپايي در اين 
باره مي گويد: »اين تحقيقات حول محور نحوه جمع آوري، 
پردازش، استفاده از اطالعات كاربران و پول درآوردن از 
آنها با اهداف تبليغاتي، انجام خواهد شد.« ماه گذشته فاش 
شد قانون گذاران اتحاديه اروپا مشغول بررسي سرويس 
Marketplace فيس بوك و تغييرات عملكرد آن در 
خصوص طبقه بندي بازار تبليغات طي سال هاي اخير و 

لينك هاي تجاري ميان شركت و رقبايش هستند.

 تحقيق اتحاديه اروپا 
از فيس بوك

پليس ايالت كويينزلند اس��تراليا اف��رادي كه هنگام 
رانندگي از تلفن همراه استفاده كنند، را ۴00 تا 1000 
دالر استراليا )معادل ۲۷0 تا ۷00 دالر امريكا( جريمه 
مي كن��د. به گ��زارش زوميت، سياس��ت مداران ايالت 
كويينزلند اعالم كرده اند از اين به بعد، هر راننده اي كه 
پشت فرمان با تلفن همراه صحبت كند، بين ۲۷0 تا ۷00 
دالر جريمه خواهد شد و چهار نمره  منفي نيز دريافت 
خواهد كرد.  همچنين، اگر راننده اي در يك سال دوبار 
به دليل صحبت با تلفن همراه جريمه شود، دوبرابر نمره 
منفي دريافت مي كند و حتي ممكن است گواهينامه  
رانندگي خود را نيز از دس��ت بده��د. ايالت كويينزلند 
دوربين هاي جاده اي جديدي رونمايي كرده است كه 
مي توانند صحبت كردن راننده با موبايل در پشت فرمان 
را نيز تش��خيص دهند.  اين قوانين جديد از فروردين  
اعمال مي شوند. همانند ساير ايالت ها، در كويينزلند نيز 
رانندگان مجازند با استفاده از هندزفري براي صحبت 
با تلفن همراه يا استفاده از مسيرياب استفاده كنند. اين 
قوانين براي رانندگان تازه كار و افراد كمتر از ۲۵ س��ال 
سخت گيرانه تر هس��تند؛ چراكه آنان مجاز نيستند از 
هندزفري براي صحبت با تلفن همراه در پشت فرمان و 
حتي از حالت بلندگوي تلفن همراه خود استفاده كنند.

 جريمه سنگين استفاده 
از موبايل حين رانندگي

پوتين يكي از مصوب��ات جديد دوماي روس��يه را تاييد 
كرده كه به موجب آن نصب برخي اپليكيشن هاي روسي 
به طور پيش فرض روي گوشي ها، تلويزيون ها و رايانه هاي 
عرضه شده در اين كشور الزامي مي شود. به گزارش مهر، 
مقامات روسيه كه هجوم اپليكيشن هاي امريكايي به بازار 
فناوري اطالعات و ارتباطات روسيه را تهديدي براي اقتصاد 
و امنيت و كس��ب وكارهاي فناوري محور در اين كش��ور 
مي دانند، از مدتي قبل به دنبال الزامي كردن نصب برخي 
اپليكيشن هاي روسي روي محصوالت الكترونيكي بوده اند 
كه در اين كشور براي فروش به بازار مي آيد. والديمير پوتين 
رييس جمهوري روسيه اين مصوبه را روز گذشته امضا كرد 
تا آن را به صورت قان��ون درآورد و اجراي اين قانون از اول 
جوالي سال آينده ميالدي آغاز مي شود و قرار است دولت 
روسيه فهرستي از اين اپليكيشن هاي روسي را اعالم كند. 
البته با توجه به سختگيري هاي برخي شركت هاي فناوري 
امريكايي مانند اپل در زمينه نصب برنامه هاي پيش فرض 
روي توليداتشان مشخص نيست اين طرح چگونه اجرا 
خواهد ش��د. برخي صاحب نظران مي گويند در صورت 
مقاومت گوگل، اپل و ش��ركت هاي مشابه در اين زمينه 
امكان اخراج آنها از روسيه وجود خواهد داشت و لذا آنها 

تابع نظرات دولت روسيه خواهند بود.

پوتين الزام نصب اپليكيشن هاي 
روسي را امضا كرد

دنياي فناوري

رشداستارتآپهايايراني
درباكوتل

وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات ابراز اميدواري 
كرد كه استارت آپ هاي ايراني حاضر در نمايشگاه 
بين المللي باكوتل بتوانند با برنامه ريزي و مذاكرات 
صورت گرفته، موفق به پيدا كردن بازارهاي جديد 
منطقه اي و بين المللي ش��وند. به گزارش وزارت 
ارتباطات و فن��اوري اطالعات، محمدجواد آذري 
جهرمي روز گذشته به دعوت رسمي وزير ارتباطات 
و حمل و نقل جمهوري آذربايجان براي شركت در 
بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي ارتباطات، 
نوآوري و فناوري هاي پيش��رفته باكو موس��وم به 
»باكوتل« در رأس هياتي متشكل از 1۴ استارت آپ 
ايراني وارد باكو ش��د. آذري جهرمي خاطرنشان 
كرد: »ش��ركت هاي ايراني با حضور در نمايشگاه 
باكوتل بازار خوب��ي در اين منطقه ايجاد كرده اند. 
به دليل نزديك��ي فرهنگي كه مي��ان جمهوري 
آذربايجان با مناطق شرقي كش��ور ما وجود دارد 
اين بازار توانسته به رش��د خوبي برسد و در عين 
حال در اين منطقه فضاي بس��يار خوبي هم براي 
توس��عه ش��ركت هاي دانش بنيان و استارت آپي 
اي��ران وجود دارد.« وزي��ر ارتباطات همچنين در 
خصوص ديدار دوجانبه با همتاي تركيه اي خود 
گفت: »ما موضوعات مشتركي با تركيه داريم كه 
الزم بود مسائل س��ريع تر به نتيجه برسد، چه در 
حوزه ترانزيت بين الملل في مابين دو كشور و چه 
در حوزه پست مسائل مشتركي داريم كه نيازمند 
بررس��ي مجدد بود. در حوزه فعاليت شركت هاي 
ايراني در تركيه هم به خصوص در زمينه فناوري 
اطالعات و كس��ب و كارهاي نوپا مسائلي بود كه از 
قبل مطرح كرده بوديم و جزو موضوعات مذاكرات 
بود.«  بيس��ت و پنجمين نمايش��گاه بين المللي 
ارتباطات، نوآوري و فناوري هاي پيش��رفته باكو 
موسوم به »باكوتل« طي روزهاي ۳ الي ۶ دسامبر 
)1۲ و 1۵ آذرماه( با حضور ۲۳۸ شركت از ۲۳ كشور 

برگزار مي شود.

داليلپرداختنبهحكمراني
اينترنتدرايران

يك پژوهش��گر حوزه ارتباطات و آسيب شناس 
فضاي مج��ازي جزيي��ات داليل انج��ام طرح 
پژوهش��ي حكمراني اينترنت در ايران را تشريح 
كرد و گف��ت: »نقطه ايده آل اي��ن طرح، تحقق 
شبكه ملي اطالعات است.« به گزارش مهر، طرح 
پژوهشي »مطالعه تطبيقي حكمراني اينترنت 
در كش��ورهاي منتخب و ارايه الگوي مناس��ب 
براي ايران« در پژوهشكده ارتباطات پژوهشگاه 
فرهن��گ، هنر و ارتباطات در حال انجام اس��ت. 
محمدمه��دي فتوره چي يكي از پژوهش��گران 
اين طرح با اشاره به داليل انجام طرح پژوهشي 
حكمراني اينترنت و جزييات، اهداف و ضروريات 
آن اظه��ار كرد: »در بح��ث حكمراني اينترنت، 
نخستين چيزي كه به ذهن مي رسد مساله شبكه 
ملي اطالعات است. در واقع حكمراني اينترنت، 
مداخله و مديريت تعامالت اينترنتي است تا جايي 
كه امكان آن براي ما وجود داش��ته باشد و نقطه 
ايده ال آن، تحقق ش��بكه ملي اطالعات است.« 
وي ادامه داد: »در هفته هاي اخير به دليل موضوع 
بسته شدن اينترنت و محدوديت هاي دسترسي 
ايجادشده، شاهد واردآمدن ضربات زيادي به بدنه 
اقتصاد كش��ور بوديم كه طبيعتا اگر شبكه ملي 
مستقر و فعال مي ش��د، حداقل كسب وكارهاي 
خرد اينترنتي مي توانستند در بستر شبكه ملي 
اطالعات و پيام رس��ان هاي داخلي به ادامه امور 

بپردازند و ضرر ارزيابي شده، اتفاق نمي افتاد.«
فتوره چ��ي با اش��اره به ض��رورت احي��ا و ايجاد 
حكمراني اينترنت در كشور گفت: »طبيعي است 
كه برخي محدوديت ها و موقعيت هاي اجتماعي، 
سياسي و اقتصادي كه ايجاد مي ش��ود، ما را به 
سمتي مي برد كه به شكلي به دنبال سازوكاري 
براي اعمال مديريت در اينترنت باشيم و از اين رو 
يكي از مهم ترين سياست ها مي تواند احياي شبكه 
ملي اطالعات باش��د.« وي با بيان اينكه در اين 
زمينه وزارت ارتباطات به گونه اي در حال فرافكني 
است، افزود: »در صورتي كه اين وزارتخانه به عنوان 
متولي اصلي شبكه ملي اطالعات، بايد پاسخگو 
باشد و اعالم كند كه اين شبكه به عنوان يكي از 
سازوكارهاي حكمراني اينترنت به كجا انجاميده 
است.« فتوره چي با اشاره به ارايه برخي خدمات 
س��ازمان ها در زمان قطع اخي��ر اينترنت گفت: 
»اينكه بگوييم با قطع اينترنت، شبكه بانكي كشور 
قطع نشد پس شبكه ملي اطالعات برقرار است، 
درست نيس��ت. چرا كه شبكه بانكي يك شبكه 
داخلي اينترانت اس��ت و بحث آن با شبكه ملي 
اطالعات فرق دارد. ممكن است در برخي موارد 
ارتباطات داخلي سازمان ها با اينترانت برقرار باشد 
اما وقتي صحبت از شبكه ملي اطالعات مي شود 
بحث خدمات يكپارچه مطرح است. براي مثال در 
حال حاضر موتور جست وجوي بومي پارسي جو 
بايد قابليت ارايه خدمات در نبود گوگل را داشته 
باشد. اما اگر بررسي كرده باشيد متوجه مي شويد 
كه وابستگي مردم به اينترنت و گوگل در كشور 
به حدي بود كه در نبود اينترنت كارشان مختل 
شده بود. مردم عادت كرده اند كه همه اطالعات را 
از گوگل بگيرند و در اين ميان موتورجست وجوي 
ايراني نقشي ندارد.« وي با بيان اينكه در زمان قطع 
اينترنت موتور ايراني پارسي جو تنها براي دو روز 
كار كرد و بعد از دسترس خارج شد، گفت: »بايد 
تمهيداتي صورت بگيرد كه موتور جست وجوي 
اطالعات قوي به مردم معرفي شود تا در آينده به 
عنوان جايگزيني براي گوگل يا موتورهاي سرچ 
ديگر ما را بي نياز كند. اما هم اكنون شاهديم كه 
موتورهاي جست وجوي ايراني در قالب پوسته 
گوگل فعال هستند و با قطع دسترسي گوگل، با 

مشكل مواجه مي شوند.«
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تدوين برنامه توسعه ۱۲ استان كمتر برخوردار 
بس��ياري از تحليلگران معتقدند، يك��ي از مهم ترين 
پرونده هايي كه اقتصاد ايران براي چش��م انداز آينده 
در مقابل دارد؛ تعادل بخش��ي به فرآيند توس��عه در 
اس��تان هايي اس��ت كه از منظر اقتص��ادي در زمره 
استان هاي كمتر برخوردار قرار مي گيرند؛ 10آذرماه 
سال جاري بود كه وزير صمت فاز نخست برنامه توسعه 
مناطق محروم و كمتربرخوردار تا پايان دوره اين دولت، 
با هدف توسعه 1۲ استان منتخب را به استانداران ابالغ 
كرد. ابالغي��ه اي كه درآن چش��م اندازي از مهم ترين 
برنامه هاي توليدي و صنعتي و بازرگاني اين استان ها 
براي دستيابي به يك رشد متوازن و پايدار ارايه شده بود. 
ديروز هم معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با گذشت ۲ روز از ابالغيه وزير صمت اعالم كرد: 
برنامه توسعه صنعتي، معدني و تجاري 1۲ استان كمتر 

برخوردار نهايي و ابالغ شد.
ب��ه گ��زارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، س��عيد 
زرندي در جلس��ه بررس��ي سند توسعه س��ه استان 
سيستان و بلوچس��تان، خراسان جنوبي و اردبيل كه 
به صورت مجزا و با حضور اس��تاندار، مديران استاني و 
مديران س��ازمان هاي تابعه وزارت صمت برگزار شد، 
افزود: ايجاد توازن، كاهش نابرابري، توسعه يكپارچه 
منطقه اي، اشتغال زايي و توسعه صنعتي و اقتصادي 
مهم ترين ضرورت تدوين سند مناطق محروم و كمتر 

برخوردار است.
وي تأكي��د كرد: در اين 1۲ اس��تان مح��روم و كمتر 
برخوردار مزيت هايي همچون منابع معدني و طبيعي، 
هم مرزي با كشورهاي همس��ايه، كمي آلودگي هاي 
محيط زيس��ت و وجود زمين هاي مناسب براي انجام 
فعاليت هاي اقتصادي وجود دارد، كه اين قابليت ها در 

تدوين سند لحاظ شده است.
معاون طرح و برنام��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: در اين سند، شش برنامه اصلي شامل طرح هاي 

نيمه تم��ام صنعتي و معدن��ي، فعاليت هاي معدني و 
زمين شناسي، تكميل زيرس��اخت ها در شهرك ها و 
نواحي صنعتي، احي��اي واحدهاي راكد و نيمه فعال، 
طرح هاي سرمايه گذاري جديد و بازرگاني آمده است.

زرندي تأكيد كرد: اين سند، برنامه عملياتي و اجرايي 
همه سازمان هاي زيرمجموعه وزارت صمت در اين 1۲ 
استان است. استانداران و مديران استاني تمام تالش 
خود را براي اجرايي شدن و رفع موانع اين برنامه به كار 
ببرند. او همچنين خاطرنشان كرد: در اين برنامه الزامات 
اجرايي ش��دن و اقدامات الزم ب��راي رفع موانع لحاظ 
شده است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: »راهبردهاي توس��عه مناطق محروم 
و كمت��ر برخوردار با در نظ��ر گرفتن آمايش صنعتي، 
معدني و تجاري، رعايت اولويت ها و اصالح زيرساخت ها 
و تكميل حلقه هاي مفقود زنجيره توليد استاني و ملي 
تهيه شد.« بعد از ارايه اين برنامه مقدماتي نكته قابل 

توجه در فرآيند توسعه استاني، شاخص هايي است كه 
در تدوين برنامه هاي توسعه اي استان هاي محروم بايد 
مورد توجه قرار بگيرد. به عبارت روشن تر پاسخگويي 
به اين پرس��ش كه چگونه مي توان روند توس��عه اي 

استان هاي محروم را شتاب بخشيد. 

   دورنماي توسعه در مناطق محروم
باقر درويشي، استاديار گروه اقتصاد دانشگاه ايالم در 
تشريح مهم ترين ش��اخص هايي كه دولت در فرآيند 
توسعه استان هاي كمتر برخوردار بايد مورد توجه قرار 
دهد با بررسي مصداقي فرآيند توسعه در استان ايالم 
مي گويد: اس��تان ايالم دومين اس��تان از لحاظ منابع 
گازي و سومين استان از نظر منابع نفتي كشور است. بر 
اساس متوسط آمارهاي دهه 1390 سهم نفت از توليد 
ناخالص داخلي اس��تان برابر 46 درصد و سهم نفت از 
توليد ناخالص داخلي كشور برابر 19 درصد است و اين 

يعني نزديك به نصف توليد ناخالص داخلي استان نوعي 
درآمد ملي است و استان سهمي در آن ندارد. درويشي 
در ادامه تاكيد مي كند: از ديگر سو استان ايالم با 430 
كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق يكي از مهم ترين 
معبرهاي صدور كاال و گردشگري مذهبي به كشور عراق 
است. بهره برداري از هر كدام از سه مورد ذكر شده در 
تركيب با حجم باالي فارغ التحصيالن دانشگاهي استان 
به تنهايي قادر است وضعيت رفاهي مردم استان را به 
موقعيتي بسيار متفاوت از حالت كنوني تغيير دهد. اما 
ش��واهد موجود در مورد وضعيت موجود استان ايالم 

گوياي واقعيت ديگري است.
او با اشاره به ش��اخص هاي اقتصادي استان مي گويد: 
نگاهي به وضعيت ش��اخص هاي اقتصاد كالن استان 
گوياي واقعياتي تكان دهنده است. درآمد سرانه استان 
كمتر از 70 درصد متوس��ط كش��وري و كمتر از 30 
درصد درامد سرانه در استان تهران است. شاخص هاي 
ديگر مانند نرخ بيكاري، رشد درآمد سرانه استان، رشد 
صنعت و...همگي نشان دهنده اين واقعيت است كه براي 

توسعه استاني بايد راه هاي مناسب تري پيموده شود.

   چه بايد كرد؟
اما پرسشي كه با اين مقدمات به ذهن خطور مي كند آن 
است كه از چه طرقي مي توان شاخص هاي اقتصادي 
و معيشتي استان را در مسير بهبود قرار داد. درويشي 
در پاس��خ به اين پرس��ش مي گويد: براي ايجاد توزان 
منطق��ه اي بايد تغيي��ر قوانين با ه��دف ايجاد مزيت 
نسبي براي اس��تان در بعد سرمايه گذاري مورد توجه 
جدي ق��رار گيرد و قوانين مالياتي، تج��اري، بانكي و 
اعتباري براي پروژه ها و سرمايه گذاراني كه وارد مناطق 
محرومي مانند ايالم مي شوند، به طور جدي پيگيري 
شود و مورد بازنگري قرار گيرد زيرا در وضعيت موجود 
اگر مشوق هاي موجود براي سرمايه گذاري در مناطق 

محروم را با مزيت زير س��اخت هاي موجود در مناطق 
توس��عه يافته كش��ور مقايس��ه كنيد در مي يابيد كه 
امتيازات موجود نتوانسته اند حتي شرايط برابري براي 
ما ايجاد نمايند چه رس��د به ايجاد مزيت، واقعيت اين 
است كه اس��تان هايي نظير ايالم را نمي توان با فرآيند 
فعلي توس��عه داد، و بايد تالش كرد تا يك بازه زماني 
حداقل 5 تا 10ساله بودجه هاي ويژه اي را براي بهبود 
زير ساخت هاي اين استان ها تامين شود و بايد كاري 
شود تا در قوانين بودجه، قوانين برنامه هاي پنج ساله، 
قوانين مالياتي و تجاري يك بازنگري معني دار به نفع 

مناطق محروم كشور شكل گيرد.
او در پايان تاكيد مي كند: نگاه پروژه محور به مس��اله 
توس��عه نمي تواند از چهره اس��تان به ط��ور مطلوب 
محروميت زدايي نماي��د. در واقع چيزي كه در اينجا 
مطرح اس��ت اين اس��ت كه دنبال نمودن چند پروژه 
محدود ملي و اس��تاني و به بهره برداري رساندن آنها 
نمي تواند از نظر توسعه اي تغيير چنداني در وضعيت 
اس��تان به وجود آورد كما اينكه تاكنون نيز نتوانسته 
است. ما بايد در قدم اول بتوانيم نگاه پروژه اي به مقوله 
توسعه استان را تغيير دهيم و مسووالن ملي در سطوح 
مختلف قانون گذاري و اجرايي را قانع كنيم كه توسعه 
استان ما توجهي ويژه و متفاوت از مسيري كه تاكنون 
طي شده را مي طلبد. براي انجام اين مهم بايد حداقل 
در يك بازه زماني 5 تا 10س��اله وضعيت بودجه  هاي 
عمراني استان به طور معني داري تغيير كند و قوانين و 
مقررات مالياتي و تجاري، بودجه اي و برنامه هاي توسعه 
نگاهي كامال متفاوت به مناطق محرومي مانند ايالم را 
در پيش بگيرند و تا زماني كه ما نتوانيم مزيتهاي نسبي 
قاب��ل توجهي را به صورت پاي��دار و نه مقطعي در اين 
موارد براي مناطق محروم كشور ايجاد نماييم نخواهيم 
توانست با ساختارهاي موجود شاهد تغيير چشمگيري 
در وضعيت توسعه استان و محروميت مردم آن باشيم.
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تقدير از واحد صنعتي مشاركتي بنياد بركت در سالروز ملي صادرات 
گروهبنگاهها|

معاون اول رييس جمهور از واحد صنعتي مش��اركتي 
بني��اد بركت س��تاد اجرايي فرم��ان امام ب��ه عنوان 

صادركننده نمونه تقدير كرد.
در آيين بزرگداش��ت بيست و سومين س��الروز ملي 
ص��ادرات با حضور اس��حاق جهانگيري مع��اون اول 
رييس جمه��ور، رض��ا رحماني وزي��ر صنعت، معدن 
و تج��ارت، مقامات كش��وري، نماين��دگان مجلس 
شوراي اسالمي و صادركنندگان نمونه كشور، از واحد  
مشاركتي بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام به عنوان 

صادركننده نمونه تقدير شد.
بر اس��اس اين گ��زارش، بنياد بركت سال هاس��ت در 
قالب مدل اقتصادي اش��تغال زايي بنگاه محور، ايجاد 
فرصت هاي شغلي و محروميت زدايي از طريق مشاركت 

و توانمندسازي بنگاه هاي اقتصادي را دنبال مي كند.
در همين راس��تا، بنياد بركت از سه سال و نيم پيش 
اقدام به مشاركت با شركت افالك الكتريك به عنوان 
يكي از واحدهاي صنعتي فعال در توليد انواع سيم و 
كابل ساختماني و صنعتي از جنس مس و آلومينيوم 
كرده است. ميزان س��رمايه آورده بنياد بركت به اين 
واحد صنعتي، 6۲ ميليارد ريال و با سهم 43 درصدي 

است.
گروه كارخانه جات سيم و كابل افالك الكتريك خراسان 
كه در شهرس��تان نيشابور واقع گرديده، سال گذشته 
موفق به صادرات ۲۲ ميليون دالر از محصوالت خود به 

كشورهاي تركيه، عراق و افغانستان شده است.

اين واحد صنعتي كه از س��ال 1387 شروع به فعاليت 
كرده، پس از مشاركت با بنياد بركت در سه شيفت كاري 
مشغول به توليد اس��ت. شركت افالك الكتريك تنها 
واحد نمونه در صنعت برق و الكتريك كشور است كه در 
آيين بزرگداشت بيست و سومين سالروز ملي صادرات 

به عنوان صادركننده نمونه مورد تقدير قرار گرفت.
فعاليت هاي اين واحد صنعتي پيش از مشاركت با بنياد 
بركت باعث ايجاد اشتغال براي 38 نفر شده بود كه پس 
از مشاركت، اشتغال زايي 95 نفر را به دنبال داشته است. 
مشاركت بنياد بركت با افالك الكتريك همچنين ايجاد 
فرصت كسب و كار براي 55 نفر را به شكل غيرمستقيم 

فراهم آورده است.
الزم به ذكر اس��ت، بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( در راستاي محروميت زدايي، توسعه، 
برقراري عدالت اجتماعي، ايج��اد فرصت هاي برابر و 
توانمندس��ازي اقتصادي و اجتماعي جوامع محروم 
و كمتر توس��عه  يافته از طريق ايجاد اشتغال، اقدام به 
مشاركت با بنگاه هاي اقتصادي و توانمندسازي آنها در 

قالب مدل اشتغال زايي بنگاه محور مي كند.
اين بنياد همچنين در راس��تاي سياست هاي ابالغي 
از س��وي س��تاد اجرايي فرمان امام مبن��ي بر پرهيز 
از تصدي گري، پس از به ثبات رس��يدن و س��ودهي 
بنگاه هاي اقتصادي مشاركتي، از آنها خارج شده و سهام 
خود را به بخش خصوصي واگذار مي كند. بر اين اساس، 
بنياد بركت از مجموع 345 شركتي كه با آنها مشاركت 

داشته، تا به امروز از ۲35 شركت خارج شده است.

مراجعه۲هزاركردستاني
برايدريافتبستهمعيشتي

كردس�تان| مدي��ركل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
كردس��تان گف��ت: ۲ هزار 
سرپرست خانوار اين استان 
براي دريافت بسته معيشتي 
س��هميه بندي سوخت به 
ادارات تابعه اي��ن اداره كل 
در شهرستان ها و مركز استان مراجعه كرده اند. برهان 
صلواتي ديروز در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: اين تعداد 
سرپرست خانواده در 9 روز گذشته به اداره ها مراجعه 
كرده اند كه يك ه��زار و ۲00 نفر به صورت حضوري و 
800 نفر نيز به صورت تلفني از سوي كارشناسان اداره 
كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي راهنمايي شده اند. وي 
با بيان اينكه مهلت مراجعه به سايت حمايت معيشتي 
ت��ا ۲0 آذر ماه تمديد ش��د، اضافه كرد: سرپرس��تان 
خانوارهاي جامانده از دريافت بسته حمايت معيشتي 
مي توانند به جاي كد رهگيري، ش��ماره حساب واريز 
يارانه خود را وارد سامانه كنند. وي با بيان اينكه تعداد 
دريافت كنندهاي يارانه در اس��تان 507 هزار و 155 
خان��وار با يك ميلي��ون و ۲06 هزار و ۲45 نفر اس��ت 
افزود: تعداد خانوارهاي دريافت كننده بسته حمايتي 
سهميه بندي سوخت اين استان شامل 385 هزارو 135 
خانوار ش��امل 75.9 درصد خانوارهاي دريافت كننده 
يارانه است. صلواتي گفت: پس از اين شماره گيري )خط 
تلفن بايد به نام سرپرست خانوار باشد(، ظرف ۲4 ساعت 
كد رهگيري براي سرپرست خانوار ارسال مي شود كه 
 )hemayat.mcls.gov.ir( بايد با مراجعه به سامانه

نسبت به ادامه روند درخواست خود اقدام كند.

روشنكردنتكليفوضعيت
شغليراهنمايانگردشگري

مركزي| مديركل ميراث 
فرهنگي اس��تان مركزي 
گفت: مجلس بايد تكليف 
وضعيت شغلي راهنمايان 
گردشگري را روشن كند.

 عليرضا ايزدي در جلسه 
كميس��يون گردشگري 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي استان 
مركزي با اش��اره به اينكه يك��ي از معايب موجود 
در كش��ور، نبود شناخت نس��بت به جايگاه بخش 
خصوصي است، افزود: متاسفانه هنوز وضعيت شغلي 
راهنمايان گردشگري و بيمه آنها در كشور مشخص 
نيس��ت و در واقع حوزه گردش��گري مظلوم ترين 
بخش در كشور است. وي گفت: در شرايط كنوني 
بايد بساط نقد مطلق برچيده شود، همه ما نسبت به 
شرايط اشراف داريم و بايد فكري براي رفع مشكالت 
كرد، انتقاد صرف نتيجه اي به دنبال ندارد. ايزدي با 
طرح اين س��وال كه آيا ارزان ب��ودن ايران به عنوان 
مقصد گردشگري تهديد اس��ت يا فرصت؟ گفت: 
براي جلوگيري از م��وازي كاري، اتاق فكر اداره كل 
ميراث فرهنگي تعطيل مي ش��ود و طي هم افزايي 
با كميسيون گردش��گري اتاق فكر در كميسيون 
تشكيل مي ش��ود. وي در ادامه با اش��اره به شرايط 
موجود در كشور و تنگناهاي مالي، بيان كرد: امسال 
100 ميليون تومان براي تملك به استان تخصيص 
داده اند كه شامل اوراق خزانه 1399 است، از طرفي 
هتل پيام تعطيل شد و تعدادي بيكار شدند، حتي 

يك نفر نپرسيد چرا؟

جايشركتهايدانشبنيان
تنگاست

در ش��رايطي ك��ه از منظر 
كارشناسان رشد اقتصادي 
كش��ور در گ��رو توس��عه 
مشاغل دانش بنسان است؛ 
رييس پارك علم و فناوري 
اس��تان زنج��ان مي گويد: 
ش��ركت هاي دانش بنيان 
با مش��كل كمبود فضاي فيزيك��ي و كارگاهي مواجه 
هس��تند. داوود مرادخاني ديروز در جلس��ه ش��وراي 
گفت وگوي دولت و بخش  خصوصي با اشاره به وضعيت 
جاي گيري شركت هاي دانش بنيان استان، اظهار كرد: 
داشتن حداقل 10 هكتار زمين و يك ساختمان، يكي 
از ش��رايط ايجاد پارك هاي علم و فناوري در استان ها 
است كه متاسفانه در زنجان پس از طي فرآيند طوالني، 
۲.5 هكت��ار زمين در اختيار اين پارك براي اس��تقرار 
شركت هاي دانش بنيان در نظر گرفته شده است. اين 
مس��وول ادامه داد: ش��ركت هاي دانش بنيان عالوه  بر 
اينكه به فضاي فيزيكي اداري نياز دارند، نيازمند داشتن 
محيط كارگاهي نيز هستند تا بتوانند علم و دانش خود 
را به محصول تبديل كنند كه اين مهم س��بب ش��ده 
فضايي كه شركت هاي دانش بنيان در حال حاضر در 
آن حضور دارد، كوچك باش��د و مشكالتي را به وجود 
آورد. وي با بيان اينكه استان اصفهان براي پارك علم و 
فناوري 400 هكتار زمين در نظر گرفته است، افزود: با 
توجه به مساحتي كه شركت هاي دانش بنيان نياز دارند، 
۲.5 هكتار زمين در نظر گرفته شده براي پارك علم و 
فناوري استان را مي توان به 30 و در نهايت 40 شركت 

اختصاص داد .

تكرارداستانكمبودگازمايع
درسيستانوبلوچستان

مردم سيستان و بلوچستان 
در حالي آخرين روزهاي ماه 
پاييز را پشت سر مي گذارند 
كه باز هم همچون سال هاي 
گذش��ته قص��ه پرغص��ه 
صف هاي طوالني دريافت 
س��يلندر گازماي��ع در اين 
استان تكرار ش��ده است. حجت االسالم علي موحدي 
راد دادس��تان عمومي و انقالب زاه��دان با حضور در 
جايگاه توزيع گاز مايع در منطقه »زيباشهر« زاهدان از 
روند توزيع گاز بازديد كرد و در حاشيه اين بازديد اظهار 
داش��ت: با توجه به اينكه يكي از شركت هاي مربوطه 
نتوانسته گاز مايع مورد نياز را تامين كند، امروز شاهديم 
مشتركين اين شركت نيز به مشتريان شركت گاز ديگر 
اضافه شده و باعث ايجاد صف هاي طوالني شده است. 
وي ادامه داد: دليل بع��دي اين افزايش صف ها فروش 
غيرقانوني گاز توس��ط خودروهاي توزيع كننده است 
كه كپس��ول را با قيمت باالتري به دكه ها و مغازه هاي 
فروش آزاد مي فروش��ند و در اين رابطه امروز دس��تور 
جمع آوري همه دكه ها صادر ش��د و همه بايد از سطح 
شهر جمع آوري شود. همچنين در تخلف ديگري گاز 
مايع را به مغازه ها و مكانيك هايي كه خودروها را گازسوز 
مي كنند مي فروشند كه اين نيز تخلف است و در صورت 
مشاهده با متخلفان برخورد خواهد شد.  از فرمانده سپاه 
ناحيه زاهدان درخواست كرديم كه يك بسيجي همراه 
هر خودرو توزيع گاز در نظر بگيرد تا با اس��تفاده از اين 
ظرفيت  جلوي تخلفات را بگيريم و گاز به درس��تي به 

دست مصرف كننده اصلي يعني مردم برسد.

پرداخت۴۶۰ميلياردتومان
تسهيالترونقتوليددرسمنان
ريي��س س��ازمان صمت 
استان سمنان بابيان اينكه 
از ابتدا س��ال جاري 463 
ميليارد تومان تسهيالت 
رونق توليد پرداخت شده 
است، گفت: مشكالت يك 
هزار واحد توليدي تاكنون 
بررسي شده اس��ت. به گزارش مهر، بهروز اسودي 
ديروز در نشست كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد استان سمنان به ميزباني استانداري ضمن بيان 
اينكه تاكنون در اين ستاد مشكل يك هزار و 1۲واحد 
توليدي در بخش هاي مختلف رسيدگي شده است، 
بيان كرد: مجموعًا 463 ميليارد تومان تسهيالت به 
واحدهاي توليدي پرداخت ش��ده است. وي بابيان 
اينكه در سال جاري به 164 واحد توليدي صنعتي و 
كشاورزي استان سمنان تسهيالت داده شده است، 
افزود: اين واحدها 463 ميليارد تومان وام دريافت 
كرده ان��د. رييس صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
سمنان گفت: 300 ميليارد تومان از مجموع وام هاي 
پرداختي ب��ه 64 واحد توليدي از محل رونق توليد 
و 163 ميليارد توم��ان ديگر به 100 واحد توليدي 
از محل بند الف تبصره 18 برنامه توليد و اش��تغال 

پرداخت شده است.
اسودي بيان كرد: كارگروه رفع موانع توليد استان 
سمنان در نشست هاي خود تاكنون مشكالت يك 
هزار و 1۲ واحد توليدي را بررسي و همچنين دو هزار 
و 149 مصوبه را نيز تصويب كرده كه 7۲ درصد آنها 

تاكنون اجرايي شده اند.

چهرههاياستاني

 ۱6پروژه محرك توسعه 
براي اجرا به تصويب رسيد

اصفهان| معاون شهرسازي و معماري شهرداري 
اصفهان گفت: 16 پروژه محرك توسعه براي اجرا در 
مناطق 15 گانه شهر اصفهان و ناژوان بعد از بررسي 
از سوي مديران ش��هري و اساتيد دانشگاهي مورد 
ارزيابي و تاييد كميسيون تلفيق شوراي شهر اصفهان 
قرار گرفت. سيد احمد حسيني نيا در حاشيه سي و 
ششمين نشست راهبردهاي شهرسازي و معماري 
ش��هرداري اصفهان، با بيان اينك��ه محورهاي اين 
نشست در حوزه شهرس��ازي به پروژه هاي محرك 
توس��عه مي پردازد، اظهار كرد: پروژه هاي محرك 
توسعه شهر اصفهان طبق طرحي كه شوراي شهر 
تدوين و طراحي كرده بود از خرداد ماه 97 در دستور 
كار معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان 
قرار گرفت. وي افزود: در ابتدا در همين راستا كارگاه 
آموزشي با حضور مديران مناطق شهري و روساي 
ادارات براي معرفي پروژه ها برگزار ش��د. در مرحله 
بعد ارزيابي پروژه هاي محرك توسعه صورت گرفت 
و تركيبي از يك تي��م اجرايي و دانش��گاهي براي 
اولين بار در ش��هرداري اصفهان پروژه هايي كه قرار 
بود با عنوان محرك توسعه در دستور كار قرار گيرد 

را ارزيابي كردند.

برگزاري نشست پدافند 
غيرعامل در مخابرات   مركزي

اراك| به مناسبت هفته پدافند غيرعامل باحضور 
مل��ك حس��يني، مديرمنطقه واعض��اي كارگروه 
پدافندغيرعامل مخابرات، نشست پدافند غيرعامل 
در مخا برات منطقه مركزي برگزارشد. دراين نشست 
ملك حس��يني ضمن گرامي داشت هفته پدافند 
غيرعامل اظهار داش��ت: انجام مان��ور در مخا برات 
منطقه مركزي به عنوان يك دستگاه خدمات رسان 
به مردم اختصاص به اين هفته ندارد وبه منظور حفظ 
آمادگي در ح��وادث طبيعي وغيرطبيعي در طول 
سال مانورهاي گوناگوني در مخا برات برگزار مي شود 
و امس��ال نيزدر طول اين هفته با شعار اطمينان از 
پايداري ش��بكه وخدمات مخا براتي با رونق توليد 
چند مانور درمحور هاي مختلف درمراكز تلفني در 
سطح استان با موفقيت برگزارشد .  در ادامه پزشك نيا 
جانش��ين مديركل پدافند غير عامل اس��تانداري 
مركزي نيز طي سخناني از مخا برات منطقه مركزي 
به عنوان دستگاه خدمات رسان پيشرو در امر پدافند 

غير عامل تشكر وقدرداني نمود .

انبارهاي استان مملو از 
كاالهاي اساسي است

تهران| معاون امور اقتصادي اس��تانداري تهران 
گفت: در حوزه كاالهاي اساسي مشكلي در استان 
تهران وج��ود ندارد و انبارهاي اس��تان مملو از كاال 
اس��ت. محمد امامي امين ديروز در جريان بازديد از 
طرح هاي كشاورزي و دامپروري شهرستان ورامين 
گفت: كاهش بارش نزوالت جوي و برداشت بي رويه 
از منابع آب زيرزميني، باعث شده تا كشاورزي دشت 
ورامين با پديده اي به نام فرونشست مواجه شود كه 
اين مهم دش��ت را با خطر جدي مواجه كرده است. 
امامي امين افزود: كشاورزان در صف نخست توليد 
محصوالت غذايي قرار دارند و مسووالن موظفند تا با 
رفع مشكالت اين حوزه، به اقتصاد كشور و بي نيازي 
از واردات محصوالت غذايي كمك كنند. وي با اشاره 
به افزايش قيمت بنزين و لزوم توجه به بازار مصرف 
گفت: وضعيت بازار در استان تهران به طور كامل رصد 
شده و مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورتي كه نياز 
به كاالي خاصي در استان تهران احساس شود، به 

سرعت اين نياز رفع مي شود.

كالهبردار ميلياردي در بابل 
به دام افتاد 

س�اري| فرمانده انتظامي مازندران از دستگيري 
فردي كه از 48 شهروند به مبلغ 430 ميليارد ريال 

كالهبرداري كرده بود در شهرستان بابل خبر داد. 
سردار سيد محمود ميرفيضي در تشريح اين خبر 
گفت: در پي وق��وع چندين فقره كالهب��رداري از 
ش��هروندان در برخي از شهرس��تان هاي استان با 
اس��تفاده از چك هاي جعلي و تقلب��ي موضوع در 
دس��تور كار پليس قرار گرف��ت. وي تصريح كرد: با 
انجام اقدامات اطالعاتي و بررس��ي هاي همه جانبه 
ماموران پلي��س امنيت عمومي شهرس��تان بابل 
موفق به شناس��ايي متهم به كالهبرداري ش��دند. 
فرمانده انتظامي مازندران خاطرنشان كرد: ماموران 
با هماهنگي قضايي متهم را كه ب��ا ارايه چك هاي 
تقلبي و جعلي اقدام به خريد برنج از كش��اورزان در 
شهرستان هاي بابل، ساري، بهشهر، آمل و محمودآباد 
مي كرد، شناسايي و در عملياتي غافلگيرانه دستگير 
كردند. ميرفيضي با اش��اره به كشف 17 فقره چك 
تقلبي و 10 تن برن��ج حاصل كالهبرداري از متهم 
اظهار كرد: متهم به كالهبرداري در بازجويي پليس 
تاكن��ون به 430 ميليارد ريال كالهب��رداري از 48 

شهروند در سطح استان اعتراف كرد.

 گونه نادر سوسمار دم تيغي 
در دشت ريگان مشاهده شد

كرمان| به گفته رييس اداره حفاظت محيط زيست 
ريگان سوس��مار دم تيغي ايراني تنها گونه نادري از 
حيات وحش كه در دشت ريگان زندگي مي كند، پس 
از 6سال به تازگي مشاهده شده است. حمزه ابراهيمي 
افزود: سوسمار دم تيغي ايراني حدود 147 سال پيش 
از سوي محققي بنام اس��تُرچ درحاشيه كوير لوت 
مشاهده و توصيف شد و 13 سال بعد هم محققي بنام 
بوالنژه حضور اينگونه كمياب سوسمار را در حوالي 
ريگان گزارش كرد .  اين سوسمار دم تيغي ايراني را 6 
سال قبل دانشجويي عالقه مند در دشت سيف الديني 
در 65 كيلومتري جنوب شهرستان ريگان مشاهده و 

زنده گيري و   در همين دشت رها كرد.
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گزارش »تعادل« از اما و اگرهاي محصوالت دستكاري شده ژنتيكي

سالمت مردم و قانون زير پاي تراريخته ها 
در بسياري از كشورهاي دنيا مقابله با مافياي محصوالت 
تراريخته به راه افتاده و حتي در كشوري مانند آلمان از سال 
گذشته با دستور يوليا كلوكِنر وزيركشاورزي اين كشور، 
مصرف آفتكش هاي مورد حمايت شركت هاي تراريخته 
هم ممنوع شده در ايران همچنان از ترويج و تكثير چنين 
محصوالتي حمايت مي شود آن هم در حالي كه كارشناسان 
بارها نسبت به اثرات منفي محصوالت تراريخته بر سالمت 
مردم هشدار داده اند اما به نظر مي رسد هشدارها راه به جايي 
نبرده و نمي برند چرا كه به گفته رييس س��ازمان محيط 
زيست برآورد شده كه امسال ۱۲ ميليارد دالر مواد غذايي 
وارد كشور شود كه از اين ميزان حداقل ۷ ميليارد دالر آن 
براي محصوالت تراريخته هزينه خواهد ش��د. ارزاني 30 
درصدي محص��والت تراريخته و نقش اين محصوالت در 
مقابله با فقر غذايي و تامين موادغذايي با قيمت تمام شده 
كمتر اقبال محصوالت تغيي��ر ژنتيك يافته براي حضور 
در باراز كاالهاي مصرف��ي را در حالي افزايش مي دهد كه 
كارشناسان بيوتكنولوژي بر اين موضوع تاكيد مي كنند 
كه اين محصوالت ريسك بيماري هايي مانند سرطان را 
باال برده و همچنين سبب تولد نوزادان بيمار مي شود كه در 
نهايت هزينه درمان اين گروه تبديل به بار مضاعف بر دوش 
دولت مي شود. در واقع اندكي صرفه جويي و هزينه كمتر 
براي تامين موادغذاي��ي در مقابل هزينه فراوان در بخش 
درمان را به دنبال دارد ضمن آنكه آسيب جبران ناپذيري 
مانند رشد بيماري هاي صعب العالج را هم به نظام سالمت 

كشور تحميل مي كند. 

آسيبتراريختههابهسالمتومحيطزيست
سالمت و كيفيت محصوالت تراريخته موضوعي است كه 
عالوه بر متخصصان و كارشناسان، در ميان مسووالن هم 
درباره آن تفاوت رويكرد وج��ود دارد با اين حال در حالي 
كه رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور به عنوان 
نهاد ناظر بر توليد تراريخته ها با اين محصوالت موافق است، 
در برنامه ششم توسعه، هرگونه رهاسازي، توليد، واردات و 
مصرف محصوالت تراريخته بدون مجوز مراجع قانوني در 
چارچوب قانوني ايمني زيستي و قبل از آزمايشات معتبر 
تشخيص سالمت، ممنوع شده است و اين در حالي است كه 
آزمايشگاه هاي مجهز و مناسب براي ارزيابي اين محصوالت 
در كشور وجود ندارد و معلوم نيست محصوالت غذايي كه 
در بازار با برچسب تراريخته يا تغييرژنتيك يافته به فروش 
مي رس��د چگونه مورد ارزيابي ق��رار گرفته اند. با اين حال 
عيسي كالنتري چندي پيش در حاشيه سومين همايش 
بين المللي بيوتكنولوژي اعالم كرد بخش عمده اي از واردات 
كشور محصوالت تراريخته است. او درباره اين موضوع گفت: 

روغن نباتي، ذرت، سويا و در مواردي حتي گوشت هايي كه 
وارد مي كنيم تغذيه شده از محصوالت تراريخته هستند. 
اين محصوالت را وارد و مصرف مي كنيم، حتي قسمتي از 
مرغ، گوشت و روغن نباتي ما محصوالت تراريخته هستند. 

كالنتري با اش��اره به اينكه تقريبا ۸0 درصد واردات روغن 
نباتي ما تراريخته اس��ت، گفت: بيش از ۹0 درصد واردات 
سويا و كنجاله سويا نيز تراريخته است، همچنين بيش از 
۷0 درصد واردات ذرت نيز تراريخته اس��ت. براي مصرف 
اين مواد هيچ مشكلي نداريم اما براي تحقيق محصوالت 
تراريخته و حتي اس��تفاده در سطح آزمايشگاهي مشكل 
ايجاد مي كنند كه اين تصميمات ضد و نقيضي است كه در 

كشور گرفته مي شود.
اظهارات رييس سازمان حفاظت محيط زيست در حالي 
است كه برخي كارشناسان بيوتكنولوژي معتقدند استفاده 
از محصوالت تراريخته در بس��ياري از كش��ورها به دليل 
آس��يب هايي كه به س��المت ش��هروندان وارد مي كنند، 
ممنوع اس��ت. ۲۱ كشور س��وييس، آلمان، اتريش، ژاپن، 
ايرلندشمالي، فرانسه، ايتاليا، روسيه، نيوزيلند، التويا، ليتونيا، 
هلند، اسكاتلند، لهستان، اسلووني، كرواسي، صربستان، 
مجارستان، يونان، بلغارستان، لوكزامبورگ پس از مطالعات 
بسيار تصميم بر عدم كاشت اين محصوالت گرفته و مصرف 
تراريخته ها را محدود كردند اما در ايران اين موضوع هنوز 
تكليف مش��خصي ندارد. علي متولي زاده، فوق دكتراي 
بيوتكنولوژي و دبير انجمن زيست فناوري سالمت ايران 
درباره اين موضوع گفت: پيش از آنكه وارد مباحث مربوط 
به آسيب تراريخته ها به سالمت انسان شويم الزم است در 
پاسخ به آن دسته افرادي كه توليد محصوالت تراريخته را به 
نفع حفظ محيط زيست مي دانند گفته شود كه شواهد قابل 
اطمينان و مستندهاي علمي جمع آوري و منتشر شده طي 
دو دهه گذش��ته در ارتباط با محصوالت دستكاري شده 
ژنتيك نشان  مي دهد كه محصوالت دستكاري شده ژنتيك 
مي توانند نس��بت به نوع طبيعي اين محصوالت، سمي، 
آلرژيك يا كم تر مغذي باشند و نظارت بر اين محصوالت 
براي ايمن بودن آن ناكافي است از طرف ديگر اين محصوالت 
مقدار استفاده از آفت كش ها را نه تنها كم نمي كند، بلكه 
افزايش مي دهد. مشكالت زيادي را براي كشاورزان ايجاد 
مي كند، ازجمله علف هاي هرز و مقاوم نسبت به علف كش ها 
ايجاد كرده و كيفيت خاك را كم و بازار را مختل مي كند. در 
نهايت باعث صدمه زدن به خاك، به هم ريختن اكوسيستم 

و كاهش تنوع زيستي مي شود.
او افزود: تغييرات در روش هاي كشاورزي مربوط به استفاده 
از محصوالت دستكاري شده ژنتيك ممكن است به باقي 
ماندن سموم در اين محصوالت منجر ش��ود. بنابراين با 

استناد به اين موضوع نمي توان گفت براي انسان ضرري 
ندارند ضمن آنكه مطالعات بر روي حيوانات آزمايشگاهي 
نشان داده است كه ذرت دستكاري شده مونسانتو در طول 
دو سال باعث صدمه به كبد، كليه و اختالل در فعاليت غده 
هيپوفيز و قطع فعاليت هورمون مي شود. ذرت دستكاري 
شده Bt در سه ماه باعث ايجاد تفاوت در وزن، ارگان هاي بدن 
و بيوشيمي خون و باروري در مقايسه با ذرت غيردستكاري 
شده طبيعي ش��ده اند. مطالعات ديگري تأثيرات منفي 
محصوالت گوناگون دستكاري شده ژنتيك در حيواناتي 
مانند موش، خوك، گوسفند و ماهي نشان داده و اندام هاي 
تأثير يافته در معده، پاسخ ايمني و عكس العمل آلرژيك، 
اختالل ايمني، التهاب معده، سميت در كبد و كليه، كبد 
بزرگ شده، اختالل در سيستم گوارش و تغييرات در كبد 
و پانكراس، رشد بيش از اندازه در اليه سلولي روده، اختالل 
در روده ها، تغييرات در بيوشيمي خون و فلور باكتري روده 
و پاسخ ايمني، تغيير در فلور باكتري روده و وزن ارگان ها، 
اختالل گوارش��ي و جذب مواد غذايي گزارش شده است. 
با اين حال مطالعات معدودي روي غذاهاي دس��تكاري 

شده ژنتيك در انسان انجام شده است و نتايج آنها نشان 
مي دهد مشكالتي وجود دارد كه پيگيري نشده است.

نايديدهگرفتنقانونبهنفعمحصوالتژنتيكي
اظهارت متولي زاده در حالي اس��ت كه برخي كارشناسان 
معتقدند در موضوع تراريخته ها قانون هم زيرپا گذاش��ته 
شده اس��ت. دكتر آزاد عمراني، عضو هيات علمي دانشگاه 
آزاد اسالمي درباره اين موضوع بيان كرد: متاسفانه در حال 
حاضر چيزي كه مشاهده مي ش��ود كم توجهي به قانون 
است؛ براي مثال آيين نامه اجرايي بند ج ماده 3 قانون ايمني 
زيستي كه حداقل مالحظات ايمني، سالمت و مخاطرات 
زيست محيطي محصوالت تراژنه را لحاظ كرده است، بدون 
حتي يك مورد ارزيابي و آزمايش از سال ۹۲ تا به حال مغفول 
مانده است. از طرف ديگر علي رغم اينكه حدود يك سال از 
ممنوعيت مشروط توليد و واردات محصوالت تراريخته در 
قانون برنامه ششم مي گذرد، هيچ اقدام موثري در جهت 
عملياتي ش��دن اين قانون صورت نپذيرفته است. برخي 
پژوهشگاه ها، دانشگاه ها و سازمان هاي دولتي به تريبون 

ترويج و توليد محصوالت تراريخته تبديل شده اند. بعضا 
مراكز تحقيقاتي دولتي مدعي توليد و متقاضي رهاسازي 
محصوالت تراژنه نيز شده اند. اين اقدام كامال برخالف ماده 
۲ قانون ايمني زيستي است، چراكه تنها بخش غيردولتي 
است كه بايد با رعايت الزاماتي كه در قانون و آيين نامه هاي 
اجرايي قيد شده است متقاضي توليد و واردات محصوالت 

تراژنه باشد، نه بخش دولتي. 
او اف��زود: در حال حاضر اظهارنظرهاي فراوان و چالش��ي 
درباره اين محصوالت شرايط را به گونه اي رقم زده است كه 
عده اي تراريخته ها را سبب نجات امنيت غذايي، كاهش 
مصرف سموم و غلبه بر بحران آب معرفي مي كنند و گروهي 
منتقد نيز مخالف روند بي دنده و ترمز فعلي توليد و واردات 
محصوالت تراريخته هستند. الزم است در شرايط فعلي 
ميزان اثربخشي و مخاطرات محصوالت تراريخته كشاورزي 
كشور توس��ط يك تيم حقيقت ياب، متشكل از چند نهاد 
مستقل حكومتي و با يك رويكرد بي طرفانه، بررسي شود و 
به يك جمع بندي و تصميم درست و قاطع برسند تا مردم 

تكليف خود را از بابت تراريخته ها بدانند.
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۳۰درصددانشآموزان
استانداردسالمتروانراندارند

معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش 
گفت: 30 درصد دانش آموزان تمامي مقاطع تحصيلي 
در حوزه سالمت روان از استانداردهاي الزم برخوردار 
نيس��تند و يك درصد دانش آموزان نياز به خدمات 

اورژانسي در حوزه آسيب هاي رواني دارند.
عليرضا كاظم��ي بابيان اينكه بايد نهضت فرهنگي 
پيش��گيري از آس��يب هاي اجتماعي در كشور راه 
بيندازيم، گفت: در طول چهل سال گذشته همواره 
با آسيب هاي اجتماعي مبارزه كرده ايم، اما واقعيت 
اين است كه امروز با انبوهي از آسيب هاي اجتماعي 
مواجه هستيم كه نس��بت به قبل پيچيده تر شده 
است، لذا بايد استراتژي و راهبرد خود را براي مقابله با 
آسيب هاي اجتماعي روي حوزه اقدامات پيشگيرانه 
و فرهنگ سازي در آموزش وپرورش به عنوان كانون 

تحوالت جامعه معطوف كنيم.
او اف��زود: امروز ديگر موضوع مقابله با آس��يب هاي 
اجتماعي به يك خانواده و دستگاه اختصاص ندارد، 
زيرا امروز همه در معرض اين آسيب ها هستيم. معاون 
پرورشي و فرهنگي در ادامه بر ضرورت هم افزايي بين 
دستگاه ها براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي به عنوان 
يك استراتژي كشوري تأكيد كرد و افزود: امروز همه 
دستگاه ها و نهادها بايد در موضوع مقابله با آسيب هاي 

اجتماعي پاي كار بيايند و دغدغه مند باشند.
وي تأكيد ك��رد: مي خواهيم از تمامي ظرفيت هاي 
آموزش وپرورش و تش��كل هاي دانش آموزي مانند 
بس��يج دانش آموزي، اتحاديه انجمن هاي اسالمي 
دانش آموزي، سازمان دانش آموزي و سازمان جوانان 
هالل احمر براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي استفاده 
كنيم. كاظمي گفت: بايد درآموزش وپرورش به دنبال 
ارتقاي آگاهي ، توانمندي و مهارت  دانش آموزان در 
برابر آسيب هاي اجتماعي با طرح هاي مختلف باشيم.

او در ادامه با تأكيد بر اينكه س��المت روان و سالمت 
اجتماعي دانش آموزان زيربناي تعالي نظام تعاليم 
و تربيت است، اظهار كرد: در كنار سالمت جسمي، 
توجه به سالمت روحي و رواني دانش آموزان به عنوان 

آينده سازان كشور ضرورت دارد.
كاظمي گفت: در غربالگري هاي سالمت انجام شده 
در وزارت آموزش وپرورش مشخص شده 30 درصد 
دانش آم��وزان تمامي مقاطع تحصيل��ي در حوزه 
سالمت روان از استانداردهاي الزم برخوردار نيستند 
و يك درصد دانش آموزان نياز به خدمات اورژانسي در 
حوزه آسيب هاي رواني دارند كه عدد كمي نيست و 
بايد هوشيار باشيم. معاون پرورشي و فرهنگي وزارت 
آموزش وپرورش در ادامه با اش��اره ب��ه اجراي طرح 
ياريگران زندگي براي اولين بار در كش��ور در استان 
كرمانش��اه، ابراز اميدواري كرد: ب��ا تجربيات خوب 
كسب شده در اين طرح شاهد انعكاس آن در مدارس 

سراسر كشور باشيم.

رييس جمعيت هالل احمر استعفا کرد

موج آنفلوآنزا در سراسر خاورميانه 

علی اصغ��ر پيوندی رييس جمعي��ت هالل احمر از 
س��مت خود کناره گيری کرد. براس��اس اين خبر، 
پيوندی طی نامه ای ب��ه رييس جمهور کناره گيری 
خ��ود از اين س��مت را اعالم کرده اس��ت. او در اين 
نامه دليل اس��تعفای خود را مش��کالت ش��خصی 
عنوان کرده اس��ت. اس��ماعيلی رمضان��ی، رييس 
روابط عمومی جمعيت ه��الل احمر هم درباره اين 
موضوع در توئيتی نوش��ت: » رييس جمعيت هالل 
احمر برای حفظ سرمايه اجتماعی اين نهاد و ايجاد 
فضايی مناسب تر برای کار موثر ، استعفای خود را به 
رييس جمهور تقديم کرده است. در صورت پذيرش 
ايش��ان، ادامه مسير قانونی از س��وی شورای عالی 

هالل احمر دنبال خواهد ش��د.« اين در حالي است 
كه علی  نوبخت؛ نماينده رييس جمهور در جمعيت 
هالل احمر با تأييد خبر استعفای  علی اصغر پيوندی 

ريي��س جمعيت هالل احمر به تس��نيم گفت: نامه 
استعفای وی در اختيار شورايعالی هالل  احمر قرار 

گرفته است.
نوبخت در پاسخ به اين پرسش که آيا رييس جمهور 
با اس��تعفای پيوندی موافقت می کند يا خير افزود:  
تالش های شورايعالی هالل  احمر در نهايت موجب 
ش��د پيوندی از س��مت خود اس��تعفا دهد و اينکه 
رييس جمهور با اين استعفا موافقت می کند يا خير، 

مشخص می شود.
با اين وجود مسئولين روابط عمومی اين سازمان نيز 
درباره جزئيات اين خبر پاسخگو نبوده و تماس های 

اهالی رسانه را بی پاسخ گذاشته اند.  

ريي��س مركز مديري��ت بيماري هاي واگي��ر وزارت 
بهداشت آخرين تمهيدات انديشيده شده در جهت 
كنترل، تشخيص و درمان آنفلوآنزا در كشور را تشريح 
و تاكيد كرد: كمبودي در زمينه تش��خيص و درمان 
آنفلوآنزا نداريم و مانند س��اير كش��ورهاي منطقه، 

اقدامات در حال انجام است.
محمدمهدي گويا در پاسخ به اظهاراتي مبني بر كمبود 
تخت بيمارستاني جهت بستري مبتاليان آنفلوآنزا، 
گف��ت: در اين زمينه به هيچ عن��وان با كمبود تخت 
بيمارستاني مواجه نيستيم و هر مبتاليي كه نيازمند 
بستري باش��د، اگر هم به بيمارستاني مراجعه كرد و 
احيانا تخت خالي نبود، از طريق ستاد معاونت درمان 
وزارت بهداشت، ستاد معاونت هاي درمان سه دانشگاه 
علوم پزش��كي در تهران و همچنين س��تاد معاونت 
درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي در ساير استان ها، 
بالفاصله اقدامات الزم براي بستري كردن شان فراهم 
مي ش��ود. او در همين باره ادامه داد: اصوال فرد مبتال 
به آنفلوآنزا در صورت نياز به بس��تري، مدت كوتاهي 
بستري خواهد بود و زمان بستري بيشتر از چند روز 
نخواهد بود، مگر در موارد استثنايي. بنابراين كمبودي 
در زمينه تخت هاي بستري براي مبتاليان به آنفلوآنزا 
وجود ندارد. رييس مركز مديريت بيماري هاي واگير 
وزارت بهداش��ت تاكيد كرد: البته ب��ا توجه به موج 
سنگين آنفلوآنزا كه اكنون در آن قرار داريم، طبيعي 
است تعداد افرادي كه مبتال مي شوند، زياد است، اما 
نكته آن است كه اكثريت اين  موارد نيازي به بستري 
ندارن��د. مجددا نيز تاكي��د مي كنم م��وارد نيازمند 
بستري هم از طريق ستاد معاونت درمان دانشگاه هاي 
علوم پزش��كي در تهران، استان ها و همچنين وزارت 
بهداش��ت پيگيري و اقدام مي شود. گويا در پاسخ به 
سوال درباره برخي اخبار در زمينه كمبود كيت هاي 
آزمايشگاهي تشخيص آنفلوآنزا نيز به فعاليت شبكه 
تش��خيص آنفلوآنزا در كشور اش��اره كرد و به ايسنا 
گفت: ۱۵ آزمايش��گاه در سراس��ر كش��ور به اضافه 
آزمايش��گاه مركزي كشوري آنفلوآنزا وظايف خود را 
در اين زمينه انجام مي دهند و فعالند و مشكلي در اين 

زمينه نيست. اگر هم كمبود كيت مشاهده شود، به 
صورت مقطعي و كوتاه است. در مجموع بهتر است كه 
رسانه ها قبل از رسانه اي كردن اين موضوعات، مباحث 
را با معاونت هاي بهداشتي دانشگاه ها و ستاد معاونت 

بهداشتي در ميان بگذارند و ما نيز جواب مي دهيم.

اطالعاتصحيحدهيدومردمرانگراننكنيد
ريي��س مركز مديري��ت بيماري هاي واگي��ر وزارت 
بهداشت افزود: در حال حاضر تمام تالش  ما اين است 
كه نگراني هاي مردم را در اين زمينه رفع كنيم و در اين 
راستا نياز جدي داريم كه رسانه ها نيز حمايت كنند و 
اطالعات صحيح و رسمي را در اختيار مردم بگذارند. 
همكاران ما شبانه روز كار مي كنند و تالش دارند كه 
مردم نگران نشوند؛ دامن زدن به چنين مسائلي جز 

ايجاد نگراني در مردم پيامد ديگري نخواهد داشت.
ريي��س مركز مديري��ت بيماري هاي واگي��ر وزارت 
بهداش��ت تاكيد كرد: مج��ددا تك��رار مي كنم اين 
موج آنفلوآنزايي تنها مربوط به كش��ور ما نيس��ت و 
كل كش��ورهاي خاورميانه، تعداد قاب��ل توجهي از 
كش��ورهاي اروپايي و همچنين به ويژه كش��ورهاي 
منطقه مديترانه شرقي و حاشيه خليج فارس درگير 
اين موج آنفلوآنزايي هستند. اين كشورها نيز تالش 
مي كنند تا بتوانند بهترين خدمت را به بيماران شان 
اراي��ه دهند و در كش��ور ما ني��ز در تمام اس��تان ها 
همكاران مان به صورت ش��بانه روزي در اين زمينه 
فعالند و براي كنترل، تش��خيص و درمان بيماري از 
هر جهت آمادگي داريم. اگر هم احيانا مشكلي در اين 

موضوع وجود داشت، مردم مي توانند با دانشگاه هاي 
علوم پزشكي سراسر كشور و همچنين ستاد وزارت 
بهداشت در ارتباط باش��ند. وي به داروي آنفلوآنزا و 
چگونگي دسترسي و تامين آن نيز اشاره كرد و گفت: 
عالوه بر بيمارس��تان هاي دولتي، داروهاي مرتبط با 
آنفلوآنزا را در اختيار بيمارس��تان هاي خصوصي نيز 
قرار داديم. بيمارس��تان هاي خصوصي استان تهران 
نيز اكنون دارو را در اختيار دارند و كمبود و مش��كلي 

در زمينه داروي آنفلوآنزا وجود ندارد.

آنفلوآنزايمرغيكذباست
ريي��س مركز مديري��ت بيماري هاي واگي��ر وزارت 
بهداش��ت درباره برخي ش��ايعات در فضاي مجازي 
مبني بر شيوع آنفلوآنزاي پرندگان در برخي مناطق 
و نسبت دادن آنفلوآنزاي فصلي به آنفلوآنزاي مرغي و 
ايجاد برخي نگراني ها در اين زمينه، گفت: اين موضوع 
از اس��اس دروغ محض است و آن را تكذيب مي كنم. 
نه تنها در كش��ور ما بلكه در هيچ كدام از كشورهاي 
منطقه مديترانه ش��رقي نيز گزارش��ي از آنفلوآنزاي 
پرندگان وج��ود ندارد. آنفلوآنزايي ك��ه اكنون با آن 
روبرو هستيم آنفلوآنزاي معمولي فصلي است كه هر 
سال هم تكرار مي شود. بيشترين نوع ويروس آنفلوآنزا 
هم H۱N۱ است كه شدت بيماري زايي آن بيشتر از 

انواع ديگر آن است.

تشديدآنفلوآنزاباآلودگيهوا
وي در اين باره افزود: طبيعي است يك نفر كه مبتال 
مي شود اگر در شرايط آب و هوايي نامساعد نيز قرار 
گيرد، ممكن است بيماري اش تشديد شود. بنابراين 
تاكيد مي كن��م در روزهايي كه آلودگ��ي هوا وجود 
دارد، افراد حتما به توصيه هايي كه از طريق رسانه ها 
منعكس مي شود توجه كنند و زماني كه تقاضا مي شود 
سالمندان و كودكان از منزل خارج نشوند، خانواده ها 
رعايت كنند. طبيعي است افرادي كه موارد بهداشتي و 
توصيه ها را رعايت نكنند و به ويژه افراد پرخطر ممكن 

است به نوع شديد بيماري مبتال شوند.
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نتيجه مذاكرات حمل و نقلي شورا؛ اتوبوس در بن بست، مترو رو به پيشرفت

رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي خبر داد

محسن هاشمي: صداي نارضايتي و مشكالت مردم را بشنويم و فراتر از تبليغات به آن عمل كنيم

پارلمان شهري پايتخت پيگير اجراي تعهدات دولت

۷۵ كيلومترمربع پايتخت در حريم گسل هاي اصلي

افزايش محدوديت سن هواپيماهاي ورودي به ناوگان به 21 سال  

گروه راه و شهر سازي| آزاده كاري|
جلسه روز گذشته ش��وراي شهر تهران فرصتي شد تا بار 
ديگر اعضاي اين شورا بر ضرورت انجام تعهدات دولت در 
توسعه حمل و نقل عمومي و كاهش آلودگي هوا تاكيد كنند. 
محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران عنوان كرد كه 
بايد صداي نارضايتي و مشكالت مردم را بشنويم. به گفته 
او بايد از تضييع حقوق عمومي كه تنفس هواي پاك يكي از 
نخستين مصاديق آن است بپرهيزيم و با مردم صادق و در 
برابر آنها متواضع باشيم. در جلسه روز گذشته همچنين، 
سياست هاي اجرايي بودجه س��ال ۹۹ مورد بررسي قرار 
گرفت. اعضاي شوراي شهر 40 پيش��نهاد ارايه دادند و با 
وجود اينكه جلسه به طور كامل صرف طرح پيشنهادات 
اعضاء شد، اما به اتمام نرسيد و مقرر شد ادامه آن در جلسه 

هفته آينده مورد بررسي قرار گيرد.

  توجه به حق عمومي هواي پاك
به گزارش »تعادل«، هاشمي در ابتداي جلسه با اشاره به 
روز قانون اساس��ي و يادآوري ناآرامي هاي اخير گفت: اگر 
مي خواهيم نظام و ايران اسالمي بماند، بايد صداي نارضايتي 
و مشكالت مردم را بشنويم و فراتر از تظاهر و تبليغات به 
آن توجه كنيم، از تضييع حقوق عمومي كه تنفس هواي 
پاك يكي از نخستين مصاديق آن است، بپرهيزيم و با مردم 
صادق و در برابر آنها متواضع باشيم. او با يادآوري اينكه دقيقا 
40 س��ال از تصويب قانون اساسي جمهوري اسالمي در 
سال 1358 مي گذرد، اظهار كرد: قانون اساسي يك ميثاق 
ملي و باالترين سندي است كه ميان ملت و حاكميت براي 
تحقق اهداف نظام و وظايف و اختيارات حكومت و اجزاي 
آن منعقد مي شود. قانون اساس��ي ايران، با وجود برخي 
انتقادات جزئي، چه در زمان تصويب و چه امروز در مجموع 
متني مترقي و دربردارنده حقوق اساسي ملت است و اگر با 
دقت و درستي اجرا شود، بسياري از مشكالت امروز جامعه 
ما در حوزه معيشت، بهداشت، آموزش، آزادي هاي مدني 
و سياسي تامين خواهد شد. او ادامه داد: امروزه دو جريان 
افراطي و تفريطي، قصد تضعيف قانون اساسي را دارند، يك 
جريان مي خواهد با حذف و تضعيف اركان مترقي قانون 
اساسي، كشور را به سوي تحجر و انحطاط ببرد و جريان 
ديگر مي خواهد با حذف قيود اسالمي، جامعه را به سوي 
درگيري و تضعيف استقالل و حاكميت ملي سوق بدهد. 
همه شهروندان و جريانات سياسي بايد بپذيرند كه اجراي 
بي كم و كاست قانون اساسي فعلي، مي تواند تامين كننده 
امنيت، آزادي و حقوق ملت و حاكميت باشد و اگر جايگاه 
همه اركان قانون اساسي در همان حد كه در اين سند ميثاق 
ملي تصريح شده است، پاس داشته شود، توازن و تعادل در 
مديريت كشور برقرار مي شود. به گفته او، در قانون اساسي 
ملت و حاكميت حقوقي مش��خص دارن��د و بين اجزاي 
حاكميت از مقام رهبري تا قواي سه گانه و ساير دستگاه هاي 
اجرايي، نظامي و نظارتي روابطي منظم و مهندسي شده 
وجود دارد كه بايد حق و وظيفه هر جايگاه به درستي تبيين 
و اجرا شود، از جمله شوراها كه فصل هفتم قانون اساسي 
به آنها اختصاص يافته و متاسفانه با سپري شدن 40 سال، 
تنها يك چهارم وظايف قانوني به شوراها تفويض شده است.

هاشمي با اشاره به اينكه ناآرامي هاي اخير نشان داد، اگر 

از قانون اساسي تنازل و به مفاد آن بي توجهي كنيم، فصل 
مش��ترك و جاي ديگري براي ايجاد يك ميثاق و توافق 
ملي باقي نمي مان��د، تصريح كرد: بخش عمده نارضايتي 
و مش��كالت امروز مردم به پاس داشته نشدن حقوق آنها 
در قانون اساسي بازمي گردد، حقوقي كه براي هر شهروند 
ايراني از نظر آموزش، بهداشت، معيشت، اشتغال، مسكن 
و فعاليت هاي مدني وسياسي در فصول و اصول مختلف 
قانون اساس��ي تصريح شده اس��ت. اگر مي خواهيم نظام 
و ايران اس��المي بماند، بايد صداي نارضايتي و مشكالت 
مردم را بش��نويم و فراتر از تظاه��ر و تبليغات به آن توجه 
كنيم، از تضييع حقوق عمومي كه تنفس هواي پاك يكي 
از نخستين مصاديق آن است بپرهيزيم و با مردم صادق و 
در برابر آنها متواضع باشيم. واقعيت اين است كه ساالنه 4 
هزار نفر در تهران بر اثر آلودگي هوا جان خود را از دس��ت 
مي دهند. عالوه بر اين كارشناسان عنوان مي كنند آلودگي 
هوا نه تنها سالمت جسمي شهروندان را تهديد مي كند 
بلكه تاثير رواني منفي نيز دارد و در ش��رايطي كه روحيه 
مردم تحت تاثير اوضاع نامناس��ب ناشي از تحريم ها قرار 
دارد، آلودگي هوا نيز ممكن است بيش از بيش آنها را متاثر 
كند. در واقع اهميت موضوع آلودگي هوا بسيار بيش از آن 
است كه درباره آن صحبت مي كنيم و ممكن است سالمت 
نسل هاي بعدي را نيز تحت تاثير قرار دهد. با توجه به اهميت 
اين موضوع، رييس شوراي ش��هر به اسحاق جهانگيري 
معاون اول رياست جمهوري نامه نوشت. نامه هايي كه پاسخ 

آنها هنوز مشخص نيست. 

  دولت تعهدات خود را اجرا كند
هاش��مي همچنين بعد از جلسه ش��وراي شهر در جمع 
خبرنگاران حاضر و براي چندمين بار خواستار اين شد كه 
دولت به تعهداتش در زمينه توسعه حمل و نقل عمومي 
عمل كند. او در پاسخ به اينكه آيا شهرداري نمي تواند حمل 
و نقل عمومي را توسعه دهد كه به دولت متوسل مي شود، 
اظهار كرد: ش��وراي شهر و ش��هرداري مي تواند و بايد در 
بودجه عمومي سهمي براي حمل و نقل عمومي بگذارد. 
البته س��هم درنظر گرفته شده اس��ت.50 درصد ساخت 
مترو با ش��هرداري و 50 درصد با دولت است. دولت اجازه 
دارد 50 درصد هزينه ه��ا را پرداخت كند كه اين اولويت 
با تجهيزات اس��ت، بنابراين ما ايستگاه ها را مي سازيم و از 
دولت مي خواهيم تجهيزات متحرك و ثابت را در اختيار 
ما قرار دهد.1، 5ميليون يورو فاينانس براي تجهيزات و ۲ 
ميليون يورو فاينانس براي خريد واگن درنظر گرفته شده، 
اما ناهماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي اجازه نمي دهد 

مصوبات به نتيجه برسد.

  نتيجه مذاكره با جهانگيري؟
رييس شوراي شهر با اش��اره به اينكه جلسات او با معاون 
رييس جمهور درباره اضافه ش��دن اتوبوس است، گفت: 
جلسات با جهانگيري درمورد اتوبوس است و در حوزه مترو 
پيش��رفت خوبي داريم. بين بانك شهر و بانك كشاورزي 
قراردادي در حال اجرا است تا فاينانس مترو را پوشش دهند 
و قراردادي براي بازشدن »ال سي« منعقد مي شود تا شاهد 
پيشرفت تجهيزات مترو باشيم. او افزود: آقاي جهانگيري 

مي خواهند مقامات ارشد در جلسه باشند و چون نمي آيند 
و نماينده مي فرستند جلس��ه به هم مي خورد. هاشمي 
درخصوص عدم تحقق قول مسووالن شهرداري مبني بر 
افتتاح ايستگاه هاي مترو گفت: قول افتتاح ايستگاه ها پابرجا 
است و قرار است براي سه ماهي كه ايستگاه افتتاح نشده، سه 
ايستگاه يك باره افتتاح شود. هاشمي درباره اصالح ساختار 
شهرداري تهران و چرايي تعويق آن گفت: اصالح ساختار در 
شرايط فعلي اجتماعي سخت است، اصالح ساختار دو جنبه 
دارد يا براي پاكسازي است يا تعديل نيرو كه حركت بسيار 
سختي است و شهردار تهران بسيار سخت زيربار آن مي رود. 
اخيرا مشاهده شد شوراي شهر 8 مركز علمي كاربردي را 
به 4 مركز كاهش داد و حدود 100 نفر از نيرو ها بالتكليف 
ماندند و فشار ش��ديدي روي شهرداري براي جايابي آنها 
ايجاد شد. اصالح ساختار را همه قبول دارند اما شجاعت 
و جسارت انجام آن را ندارند، آقاي حناچي هنوز تصميم 

نگرفتند اقدام ويژه انجام دهند.

  دستگاه هاي مسوول پاسخگو باشند
 زهرا صدر اعظم نوري، رييس كميسيون سالمت و خدمات 
شهري ش��ورا نيز روز گذشته درباره آلودگي هوا گفت: در 
زمينه آلودگي هواي تهران همه دستگاه ها بايد پاسخگو 
باشند اما در شرايطي قرار داريم كه فقط مديريت شهري 
هدف قرار گرفته است. درحالي كه سهم مديريت شهري 
10 تا 15 درصد بيشتر نيست و 14 دستگاه دولتي ديگر در 
اين موضوع مانند وزارت صمت، نفت، محيط زيست، وزارت 
كشور، سازمان ملي استاندارد و همچنين مجلس دخيل 

هستند كه بايد پاسخگو باشند.

  مصوبات ديروز شورا
همان طور كه عنوان شد روز گذشته پيشنهادهاي كليات 
بودجه سال ۹۹ شهرداري تهران مورد بررسي قرار گرفت 
و اعضاي شورا پيشنهادهاي خود را مطرح كردند و به راي 
گذاشته شد. در پيشنهاد اول، حجت نظري اعالم كرد به 
بند 1-۷ در اولويت ها و بودجه پيشنهادي، توسعه ورزش 
همگاني در سياس��ت ها اضافه شود اين پيشنهاد به راي 
گذاشته شد كه با 18 راي موافق و يك مخالف به تصويب 
رسيد. بدين ترتيب بند 1-۷ به سالمت اجتماعي، نشاط 
اجتماعي، شهروند مشاركت جو و مسووليت پذير، بهداشت 
روان و توسعه همگاني تغيير يافت. پيشنهاد بعدي مربوط 
به بن��د ۹، بخش اول ب��ود كه ش��هرداري را موظف كرد   
مبتني بر تدوين برنامه اولويت محور و تحقق پذير براي 
مدت باقي مانده اين دوره مديريت شهري، منابع درآمدي 
را انجام دهد.اين پيشنهاد با موافقت اعضاي شوراي شهر 
به تصويب رسيد.  در ادامه پيشنهادي در شوراي شهر در 
خصوص آنكه بودجه بعد از چند سال به جاي انقباضي به 
صورت انبساطي بسته شود نيز مورد بررسي قرار گرفت و 
نهايتا اين مساله نيز به عنوان يكي از الزامات اوليه بودجه 
به تصويب رس��يد.حجت نظري پيشنهادي مطرح كرد 
كه براساس آن احصاي امالك خريداري شده شهرداري 
در مناطق مختلف و پيش بيني سازوكار مناسب جهت 
اجاره دادن و بهره برداري از امالك و مستغالت شهرداري 
و همچنين بهره گيري موثر از نيروي انس��اني موجود به 
منظور افزايش درآمدهاي پايدار مورد توجه قرار گيرد كه 
شهربانو اماني در واكنش به اين پيشنهاد گفت: در مورد 
امالك بحث جدي داريم و دغدغه داشتيم كه شهرداري 

به جد به آن پاسخ نداد و حتي حاضريم دوفوريتي بياوريم 
كه شهرداري ملزم به شفاف سازي در مورد امالك شود. 
در ادامه اين پيشنهاد نيز عبارت بهره گيري موثر از نيروي 
انساني موجود به منظور افزايش درآمدهاي پايدار حذف 
ش��د. در بخش ديگري از جلس��ه ديروز، اعضاي شوراي 
شهر پيشنهاد دادند، هر گونه برون سپاري و واگذاري امور 
شهرداري به بخش خصوصي كه در چارچوب قوانين است، 
با تأييد شورا و كميسيون هاي مربوطه باشد و اين در حالي 
است كه اين واگذاري نبايد بار مالي جديدي به شهرداري 
وارد كند. بر همين اس��اس، حجت نظري گفت: اگر ما به 
موضوع نيروي مازاد باور داريم و آن را بپذيريم بايد تصميم 
بگيريم كه يا نيروها را تعديل كنيم .با قاطعيت مي گويم 
م��ا عرضه تعديل نيرو نداريم و اگ��ر نمي خواهيم نيروها 
تعديل شوند بايد كاري براي آنها ايجاد كنيم نه اينكه االن 
شاهد برون سپاري فعاليت ها هستيم اما نيروي انساني ما 
بيكار مانده است. حسن رسولي عضو كميسيون برنامه و 
بودجه نيز در اين باره گفت: با بيان اينكه برون سپاري اگر 
با چابك سازي باشد معنا پيدا مي كند در غير اين صورت 
شهرداري هم تشكيالتش توسعه مي يابد و هم برون سپاري 
مي كند.به عن��وان مثال در يك حوزه اي ۲500 پس��ت 
سازماني وجود دارد و در اين قسمت برون سپاري هم انجام 
مي شود و اين نشان مي دهد كه شهرداري به صورت دوبل 

هزينه هايش را صرف مي كند.
در نهايت اعضاي شوراي شهر تهران تمامي پيشنهادات 
خود را در خصوص سياست ها و الزامات بودجه ۹۹ بررسي 
كردند كه بسياري از آنها يا پس گرفته شد يا به دليل آنكه 
در قالب اليحه بودجه ۹۹ در نظر گرفته شده بود، حذف شد.

»۷5 كيلومتر از مساحت ۷51 كيلومتري شهر تهران در 
مسير گسل هاي اصلي است.« اين خبر را احمد شكرچي 
زاده، رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي اعالم 
كرد. او همچنين با بيان اينك��ه يكي از اولويت هاي مركز 
تحقيقات، فراهم كردن الزام هاي تاب آور شدن شهرها است، 
از تهيه نقشه حريم گسل هاي اصلي شش شهر بزرگ ايران 
خبر داد. شكرچي زاده در خصوص اقدامات اين مركز براي 
تاب آور كردن ش��هرها به ارايه نكاتي پرداخت و با اشاره به 
اينكه تكاليفي كه قانون مديريت بحران، مصوب شهريورماه 
۹8 در بن��د »ض« برعهده مركز تحقيقات نهاده اس��ت، 
الزامات تاب آور كردن شهرها را از اولويت هاي مركز برشمرد. 
او در گفت وگو با پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي با تاكيد 
بر اينكه مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي به دنبال 
آن اس��ت كه وظايفي را كه قانون مديريت بحران برعهده 
مركز نهاده پياده سازي كند، گفت: در زمينه هاي مختلف 
شناسايي پهنه گسل هاي اصلي، فرونشست، ساختمان هاي 
بلندمرتبه و مواردي كه قانون مديريت بحران برعهده مركز 
نهاده و پيشتر از آن نيز در مركز دنبال مي شد، توسط مركز 
در حال انجام اس��ت. در واقع مركز با اين قبيل اقدامات به 

دنبال آن است كه به تاب آور كردن شهرها ياري برساند.

رييس مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي تصريح 
كرد: حدود ۷5 كيلومتر مربع از سطح شهر تهران در پهنه 
گس��ل هاي اصلي زلزله قرار دارد كه ۲5 كيلومتر مربع از 
۷5 كيلومتر مربع زون هاي ساختماني است. بخشي از اين 
گسل ها نيز در بافت فرسوده قرار دارند كه همين ويژگي 
ميزان خطر را دو چندان مي كند.  ش��كرچي زاده توضيح 
داد: در كشور، هنوز آمايش و پايش سراسري در خصوص 
گسل هاي زلزله انجام نشده است. وي يادآور شد: تاكنون 
حريم گسل هاي اصلي شش شهِر تهران، مشهد، تبريز، 
كرج، كرمان و زنجان تعيين و تهيه ش��ده است كه برخي 
از آنها به شوراي عالي شهرسازي و معماري آمده و در حال 
احصاي آنها هستيم. ش��كرچي زاده افزود: نقشه حضور 
ساختمان هاي مهم، بيمارستان ها و مراكز حياتي در حريم 
گسل هاي اصلي اين شهرها تهيه و تصويب شده در حال 
احصا است تا مقدمات جابه جايي آنها فراهم شود. در كشور 
هنوز آمايش و پايش در زمينه گسل هاي زلزله انجام نشده 
اما در شش شهر بزرگ از جمله تهران، مشهد، تبريز، كرج، 
كرمان و زنجان، گسل هاي اصلي زلزله تعيين شده است 
كه برخي از آنها به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
آمده است و در آنها در حال احصا هستيم كه ساختمان هاي 

مهم، بيمارستان ها و مراكز حياتي و حساس كدام ها هستند 
كه مقدمات جابه جايي آنها را داشته باشيم. گفتني است، 
قانون مديريت بحران كش��ور كه شهريورماه سال جاري 
)13۹8( به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و ابالغ 
شد در بند ض ماده 14 خود وظايفي را براي مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرسازي در هفت بند تعيين كرده است كه 

شامل موارد زير است: 
  با رعايت ضوابط شوراي عالي معماري و شهرسازي، 
نقشه حريم گسل ها را با اولويت كالن شهرها به همراه 
دستورالعمل هاي فني نحوه س��اخت و ساز در حريم 

گسل ها تهيه كند.
   نقشه هاي پهنه بندي خطر زلزله، خطرپذيري )ريسك( 
لرزه اي در سطوح ملي، استاني و شهري را تهيه و تصويب 
كند و نقشه طرح هاي تفصيلي شهري را بر آن اساس مورد 

بازبيني قرار دهد.
  سامانه هاي پاسخ سريع زلزله را از طريق توسعه شبكه 

ملي شتاب نگاري كشور در كالن شهرها راه اندازي كند.
  مناط��ق )زون هاي( با خطر فروريزش و فرونشس��ت را 
با در نظر گرفتن اثرات قن��وات، گودبرداري، حفاري هاي 
زيرس��طحي و مواردي از اين قبيل در حوزه هاي شهري 

و در مسير س��امانه هاي حمل و نقل جاده اي و ريلي و در 
فرودگاه ها و بنادر تعيين و تمهيدات مهندسي در خصوص 
مقابله با فروريزش هاي شهري و فرونشست زمين با هدف 

تدوين ضوابط و آيين نامه هاي مرتبط فراهم كند.
  ارزياب��ي ايمني س��اختمان هاي مه��م و بلندمرتبه با 
كاربري هاي مختلف را با اولويت بندي كالن شهرها در برابر 
آتش سوزي، زلزله، فرونشست و فروريزش زمين انجام دهد.

  ارزياب��ي آس��يب پذپ��ري و اولويت بندي نش��ان هاي 
)المان هاي( حمل و نقل هوايي، دريايي، ريلي و جاده اي را 
از ديدگاه خطر زلزله، فرونشست، فروريزش زمين با هدف 

شروع اقدامات اجرايي و ارتقاي تاب آوري آنها انجام دهد.

  با همكاري وزارتخانه هاي نفت، نيرو و ارتباطات و فناوري 
اطالعات، قرارگيري شريان هاي حياتي و مجموعه هاي 
مرتب��ط با س��ازمان هاي دولتي و ش��ركت ها را در حريم 
گسل ها و مناطق )زون هاي( با خطر باالي زلزله، فرونشست 
و فروري��زش زمين ارزيابي كرده و موارد را جهت ش��روع 

اقدامات اجرايي ارايه دهد.
اين بند قانوني تبصره اي دارد كه به اين شرح است: منابع 
الزم براي ايجاد يا تقويت مراكز پايش و هشدار موضوع جزء 
)۲( بند »ت«، جزء )1( بند »ج« و جزء 3 بند »ر« و همچنين 
براي ايمن سازي مراكز درماني در جزء ۲ بند »ث« اين ماده 
از محل اعتبارات موضوع ماده 1۶ اين قانون تامين مي شود.

 در حال��ي ك��ه پيش از اي��ن طبق مصوبه ش��وراي عالي 
هواپيمايي، هواپيماهاي داراي س��ن ساخت 15 سال به 
باال امكان ورود به ناوگان هوايي را كش��ور را نداشتند، به 
تازگي طبق مصوبه جديد اين شورا، اين عدد به ۲1 سال 
افزايش يافته اس��ت. به گزارش ف��ارس، روزهاي پاياني 
آذرماه ۹3 بود كه وزير وقت راه و شهرسازي از دستورالعمل 
جديد  »تأسيس و فعاليت ش��ركت هاي هواپيمايي« در 
سازمان هواپيمايي كش��وري  رونمايي كرد. بر اساس اين 
دستورالعمل، براي تأس��يس يك ايرالين،  ضرورت دارد 
اعضاي هيات مديره آن شركت   هواپيمايي سابقه فعاليت 
در صنعت حمل و نقل هوايي يا مشاغل تخصصي و مرتبط 
با صنعت را داشته باشند؛ همچنين  كفايت سرمايه مالي 
حدود 300 ميليارد توماني آن زمان براي تأسيس شركت 
هواپيمايي جديد بر اساس نوع فعاليت در نظر گرفته شد.  
پس از رونمايي از اين دستورالعمل جديد ، بيست و چهارم 
دي ماه  ۹3 بود كه سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرد  

از اين پس شركت هاي هواپيمايي اجازه دارند براي خريد 
يا اجاره هواپيما، از هواپيماهاي با سن ساخت كمتر از 15 
سال استفاده كنند و به هواپيماهاي باالي 15 سال براي 
ورود به ناوگان، مجوز داده نمي شود كه ظاهرا اين مورد نيز 
به دستور وزير وقت راه و شهرسازي بود.  البته به گفته دبير 
انجمن شركت هاي هواپيمايي  استثناهايي هم وجود دارد 
كه سقف اين محدوديت سني به ۲0 سال برسد، مواردي 
نظير نوع، تايپ  و توانمن��دي هواپيما و همچنين ميزان 
ساعت پرواز آن هواپيما  مي تواند سقف اين محدوديت سني 
را افزايش دهد، ضمن آنكه حد نصاب هواپيماي يك شركت 
هواپيمايي براي ورود به عرصه فعاليت در ناوگان هوايي بايد 
5 فروند باشد. طبق دستورالعمل الزامات اخذ گواهينامه 
بهره برداري هوايي AOC  ش��ركت هواپيمايي  براي آغاز 
فعاليت بايد حداقل داراي پنج فروند هواپيما  از يك نوع باشد 
كه دو فروند از اين پنج فروند هواپيما مي تواند اجاره اي باشد .

تبص��ره ۲- پذيرش هواپيماها مطابق ب��ا مفاد مندرج در 

آيين نامه هاي دفاتر عمليات پرواز و قابليت پرواز خواهد بود.
با در نظر گرفتن دو شرط »محدوديت سني 15 سال براي 
هواپيماهاي ورودي« و »الزام دارا بودن پنج فروند هواپيما  
براي شركت هواپيمايي تازه تأسيس« كه در راستاي ارتقاي 
كيفيت خدمات و كاهش سن ناوگان هوايي در نظر گرفته 
شده اس��ت، به نظر مي رسد  سازمان هواپيمايي كشوري 
خود در رعايت كردن اين موارد كم كاري كرده است و براي 
برخي شركت هاي هواپيمايي كه شرايط فوق را هم رعايت 

نكرده  اند مجوز بهره برداري يا AOC  صادر كرده است.
در اين باره مي توان به آخرين شركت هواپيمايي كه به تازگي  
به ناوگان هوايي مسافري كش��ور اضافه شده است اشاره 
كرد كه با 3 فروند هواپيماي حدود ۲0 س��ال، كار خود را 

آغاز كرده است.
شركت هواپيمايي »فالي  پرشيا« كه به تازگي در استان 
فارس و با مركزيت شيراز كار خود را آغاز كرده است داراي 

3 فروند هواپيما با سال ساخت 1۹۹۹ است .
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منشأ بوی بد اطراف فرودگاه 
جنوب تهران مشخص شد

يک پروژه پژوهش��ی نش��ان داد، 8۹ منشأ بوی 
نامطبوع اطراف ف��رودگاه ام��ام )ره( وجود دارد 
که 81 نقط��ه تخلي��ه فاض��الب و ۲۷ دامداری 
بيشترين س��هم ايجاد بوی نامطبوع در کيلومتر 
30 آزادراه تهران-ق��م را دارند. ب��ه گزارش مهر، 
در تحقيقات مشترک س��ازمان حفاظت محيط 
ريست و ش��هرداری تهران که به تازگي نتايج آن 
منتش��ر ش��ده، بيش از 8۹ کانون برای ايجاد بو 
ش��ناخته و 8 منبع توليد بو مشخص شده است. 
بر اساس اين تحقيق، تعداد نقاط تخليه فاضالب 
81 نقطه، دامداری ها ۲۷ واحد، 13 کشتارگاه، ۶ 
واحد مرغداری، ۲ مرکز دفن و پردازش پس��ماند، 
8 تصفيه خانه فاض��الب، ۲5 واحد صنعتی بوزا و 
پسماندسوزی های صنعتی و کشاورزی نيز سطح 
محدوده منشأ بو تعيين شده اند. در اين پژوهش 
اعالم شده که دپوی زباله آرادکوه تنها ۲0.۲ درصد 
در توليد بوی نامطبوع منطقه جنوب تهران تأثير 
دارد، فاضالب های منطقه سهم ۲8.۷ درصدی و 
مجتمع های دامپروری نيز 48 درصد در ايجاد بوی 
نامطبوع تأثير دارند. اگرچه تا کنون رئيس جمهور 
بارها به نهادهای مربوطه ش��امل وزارت کش��ور، 
شهرداری تهران، شهر فرودگاهی امام خمينی )ره(، 
استانداری تهران، سازمان حفاظت محيط زيست، 
س��ازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی و 
چند دستگاه ديگر دس��تور داده تا برای رفع بوی 
نامطبوع اطراف ف��رودگاه امام خمينی )ره( اقدام 
کنند، اما اين آلودگی زيس��ت محيطی همچنان 
مشام مسافران ايرانی و خارجی را آزار می دهد؛ اين 
در حالی اس��ت که بيشترين گردشگران خارجی 
ورودی به ايران از فرودگاه امام خمينی )ره( و 30 
کيلومتر انتهاي��ی آزادراه قم-تهران وارد پايتخت 
می شوند که بعضا در ميان آنها مقامات خارجی و 
ديپلمات های کشورهای مختلف نيز وجود دارد. 
ش��دت آزاردهندگی بوی نامطبوع در اين مسير 
خصوصا در نيمه دوم س��ال که پديده وارونگی و 
پايداری جوی سبب افزايش غلظت مواد آالينده و 
همچنين تشديد نامطبوع بودن اين بو می شود، به 
حدی بود که در قانون بودجه سال گذشته )۹۷( 
در بند 5۹ جدول ۹ )جدول هزينه های متفرقه( 
رق��م 100 ميلي��ارد تومان برای رف��ع آاليندگی 
بوی نامطبوع اطراف ف��رودگاه امام خمينی )ره( 
اختصاص داده شد که به گفته فرماندار شهرستان 
ری، ۷0 ميليارد تومان از اين رقم در سال گذشته 
تخصيص داده شد و در سال جاری نيز مابقی اين 

رقم به تدريج تخصيص داده شده است.

 هزينه  تاکسی ها
  بعد از گرانی بنزين افزايش يافت

محس��ن پورس��يدآقايی، معاون حمل و نقل و 
ترافيک شهرداری تهران با اشاره به افزايش ۲00 
هزار تومانی هزينه رانندگان تاکسی بعد از گرانی 
بنزين گفت: به دنبال جبران اين موضوع هستيم.

به گزارش فارس، پورسيدآقايی در ارتباط با ورود 
تاکس��ی های خارجی به کشور اظهار كرد: بعيد 
می دانم اين تاکس��ی ها تا پايان سال وارد و مورد 
اس��تفاده قرار گيرد چرا که تا پايان سال سه ماه 
بيش��تر فرصت داريم و اگر اصل اين موضوع در 
دولت تصويب نهايی شود دو س��ال مجوز ورود 

تاکسی های خارجی خواهيم داشت.
او با اش��اره به اينکه اين مجوز احتماال تنها برای 
س��ال ۹۹ و 1400 اس��ت گفت: برنامه ای برای 
واردات اتوبوس های ن��و نداريم. مجوزی در اين 
راس��تا اعالم نش��ده و توليد کنن��دگان داخلی 
می توانند اين اقدام را انجام دهند.  معاون حمل 
و نقل و ترافيک ش��هرداری تهران در مورد نرخ 
کرايه های تاکسی با توجه به تغيير قيمت بنزين 
گفت: 400 ليتر سوخت سهميه تاکسی ها است 
که تغيير قيمت بنزين سبب شده تا در ماه هزينه  
تاکسی ها از اين مسئله ۲00 هزار تومان بيشتر 
شود. پورسيدآقايی گفت: بايد همين ميزان تغيير 
برای رانندگان تاکسی جبران شود که البته فعال 
سياست شورای شهر و شهرداری اين است که نرخ 
کرايه ها تغيير نکند.بايد به دنبال راهکاری باشيم 
که بتوانيم اين ۲00 هزار تومان رابه نحوی برای 

رانندگان تاکسی جبران کنيم.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

اين سامانه پيامك نمايند. 
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لوح تقدير و تنديس ويژه صادركننده نمونه 
كشور در س��ال ۹۸ در آيين بيست وسومين 
س��الروز مل��ي ص��ادرات به ش��ركت فوالد 

خوزستان اهدا شد.
 به گزارش خبرن��گار رواب��ط عمومي، علي 
محمدي، مديرعامل فوالد خوزستان لوح و 
تنديس صادركننده نمونه كشور را از اسحاق 
جهانگيري، معاون اول رياس��ت جمهوري و 
رضا رحماني وزير صنع��ت، معدن و تجارت 

دريافت كرد. 
 اي��ن گ��زارش حاك��ي اس��ت، مراس��م 
بيست وس��ومين س��الروز ملي صادرات روز 
دوشنبه ۱۱ آذرماه ۹۸ در محل سالن اجالس 
سران در تهران برگزار ش��د و در آن عالوه بر 
مقامات عاليرتبه دولتي و نمايندگان مجلس، 
جمع زي��ادي از مديران عامل ش��ركت هاي 
صادركنن��ده و روس��اي س��ازمان ها حضور 
داش��تند.  اس��حاق جهانگيري، معاون اول 
رييس جمهور در اين مراسم از صادركنندگان 
به عنوان رزمندگان جنگ اقتصادي و مدافعان 
كيان و تماميت ارضي كشور نام برد و با بيان 
اينكه قطعا اين دوران در تاريخ ايران به ثبت 
خواهد رسيد، افزود: بايد دست فعاالن عرصه 
صادرات كه توانسته اند با وجود فضاي بسته 
و محدوديت هاي مختل��ف فعاليت كنند را 

بوسيد.
وي ب��ا اش��اره به خ��روج آمري��كا از برجام و 
فشار هاي همه جانبه اين كشور بر بخش هاي 
اصلي اقتصاد اي��ران گفت: امريكايي ها در دو 
سال گذشته تمام گلوگاه هاي اصلي فعاليت 
اقتصادي ايران را مسدود كردند، اما با وجود 
همه اين مسائل، امروز با سرافرازي مي گوييم 
كه اقتصاد ايران اگرچه با مشكالت مختلفي 
روبه رو شد، اما توانست روي پاي خود بايستد.

 مع��اون اول رييس جمهور افزود: بر اس��اس 
آمارها ميزان صادرات غيرنفتي در ۸ ماه سال 

جاري بيش از ۱۶ درصد از نظر وزني نسبت به 
سال گذشته رشد داشته است كه اين يعني 
كشتيراني و بنادر ايران فعاليت گسترده اي 
داش��ته و صادر كنندگان نيز ريسك هايي را 
پذيرفته اند تا در نهايت اقتصاد كشور توانسته 

روي پاي خود بايستد.
جهانگيري از صادرات غيرنفتي به عنوان يك 
فرصت براي مبارزه با رقبا و به دس��ت آوردن 
بازارهاي بين المللي ياد كرد و با تاكيد بر اينكه 
صدور بخش��نامه هاي لحظه اي مي تواند به 
صادرات لطم��ه وارد كند، گفت: مدير واقعي 
كسي اس��ت كه نيازهاي كشور را شناسايي 
و نس��بت به آن پاس��خ دهد. ه��ر تصميم و 
سياستگذاري ما ممكن است براي يك بخش 
مفيد باش��د اما بايد ابعاد و زواياي مختلف و 
تاثيرات آن بر ساير بخش ها را نيز به دقت مورد 

ارزيابي و بررسي قرار دهيم.
وي ص��ادرات غيرنفت��ي را از مهم تري��ن 
پيشران هاي اقتصاد كشور برشمرد و گفت: بر 
اساس برنامه ريزي ها و تصميمات اتخاذ شده 
نظام بانكي ۱۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيالت 
براي تامين س��رمايه در گ��ردش واحدهاي 
توليدي پيشران اقتصاد پرداخت خواهد كرد 
كه در اين راستا واحدهاي توليدي كه فعاليت 

صادراتي دارند در اولويت خواهند بود.
وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت ه��م در اين 
مراسم يكي از راهبردها براي مقابله با تحريم 
را مش��اركت مردم و فعاالن اقتصادي عنوان 
كرد و گفت: اين يك شعار نيست بلكه سياست 
دول��ت و سياس��ت وزارت صمت اس��ت كه 
تش��كل ها، بخش خصوصي و م��ردم محور 

فعاليت هاي اقتصادي باشند.
رحماني خاطرنشان كرد: يكي از راهبردهاي 
اساسي براي عبور از تحريم ها حضور پررنگ 
مردم و تشكل هاي بخش خصوصي در همه 

عرصه ها به ويژه در حوزه اقتصاد است.

 وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: 
افزايش نرخ ارز بايد س��بب جهش صادراتي 
بشود، اشكاالت س��اختاري براي نيل به اين 
هدف بايد اصالح بش��ود. همچنين به دنبال 
ش��يوه هاي نوين تامين مالي هستيم، نظام 
بانكي بايد تقويت بشود و اين نيازمند همكاري 

و همراهي مشترك است.
رحماني ادامه داد: توسعه صادرات جزو ۷برنامه 
محوري ماست و باور داريم كه امسال و سال 

آينده پيش��ران اقتصادي ما همين صادرات 
است.

رييس اتاق بازرگاني ايران نيز در اين مراسم 
توسعه صادرات را يكي از راه هاي دستيابي به 
توس��عه اقتصادي دانست و گفت: بسياري از 
كشورها با تاكيد بر بخش صادرات توانسته اند 

به رشد باالي اقتصادي دست پيدا كنند.
 مس��اله تامين مال��ي ص��ادرات، ماليات بر 
ارزش افزوده، نبود متول��ي واحد و مديريت 

يكپارچه براي سياستگذاري در امر صادرات 
از مهم ترين مسائلي بود كه از سوي رييس اتاق 

بازرگاني ايران مطرح شد.
 گزارش خبرنگار روابط عمومي حاكي است، 
ش��ركت فوالد خوزس��تان به دليل كيفيت 
جهاني شمش توليدي، همواره از توان باالي 
صادرات��ي براي فروش محص��والت خود در 
بازارهاي منطقه و بين المللي برخوردار بوده 
است. اين شركت طي س��ال هاي گذشته با 

توجه به كيفيت مرغوب محصوالت و وجود 
مشتريان خاص، جهش قابل توجهي در حوزه 
صادرات داش��ته اس��ت و محصول خود را به 
۱۸كشور در ۴ قاره جهان صادر نموده است. 

 ش��ركت فوالد خوزستان در س��ال جاري با 
اولويت تامي��ن نياز داخل كش��ور، صادرات 
۲ميليون تن از محصوالت خود را هدفگذاري 
نموده و همچنان پرچمدار صادرات در حوزه 

فوالد كشور است.

ش��ركت فوالد خوزستان در اجالس توسعه 
ص��ادرات اي��ران )iran exportex( كه 
صبح روز يكشنبه ٢۶ آبان ماه ۹۸ در سالن 
همايش هاي صدا و سيما برگزار شد، نشان 
عقاب طالي��ي مديريت موف��ق در تجارت 
صنعت ف��والد و صنايع وابس��ته را به خود 

اختص��اص داد.  به گ��زارش خبرنگار روابط 
عموم��ي، در اي��ن رويداد ك��ه بزرگ ترين 
اجالس مشترك سرآمدان توليد و صادرات 
ايران به ش��مار م��ي رود، در حض��ور جمع 
زيادي از مقام��ات و مديران ش��ركت هاي 
دولت��ي و خصوص��ي از ش��ركت ف��والد 

 خوزستان در س��ه زمينه كاري تقدير شد.
بر اين اس��اس، نشان عقاب طاليي مديريت 
موف��ق در تج��ارت صنعت ف��والد و صنايع 
وابسته به علي محمدي، مديرعامل شركت 
فوالد خوزس��تان تعلق گرف��ت؛ همچنين 
 MLL-BEST( استاندارد و جايزه بين المللي

 PRODUCT EXPORT AWARDS
۲۰۱۹( توليد برتري��ن محصول منطبق با 
ش��اخص هاي بازار جهاني صادرات و نشان 
ملي برترين توان علم��ي و رقابتي در توليد 
و كيفيت صنايع ف��والد، دو عنوان ديگري 
بودند كه با تالش كاركنان فوالد خوزستان به 

كلكسيون افتخارات اين شركت اضافه شد.  
در بخش ديگري از اين اجالس، نمايندگان 
برندهاي مختلف صنعت كشور با حضور در 
كارگاه »آموزش صادرات و توسعه بازارهاي 
هدف« وضعيت بازارهاي صادراتي و بهترين 
راهكارها براي پيشبرد اين امر مهم در شرايط 

 س��خت كنوني را مورد بررس��ي قرار دادند.
گفتني است، س��خنراني برخي از مقامات و 
مديران بخش دولتي و خصوصي و مديران 
اتاق ه��اي بازرگاني كش��ورهاي روس��يه، 
افغانس��تان، تركيه، عمان و هن��د در ايران 

پايان بخش اجالس توسعه صادرات بود.

 در آيين بيست و سومين سالروز ملي صادرات 

 شركت فوالد خوزستان صادركننده نمونه كشور شد

فوالد خوزستان نشان عقاب طاليي اجالس توسعه صادرات ايران را دريافت كرد 
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آغاز نشست ناتو در سايه تهديدهاي تجاري ترامپ 

هشدارها به واقعيت تبديل شدند

آماده باش امريكا براي دور جديدي از جنگ تجاري

سازمان ملل متحد: جهان گرم تر شده است

گروه جهان|  
نشست س��ران پيمان آتالنتيك شمالي )ناتو( در سايه باال 
گرفتن اختالفات تجاري و سياسي فرانسه و امريكا در لندن 
آغاز شد. در شرايطي كه همه جا صحبت از تشديد فزاينده 
اختالفات ميان اعضاي ناتوست، تهديد تجاري واشنگتن 
عليه پاريس و انتقادات بي امان دونالد ترامپ از امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري فرانسه، كامال اين نشست را تحت تاثير قرار 
داده است. ترامپ عالوه بر اينكه فرانسه را به اعمال تعرفه هاي 
جديد تهديد كرده، از اظهارات ماكرون درباره »مرگ مغزي« 
ناتو هم انتقاد كرده و اين سخنان را توهيني به تمام اعضاي اين 
پيمان خوانده است.   به گزارش يورونيوز، كاخ سفيد فرانسه را 
به وضع تعرفه هاي گمركي بر روي كاالهاي ساخت فرانسه 
تهديد كرده است. تهديد به افزايش تعرفه هاي گمركي بر 
كاالهاي ساخت فرانسه در واكنش به پيش بيني ماليات بر 
فعاليت هاي ديجيتال از سوي دولت فرانسه صورت مي گيرد. 
نوك پيكان چني��ن مالياتي عمدتا متوجه ش��ركت هاي 
كالن امريكايي اس��ت. ماليات بر فعاليت هاي ديجيتال به 
»ماليات هاي گافا« شهرت يافته است. اين ماليات ها شامل 
فعاليت هاي اقتصادي كالن شركت هاي امريكايي گوگل، 
آمازون، فيس بوك و اپل مي ش��وند.   رابرت اليتزر نماينده 
تجارت خارجي امريكا، پيش بيني ماليات بر فعاليت هاي 
ديجيتال را تبعيضي عليه ش��ركت هاي امريكايي ارزيابي 
كرده و آن را براي اقتصاد امريكا زيان بار خوانده است. امريكا 
اعالم كرده براي مقابله با سياس��ت دولت فرانس��ه بر روي 
واردات خود از آن كش��ور تعرفه هاي سنگين وضع خواهد 
كرد. بنا بر اظهارات نماينده تج��ارت خارجي امريكا، اين 
تعرفه هاي گمركي مي تواند حدود دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون 
دالر واردات امريكا از فرانسه را شامل شوند. اين فصل جديد 
از جنگ تجاري امريكا شامل كاالهايي همچون نوشيدني، 
كاالهاي لبني، لوازم آرايش و كيف هاي زنانه ساخت فرانسه 
خواهد شد. دولت امريكا تهديد كرده درباره وضع تعرفه هاي 
گمركي بر روي كاالهاي ساخت فرانسه در اوايل ماه ژانويه 
تصميم گيري خواهد كرد. در چنين شرايطي احتمال دارد 
كه سياست وضع ماليات بر واردات كاال از فرانسه از اواسط ماه 

ژانويه سال آينده اجرايي گردد.

  فرانسه و ماليات ديجيتالي
برونو المر وزير اقتصاد فرانسه، اعالم كرده پاريس حاضر 
به چشم پوشي از ماليات بر روي فعاليت هاي ديجيتالي 
نيست. وزير اقتصاد فرانسه گفته به نظر نمي رسد امريكا 
خواستار رسيدن به توافقي بين المللي بر سر پيش بيني 
ماليات ديجيتالي باشد.  به گفته كارشناسان اقتصادي، 
پيش بيني ماليات بر فعاليت هاي ديجيتال در سال جاري 
مي تواند براي فرانسه درآمدي معادل ۴۰۰ ميليون يورو 
در پي داش��ته باشد. دولت فرانس��ه اين رقم را براي سال 
آينده ميالدي معادل ۶۵۰ ميليون يورو محاس��به كرده 

است. دولت فرانس��ه مبناي محاسبه خود را پيش بيني 
سه درصد ماليات بر روي درآمدهاي شركت بزرگ آنالين 
از فعاليت هاي اقتصادي در آن كش��ور قرار داده است. به 
سخن ديگر شركت هاي آمازون، گوگل، فيسبوك و اپل 
بايد از مجموعه درآمد حاصله از فعاليت هاي خود در فرانسه 
سه درصد ماليات به دولت آن كشور بپردازند. تهديدهاي 
دونال��د ترامپ مبني ب��ر اعمال تعرفه ب��ر روي كاالهاي 
فرانسوي بي پاسخ نمانده اس��ت. برونو لومر وزير اقتصاد 
فرانسه، با محكوم كردن تهديدهاي امريكا آن را غيرقابل 
قبول خوانده و گفته: »انتظار داريم اروپا يك پاسخ قوي 

به تحريم هاي امريكا بدهد.« وزير مشاور در امور اقتصادي 
فرانسه هم تاكيد كرده كه پاريس از موضع خود عقب نشيني 
نخواهد كرد. اگنس پنيه روناشنه گفته: »فرانسه به دنبال 
اقدام واشنگتن، محتاطانه عمل خواهد كرد و از موضع خود 
درباره وضع ماليات بر شركت هاي بزرگ اينترنتي )گافا( 
كوتاه نمي آيد.« فرانسه سال گذشته نيز امريكا را تهديد 
كرده بود در صورتي كه تالش��ي براي حل اختالفات 
درباره شركت هواپيمايي ايرباس انجام ندهد، كشورش 
و اتحاديه اروپا آماده اند در اقدامي تالفي جويانه، واردات 

كاالهاي امريكايي را تحريم كنند.

  تهديد تجاري عليه برزيل و آرژانتين
اما اين تنها فرانسه نبوده كه هدف تهديدهاي دونالد 
ترامپ قرار گرفته اس��ت. رييس جمه��وري امريكا 
پيش از حضور در نشس��ت ناتو در توييتر با اشاره به 
احتمال اعمال محدوديت هاي تجاري عليه برزيل و 
آرژانتين نوش��ت: »برزيل و آرژانتين ناظر بر كاهش 
ارزش بسيار زياد پول خود بوده اند كه براي كشاورزان 
ما خوب نيس��ت. از اينرو، از همي��ن حاال تعرفه هاي 
فوالد و آلومينيوم وارداتي از آن كشورها به امريكا، از 
سرگرفته خواهد شد.« ترامپ در توييتي ديگر نوشته: 
»فدرال رزرو نيز بايد اقدام كند تا آن كشورهايي كه 
تعدادشان زياد اس��ت، ديگر از دالر قوي ما با كاهش 
بيشتر ارزش پولش��ان منتفع نشوند. اين مساله، كار 
را براي توليدكنندگان و كشاورزان ما براي صادرات 

منصفانه كاالهايشان، بسيار سخت مي كند.
تهديد ترامپ با واكنش ژايير بولسونارو همتاي برزيلي 
و يكي از مهم ترين متح��دان امريكا در منطقه روبرو 
ش��ده اس��ت. به گزارش بوئنوس آيرس تايمز، ژايير 
بولس��ونارو ضمن تالش براي كم  اهميت جلوه دادن 
تهديد ترامپ گفته از رييس جمهوري امريكا خواهد 
خواست تا درك بيش��تري از وضعيت برزيل داشته 
باشد. بولسونارو گفته: »اميدوارم ترامپ وضعيت ما را 
درك كند و بدين شكل ما را تنبيه نكند. مطمئنم كه 

اخبار خوبي از سوي ترامپ خواهيم شنيد.«
در همين حال وزارت كار و توليد آرژانتين نيز ضمن 
اعالم اينكه از واشنگتن خواسته در مورد اين مساله 
شفاف س��ازي كند، تاكيد كرده اي��ن تصميم بدون 
شك به صادرات آرژانتين لطمه وارد مي كند و اينكه 
بوئنوس آيرس به دنبال اقدام مشترك با برزيل در مورد 
اين تهديد ترامپ اس��ت. اين وزارتخانه تصريح كرده 
پيش��رفت هايي در مذاكرات با دولت برزيل در مورد 

اقدام مشترك حاصل شده است.
دونالد ترامپ بار ديگر پكن را هم به حفظ تعرفه هاي 
باالي گمركي در صورت عدم توافق ميان دو كشور بر 

سر مناقشه تجاري تهديد كرده است. 

گروه جهان|
 سازمان ملل متحد اعالم كرده ميزان گرماي كره  زمين در 
دهه ۲۰۱۹-۲۰۱۰ ميالدي اس��تثنايي بوده است. طبق 
اعالم سازمان ملل، ۲۰۱۹ كه با آتش سوزي هاي جنگلي، 
خشكس��الي، موج گرما و توفان هاي دريايي زيادي همراه 
بود يكي از گرمترين س��ه سالي است كه كره زمين از سال 
۱۸۵۰ تاكنون تجربه كرده اس��ت. سازمان اكسفام هم به 
مناسبت برگزاري كنفرانس تغييرات آب وهوايي سازمان 
ملل در مادريد پايتخت اسپانيا، اعالم كرده شمار كساني 
كه به علت فجايع طبيعي ناگزير به ترك خانه و زادگاه خود 
مي شوند همه ساله ۲۰ميليون نفر افزايش مي يابد.  به گزارش 
دويچه وله، سازمان جهاني هواشناسي وابسته به سازمان 
ملل سه ش��نبه در گزارش خود آورده: »سال ۲۰۱۹ پايان 
بخش يك دهه گرماي استثنايي، آب شدن يخ ها، افزايش 
بي سابقه س��طح آب درياها در سطح جهان به دليل توليد 
گازهاي گلخانه اي ناش��ي از فعاليت هاي انساني بود. سال 
۲۰۱۹ احتماال در جايگاه دوم يا س��وم فهرست گرمترين 
سال هايي كه تاكنون به ثبت رسيده اند قرار خواهد گرفت.«

س��ازمان جهاني هواشناسي همچنين از ۲۰۱۶ به عنوان 
گرمترين س��الي كه تاكنون در كره زمين به ثبت رسيده 
ياد كرده است. اين نهاد بين المللي تاكيد كرده، گرمايش 
كره زمين با پديده هاي آب وهوايي كم سابقه از جمله وقوع 
سيل در ايران، خشكسالي در استراليا و امريكاي مركزي، 
موج گرما در اروپا و استراليا، آتش سوزي جنگلي در سيبري، 
اندونزي و امريكاي جنوبي همراه بوده است. به گفته سازمان 

جهاني هواشناسي از دهه ۱۹۸۰ تاكنون هر دهه از دهه پيش 
گرم تر بوده است. اين سازمان هشدار داده دماي هوا تا پايان 
قرن ممكن است چهار تا پنج درجه سانتيگراد افزايش يابد.

بيش از ۱۰ميليون نفر در نيمه اول س��ال جاري ميالدي 
مجبور به مهاجرت در داخل كشورشان شده اند كه از اين 
تعداد دليل جابه جايي هفت ميليون نفر فجايع آب وهوايي 
بوده اس��ت. جاري شدن سيل، توفان و خشكسالي داليل 
اصلي جابه جايي اين افراد در كش��ور خودشان بوده است. 
سازمان جهاني هواشناسي هشدار داده شمار آوارگان به دليل 
پديده هاي آب وهوايي در داخل كشورها ممكن است تا پايان 

۲۰۱۹ به ۲۲ ميليون نفر برسد.

  افزايش آوارگان فجايع طبيعي
سازمان امدادرساني آكسفام هم به مناسبت نشست مادريد 
گزارشي تكان دهنده درباره نقش فجايع طبيعي در افزايش 
شمار آوارگان در جهان منتشر كرده است. در اين گزارش با 
عنوان »ناگزير به ترك خانه« آمده، شمار كساني كه به علت 
فجايع طبيعي ناگزير به ترك خانه و زادگاه خود مي شوند، 
همه ساله ۲۰ ميليون نفر افزايش مي يابد. بازه زماني مورد 
پژوهش اين سازمان امدادرساني سال هاي پس از ۲۰۱۲ را در 
بر مي گيرد. در اين گزارش به فجايع طبيعي كه منجر به پديده 
آوارگي مي شوند نيز اشاره شده است. بر اساس اين گزارش 
گردبادها، سيل و همچنين آتش سِوزي در مناطق جنگلي 
در شمار اصلي ترين فجايع طبيعي هستند كه باعث آوارگي 
انسان ها در جهان مي شوند. ميزان آوارگي پديد آمده از طريق 

فجايع ياد شده هفت برابر بيشتر از آوارگي در اثر زمين لرزه و 
فوران آتش فشاني و سه برابر بيش از درگيري ها و مناقشات 
محلي است. در سال ۲۰۱۲ در سطح جهاني ۱۸۸ فاجعه 
طبيعي ثبت شده كه باعث آوارگي انسان ها از خانه و كاشانه 
خود شده اند. اين در حالي است كه شمار فجايع طبيعي در 

سال گذشته ميالدي بالغ بر ۱۵۱۸ مورد اعالم شده است.

  آسيا به  مثابه كانون فجايع طبيعي
بيشترين ميزان آوارگي ناشي از فجايع طبيعي متعلق به قاره 
آسيا است. بر اساس گزارش آكسفام، ۸۰ درصد كل آوارگان 
ناشي از فجايع طبيعي جهان از قاره آسيا مي آيند. به عنوان 
نمونه تندباد فاني در ماه مه سال جاري در بنگالدش و هند 
عمال باعث آوارگي سه ميليون و ۵۰۰ هزار نفر شد. اين در 
حالي است كه خطر گردبادها به  ويژه خانه و زندگي مردم در 
كوبا، جمهوري دومينيكن و جزيره تووالو در اقيانوس آرام 
را به طور جدي تهديد مي كند. در اين منطقه، گردبادها در 
بازه هاي زماني ۱۰ساله منجر به آن شده اند كه حدود پنج 
درصد جمعيت اين كشورها آواره شوند. تيم گور كارشناس 
مسائل اقليمي، گفته آنچه كارشناسان درباره گرمايش زمين 
هشدار داده بودند به واقعيت تبديل شده و جهان گرم شده 
است. آميزش دو عامل موثر در آوارگي انسان ها، يعني فجايع 
طبيعي و درگيري ها و مناقشات بومي به ويژه در شاخ آفريقا 
مشاهده مي شود. در سال ۲۰۱۸ حدود سه ميليون و ۸۰۰ 
هزار نفر در كش��ورهاي اتيوپي، سومالي، سودان جنوبي و 
سودان به علت مناقشات و درگيري هاي نظامي ناگزير تن به 

آوارگي دادند. بنا بر ارزيابي آكسفام، همه ساله فجايع طبيعي 
ناشي از تغييرات اقليمي معادل ۲درصد توليد ناخالص ملي 

كل جهان زيان اقتصادي به بار مي آورد.

  انتخاب ميان »اميد« و »تسليم« 
افزايش نگراني هاي محيط زيستي كه با تغييرات بي سابقه 
آب وهوايي در جهان همراه شده، به قدري جدي است كه 
دبيركل سازمان ملل متحد در نشست افتتاحيه مادريد از 
آن به عنوان »تسليم« ياد كرده و آن را در مقابل »اميد« به 
آينده اي بهتر قرار داده است. به گزارش خبرگزاري آلمان، 
آنتونيو گوترش تاكيد كرده بش��ريت بايد در تقابل با 
تغييرات آب وهوايي ميان تالش براي دستيابي به اميد 
به دنيايي بهتر يا تس��ليم يكي را انتخاب كند. به گفته 
دبيركل سازمان ملل متحد، راه نخست يعني تسليم و 

تن دادن به وضع كنوني، جهان را به نقطه اي رهنمون 
مي كند كه ضمن مسدود كردن راه بازگشت سالمت و 
امنيت، كليه ساكنان كره زمين را با خطر جدي مواجه 
خواهد كرد. گوترش كه در حض��ور نمايندگان ۲۰۰ 
كشور امضاءكننده توافق پاريس هشدار درباره تغييرات 
اقليمي و تبعات سنگين آن را با اين پرسش برجسته تر 
كرد: »واقعا مي خواهيم كه در تاريخ از ما به عنوان نسلي 
ياد شود كه همچون شترمرغ براي ناديده گرفتن حقايق 
سر در سوراخ كرده و نسبت به سوختن و از بين رفتن 
جهان بي تفاوت بوده است؟« گوترش در ادامه اميد را 
ديگر گزينه پيش رو براي مقابله با بحران موجود معرفي 
كرده و گفته: »براي آنكه به اين گزينه متوسل شويم 
بايد از سوخت هاي فسيلي دست بكشيم و به انرژي هاي 

تجديدپذير رو آوريم.«

دريچه

كوتاه از منطقه

آغاز مرحله تازه  در تحقيقات 
استيضاح ترامپ 

گروه جهان|در مرحله تازه اي از تحقيقات استيضاح 
رييس جمهوري امريكا، كميته قضايي كنگره فهرستي 
از چهار شاهد تازه را براي حضور در نشست با قانون گذاران 
منتشر كرده اس��ت. اين چهار تن كه استادان دانشگاه 
در رش��ته حقوق هس��تند چه��ارم دس��امبر )امروز( 
رهس��پار مجلس نمايندگان اياالت متحده مي شوند 
تا اظهارات خود در مورد »پايه هاي قانوني اس��تيضاح 
رييس جمهوري« را بيان كنند. به گزارش خبرگزاري 
آلمان، گزارشي از مشروح آن چه در كميته قضايي در 
مورد استيضاح تهيه شده نيز در اختيار هيات مجلس 
نمايندگان قرار مي گيرد. اكثريت مجلس نمايندگان با 
دموكرات ها اس��ت و كميته هاي اين مجلس نيز تحت 
رهبري قانون گذاران دمكرات قرار دارند. گزارش��ي كه 
قرار است در اختيار هيات مجلس نمايندگان قرار گيرد 
به ش��رح داليلي مي پردازد كه از نقطه نظر دمكرات ها 
حاكي از سوءاستفاده دونالد ترامپ از قدرت نهاد تحت 
امرش، براي پيشبرد اهداف سياسي است.  دموكرات ها 
در مجلس نمايندگان امريكا در حال انجام تحقيقات در 
اين مورد هستند كه آيا ترامپ رييس جمهوري، با طرح 
خواس��ته انجام تحقيقات در مورد رقيب سياسي اش 
جو بايدن و پس��ر او هانتر بايدن، از يك دولت خارجي، 
يعني اوكراين، از قدرت خود سوءاس��تفاده كرده است 
يا نه. اتهام هايي كه آق��اي ترامپ آنها را به كلي رد كرده 
است. كاخ سفيد اعالم كرده رييس جمهوري يا وكالي 
او در نشس��ت تحقيقاتي مجلس نمايندگان شركت 
نخواهند كرد. مش��اور حقوقي كاخ سفيد ابراز نگراني 
كرده كميسيون قضايي مجلس نمايندگان »حتي ذره اي 

انصاف« از خود در قبال رييس جمهوري نشان ندهد.

 فهرست دارايي هاي 
رابرت موگابه منتشر شد

گروه جهان| فهرس��تي از امالك رابرت موگابه 
ك��ه سه ش��نبه در روزنامه دولتي هرالد منتش��ر 
شده، نشان مي دهد كه اين رهبر سابق درگذشته 
زيمبابوه ۱۰ميليون دالر در بانك و تعدادي امالك 
در پايتخت از خود به جا گذاش��ته اس��ت. ميزان 
ثروت رابرت موگابه، رهبر س��ابق زيمبابوه كه در 
ماه س��پتامبر در گذشت، سال ها مورد ترديد بود. 
به گزارش رويترز، مردم اين كشور تصور مي كنند 
كه موگاب��ه و خانواده اش در 37 س��ال در قدرت 
ب��ودن او ثروت هنگفتي اندوخته ان��د اما مدارك 
اندكي درباره ثروت آنها وجود دارد. طبق گزارش 
روزنامه هرالد، بونا چيكوُوره، دختر موگابه در ماه 
اكتبر از دادگاه عالي زيمبابوه خواست دارايي هاي 
پدرش را كه ش��امل ۱۰ميليون دالر پول او كه در 
ي��ك بانك محلي نگهداري مي ش��د، چهار خانه، 
۱۰خودرو، يك مزرعه، خانه روس��تايي اش و يك 
باغ مي ش��ود، ثبت كند. رابرت موگابه س��پتامبر 
۲۰۱۹ در ٩٥سالگي درگذشت. او از زمان استقالل 
زيمبابوه در ١٩٨٠ در س��مت هاي نخست وزير و 
رييس جمهوري بر اين كش��ور حكومت كرد و در 
نوامبر ٢٠١٧ و پس از فش��ار حزب حاكم و ارتش 
براي كناره گيري از قدرت، سرانجام از اين سمت 
كنار رفت. پس از كناره گيري از قدرت، او همچنان 
در زيمبابوه باقي مان��د و دولت زندگي مرفهي را 
براي او فراه��م آورد. زيمبابوه تا زمان اس��تقالل 
رودزيا نام داشت و موگابه در جريان مبارزه عليه 
دولت نژادپرس��ت اين كش��ور رهبري گروهي از 

چريك هاي مسلح چپگرا را در دست داشت. 

هند،كشتي چيني را از آب هاي 
سرزميني اش بيرون كرد

گروه جه�ان| نيروي دريايي هن��د يك فروند 
كش��تي چيني را كه ب��دون مج��وز قانوني وارد 
آب هاي س��رزميني و س��احلي هن��د در خليج 
بنگال ش��ده ب��ود، از آب هاي اين كش��ور بيرون 
كرد. به گزارش اينديا تودي، كشتي چيني با نام 
»ش��ي يان۱« حدود دو هفته پيش بدون كسب 
مجوزهاي قانوني وارد آب هاي س��رزميني هند 
ش��ده و اقدام به تحقيقات دريايي دراين منطقه 
كرده بود. كارامبير سينگ فرمانده نيروي درياي 
هند با انتقاد از اين اقدام چين گفته: »اگر كشوري 
بخواهد در منطقه ما فعاليت كند، ابتدا بايد ما را 
مطلع كن��د.«   بندر بلير مركز جزاي��ر اندامان و 
نيكوبر در جنوب ش��رق خليج بنگال اس��ت. اين 
جزاير به دليل نزديكي آنها به يكي از شلوغ ترين 
مسيرهاي كشتيراني در جهان، براي هند بسيار 
اهمي��ت دارند. همچنين دهلي ن��و از طريق اين 
جزاير بر فعاليت چين در منطقه نظارت مي كند. 
كش��تي چيني نيز وارد اين آبها ش��ده بود. هند 
در سال جاري س��ومين پايگاه دريايي خود را در 
جزاير اندامان نيكوبر افتتاح كرد. اين اقدام با هدف 
افزايش نظارت بر رفت و آمد كشتي هاي جنگي 
چين در اقيانوس هند انجام شد. سه ماه پيش بود 
كه س��ازمان هاي اطالعاتي هند اعالم كردند كه 
كشتي بسيار پيش��رفته نظارت چيني موسوم به 
»تيان وانگ ش��ين« نيز به منطقه وارد شده و در 
نزديكي جزاير آندامان و نيكوبر مستقر شده است. 
كشتي جاسوسي چين »دونگ دياو« قادر به انجام 
عمليات شناسايي همزمان چندين هدف است. 

بيش از 300 تن عليه نتانياهو 
شهادت  مي دهند

گروه جهان| در كيفرخواست ارايه شده به پارلمان 
اس��راييل عليه نتانياهو اسامي بيش از 3۰۰ شاهد 
دادستاني شامل دوستان ثروتمند و معاونان سابق 
او ذكر ش��ده است. به گزارش رويترز، در سه پرونده 
عليه بنيامين نتانياهو نخست وزير اسراييل، شامل 
ارتش��ا، خيانت در امانت و تقلب به تاريخ ۲۱ نوامبر 
سال جاري ميالدي، آويخاي مندلبليت، دادستان 
كل اسراييل يك بازه زماني 3۰ روزه به نتانياهو داده تا 
بتواند به دنبال مصونيت پارلماني براي پيگرد قانوني 
باشد. گرچه چنين مصونيتي بعيد به نظر مي رسد. 

نتانياهو اين اتهامات را رد كرده و مي گويد، قرباني 
يك تالش براي كودتا ش��ده كه توس��ط مقام هاي 
حقوقي براي متوقف كردن فعاليت يك رهبر جناح 
راست صورت گرفته است. او به عنوان نخست وزير 
اس��راييل پس از آنكه متهم ش��ده تحت هيچ الزام 
حقوقي براي استعفا نيست. هنوز هيچ تاريخي براي 
دادگاهي او اعالم نش��ده است. اين اعالم جرم ارايه 
شده به پارلمان شامل فهرستي از 333 شاهد براي 
پيگرد قانوني نتانياهو اس��ت. كارشناسان حقوقي 
مي گويند، فهرست طوالني به معناي اين است كه 
روند دادرسي براي سال ها ادامه يابد. اين افراد شامل 
شلدون اندلس��ون، غول كازينو و همسرش، آرنون 
ميلچان، تهيه كننده هاليوود، جيمز پاركر، ميلياردر 
استراليايي و روس��اي امنيتي بازنشسته اسراييل 
و چند معاون سابق هس��تند كه به عنوان شاهدان 
دولتي قرار است عليه نتانياهو شهادت دهند. نتانياهو 
از اين فهرست بلندباال انتقاد كرده و گفته: »زماني كه 
اتهامي درست باشد، نيازي به 333 شاهد نيست.« 

استعفاي نخست وزير فنالند 
در پي باال گرفتن اختالفات 

گروه جهان| نخست وزير فنالند در پي باال گرفتن 
اختالفات با اصلي ترين شريك ائتالفي خود، استعفا 
كرده است. به گزارش اشپيگل، »آنتي رينه« ۵7 ساله 
كه حدود ۶ ماه پيش رياست دولت ائتالفي فنالند را 
به عهده گرفته بود در پي باالگرفتن اختالفات حزبش 
)سوسيال دموكرات( با »حزب مركزي« اصلي ترين 
عضو دولت ائتالفي، سه ش��نبه اس��تعفاي خود را به 
رييس جمهوري فنالند تحويل داد. رينه در گفت وگو 
با خبرنگاران گفته آنچه كه باعث شده تا تصميم به 
استعفا بگيرد از دس��ت دادن حمايت اكثريت حزب 
حاكم بوده است. »سائولي نينيستو«، رييس جمهوري 
فنالند، در جمع خبرنگاران گفته است: »استعفاي شما 
را قبول مي كنم، اما همچنان از كابينه تان مي خواهم 
تا به عن��وان دولت موقت به كار ادام��ه دهيد تا آنكه 
دولت جديدي بر س��ر بيايد.« نينيستو از همكاري 
كوتاه مدت اما پربار نخس��ت وزير فنالند تشكر كرده 
است. اين دولت متشكل از احزاب سوسيال دموكرات، 
مركزي، سبزها، چپ ها و مردم بود كه در كنار سوسيال 
دموكرات ها، ح��زب مركزي نيز از جمله بزرگ ترين 
احزاب تشكيل دهنده آن به شمار مي رفت. كناره گيري 
نخست وزير فنالند از آن رو حائز اهميت است كه اين 
كش��ور همچنان تا پايان سال رياست شوراي اروپا را 
به عهده دارد. در همين رابط��ه ضرب االجل فنالند 
به بريتانيا ب��راي تصميم گيري درخصوص برگزيت 
واكنش بوريس جانس��ون نخست وزير اين كشور، را 
به دنبال داش��ت. فنالند در هفته هاي گذشته شاهد 
اعتصاب كاركنان پس��تي بود كه به خطوط هوايي و 

ديگر بخش هاي صنعتي كشور نيز گسترش يافت.
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سايه ترديد بر جشن سالگرد 
ناتو در لندن 

گروه جهان| ناتو س��وم دس��امبر هفتاد ساله شد. 
رييس جمهور فرانسه مي گويد ناتو دچار مرگ مغزي 
شده است. به گزارش دويچه وله، اكثريت شهروندان 
آلمان مانند امانوئل ماكرون فكر مي كنند و خواستار 
تقويت توان دفاعي كشورهاي اروپايي بدون حضور 
امريكا هستند. سازمان پيمان آتالنتيك شمالي در 
حالي به هفتادمين سالگرد تأسيس خود پا گذاشته، 
كه ترديد در مورد آينده آن به بحثي جدي در اروپا و 
آلمان بدل شده است. صدراعظم آلمان، آنگال مركل 
و همتايان او از ۲۸ عضو ديگر ناتو در مراسم سالگرد 
تأسيس ناتو در لندن درباره آينده اين سازمان بحث 
و رايزني خواهن��د كرد. در آلمان، اكثر ش��هروندان 
اين كش��ور به وضوح از ق��درت نظامي امريكا فاصله 
گرفته اند: ۵۵درصد از كساني كه در يك نظرسنجي 
به درخواست آژانس مطبوعات آلمان شركت كردند، 
گفته اند كه كش��ورهاي اروپايي عضو ناتو بايد قادر 
باشند بدون كمك اياالت متحده از خود دفاع كنند. 
آنها مانند امانوئل ماكرون رييس جمهور فرانسه، كه 
اخيراً گفته اروپا بايد در زمينه دفاع از خود مس��تقل 
شود، فكر مي كنند. ماكرون حتي پيشنهاد كرده بود 
كه اروپا مي تواند زرادخانه اي هسته اي داشته باشد. اين 
موضع گيري نشان از تغييري جدي در اتحاد ماوراي 
آتالنتيك اروپا و امريكا دارد. امريكا با زرادخانه هسته اي 
خود تاكنون حامي و محافظ اروپا به شمار مي رفت. با 
اين حال، مركل و وزير خارجه آلمان هر دو هنوز تأكيد 
دارند ك��ه اروپا بدون اياالت متحده نمي تواند از خود 
دفاع كند. وزيرخارجه آلمان هايكو ماس پس از انتقاد 
ش��ديد ماكرون از ناتو پيشنهاد كرده بود گروه كاري 
براي اصالح ساختار ناتو تشكيل شود تا پيشنهادهايي 
براي همكاري سياسي بهتر متحدان اين پيمان ارايه 
كند. حال قرار اس��ت پس از اجالس لندن پروس��ه 
تجديدنظر آغاز شود كه البته دستور كار آن هنوز روشن 
نيست و بازه زماني هم براي آن مشخص نشده است. 
وزيرخارجه آلمان پيش از اجالس لندن با اطمينان 
گفته بود: »بحث هاي هفته هاي اخير براي من مثال 
روشني از زنده بودن ناتو است« او تأكيد كرده بود كه 
اعضاي ناتو در اجالس لندن در پي ثبات و همكاري 
نزديك تر بر اس��اس ارزش هاي متحدان دو س��وي 
اقيانوس اطلس در ناتو هستند. با اين حال بسياري 
در آلمان اين پيمان فرامنطق��ه اي را به ديده انتقاد 
مي نگرند. در نظرسنجي سازمان يوگو كه به درخواست 
آژانس مطبوعات آلمان برگزار شده است، تنها يك 
پنجم پرسش شوندگان گفته اند كه اروپايي ها نبايد 
از پشتيباني نظامي اياالت متحده چشم پوشي كنند. 

مردم افغانستان نگران امنيت 
خود هستند

نتيجه نظرسنجي بنياد آسيا نشان مي دهد مردم 
افغانستان بيش از گذشته نگران امنيت شخصي 
خود هستند. بنا به نتيجه اين نظرسنجي 7۴.۵درصد 
از پاس��خ دهندگان اعالم كرده اند همواره، اغلب يا 
گاهي نگران امنيت ش��خصي خود در افغانستان 
هستند. اين رقم نسبت به نظرسنجي ۲۰۱۸ سه 
درصد افزايش يافته اس��ت. همچنين ۶۴درصد از 
مردم افغانستان بر اين باور هستند كه صلح با طالبان 
امكان پذير است. اين رقم در سال ۲۰۱۸ ميالدي 
۵3.۵ درصد و در س��ال ۲۰۱7 تنه��ا ۵۲.3درصد 
بود. ناامني و ش��رايط اقتص��ادي دو دغدغه اصلي 

شركت كنندگان در نظرسنجي بوده است. 

تعويق بررسي قانون جديد 
انتخابات در عراق

پارلمان عراق از تعويق رأي گيري درباره قانون جديد 
انتخابات خبر داده اس��ت. به گزارش سومريه نيوز، 
پارلمان عراق كه قرار بود سه شنبه براي رأي گيري 
درباره قانون جديد انتخابات تش��كيل جلسه دهد، 
جلسه خود را تا اطالع ثانوي به تعويق انداخت. هيات 
رييسه پارلمان عراق با صدور بيانيه گفته: »با توجه 
به اهميت دو قانون انتخابات پارلمان و كميس��يون 
عالي انتخابات، رياس��ت پارلمان تصميم گرفت كه 
بررس��ي ها درباره اين قوانين را ادامه دهد.« پارلمان 
عراق پس از پذيرش استعفاي عادل عبدالمهدي از 
سمت نخست وزيري، تصويب قانون جديد انتخابات 

را به سه شنبه موكول كرده بود.

رشد ۰.۹درصدي اقتصاد 
تركيه در تابستان

 ش��اخص حجم تولي��د ناخالص داخل��ي تركيه در 
سه ماهه سوم سال جاري در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته ۰.۹ درصد رشد يافت. بر اساس داده هاي 
مركز آمار تركيه توئيك، شاخص حجم زنجيره اي 
توليد ناخالص داخلي كشور در سه ماهه سوم سال  
جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۹ درصد 
رشد داشته اس��ت. بر اين اساس، پيش بيني توليد 
ناخالص داخلي با توجه به روش توليد در قيمت هاي 
فعلي در سه ماهه سوم امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۱۱.۵ افزايش يافته و به يك تريليون و 

۱۴۵ ميليارد و ۹۹ ميليون لير رسيده است. 

ژاپن به خليج فارس نيروي 
نظامي اعزام مي كند

با وجود مخالفت هاي حزب كميتو به عنوان يكي 
از همپيمانان »آبه ش��ينزو« نخس��ت وزير ژاپن، 
دولت مايل است يك ناوش��كن و يك هواپيماي 
شناسايي به منطقه خاورميانه و خليج فارس اعزام 
كند. آساهي شيمبون نوش��ته، توكيو قصد دارد 
اين تصميم را در ماه جاري و با هدف نش��ان دادن 
همبستگي خود با واشنگتن براي حضور در ائتالف 

دريايي اين كشور در خاورميانه اجرايي كند. 
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عكسروز

چهرهروز

نصرت كريمي درگذشت 
نصرت كريمي هنرمند قديمي سينما و تئاتر ديروز دوازدهم آذر ماه در منزل درگذشت. مهرداد اسكويي داماد اين هنرمند اين خبر را تاييد 
كرد و گفت: نصرت كريمي در 95 سالگي بر اثر كهولت سن درگذشت.  مهرداد اسكويي داماد اين هنرمند اين خبر را تاييد كرد و به ايسنا 
گفت: نصرت كريمي در 95 سالگي بر اثر كهولت سن درگذشت. وي ادامه داد: روز شنبه 16 آذر ماه مراسم تشييع اين هنرمند برگزار خواهد 
شد كه هنوز جزييات آن مشخص نشده است. نصرت اهلل كريمي در اول دي  ماه 1303 در تهران متولد شد.  از جمله كتاب هايي كه نصرت 
كريمي در حوزه مختلف نگاشته است: كتاب »درون و برون« و كتاب »16 نمايشنامه تلويزيوني« است. همچنين از جمله فعاليت هاي كريمي 

طي سال 44 تا 80، طراحي و ساخت آگهي هاي تلويزيوني با شيوه عروسكي از جمله آلودگي هوا، فلج اطفال، صرفه جويي آب، بوده است.

بازارهنر

»كالس رانندگي« واجد شرايط رقابت در اسكار ۲۰۲۰ شد
فيل��م كوت��اه »كالس رانندگ��ي« به 
كارگردان��ي مرضي��ه رياح��ي واجد 
ش��رايط رقابت در بخ��ش فيلم كوتاه 
نود و دومي��ن دوره آكادم��ي علوم و 
هنرهاي سينمايي اسكار ۲0۲0 شد.  
فيلم كوت��اه »كالس رانندگي« با يك 
هفت��ه اك��ران عمومي در س��ينماي 
 Arena Cinelounge Sunset

لس آنجلس واجد ش��رايط اس��كار ۲0۲0 ش��د. 
در بخش فيلم كوتاه فيلم ها از س��ه مس��ير واجد 
شرايط رقابت در اسكار مي شوند.  آكادمي اسكار 
هرس��ال فهرستي از جش��نواره هاي سينمايي را 
منتش��ر مي كند كه فيلم هاي متقاضي بايد به آن 
جشنواره ها راه يافته و همان عنوان جايزه كه سايت 
رس��مي آكادمي اعالم كرده را به دس��ت بياورند. 
اكران در س��ينماهاي لس آنجلس در بازه  زماني 
مشخصي از سال و برنده ش��دن در رقابت اسكار 
دانشجويي، ديگر راه هاي ورود به اين رقابت است.  
فيلم كوتاه »كالس رانندگي« به كارگرداني مرضيه 
رياحي از ۲0 تا ۲6 سپتامبر به مدت يك هفته در 
 Arena Cinelounge Sunset س��ينماي
لس آنجل��س اكران عمومي ش��ده و از اين طريق 
جواز ورود به رقابت اسكار ۲0۲0 را به دست آورد. 

عوامل »كالس رانندگي« عبارتند از: 
كارگردان: مرضيه رياحي، فيلمنامه: 
مرجان رياحي، بازيگران: ليندا كياني، 
عليرضا ثاني فر، س��االر خمسه، ساناز 
مصب��اح، مدير فيلمب��رداري: مجيد 
گرجيان، مدي��ر صدابرداري: محمود 
كاشاني، طراح صدا: يونس اسكندري، 
جلوه هاي بصري و اصالح رنگ و نور: 
محمد آهنگر، تدوين: حس��ين نشاطي، دستيار 
اول كارگردان: درنا مدني، دستيار دوم كارگردان: 
عارف ابراهيمي، طراح گريم: حميد پورس��يفي، 
مجري��ان گريم: ميثم رس��تمي، نيلوف��ر مرادي، 
عكاس: احس��ان مجد، مترجم: بونا الخاص، گروه 
تصوير: داريوش رجايي، داريوش معصومي، فرهاد 
ش��كري، مهرداد كاظمي، دس��تيار صدا: حسام 
مژدهي نيا، دستيار صحنه: ميثم كرمي، تداركات: 
عليرضا حكيم زاده، فيلمبردار پشت صحنه: فائزه 
حسيني، منشي صحنه: بنفش��ه ابراهيمي، طراح 
پوستر: محسن نوربخش، تهيه كننده اجرايي: پوريا 
عقيلي، تهيه كنندگان: بابك رضايي و مرضيه رياحي. 
مراسم اعطاي جوايز نود و دومين دوره آكادمي علوم 
و هنرهاي سينمايي اسكار ۲0۲0 در تاريخ 9 فوريه 

)بامداد دوشنبه ۲1 بهمن( برگزار خواهد شد. 

تاريخنگاري

مصدق با توصيه »سيا« به »احمدآباد« تبعيد شد
سيزدهم آذر 1335 سالروز آغاز دوره تبعيد 10 ساله دكتر محمد مصدق نخست وزير 
قانوني ايران به روستاي احمدآباد از توابع شهرستان نظرآباد واقع در استان البرز است. 
براساس اسناد منتشر شده وزارت خارجه امريكا، اين تبعيد با توصيه و تدبير سازمان 
جاسوسي سيا انجام ش��ده بود. در پي وقوع كودتاي امريكايي - انگليسي ۲8 مرداد 
133۲ دكتر مصدق پس از تحمل سه سال حبس انفرادي در زندان لشكر ۲ زرهي، 
به احمدآباد تبعيد ش��د، اين اقامت اجباري تا به هنگام مرگ در 14 اسفند 1345 
ادامه داشت . براساس اسناد منتشر شده وزارت خارجه امريكا كه در سال هاي اخير 
از وضعيت طبقه بندي امنيتي خارج شده، آژانس اطالعات مركزي )سيا( در تلگرافي 
محرمانه به تيمس��ار فضل اهلل زاهدي )از عوامل كودتاي ۲8 مرداد( توصيه كرده كه 
مصدق را در اقامتگاهي در يك روستاي كوچك محصور كرده و به شدت تحت نظر 
بگيرند، زاهدي در آن اس��ناد طبقه بندي شده، بي شرمانه اعدام بي درنگ مصدق را 
درخواست كرده بود . اين تبعيد از دو جهت حقوقي و سياسي قابل بررسي است، از نظر 
حقوقي از همان سال هاي تبعيد، حقوقدانان غيروابسته به حكومت پهلوي، اين تبعيد 
را عملي غيرقانوني دانستند چون اين تبعيد به حكم دادگاه نبوده بلكه به اراده دولت 
كودتا صورت گرفته بود؛ از ديگر سو، محاكمه نخست وزير و وزيران براساس قوانين 
حكومت پهلوي از جمله آيين دادرسي كيفري وقت، بايد در ديوان عالي كشور صورت 
مي گرفت نه دادگاه نظامي . از نظر سياسي، شخص محمد رضا شاه در سال 1339 در 
كتاب »ماموريت براي وطنم« و در سال 1358 در كتاب »پاسخ به تاريخ«، از اساس 
اين تبعيد را منكر شده و ادعا كرده كه دكتر مصدق پس از بازنشستگي به اختيار همراه 
خانواده اش به ملك خود در روستاي احمدآباد رفته و زندگي آرامي دارد! اين در حالي 
است كه سازمان اطالعات و امنيت حكومت پهلوي )ساواك( هم به طور رسمي و هم 

از طريق عواملش همچون شعبان جعفري مشهور به شعبان بي مخ، بارها دكتر مصدق 
را در تبعيدگاهش مورد آزار و اذيت قرار داده بودند. بخش��ي از جزييات اين آزارهاي 
سازمان يافته، در نامه هاي دكتر مصدق به دوستان و خويشاوندانش منعكس شده 
است.  در اسناد دخالت سيا در محاكمه و تبعيد مصدق كه در وب سايت »آرشيو امنيت 
ملي امريكا« قابل مشاهده است، به تلگرافي اشاره شده كه سيا در آن سعي مي كند 
شاه را از برگزاري دادگاه علني براي محاكمه مصدق برحذر كند، تحليل سازمان سيا 
اين بود كه از هر حركتي كه مصدق را به يك قهرمان تبديل كند، بايد خودداري كرد.

»باور كنيد حال مان خوب است!« منتشر شد
رمان »باور كنيد حال مان خوب است!« 
نوش��ته كاميل پاگان با ترجمه پريسا 
يزدي منتشر ش��د. اين رمان در ۲64 
صفحه و با بهاي 40 هزار تومان در نشر 
خزه عرضه شده است. در معرفي ناشر از 
اين رمان آمده است: پاگان در اين رمان، 
با طنز و اندوه، داستان پنه لوپه رويزكار را 
تعريف مي كند كه همسر، مادر، دوست 

و پيش از همه  اين ها، خودش است: يك زن. اما يك 
تراژدي او را وامي دارد تا دوستي، ازدواج و فرديتش 
را بازبيني كند و س��واالتي جدي از خودش بپرسد: 
آيا من همان چيزي هس��تم كه نش��ان مي دهم؟ 
صداقت تا كجا و به چه قيمتي؟ اين نويس��نده تا به 
حال پنج رمان نوش��ته كه همگي از پرفروش هاي 
آمازون و واشنگتن پس��ت بوده اند، اما با پنجمين و 
جديدترين رم��ان خود، يعني »باور كنيد حال مان 

خوب است!« اثري خلق كرده كه عالوه 
بر اقبال عموم مخاطبان، به گفته  خودش 
نزديك تري��ن اثر به زندگي ش��خصي  
اوس��ت. كتاب هاي پاگان به ده ها زبان 
ترجمه شده و بسياري از نوشته هايش در 
نشريات معتبري از جمله نيويورك تايمز 
و اپرا به چاپ رسيده است. كتاب با نثر 
شيرين و شاعرانه اش به يادمان مي آورد 
كه زندگي و عش��ق آن چيزي نيست كه انتظارش 
را داريم، اما درس��ت همان چيزي اس��ت كه به آن 
نيازمنديم. ليز فنتون و ليزا استينك، نويسندگان 
كتاب پرفروش »ش��بگردي دختران« درباره اين 
رمان گفته اند: »رماني زيبا كه هم خنده دار است و هم 
دلهره آور. خواندن آخرين اثر كاميل پاگان براي هر 
زني كه سعي كرده )و به احتمال زياد نتوانسته( همه 

را از خودش راضي نگه دارد، امري ضروري است.«

جشنواره تئاتر فجر رقيب پيدا مي كند؟
هادي حجازي فر ك��ه اجازه برگزاري 
يك جش��نواره تئاتري را همزمان با 
جش��نواره فجر از مديركل هنرهاي 
نمايشي گرفته است: گفت: جشنواره 
فجر ديگر ح��ال و هواي گذش��ته را 
ندارد و »هامون« فرصتي است براي 
كارهاي��ي كه از جش��نواره تئاتر فجر 
بي��رون مي مانند. ه��ادي حجازي فر 

از برگزاري نخس��تين جش��نواره تئات��ر هامون 
همزمان با جش��نواره تئاتر فجر خب��ر داد. دبير 
نخستين جشنواره تئاتر هامون اعالم كرد: هدف 
از برگزاري همزمان اين رويداد با جشنواره تئاتر 
فجر حمايت از آثار خوبي است كه به دليل وجود 
محدوديت هاي بسيار فرصت حضور در جشنواره 
فج��ر را ندارند و به همين خاطر و ديگر مس��ائل 
اميدوارم روزي فرا برسد كه جشنواره تئاتر فجر را 
هنرمندان و فعاالن بخش خصوصي برگزار كنند.

حجازي فر سه شنبه 1۲ آذرماه در نشستي خبري 
درباره انگيزه هايش از برگزاري جش��نواره تئاتر 
هامون اظهار ك��رد: به دالي��ل مختلفي تصميم 
گرفتيم اين جش��نواره را همزمان با جش��نواره 
تئاتر فجر برگزار كنيم چرا كه در وهله نخس��ت 
مجموعه ه��اي تئاتر خصوصي ك��ه زيرمجموعه 

جش��نواره فجر قرار نگرفت��ه بودند، 
مجبور بودند 10 روز قبل از برگزاري 
اين رويداد و 10 روز در هنگام اجراي 
آن عمال تعطيل شوند و اين تعطيالت 
۲0 روزه ب��ه تعطيالت رس��مي اين 
س��الن هاي تئات��ر اضافه مي ش��د. او 
افزود: جش��نواره فجر يك جشنواره 
ملي اس��ت كه همه هنرمندان روزي 
روياي حضور در آن را داش��تند و من ش��خصًا در 
سال هاي ۷1 و ۷۲ در شهرستان خوي روياي اين 
را داش��تم كه اجراي من به جش��نواره تئاتر فجر 
برس��د و 9 ماه از سال مي جنگيديم كه اين اتفاق 
بيافتد و نهايتا دو بار كار من به اين جش��نواره راه 
پيدا كرد. البته كارهاي شهرستاني بسيار سخت 
از مراحل اس��تاني و منطقه اي برگزيده مي شدند 
و نهايتًا دو كار به جش��نواره تئاتر فجر مي رسيد 
اما بسياري از كارها از جشنواره تئاتر فجر بيرون 
مي ماندند چرا كه نهايتًا تصميم گيري در هر بخش 
از اين جشنواره منوط به نظر 5 تا 6 نفر آدم است و 
به خاطر محدوديت در پذيرش، اين اتفاقات براي 
بسياري از كارهاي خوب در حوزه تئاتر مي افتاد 
و آنها عمال نمي توانس��تند كار خود را در اين فضا 

ببينند و تجربه كنند. 

میراثنامه

مسيِر »آسبادهاي نشتيفان« براي جهاني شدن
»همزمان با مرمت اضطراري 10۷ دستگاه آسباد درشهرستان خواف در خراسان رضوي؛ 
با تدوين پرونده ثبت جهاني آسبادهاي نشتيفان، اين اثر تاريخي در فهرست موقت ميراث 
جهاني يونسكو ثبت شد.« محمد ركني، مدير پايگاه ميراث فرهنگي آسبادهاي ايران، 
با بيان كه تاكنون 1۲4 آسباد در شهرستان خواف شناسايي شده كه ازاين تعداد 10۷ 
آسباد به صورت اضطراري مرمت شده اند، از در دستور كار بودن مرمت تدريجي اين آثار 
تاريخي خبر داد و افزود: 1۲دستگاه از آسبادها ثبت شده در فهرست آثار ملي نيز تاكنون 
به طور كامل احيا شده اند. او با اشاره به ثبت موقت آسبادهاي ايران در فهرست ميراث 
جهاني و انجام مراحل ثبت جهاني اين اثر تاريخي، افزود: مرمت و احياي اين آثار تاريخي 
در شهرستان خواف، مي تواند نقش مهمي در جذب گردشگر داشته باشد. همچنين 
محمود باعقيده - مدير اداره ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي شهرستان 
خواف؛ نيز با اشاره به ثبت ملي آسبادهاي قرار گرفته در روستاهاي “خرگرد “، “تيزاب “، 
“برآباد “ و شهر “سنگان “ با هفت شماره مختلف در فهرست آثار ملي بيان كرد: از آنجايي 
كه اين آثار تحت حفاظت و نظارت اداره ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
قرار دارد، هرگونه دخل و تصرف يا اقدام عملياتي كه منجر به تخريب يا تغيير هويت 
آنها شود، برابر مواد 558 تا 569 قانون مجازات هاي اسالمي، تعزيرات و مجازات هاي 
بازدارنده، جرم محس��وب مي شود و مرمت و بازسازي آنها فقط با تأييد و نظارت اداره 
ميراث فرهنگي انجام مي شود. آسبادهاي نشتيفان خواف يا همان آسياب هاي بادي در 
نشتيفان مشهد، يكي از بزرگ ترين مجموعه هاي خشت، گل و چوبي تاريخي كشور و 
از مجموعه آسبادهاي تاريخي جهان محسوب مي شود كه از دوران پيش از تاريخ اسالم 
در ايران باقي مانده است. اين مجموعه تاريخي در شهر نشتيفان در 6 سده گذشته نيز 
با همين نام در بين مردم شهرت داشته است. سوزني سمرقندي درباره  اين اثر تاريخي 
ارزشمند نوشته است: »آل مظفر يكي از سلسله پادشاهان و حكام ايراني اهل نشتيفان 
بوده اند و شاه شجاع از بزرگان اين شهر سال ها بر شيراز و فارس حكمراني كرد كه در زمان 
حكومت وي انديشمندان و شاعران فراواني مانند حافظ در تاريخ ايران ماندگار شدند و 
شهر نشتيفان در اوايل قرن نهم هجري شناخته شده و معمور بوده است. ريشه نام شهر 
نشتيفان به قصه اي عاميامه در خود شهر برمي گردد. نام اين شهر نيز تركيبي از دو كلمه 

»نش« كه محلي شده »نيش« به معناي نيش عقرب است، كلمه »تيفان« نيز محلي 
شده »توفان« است كه در تمام روزهاي سال اين منطقه يعني نشتيفان وزش بادهاي 
موسمي را داشته است، با توجه به شرايط جغرافيايي كه منطقه نشتيفان دارد، مردم آن 
از گذشته هاي دور به فكر بهره برداري از اين شرايط طبيعي بوده اند تا با احداث آسياب 
بادهايي، از نيروي جنبشي آن براي آرد كردن گندم نيز استفاده كنند. از اين شاهكار 
مهندسي همچنين در كارهاي ديگر مانند پمپ كردن آب استفاده كرد كه به آن پمپ 
بادي گفته مي شود. در كتاب جغرافياي تاريخي واليت زاوه درباره نحوه كاركرد اين اثر 
تاريخي اين طور نوشته شده است: »چرخ و پره هاي غول آسايي كه 48 بال و 3۲ پر و 8 
درگاه دارد و بر بام آسياب و جهت وزش باد قرار گرفته اند. اندام اين چرخ و پر از خرپلي 
سنگين و محكم ساخته شده اند و باد با عبور از دروازه اي بادگيري با زواياي درگاه هاي 
هشت گانه مي رسد و چرخ و پر را به حركت در مي آورد. از حركت چرخ و پر نيرويي به 
تير آسياب منتقل مي شود و چون سر ديگر به سنگ رويي آسياب متصل است، الجرم 

سنگ هماهنگ با گردش تير بايد بچرخد و مي چرخد.«

ايستگاه

دو عضو كميته نوبل ادبيات 
استعفا كردند

»اسكورسيزي« به زودي فيلم 
سرخپوستي اش را كليد مي زند

دو نف��ر از اعضاي كميته 
نوب��ل ادبي��ات در حالي 
اس��تعفاي خود را اعالم 
كردن��د كه يك��ي از آنها 
اهداي جايزه نوبل ادبيات 
س��ال ۲019 ب��ه »پيتر 
هاندكه« را دليل اين اقدام 
خود عنوان كرده است. به 

گزارش آر اف اي، »كريستوفر ليندوئر« و »گان بريت 
سانداستورم« هر دو از اعضاي كميته سوئدي نوبل 
ادبيات بودند كه استعفاي خود از سمت شان را اعالم 
كردند. »سانداستورم« دليل اين اقدامش را مخالفت 
با طرز فكر »ادبيات فراتر از سياست است« بيان كرده 
است. »پيتر هاندكه« نويسنده اتريشي كه به عنوان 
برنده جايزه نوبل ادبيات ۲019 انتخاب شد، به دليل 
حمايتش از صرب ها در جنگ يوگسالوي در دهه 90 
ميالدي به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود و انتخاب 
او به عنوان برنده سال ۲019 اعتراض بسياري را از 
جمله از سوي برخي نويسندگان به دنبال داشت. 
»ليندوئر« درباره استعفاي خود بيان كرد،  توانايي 
تحمل اصالحات داخلي را ك��ه اين كميته پس از 
ماجراي رسوايي اخالقي سال ۲01۷ متحمل شد 
نداشته است. با اين حال »سانداستورم« فهرستي 
از داليل را براي ترك اين آكادمي ارايه كرده كه در 
بين آنها اهداي جايزه نوبل ادبيات ۲019 به “پيتر 
هاندكه “ نيز ديده مي شود. »سانداستورم« بيان كرد 
از اينكه در انتخاب برنده جايزه نوبل س��ال ۲018 
يعني » اولگا توكارچوك« نقش داشته خوشحال 
است، اما با انتخاب “هاندكه« به عنوان برنده سال 
۲019 مخالف بوده اس��ت. اس��تعفاي اين دو نفر 
درحالي توسط آكادمي سوئدي تاييد شده كه كمتر 
از يك هفته به برگزاري مراسم رسمي اهداي جوايز 

نوبل در 10 دسامبر باقي مانده است. 

مارتين اسكورسيزي بهار 
آينده بار ديگر روي صندلي 
كارگرداني مي نش��يند تا 
س��اخت فيلم بعدي اش 
را ش��روع كند. به گزارش 
خبرگزاري مهر به نقل از 
ايندي واير، تاريخ ساخت 
فيلم بعدي اسكورسيزي 

همراه با نام فيلمبردار فيلم روشن شد. شايعات حاكي 
از اين است كه فيلم بعدي مارتين اسكورسيزي كه 
قرار اس��ت با نام »قاتالن ماه كامل« ساخته شود از 
بهار آينده كليد مي خورد و تا تابستان ۲0۲0 ادامه 
خواهد داشت. در يك مصاحبه جديد نه تنها رودريگو 
پريتو كه فيلمبرداري فيلم هاي اسكورسيزي را انجام 
مي دهد اين شايعه را تاييد كرد بلكه گفت عكاسي 
رسمي فيلم را از ماه مارس )اسفند( شروع مي كند. 
پريتو اكنون يكي از نامزدهاي اصلي براي كسب اسكار 
فيلمبرداري براي فيلم »ايرلندي« اسكورسيزي است. 
وي به تازگي در بارتلزويل اوكالهما بوده تا تست هاي 
اوليه براي »ماه كامل« را انجام دهد. اين فيلمبردار 
گفته است فكر مي كند اين فيلم كار متفاوتي خواهد 
شد. او افزود: در حال تحقيقات متفاوتي براي يافتن 
راه هاي جديد براي فيلمبرداري اين فيلم است. وي 
گفت هنوز بايد مالقات هاي بيشتري با اسكورسيزي 
داشته باشد تا تصاويري را كه گرفته به او نشان دهد 
و به ايده هاي نهايي برسند. وي گفت: او هم احتماال 
نظرات خودش را دارد و م��ا هنوز به ُتن اصلي فيلم 
نرسيده ايم. اسكورسيزي تابستان راهي اوسيج كانتي 
شد تا لوكيشن هاي فيلمبرداري را ببيند. بارتلزويل 
مكاني است كه ترنس ماليك فيلمبرداري »به سوي 

شگفتي« ۲01۲ را در آنجا انجام داد.

اتفاق تاريخي براي تنيس روي ميز ايران

چرا فقط عليرضا بيرانوند؟ 

امير حس��ين هدايي با ق��رار گرفتن در 
رده نخس��ت رده زير ۲1 سال رنكينگ 
جهان، اتفاق تاريخي را براي تنيس روي 
ميز ايران رقم زد. فدراسيون جهاني تنيس روي ميز 
رنكينگ جديد بازيكنان را در ماه دسامبر اعالم كرد. 
در اين رنكينگ يك اتفاق تاريخي براي پينگ پنگ 
اي��ران رخ داد و امير حس��ين هداي��ي در رده زير ۲1 
سال، توانست در رده يك جهان قرار بگيرد. اين براي 
نخس��تين بار در تمامي رده هاي سني است كه يك 
پينگ پنگ باز ايراني در رده نخست رنكينگ جهان قرار 
مي گيرد. اما در رده بزرگساالن، نوشاد عالميان با يك 
پله صعود در رده 6۲ جهان قرار گرفت اما نيما عالميان 
با 1۲ پله سقوط از رنكينگ زير 100 جهان خارج شد 
و در رده 10۷ جهان ايس��تاد. در بخش بانوان نيز ندا 
شهسواري با 8 پله صعود در رده 198 جهان قرار گرفت.

 درحالي كه فوتبال ايران در مراسم انتخاب بهترين هاي 
سال ۲019 آس��يا در چهار بخش نامزد بود، اما از سوي 
وزارت ورزش و جوانان صرفا نام و عنوان عليرضا بيرانوند 
به چشم آمد. مراسم انتخاب بهترين هاي فوتبال آسيا در 
سال ۲019 ميالدي در كشور هنگ كنگ برگزار شد تا 
برترين هاي قاره در اين سال مشخص شوند، مراسمي 
كه در آن عليرضا بيرانوند از ايران نامزد جايزه اصلي اين 
مراسم بود و سردار آزمون، كتايون خسرويار، فدراسيون 
فوتبال ايران و مه��دي جاويد ديگر نامزدهاي ايراني در 
بخش هاي مختلف اين مراسم بودند اما در هيچ بخشي، 
دست نمايندگان ايراني به جايزه نرسيد. مجموعه وزارت 
ورزش و جوانان، مس��عود س��لطاني فر، وزير و برخي از 
معاونان ومديران اين وزارتخانه روز گذشته درباره عليرضا 
بيرانوند و عدم موفقيت او در كس��ب عنوان مرد س��ال 
فوتبال آس��يا پيام دادند و اظهارنظر كردند. حتي وزير 
در پيامي خطاب به عليرضا بيرانوند نوشت: »شايستگي 
بيرانوند و فوتبال ايران بر بلنداي آسيا قرار دارد. شايستگي 
ستاره هاي فوتبال ايران از جمله عليرضا بيرانوند عزيز را 
مايه مسرت و عزت و سربلندي جوانان فوتبال كشورمان 
مي دانم... ستاره اي چون بيرانوند به عنوان فرزند رشيد 
ايران با آن درخشش چشمگير در جام جهاني بر بلنداي 
اين انتخابات است و انتخاب هاي امروز قطعا نمي تواند 

نفي كننده شايستگي هاي فرزندان ايران باشد«. به گزارش 
ايسنا، پرسش اين است كه چرا در پيام ها و اظهارنظرهاي 
مسووالن وزارت ورزش صرفا نام عليرضا بيرانوند ديده 
مي شود و از مهدي جاويد به عنوان يكي از بهترين هاي 
فوتس��ال آسيا و جهان، س��ردار آزمون به عنوان يكي از 
بهترين  لژيونرهاي فوتبال روسيه و نيز كتايون خسرويار 
كه به طور حتم نام او در جمع برترين مربيان قاره آسيا به 
عنوان يك بانوي ايراني افتخاري ارزشمند براي فوتبال 
ايران اس��ت، اسمي نيامده است؟  قطعا به همان ميزان 
كه حضور عليرضا بيرانوند به عنوان ي��ك دروازه بان در 
جمع سه نامزد بازيكن سال فوتبال آسيا بسيار با ارزش 
و تاريخي اس��ت و به واسطه همين حضور مي توان او را 
بهترين دورازه بان سال فوتبال قاره كهن ناميد و بايد از 

سوي مس��ووالن ذي ربط به اين افتخار ارج نهاده شود، 
در عين حال وجود نام هايي همچون كتايون خسرويار، 
سردار آزمون و مهدي جاويد در جمع بهترين هاي سال 
فوتبال آسيا بسيار ارزشمند است و به راحتي به دست 
نيامده اس��ت.  به كار بردن اصطالح »پدر« براي وزارت 
ورزش و جوانان از سوي مسووالن اين وزارتخانه به طور 
حتم وظايف معنوي صاحب منصبان ورزش ايران را نيز 
چندين براب��ر مي كند، جايي كه نبايد فرقي بين افراد و 
رشته هاي مختلف ورزشي و ورزشكاران و مربيان زن و 
مرد از نگاه مديران عالي ورزش وجود داشته باشد. وزارت 
ورزش و جوانان موظف است به عنوان مرجع اصلي ورزش 
ايران فضايي را ايجاد كند كه حمايت هايش چه در بعد 
مالي و چه از نظر معنوي به نسبت مناسبي بين رشته هاي 
ورزشي و ورزشكاران ايراني تقسيم شود، چرا كه در غير 
اين صورت فضاي��ي رقم خواهد خود كه يك نفر خود را 
فرزند اصلي و ديگري خود را در حكم فرزندخوانده ورزش 
ايران مي بيند و ممكن است براي يك ورزشكار و يك رشته  
ورزشي دلگرم كننده باشد و در سوي مقابل ياس و تبعيض 
را براي ديگري به ارمغان آورد. بنابراين از مسووالن اين 
وزارتخانه انتظار مي رود در بخش هاي مختلف نگرشي 
وسيع و جامع نگر سعي در حمايت همه جانبه از تمامي 

رشته هاي ورزشي و ورزشكاران مدنظر قرار دهند.

ورزشي
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