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روزنامه نيويورك تايمز در گزارش��ي درباره حواش��ي 
نشس��ت مجمع عمومي س��ازمان ملل و رايزني هاي 
امانوئل مكرون براي ديدار روساي جمهور امريكا و ايران 

چند موضوع مطرح كرد . به گزارش الف: 
1- سه شنبه شب هفته گذش��ته، امانوئل مكرون 
رييس جمهوري فرانسه، سر زده به هتل »ميالنيوم 
هيلتون« محل اقامت رييس جمه��وري ايران در 
نيويورك رفت تا در يك برنامه پيش بيني نش��ده، 
تالش كند حسن روحاني، دست كم به يك تماس 
تلفني با دونالد ترامپ رضايت دهد. ترامپ آن طرف 
خط كاشته ش��د، مكرون پش��ت در اتاق روحاني 
منتظر ماند و رييس جمه��وري ايران حتي حاضر 

نشد از اتاقش بيرون بيايد!
2- براي ايراني ها، اما  اين رخداد تاكيدي بود بر آنچه از 
نظر آنها اشتياق ترامپ و استيصال وي است تا بتواند يك 
صحنه نمايشي ديگر ش��بيه ديدار با رهبر كره شمالي 
ش��كل دهد. در نگاه ايراني ها، رخداد سه شنبه ش��ب 
گذشته، تاييدي بود بر كارآيي راهبرد آنان در »تشديد 
تنش ها« در واكنش ب��ه كارزار »فش��ار حداكثري« و 

تحريم هاي دونالد ترامپ.
3- عالقه ترام��پ به ديدار يا دس��ت كم گفت وگوي 
تلفني با روحاني در مجمع عموم��ي، بازتاب چيزي 
است كه برخي تحليلگران آن را كالفگي و استيصال 
فراگيرتر رييس جمهوري امريكا در برابر مش��كالت 
بين المللي مي دانند كه روي هم انباش��ته مي شود. 
اكنون هم كه فرايند استيضاح كنگره، قوز باال قوز اين 

مشكالت شده است.

4-كلي��ف كوپچان، ريي��س گروه يوروآس��يا، كه 
يك شركت مشاوره ريسك ها در واشنگتن است، 
مي گوي��د: »ترامپ واقع��ا نيازمند يك دس��تاورد 
سياست خارجي است و نمي تواند آن را بيابد. او فكر 
مي كند كه گفت وگو با ايران، ممكن است بهترين 
تير در تركش اش باش��د. او مي خواست در مجمع 
عمومي، با ديداري دراماتيك ب��ا روحاني، چرخه 

خبري را از اوكراين و بايدن منحرف كند. «
5-نه كاخ سفيد، نه فرانسه و نه ايران حاضر نشده اند 
درباره گزارش اين رخداد كه نخس��تين بار توس��ط 
روزنامه نيويوركر منتشر شد، اظهارنظر كنند. ريچارد 
نوفيو، معاون پيش��ين هماهنگ كننده تحريم هاي 
امريكا عليه ايران و اس��تاد كنوني دانش��گاه كلمبيا، 
مي گويد ايراني ها به دو دليل درباره اين رخداد سكوت 
مي كنند. يكي اينكه نمي خواهند موجب شرمساري 
مكرون در س��طح بين المللي بش��وند و كانالي را كه 
ممكن است در آينده نياز باش��د، ببندند و دوم اينكه 
روحاني شايد نگران واكنش مخالفانش در تهران هم 

باشد هرچند به امريكا پاسخ »نه« داده است.
6- ظاهرا اين تنها بي س��ليقگي ماكرون ب��راي ديدار 
ترامپ با مقام هاي ايراني نبود چرا كه گزارش ش��ده در 
جريان نشست گروه هفت در بياريتز هم ترامپ ناگهان 
تالش كرده بود تا وزي��ر خارجه ايران را ببيند. هنگامي 
كه ماكرون به ترامپ گفته بود ك��ه مي خواهد به ديدار 
ظريف برود، ترامپ هيجان زده اصرار كرده بود كه همراه 
ماكرون برود اما رييس جمهوري فرانسه به او گفته كه به 

ايرانيان قول داده چنين تماس هايي در كار نباشد.

 گزارش نيويورك تايمز از تماس
مكرون با روحاني و انتظار ترامپ حسين  حقگو|

تحليلگر  اقتصادي|
جدالي خام��وش زي��ر س��ايه س��نگين تحريم ها در 
كش��ورمان در جريان اس��ت. جدالي كه يك سوي آن 
گذش��ته گرايان و طرفداران اقتصاد متمركز دولتي اند 
و س��ويه ديگرآينده گرايان و طرفداران اقتص��اد آزاد و 
رقابتي . آنچه آينده كش��ور را در فرداي تحريم ها رقم 
خواهد زد نتيجه اين هماوردي خاموش اس��ت . اينكه 
به بهانه تحريم و با عنوان دلس��وزي ب��راي رفاه مردم و 
رونق توليد ملي شاهد بازگش��ت دوباره اقتصاد دولتي 
و ب��ا عناوين جدي��د و قديمي همچون: تنظي��م بازار، 
كنترل قيمت ها، اختصاص بهتر منابع محدود، تامين 
كاالهاي اساسي مورد نياز مردم، داخلي سازي، احياي 
س��اختارهاي كهنه )ايجاد وزارت »تجارت و خدمات 
بازرگاني«، وزارت بازرگاني س��ابق( مي باش��يم امري 
تاسف بار و تكرار گذشته به خصوص دو دهه اول انقالب 
و غلبه الگ��وي خودكفايي و جايگزيني واردات اس��ت. 
دوراني ك��ه افزايش وزن و حضور دولت و ش��ركت ها و 
نهادهاي دولتي در اقتص��اد، تالش براي تامين حداقل 
نيازهاي معيش��تي براي عموم مردم، حف��ظ نرخ ارز 
در قالب نرخ اداري و دس��توري، ارزان ك��ردن وام هاي 
بانكي با منف��ي نمودن نرخ بهره واقع��ي، حمايت هاي 
يارانه اي دولتي در اشكال مختلف، تغيير ساختار توليد 
صنعتي جهت تامين ني��از داخلي، مديري��ت واردات 
كاالها از طريق اعمال س��ليقه و گروه بن��دي كاالها و 
ممنوعيت ورود كاالهاي مصرفي و لوكس و... ش��اهد 
بودي��م ونتايجي جز ايج��اد انحص��ارات و فرصت هاي 
رانتي در اقتصاد و گسترش فساد اداري و مالي، كاهش 
رقابت پذيري توليدات صنعتي و ضعف نيروي انساني 
ماهر و متخصص به واسطه غلبه رويكرد رفع نيازهاي 
محدود داخل��ي با تمركز ب��ر س��اخت كاالي وارداتي 
و... ب��ه بار ني��اورد. خوش��بختانه اما دول��ت مجبور به 
تجديدنظر در اين سياست ها شد و برنامه سوم توسعه 
را به عنوان برنامه اصالح س��اختارها ارايه كرد تا بتواند 
اقتصاد و بنگاه هاي صنعت��ي را از محص��ور ماندن در 
فضاي كوچك داخلي و ضعف و ناتواني نجات بخش��د 
و اقتصادي رقابتي را بنيان نهد.  برنامه اي كه با كاهش 
تصدي گري و مداخالت دولت در اقتصاد، برون گرايي 
و پيوند با اقتصاد جهاني براي كسب فناوري و سرمايه 
و دانش مديريت، اتكا به سياس��ت هاي تعرفه اي بجاي 
اعمال س��ليقه هاي مديريتي، اصالح ن��رخ ارز و ايجاد 
نهاده��اي جديد همچون ب��ورس فل��زات و.... افقي نو 

در فضاي اقتصادي كش��ور گش��ود. متاس��فانه تندباد 
پوپوليس��م نيمه دوم دهه هش��تاد و اواي��ل دهه نود و 
خلق و اعمال سياست هاي به ش��دت ضد اقتصادي در 
حوزه هاي مختلف صنعتي و پولي و مالي و بانكي )طرح 
بنگاه هاي زودبازده صنعتي، تثبيت نرخ ارز، كاهش نرخ 
س��ود بانكي به زير نرخ تورم، ايجاد موسسات اعتباري 
پولي و مالي غيرمجاز، ايجاد ش��ركت هاي عظيم شبه 
دولتي، مس��كن مهر و...( طومار اصالح��ات اقتصادي 
آغاز شده و نهال تازه روئيده در شوره زار اقتصاد نفتي، 
دولتي و بسته كشور را درهم پيچيد و به آستانه مرگ 
و نيستي كش��اند. )رش��د اقتصادي منفي 7 درصدي 
و تورم 40 درصدي(.   خوش��بختانه اما در اين شوره زار 
ياس، اميدي روييد و امكان آوار برداري و سپس تحول 
و احياي اقتصادي همراس��تا با علم و دان��ش و تجربه 
بشري مبتني بر كاهش مداخالت اختالل زاي دولت و 
محوريت بخش خصوصي و تعامل با جهان را نويد داد. 
فضايي كه برجام نقطه كانوني آن بود و ارتباط و تعامل 
با اقتصاد جهاني و رفت و آمد هيات هاي چند ده نفره از 
كشورهاي پيشرفته اروپايي و آسياي جنوب شرقي و... 
عقد موافقت هاي همكاري دو و چند جانبه و... از نمادها 
و مظاهر آن.  اين فضاي مثبت اما ب��ا بد عهدي امريكا 
و آغاز دوباره تحريم ها )در ش��دت و حدتي چند برابر( 
ديري نپاييد و با توجه به زمينه ه��اي تاريخي و فكري 
و اقتصادي بار ديگر حركت زير پوس��تي به س��مت به 
بند كشيدن اقتصاد و دولتي كردن آن به بهانه شرايط 
خاص و ويژه در فضاي حاكميتي و نظام تدبير كش��ور 
آغاز شد و آنچنان ش��د كه در ابتدا ذكر آن آمد.  اكنون 
اما نيم رمقي از آزادي و رقابت در جان و تن اقتصاد باقي 
مانده و بايد اين آتش و كورسوي اميد را زنده نگه داشت 
و نگذاشت كه باز تاريكي و سوز و سرما بر اين سرزمين 
حاكم ش��ود و در پوش��ش ش��عارهاي زيبا اما با اتكا به 
نابودي و »اضمحالل منابع« و حيف و ميل صدها هزار 
ميليارد يارانه هاي پيدا و پنهان به بهانه برقراري عدالت 
و نيز ايجاد فضاي خصومت و دشمني با جهان و.. آينده 
تاريك را براي فرزندان اين س��رزمين به يادگار گذارد !   
بخش خصوص واقعي و به خصوص اتاق هاي بازرگاني و 
صنايع و معادن و كشاورزي در اين ميان نقش بس مهم 
و تاريخي دارند و مي بايس��ت از پيله تنهايي و سكوت 
خود به در آيند و مس��ووليت تاريخي خ��ود را در زنده 
نگاه داشتن و رشد و رونق اقتصاد آزاد و رقابتي بر دوش 
كشند واال آنان بزرگ ترين بازندگان اين جدال خاموش 
خواهند بود؛ جدالي كه اكنون به شدت در جريان است! 

جدال خاموش و وظايف اتاق ها
گزارشسخن نخست

همينصفحه

سرمقاله

 جدال خاموش 
و وظايف اتاق ها

جدال��ي خام��وش زير 
سايه سنگين تحريم ها 
در كشورمان در جريان 
اس��ت. جدالي كه يك 
سوي آن گذشته گرايان 
و طرف��داران اقتص��اد 
متمرك��ز دولتي ان��د و 
سويه ديگرآينده گرايان 
و طرفداران اقتصاد آزاد و رقابتي . آنچه آينده كشور 
را در فرداي تحريم ها رقم خواه��د زد نتيجه اين 
هماوردي خاموش اس��ت . اينكه به بهانه تحريم و 
با عنوان دلسوزي براي رفاه مردم و رونق توليد ملي 
شاهد بازگش��ت دوباره اقتصاد دولتي و با عناوين 
جديد و قديم��ي همچون: تنظيم ب��ازار، كنترل 
قيمت ها، اختصاص بهتر منابع مح��دود، تامين 
كاالهاي اساس��ي مورد نياز مردم، داخلي سازي، 

احياي ساختارهاي كهنه...

حسين حقگو

صفحه4

بانك و بيمه

 سكه به زير
 4 ميليون تومان رسيد

محسن  شمشيري|
روز سه شنبه 9 مهر 98، بازار طال و ارز همچنان 
به روند كاهش��ي خود ادامه داد و ب��ا اعالم نرخ 
اونس جهاني طال به قيمت 1468 دالر كه حدود 
50 دالر از هفته هاي قبل كمتر ش��ده اس��ت و 
همچنين با اعالم كاهش 50 توماني نرخ دالر كه 
قيمت دالر در بازار آزاد و معام��الت نقدي را به 
 1490 تومان كاهش داده، سرانجام قيمت سكه 

به زير 4 ميليون تومان رسيد. 

تشكل ها

سوريه، فرصتي بهتر از عراق
يكي از مهم ترين پروژه هاي اين دوره اتاق بازرگاني 
تقويت روابط تجاري ميان ايران و س��وريه است. 
تأس��يس دفتر نمايندگي مجهزي در س��وريه و 
س��پس ايجاد اتاق بازرگاني ايران و سوريه بخشي 
از كاره��اي ات��اق ايران اس��ت. در ش��رايطي كه 
سخت گيري زيادي درباره ايجاد اتاق هاي مشترك 
صورت مي گي��رد، تقويت اتاق ايران و س��وريه در 
دستور كار هيات رييس��ه اتاق ايران است. بعضي 
مي گويند س��وريه مي تواند جاي عراق را در روابط 
تجاري ايران بگيرد. در شرايط تحريمي فعلي، عراق 
مهم ترين محل براي ص��ادرات محصوالت نهايي 
ايراني است اما به گفته برخي كارشناسان سوريه 
مي تواند ش��ريكي حتي مهم تر از عراق باشد. طي 
سال هاي گذشته، منطقه خاورميانه شاهد يكي از 
خونين ترين مقاطع تاريخي خود در دوران معاصر 
بود. سخن از جنايات گروهك تروريستي داعش در 
عراق و شام است كه در نهايت باعث شادماني جبهه 
غرب و استكبار شد و ترس و دلهره فراواني را در دل 

6مسلمانان غرب آسيا ايجاد كرد.

دولت

روس��اي جمهوري اس��المي ايران و فدراسيون 
روس��يه عصر س��ه ش��نبه در اي��روان پايتخت 
ارمنس��تان ديدار و درب��اره مهم ترين مس��ائل 
دوجانبه، منطق��ه اي و بين الملل��ي گفت وگو و 
تبادل نظر كردند. به گزارش ايس��نا، به گزارش 
ايس��نا، حس��ن روحاني و والديمي��ر پوتين در 
اين ديدار كه در حاش��يه اجالس سران اتحاديه 
اقتصادي اوراس��يا برگزار ش��د، ب��ه موضوعات 
برجام و توافق هسته اي و همچنين امنيت خليج 
فارس و تنگه هرمز و ابتكار صلح هرمز پرداختند. 
روحاني در اين ديدار برج��ام را به عنوان الگوي 
كارآمدي از موفقيت ديپلماسي چندجانبه براي 
حل و فصل مس��ائل بين المللي دانست و تاكيد 
كرد: موفقيت اين توافق مس��تلزم اجراي كامل 
تعهدات متقابل از س��وي هم��ه امضاكنندگان 
آن و حمايت همه كش��ورها از اج��راي مفاد آن 
اس��ت. رييس جمهوري تصريح كرد ك��ه ايران 
از امضا كنندگان تواف��ق برجام انتظ��ار دارد در 
راستاي اجرايي ش��دن آن اقدام نمايند و نقش 
مس��كو در اين زمين��ه حائز اهميت اس��ت. وي 
همچنين حفظ صلح و ثبات در منطقه و از جمله 
خليج فارس و تأمين آزادي و امنيت كشتي راني 
در تنگ��ه هرمز را سياس��ت قطع��ي جمهوري 
اس��المي ايران بر ش��مرد و گفت: امنيت و صلح 
پايدار در خليج فارس، درياي عمان و تنگه هرمز 
تنها با مشاركت كش��ورهاي اين منطقه تأمين 
مي ش��ود. رييس جمهوري با تش��ريح و تبيين 
“ابتكار صل��ح هرمز “ ه��دف آن را ارتقاي صلح، 
ثبات، پيشرفت و رفاه كليه ساكنان تنگه هرمز و 
تفاهم متقابل و روابط صلح آميز و دوستانه ميان 
آنها ذكر كرد و اظهار ك��رد: اين ابتكار حوزه هاي 
مختلف همكاري مانن��د تأمين همگاني امنيت 
انرژي، آزادي كشتي راني و انتقال آزادانه نفت و 
ساير منابع نسبت به كشورهاي حوزه تنگه هرمز 
و فراتر از آن را در برمي گي��رد. رييس جمهوري 
روس��يه نيز در اين ديدار بار ديگر ب��ا حمايت از 
برجام و توافق هس��ته اي، تاكيد كرد كه مسكو 
همه تالش خود را براي اجراي كامل تعهدات از 
سوي همه طرف هاي امضا كننده اين توافق به كار 
مي گيرد. والديمير پوتين از آغاز همكاري رسمي 
ايران در مناس��بات اقتصادي با اتحاديه اوراسيا 
استقبال و آن را زمينه س��از همگرايي و توسعه 
بيش��تر منطقه اي دانست. روس��اي جمهوري 
اسالمي ايران و روس��يه در اين ديدار همچنين 
بر تقويت بيش از پيش روابط تهران – مسكو در 
همه حوزه هاي مورد عالقه تاكيد و در خصوص 
طرح ارايه شده رييس جمهور كشورمان در سفر 
اخير به س��ازمان ملل موس��وم به »ابتكار صلح 

هرمز« گفت وگوكردند.

گفت وگوي ايران و روسيه 
درباره ابتكار »صلح هرمز«

اخبار

رييس دفتر سياسي حزب اعتماد ملي با بيان اينكه 
رفتار خالف ادب حتي با دشمن در فرهنگ ديني ما 
ممنوع است، مي گويد: افرادي كه دچار عدم تعادل 
در زمينه اعتقادي يا روان شناس��ي بوده و آموزش 
نديده اند كه تعادل را رعايت كنند، توسط صاحبان 
منافع كه در پشت پرده هستند، شناسايي و جذب 
جريان افراطي مي شوند.  سيدرحيم ابوالحسني در 
گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: صاحبان منافع چون 
مي دانند از مس��ير عقالنيت و با استدالل به منافع 
نامشروع خود نمي رس��ند، رفتارهاي خالف ادب را 
انجام مي دهند تا افرادي كه آب��رو دارند در برابر آنها 
عقب نش��يني كرده و ميدان براي تاخت و تازشان 
باز ش��ود. اين فعال سياس��ي تصريح كرد: در حالي 
كه در فرهنگ ديني ما كه پشتوانه انقالب اسالمي 
اس��ت، رفتار خ��الف ادب حتي با دش��من ممنوع 
است چه برس��د به رقيب. ما هيچگاه به ياد نداريم 
كه امام خميني )ره( نسبت به دشمنان خالف ادب 
صحبت كرده باشند. ابوالحسني در پايان با اشاره به 
درگيري پژمان فر با الريجاني در صحن علني مجلس 
خاطرنش��ان كرد: جريان تندرويي كه احمدي نژاد 
آغاز كرد، ابتدا به آيت اهلل هاشمي حمله كرد و اكنون 
به خانواده الريجاني حمله مي كند. جريان سياسي 
پژمان فر مش��خص اس��ت. جبهه پايداري در حال 
حاضر در رقاب��ت با علي الريجاني ب��وده و به دنبال 

حذف او از صحنه سياسي است. 

جريان افراطي دنبال 
عقب راندن افراد آبرودار است

جهان

سنا استيضاح ترامپ را 
بررسي مي كند
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رييس س��تادكل نيروهاي مس��لح با بيان اينكه ما به 
ارتش مردم��ي يمن كمك هاي مستش��اري و فكري 
مي كنيم مسوول اين كار را سپاه عنوان كرد و گفت: تا 
آخر كنار مردم يمن مي ايستيم تا اين تجاوز را از خود 
دور كنند. به گزارش تس��نيم، سردار سرلشكر محمد 
باقري طي گفت وگ��و با ش��بكه تلويزيوني فونيكس 
چين درباره س��طح همكاري هاي نظامي دو كشور، با 
بيان اينكه اين روابط در حال توسعه و گسترش است، 
اظهار داشت: با امضاي سندهاي همكاري و تحويل آن 
از طريق وزير امور خارجه كشورمان به مقامات چيني 
و اج��راي توافقات راهبردي، س��طح همكاري هاي دو 
كشور بيشتر نيز خواهد ش��د. وي اضافه كرد: ما براي 
اولين ب��ار از ارتش چين براي حض��ور در يك رزمايش 
مشترك با ايران و روس��يه كه در ماه دسامبر در شمال 
اقيانوس هند و جنوب درياي عمان برگزار خواهد شد 

دعوت كرديم و ارتش چين نيز با قب��ول اين دعوت و 
برنامه اعزام ناو، در آن حضور پيدا خواهد كرد. سرلشكر 
باقري تصريح كرد: ايران و چين با ايجاد كميته مشترك 
دفاعي در جهت توسعه همكاري هاي تحقيقاتي و توليد 
محصوالت گام هاي بلندتري بر خواهند داشت و ما يك 
كميته مشترك نظامي نيز به منظور هماهنگ كردن 
فعاليت هاي نظامي و توس��عه اي��ن فعاليت ها مثاًل در 
بحث هاي رزمايش، آموزش و... داريم. رييس ستادكل 
نيروهاي مسلح در بخش ديگري از اين گفت وگو درباره 
مسائل منطقه خليج فارس و احتمال جنگ و درگيري 
در اين منطقه اظهار داشت: در خليج فارس ما بيش از 
همه خواهان امنيت هستيم و عالقه اي به درگير شدن 
در هيچ جنگي نداريم اما در عين حال، قدرتمندانه در 
برابر هر نيت و اقدامي كه بخواهد امنيت اين منطقه را به 

خطر بيندازد مي ايستيم.

همكاري هاي نظامي ايران و چين گسترش مي يابد

دفاعي

 صفحه 3 
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سخنگوي  قوه قضاييه  اعالم كرد

چرا با وجود افق تاريك رابطه اقتصادي ايران و امريكا،  واردات محصوالت امريكايي بيشتر شده است

آخرين اخبار از برخورد با 
فساددر قوه قضاييه

دوسناريويمقابلهباتحريمها
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سامانهپيامكيروزنامهتعادل

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

بهشماره30005320دردسترسشماست

 مردم فرار مالياتي پزشكان
را گزارش دهند

نماينده مردم ته��ران در مجلس دهم با اش��اره به 
تخلفات مالياتي برخي مراك��ز درماني تاكيد كرد: 
مردم فرار مالياتي پزشكان را گزارش دهند. سيده 
فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به تالش 
برخي مراكز درماني و درمانگاه ها براي فرار مالياتي 
گفت: با توج��ه به مصوبه اي كه ما در كميس��يون 
تلفيق در خصوص ماليات پزش��كان داشتيم و با 
توجه به آماري كه مرك��ز پژوهش ها در خصوص 
فرار مالياتي پزشكان ارايه كرده بود، ما پزشكان را 
ملزم كرده بوديم كه حتما از دس��تگاه كارتخوان 
اس��تفاده كنند. وي افزود: ولي متاسفانه بر اساس 
گزارش هايي كه ارايه ش��ده برخ��ي درمانگاه ها و 
كلينيك هاي درماني كارتخ��وان نصب مي كنند 
ولي به مراجعه كنن��ده مي گويند كه از دس��تگاه 
خودپرداز پول نقد دريافت ك��رده و هزينه درماني 
را به صورت نقد پرداخت كند. اين خود يك تخلف 
اس��ت، هنگامي كه بازرس مراجعه مي كند شاهد 
دستگاه كارتخوان است ولي اين درحالي است كه 
به مراجعه كننده ها مي گويند از دستگاه خودپرداز 
نزديك به آن محل پول دريافت كرده و هزينه را به 

صورت نقد به آن درمانگاه بپردازند. 



روي موج خبر

   از ح�ل و فص�ل اختالفات با عربس�تان 
استقبال مي كنيم؛ ايرنا|

علي الريجاني رييس مجلس در گفت وگو با شبكه 
قطري الجزيره با بيان اينكه درهاي ايران به روي 
عربستان باز اس��ت،افزود كه از حل اختالف ها با 
رياض از طريق گفت وگو حمايت مي كنيم چون 
اين گفت وگو مشكالت امنيتي و سياسي منطقه 

را حل خواهد كرد.
در اين گفت وگو كه الجزي��ره خالصه اي از آن را 
منتشر كرد، الريجاني افزود: از اظهارات محمد 
بن سلمان وليعهد عربستان درباره حل و فصل 
اختالف ها از طريق گفت وگو با تهران اس��تقبال 
مي كنيم. گفت وگوي ايراني -سعودي بسياري از 
مشكالت امنيتي و سياسي منطقه را حل خواهد 
كرد. رييس مجلس اضافه كرد كه كش��ورهاي 
منطقه را به تشكيل يك ائتالف جمعي ويژه در 
منطقه خليج فارس با مشاركت همه كشورهاي 

حاشيه آن دعوت مي كنيم. 

   تغيير لحن بن س�لمان در قب�ال ايران؛ 
ايسنا|

يك روزنامه فرامنطقه اي با اشاره به اينكه محمد 
بن س��لمان از هم پيمانان غربي و امريكا نااميد 
 شده و به اين نتيجه رس��يده كه هدف آنها تنها 
باج خواهي است، لحن خود در قبال ايران را تغيير 
داده و به صلح و كاهش تنش متمايل شده است.

روزنام��ه فرامنطق��ه اي راي الي��وم در تحليلي 
نوش��ت: هركس جزييات مصاحب��ه محمد بن 
سلمان، وليعهد عربستان با شبكه امريكايي سي 
ب��ي اس را دنبال كرده باش��د متوجه تغييرات و 
تحوالت عربس��تان و منطقه خواهد ش��د؛ تمام 
محاسبات وليعهد سعودي مبني بر حمله امريكا 
 و اسراييل به ايران با شكست مواجه شده و براي 
بن سلمان ثابت شد كه ترامپ ايران را وسيله اي 
براي ترساندن عربستان قرار داده است تا بتواند 
 بطور مس��تقيم يا از طريق فروش س��الح از آنها

 باج خواهي كند.

   بررس�ي طرح تش�كيل وزارت تجارت و 
خدمات بازرگاني در شوراي نگهبان؛ تعادل|

سخنگوي شوراي نگهبان در صفحه اينستاگرام 
خود، از بررس��ي طرح تشكيل وزارت بازرگاني و 
اليحه اصالح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در 

جلسه روز چهارشنبه شوراي نگهبان خبر داد.
عباسعلي كدخدايي در اينستاگرام نوشت: شوراي 
نگهبان روز )چهارشنبه( ۱۰مهرماه جلسه دارد 
كه قرار است در اين جلسه اليحه تاسيس صندوق 
بيمه همگاني حوادث طبيعي، طرح استفساريه 
بند )ه�( تبصره )۱( قانون بودجه س��ال ۱۳۹۸ 
كل كشور، طرح اصالح موادي از قانون آيين نامه 
داخلي مجلس و اليحه اصالح قانون تعيين تكليف 
تابعيت فرزندان حاص��ل از ازدواج زنان ايراني با 
مردان خارجي را بررس��ي كند. وي ادامه داد: در 
جلسه فرداي شوراي نگهبان همچنين قرار است 

طرح تشكيل وزارت بازرگاني بررسي شود.

   پيشنهاد نام گذاري روز اول ماه صفر به نام 
»منع خشونت عليه زنان«؛ ايرنا|

اعضاي فراكسيون زنان مجلس در نامه اي خطاب 
به »سيد عباس صالحي« وزير فرهنگ و ارشاد از 
وي خواستند تا روز اول ماه صفر )روز ورود حضرت 
زينب)س( به شام( به عنوان روز »منع خشونت 
عليه زنان« نام گذاري شود. سيده فاطمه ذوالقدر، 
س��يده فاطمه حس��يني، پروانه ماف��ي، پروانه 
سلحشوري، سهيال جلودارزاده، فاطمه سعيدي، 
ناهيد تاج الدين، طيبه سياوش��ي شاه عنايتي، 
سيده حميده زرآبادي، فريده اوالدقباد، خديجه 
ربيعي فرادنبه، معصومه آقاپور عليشاهي، سميه 
محمودي، سكينه الماسي و هاجر چناراني اين 

نامه را امضا كرده اند.

   س�رقت از منزل نماينده مجلس در حال 
بررسي است؛ ميزان|

دادس��تان عمومي و انقالب تهران اعالم كرد كه 
موضوع سرقت از منزل يك نماينده مجلس در 
پايتخت در حال بررسي است. علي القاصي مهر 
ديروز در حاشيه اجراي طرح رعد ۲۹ پليس تهران 
بزرگ در جمع خبرن��گاران درباره جزييات اين 
پرونده تصريح كرد: هيچ ادعايي تاكنون در اين 
پرونده تاييد نشده است. وي با بيان اينكه رويكرد 
دس��تگاه قضايي در اين بخ��ش برخورد قاطع و 
سريع با افرادي است كه با دستبرد به اموال مردم 
اين امنيت را به مخاطره مي اندازند، گفت: براي 
برخورد با اين دسته از مجرمان و متهمان دستگير 
ش��ده در دادس��راها، ش��عب ويژه اي را تشكيل 
داده ايم و به پرونده اين افراد در كوتاه ترين زمان 

رسيدگي مي شود.

   اتحادي�ه اقتص�ادي اوراس�يا فرصت�ي 
تاريخي است؛ تعادل|

س��فير ايران در فدراسيون روسيه اعالم كرد: در 
صورت برنامه ريزي صحي��ح، اتحاديه اقتصادي 
اوراس��يا فرصتي تاريخي براي افزايش صادرات 
كشورمان به 6 كش��ور منطقه را فراهم مي كند. 
مهدي س��نايي ديروز همزمان با س��فر حسن 
روحاني به ارمنس��تان براي شركت در اجالس 
سران اتحاديه اقتصادي اوراس��يا در يك رشته 
توييت نوش��ت: موافقتنامه منطقه تجاري آزاد 
ميان ايران و اوراسيا پس از سه سال مذاكره فشرده 
ايران با دبيرخانه اين اتحاديه در مس��كو حاصل 
شد. سنايي افزود: اجراي موافقنامه منطقه آزاد 
تجاري ميان ايران و اوراسيا در آبان ماه و كاهش 
تعرفه بر ۵٠٠ قلم كاالي صادرات��ي از ايران، در 
صورت برنامه ريزي صحيح، فرصتي تاريخي براي 
افزايش صادرات كشورمان به 6 كشور منطقه را 

فراهم مي آورد.

ايران2

سخنگوي قوه قضاييه اعالم كرد

 ۱۷ نفر از جمله دو  قاضي بازداشت  شدند

آخريناخبارازبرخوردبافساددرقوهقضاييه
گروه ايران|

بع��د از يك هفته پر از خبر و ماج��را در حوزه حقوقي و 
قضايي كشور، سخنگوي دستگاه قضا به ميان خبرنگاران 
آمد و در خصوص مهم ترين اخبار قضايي كشور سخن 
گفت. از ماجراي اعترافات اكبر طبري معاون قوه قضاييه 
تا بازداش��ت بيش از ۱7قاضي متخل��ف و از جزييات 
سرقت از خانه يكي از نمايندگان تا حكم نهايي پرونده 
حسين فريدون و...از جمله مهم ترين موضوعاتي بودند 
كه اسماعيلي موضع رسمي دستگاه قضا درباره آنها را 
تشريح كرد. سخنگوي قوه قضاييه همچنين از تهيه ۱۵ 
اليحه و دستورالعمل مورد نياز قوه قضاييه در ۵ ماه اخير 
خبر داد. غالمحسين اسماعيلي در يازدهمين نشست 
خبري خود با اشاره به برنامه هاي دستگاه قضا براي پايش 
حقوقي قوانين و مقررات گفت: در دوره جديد قوه قضاييه 
در جهت تامين و اصالح قوانين و مقررات مورد نياز يكي 
از معاونت هاي فعال اين قوه، معاونت حقوقي بوده است 
كه اين معاونت در ۵ ماه اخير سال جاري تاكنون با بسيج 
همه امكانات و بهره گيري از چهره هاي علمي ۱۵ اليحه 
و دس��تورالعمل مورد نياز تهيه و تدوين كرده كه آيين 
نامه ها به تصويب رسيده و ابالغ شده است. سخنگوي 
قوه قضايي��ه افزود: برخ��ي از لوايح مه��م مثل اليحه 
امنيت بانوان، اليحه ثبت شركت ها و اليحه موسسات 
غيرتجاري و اليحه اداره و بهره برداري از آپارتمان ها در 
قوه كارشان به اتمام رسيده و به دولت ارسال شده است.

  توضيح اس�ماعيلي درباره پرونده بازپرس 
فيلتركننده  تلگرام

يكي از مهم ترين اخبار قضايي كش��ورمان مربوط به 
تصميماتي اس��ت كه در خصوص مقابله با مفاس��د 
اقتصادي در درون و بيرون دستگاه قضا در حال انجام 
اس��ت، اسماعيلي درپاسخ به س��والي درباره صحت و 
سقم و علت بازداشت بازپرس سابق دادسراي فرهنگ 
و رس��انه كه در فيلترينگ تلگرام نقش داشته است، 
گفت: موضوعات را نبايد پيوند دهيم. كسي ممكن است 
هزاران اقدام خوب داشته باشد و ما آن را ارج مي نهيم 
اما اگر خطايي مرتكب شود حتما به خطا و اتهام او بايد 
رسيدگي ش��ود. اين موضوع ربطي به اينكه قبال چه 
احكامي ايشان صادر كرده اس��ت ندارد. در پرونده اي 
كه قبال مورد بحث شده درارتباط با پيگيري عناصري 
كه در داخل قوه قضاييه تحت تعقيب قرار گرفتند، دو 
نفر از قضات كه يكي از قضات ش��اغل و يكي هم  اخيرا 
بازنشسته شده بود تا امروز بازداشت شده اند. پرونده در 
مرحله تحقيقات مقدماتي است و با تكميل تحقيقات 
ممكن است افراد ديگري هم تحت تعقيب قرار گيرند. 
وي درباره علت بازداشت او گفت: اين موضوع به پرونده 

خاصي كه قبال بحث شده بود مرتبط است.

  درباره سرقت از منزل يك نماينده واقعيت را 
نمي دانيم

سخنگوي قوه قضاييه گفت: اينكه سارق از محل سرقت چه 
اموالي برده را مالباخته اعالم مي كند. بعد كه دزد دستگير شد 
صحتش بررسي مي شود. واقعيت امر چه بوده را نمي دانيم 
اما اين نماينده محترم خودشان اعالم كردند چنين اقالمي 
در منزل من وجود نداش��ته وقتي خود مالباخته ادعايي 
ندارد ما چه بگوييم. اس��ماعيلي با بيان اينكه ما در س��ال 
جديد امالكي را توانستيم از دست افراد بگيريم، اظهار كرد: 
اراضي ٨٥ هزار متري در شهرك غرب كه دوستان وزارت 
اطالعات همكاري كردن��د و با راي قاضي و با ارزش ٥ هزار 
ميليارد تومان به شهرداري بازگشت و اسناد آن ظرف امروز 
و فردا در ٦٠ هزار متر صادر مي شود. سخنگوي دستگاه قضا 
گفت: در پرونده ديگري در اراضي سنگان ٧١ هكتار از اراضي 
دولتي را از زمين خواران مسترد كرديم. در منطقه ١٨، ٥٠ 
هكتار رفع تصرف شد. پالك ٧٩ سوهانك با مساحت ٧١ 
هكتار در اختيار شهرداري قرار گرفت. در شميرانات ١.٥ 
هكتار تحويل اداره منابع طبيعي شد. در حاشيه بلوار آفريقا 
٣٦٠٠ متر زمين تحويل شهرداري تهران شد. وي ادامه داد: 
در چيتگر ١.٣ هكتار تحويل شهرداري شد و در ٣٥ مورد 
استرداد امالك را به جهاد، اوقاف و ساير بخش ها داشتيم 

كه مجموع ارزش ريالي آن بالغ بر ١٠ هزار ميليارد تومان 
صرفا در استان تهران است و تا االن در ساير استان ها ١٦٧ 
هزار هكتار از زمين خواران مسترد شده است. اينها اموالي 
است كه با تالش دستگاه قضايي به نهادهاي متولي تحويل 
داده شد. اسماعيلي با بيان اينكه »احكام برخي جواسيسي 
كه در گذش��ته اعالم كردم نهايي شده« گفت: آقاي علي 
نفريه به دليل جاسوسي به نفع سرويس اطالعاتي امريكا 
به ١٠ سال حبس، محمدامين نسب براي جاسوسي براي 
انگليس به ١٠ س��ال حبس، محمدعل��ي باباپور به دليل 
جاسوسي براي امريكا به ١٠ سال حبس و فرد ديگري به 
جرم جاسوسي براي امريكا به اعدام محكوم شده كه پرونده 
به ديوان عالي كشور ارس��ال شده است. وي سپس يادآور 
شد: يكي از س��ركرده هاي باندهاي مواد مخدر نيز كه به 
تنهايي ١٠٦٢ كيلو مورفين و ٤ تن ترياك حمل كرده و به 
مجازات اعدام محكوم شده و پرونده براي ديوان عالي كشور 

ارسال شده است.

  ماجراي اعترافات اكبر طبري
موضوع مهم ديگري كه طي هفته هاي اخير باعث به 
وجود آمدن دامنه وسيعي از تحليل ها و گمانه زني ها 
ش��ده؛ مربوط به دس��تگيري اكبر طبري اس��ت كه 

س��خنگوي قوه قضاييه در پاسخ به س��والي مبني بر 
اينكه اخيرا اخب��ار مختلفي درب��اره اعترافات »اكبر 
طبري« منتشر مي شود كه شامل اتهاماتي عليه برخي 
مس��ووالن قوه قضاييه اس��ت، بفرماييد آيا اين اخبار 
صحت دارد و پرونده طبري به كجا رسيد؟ گفت: ما در 
اين پرونده نيز مانند ساير پرونده ها به لحاظ مالحظات 
قانوني اطالع رساني را از محتواي پرونده انجام نداديم، 
منتها از اين خأل ايجاد شده برخي سوءاستفاده كردند 
و موضوعاتي را به عنوان اعترافات متهم يا متهمان اين 
پرونده منتشر كردند كه اين موضوعات و اين اعترافات 
ادعايي مورد تاييد ما نيست. اسماعيلي افزود: رسيدگي 
قضايي خود را بالدرنگ و بدون مالحظه اين و آن انجام 
مي دهيم و در همه پرونده ه��ا نيز از جمله اين پرونده 
كه من در سوال اول هم به نوعي پاسخ دادم كه در اين 
پرونده ۱7 نفر را بازداشت كرده ايم. همانطور كه اشاره 
كردم ۲ نفر هم از قضات هستند كه يك نفر قاضي شاغل 
و يك نفر هم قاضي بازنشسته است. فعال عدد متهمان 
اين است و در آينده ممكن است به عدد متهمان اضافه 
شود، كما اينكه ممكن است از برخي از افراد رفع اتهام 
ش��ود و پرونده مسير رس��يدگي خود را در چارچوب 

ضوابط و مقررات قانوني طي مي كند.

  صدور حكم حسين فريدون
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني 
بر آخرين وضعيت پرونده »حسين فريدون«، گفت: در 
مورد خود آقاي »حس��ين فريدون«، 7 سال حبسي كه 
دادگاه بدوي تعيين كرده بود به ۵ س��ال تقليل داده؛ اما 
بقيه مجازات هاي وي يعني جزاي نقدي و آن مبلغي كه 
به عنوان رشوه مطرح بود )۳۱ ميليارد وخرده اي( را بايد 
بپردازد. در مورد يك نفر از متهمان، دادگاه راي برائت صادر 
كرده و در مورد يكي از بانوان كه دادگاه بدوي دو س��وم از 
مجازاتش را تعليق كرده بود و بايد يك سوم اجرا مي شد، 
دادگاه تجديد نظر يك سوم باقي مانده را نيز تعليق كرده 
است. اسماعيلي در پاسخ به سوالي در مورد جرم حسين 
فريدون، اخذ رش��وه را مورد اشاره قرار داد. اسماعيلي در 
پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت دستور رييس قوه 
قضاييه مبني بر تجديدنظر در حكم كارگران بازداش��ت 
شده هفت تپه اظهار كرد: دادگاه بدوي راي داده و ظرف 
٢٠ روز حكم به دادگاه تجديد نظر ارس��ال مي شود و اين 
فرصت قابل اغماض نيست؛ اما مي دانيد كه به علت كثرت 
پرونده زمان طوالني در نظر گرفته مي شود اما در رابطه با 
اين پرونده به محض وصول پرونده، دادگاه تجديدنظر هم 
خارج از نوبت اقدام خواهد كرد و هم سياست رييس قوه 

قضاييه اعمال خواهد شد.
وي افزود: بايد بين كساني كه كارگر هستند و عده اي كه سر 
سفره كارگران نشستند تفاوت قائل شد. در اين بازه مالقات 
مستقيم صورت نگرفته است اما به طرق مختلف از طريق 
نمايندگان استان براي حل اين معضل اقداماتي شده است. 
اسماعيلي درباره پرونده زني كه در خصوص اسناد مربوط به 
وزارت نفت دستگير شده بود، گفت: امر كارشناسي بايد انجام 
مي شد، نتيجه كارشناسي واصل شده و رسيدگي دادگاه به 
اتمام رسيده است و ظرف چند روز آينده دادگاه راي خودش 
را در بخشي از پرونده صادر مي كند و امر رسيدگي در اين 
زمينه به پايان رسيده است. وي در پاسخ به سوالي درباره 
بحث تبادل زندانيان ايران و امريكا و اينكه در دس��تور كار 
است، گفت: ما بارها گفته ايم كه شرط و شروط نمي پذيريم 
و در شرايط مساوي و برابر حاضريم تصميم بگيريم. در اين 
صورت تصميم مي گيريم و موضوع تبادل زندانيان در شرايط 
تساوي قابليت بررسي دارد و االن موضوعي در دستور نيست. 
اسماعيلي در بخش ديگري از اين نشست درباره آراي جديد 
صادره در پرونده هاي اقتصادي، گفت: ايوب استاد كرمي به 
جرم مشاركت در اخالل نظام ارزي و پولي از طريق قاچاق 
عمده ارز به ۲۰ س��ال حبس، محروميت دايم از خدمات و 
مش��اغل دولتي و ۸۱ ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم 
ش��د. ولي حاكي پور به جرم مش��اركت در اخالل در نظام 
ارزي و پولي كشور به تحمل ۸ سال حبس، محروميت دايم 
از خدمات دولتي و پرداخت ۵ ميليون و ۱۰۰ هزار يورو در 

حق دولت محكوم شده است.

رييس جمهور در اجالس سران اتحاديه اقتصادي اوراسيا:

امضاءكنندگان برجام در راستاي اجرايي شدن آن اقدام كنند
رييس جمهوري ايران در ادامه برنامه هاي خود طي سفر 
به ارمنستان در اجالس سران اتحاديه اقتصادي اوراسيا 
سخنراني كرد. اظهاراتي كه بعد از ديدار با نخست وزير 
ارمنستان و ساير كشورهاي عضو اين بلوك اقتصادي 
بازتاب هاي فراواني در راسنه هاي بين المللي پيدا كرد. 

روحاني در اظهاراتش در اجالس اتحاديه سران اقتصادي 
اوراسيا در ابتداي سخنانش گفت: نظام جهاني بر پايه 
چندجانبه گرايي و همكاري هاي مشترك كليه اعضاي 
جامعه بين المللي استوار است و همه كشورها به حكم 
تعهد و مس��ووليت بين المللي خود و در راستاي حفظ 
صلح، امنيت، ثبات و نظم بين المللي، موظف به مقابله با 
يك جانبه گرايي هستند. رييس جمهوري تاكيد كرد: 
مقاومت و تقابل برخي از كش��ورها از جمله جمهوري 
اسالمي ايران با اقدامات  خصمانه  و يكجانبه گرايانه اياالت 
متحده امريكا، باعث مواجه شدن اين كشور با تحريم هاي 
شديد و غيرانساني شده است. امريكا در سال هاي اخير 
با اعم��ال رويكرد يكجانبه و بي توجه��ي به تعهدات، و 
توافقات بين المللي و زير پا گذاشتن موافقت نامه هاي 
دوجانبه، بس��ياري از كشورهاي ديگر از جمله؛ چين و 
روسيه، همچنين تعدادي از متحدين خود را هدف قرار 
داده است. به اعتقاد ما، جامعه بين المللي بايد با اتخاذ 
تصميمي قاطع و اقداماتي موث��ر با رويكرد خصمانه و 
يكجانب��ه گرايانه امريكا مقابله نماي��د. اقدامات قهري 
امريكا و استفاده از دالر به عنوان يك سالح، به تروريسم 
اقتصادي منجر خواهد  شد و زندگي مردم عادي را هدف 
قرار خواهد داد. روحاني در ادامه خظاب به امضاكنندگان 
برجام گفت: حضار گرامي؛ اجراي برجام به عنوان الگوي 
كارآمدي از موفقيت ديپلماسي چندجانبه براي حل و 
فصل مسائل بين المللي، مستلزم اجراي كامل تعهدات 
متقابل از سوي همه امضاكنندگان آن است و كليه اعضاء 
سازمان ملل، متعهد به رعايت و نيز حمايت از اجراي مفاد 

آن هستند. جمهوري اسالمي  از امضاءكنندگان توافق 
برجام انتظار دارد در راس��تاي اجرايي ش��دن آن اقدام 
نمايند و در شرايط حساس كنوني عالوه بر نقش اعضاي 
باقي مانده در برجام، حمايت ساير كشورها از اين دستاورد 
چندجانبه جهت حفظ و ارتقاي همكاري ها، امنيت و 
ثبات منطقه اي و بين المللي ضروري است.  روحاني گفت: 
متأسفانه در نتيجه اقدامات مخرب امريكا، امروزه شاهد 
ايجاد مشكالت فراوان در روابط اقتصادي كشورها، رشد 
روزافزون فقر، ناامني، مهاجرت و كاهش رشد اقتصادي 
در جهان هس��تيم و اس��تمرار اين فض��اي تنش آلود، 
لطمات غيرقابل جبراني را به دنبال خواهد داش��ت. در 
چنين فضاي توام ب��ا بيم و نااميدي در نظام بين الملل، 
الجرم نيازمند همكاري هاي اقتص��ادي چندجانبه و 
منطقه اي به موازات چندجانبه گرايي در نظام بين الملل 
هستيم. بنابراين همكاري جمعي و منطقه اي در قالب 
اتحاديه هاي اقتصادي، تجاري و سياسي  مانند اتحاديه 
 اقتصادي  اورآس��يا، س��ازمان  همكاري هاي اقتصادي 
)اكو(، سازمان همكاري شانگهاي و مجمع گفت وگوي 
آسيايي )ACD( به عنوان مهم ترين ابزارها در همگرايي 
اقتصادي- سياسي منطقه اي مورد حمايت جمهوري 

اسالمي ايران است.

  تالش براي صلح در منطقه
رييس جمهوري تاكيد كرد: سياست ايران حفظ صلح 
و ثبات در منطقه و از جمله خليج فارس و تأمين آزادي 
و امنيت كشتي راني در تنگه هرمز است. حوادث اخير، 
اين امنيت را به ش��كل جدي در معرض خطر قرار داده 
است. امنيت و صلح در خليج فارس، درياي عمان و تنگه 
هرمز با مشاركت كشورهاي اين منطقه تأمين مي شود و 
همان گونه كه در نشست ساالنه مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد مطرح كردم، همه كشورهايي كه از تحوالت 

خليج فارس و تنگه  هرمز متأثر مي ش��وند به »ائتالف 
 Hormoz Peace»اميد« يعني »ابتكار صلح هرمز
Endeavor دعوت مي كنم. هدف اين ائتالف ارتقاي 
صلح، ثبات، پيشرفت و رفاه كليه ساكنان تنگه هرمز و 
تفاهم متقابل و روابط صلح آميز و دوستانه ميان ايشان 
است. اين ابتكار حوزه هاي مختلف همكاري مانند تأمين 
همگاني امنيت انرژي، آزادي كشتي راني و انتقال آزادانه 
نفت و ساير منابع نسبت به كشورهاي حوزه تنگه هرمز و 

فراتر از آن را در برمي گيرد.
رييس جمهوري افزود: اراده ايران متنوع س��ازي روابط 
اقتص��ادي خود و تكيه ب��ر اصول اقتص��اد مقاومتي و 
همكاري ه��اي فعال تر منطقه اي- بين المللي اس��ت. 
امضاي موافقت نامه تجاري جمهوري اسالمي ايران و 
اتحاديه اقتصادي اورآسيا، بيانگر ديدگاه جامع و سازنده 
ايران، همراه با اراده سياس��ي قوي در كمك به توسعه 
روابط اقتصادي- تجاري چندجانبه و منطقه اي است. 
اجرايي ش��دن موافقت نامه في مابين قدمي در مسير 

تقويت ساختارهاي تجاري چندجانبه تلقي مي شود.
موقعيت جغرافيايي ايران امكان اتصال ترانزيتي قاره هاي 
اروپا و آسيا و كشورهاي مختلف در غرب، شرق، شمال 
و جنوب را به همديگر فراهم مي كند. ما عالقه منديم از 
اين موهبت براي كمك به توسعه پايدار و رشد كشورمان 
و همگرايي اقتصادي ساير كشورهاي منطقه به بهترين 
نحو استفاده كنيم. در همين راستا با سرمايه گذاري هاي 
عظي��م، كريدورهاي مختل��ف ج��اده اي و ريلي براي 
تسهيل حمل و نقل ترانزيتي طراحي و اجرا شده اند كه 
از آن جمله مي توان به كريدور شمال – جنوب، كريدور 
خليج فارس- درياي سياه، كريدور پيش بيني شده در 
موافقت نامه عشق آباد، كريدورهاي جاده اي و ريلي اكو 
و همچنين كريدورهاي هوايي اشاره نمود. بنادر متعدد 
ايران در درياي خزر، خليج فارس و حاشيه اقيانوس هند 

)به  ويژه چابهار(، شبكه هاي جاده اي و ريلي و آسمان امن 
ايران، امكان اتصال كشورهاي همسايه به همديگر و به 

ساير قاره ها را فراهم مي كند. 
روحاني گفت: اتحاديه گمركي اورآسيا زماني مي تواند 
ظرفيت هاي خود را تحقق ببخشد كه در حوزه راهبردي 
حمل و نقل نيز به سمت همگرايي حركت نمايد، لذا 
پيشنهاد مي شود كشورهاي عضو اين اتحاديه با تدوين 
راهبرد تس��هيل ترانزيت اورآس��يا، رويه ها و مقررات 
ترانزيت، تردد متصديان حمل و نقل و وس��ايل نقليه 
باري و مس��افري به قلمروهاي همديگ��ر را از طريق 
طراحي  و اجراي راهكارهاي هوشمندانه تسهيل نموده 
و موانع را براي مبادالت بيشتر و روان تر به حداقل ممكن 

كاهش دهند.

  استفاده از ظرفيت هاي مشترك
او خاطرنش��ان كرد: ايران ظرفيت ها و زيرساخت هاي 
گس��ترده اي در مناط��ق آزاد تجاري، صنعت��ي و ويژه 
اقتصادي به  ويژه در جنوب ش��امل منطقه آزاد چابهار 
و ش��مال كشور ش��امل اميرآباد در اس��تان مازندران، 
انزلي در اس��تان گيالن و منطقه آزاد تج��اري ارس در 

آذربايجان شرقي ايجاد نموده و آماده ارايه تسهيالت و 
امكاناتي ارزشمند براي گسترش همكاري هاي تجاري 
با اتحاديه اقتصادي اورآسياس��ت. به همين مناسبت 
از س��رمايه گذاران اتحاديه اقتصادي اورآس��يا دعوت 
مي نمايم از توانمندي هاي مذكور براي توسعه مناسبات 

في مابين استفاده كنند.
رييس جمهوري همچنين با ش��ااره ب��ه ظرفيت هاي 
اقتصادي ايران گف��ت: ايران با تصوي��ب و الزم االجرا 
نمودن يك��ي از جامع ترين قوانين تش��ويق و حمايت 
از س��رمايه گذاري خارج��ي، آمادگ��ي دارد ميزب��ان 
سرمايه گذاران و كارآفرينان اتحاديه اقتصادي اورآسيا 
و برگزاري نشس��ت هاي فرصت هاي س��رمايه گذاري 
درآينده نزديك باشد. در اين  راستا از هرگونه  همكاري  
با  كش��ورهاي  عضو اتحاديه  اورآسيا در حوزه هاي مالي 
 و بانكي و سرمايه گذاري به ويژه از طريق مكانيزم هاي 
جدي��د و موثر اس��تقبال نموده و پيش��نهاد مي نمايم 
كارگروه ويژه اي جهت اجرايي  نمودن ايده فرصت هاي 
س��رمايه گذاري مش��ترك در حوزه اوراسيايي توسط 
نمايندگان  محترم دولت هاي عضو اتحاديه  و جمهوري  

اسالمي ايران تشكيل شود.
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چهره ها

حصارها برابر اراده سپاه كارايي ندارد
فرمانده نيروي قدس سپاه با بيان اينكه امروز 
حصارها برابر اراده سپاه اعتبار و كارايي ندارند، 
گفت: سپاه هيمنه بزرگ ترين و مجهزترين 
ارت��ش دنيا يعني ارتش امريكا را شكس��ت و 
پوش��الي بودن آن را به جهانيان نشان داد. به 
گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار قاسم 
سليماني در بيست و سومين مجمع سراسري 
فرماندهان سپاه اظهار داشت: اين نهاد انقالبي و مردمي به اعتبار هويت و 
پيشينه تاريخي و انقالبي خود، از پايبندي به ارزش ها و آرمان هاي ديني 

و اخالقي فاصله نگرفته و روز به روز بايد به تقويت و تعميق رفتار ديني و 
ارزشمدار بينديشيد. سرلشكر سليماني شهيدان همت، باكري، خرازي، 
باقري، زين الدين و كاظمي را از جمله تربيت يافتگان س��پاه برشمرد و 
خاطرنشان كرد: سپاه به بركت اين سرمايه هاي جاودانه و برخورداري از 
خيل عظيم شهداي زنده مي داند. وي در ادامه تصريح كرد: سپاه به بركت 
هوش��مندي و هوشياري و پشتوانه مردمي و تبعيت از ولي فقيه طي 4۰ 
سال گذشته از متن بحران ها ي سخت و تاريك فراروي انقالب اسالمي 
با س��ربلندي و عزت عبور كرده و فرصت هاي مهم و بزرگي را براي پيش 

روندگي انقالب و پيشرفت كشور ايجاد كرده است. 

دستگاه ها از اتصال به يكديگر و ارايه اطالعات امساك نكنند
رييس قوه قضاييه بر ضرورت تعامل و همكاري 
جدي دستگاه ها و خودداري از امساك براي 
اتصال و ارايه اطالعات به يكديگر تاكيد كرد. 
به گزارش مهر، حجت االس��الم سيد ابراهيم 
رييسي در جلسه ش��وراي راهبري دادرسي 
الكترونيك��ي، اس��اس ش��كل گيري دولت 
الكتروني��ك را منوط به تعام��ل و همكاري 
جدي دستگاه ها با يكديگر دانست و تصريح كرد: همكاري دستگاه ها در 
جهت ش��كل گيري دولت الكترونيك، عالوه بر تسهيل امور و دسترسي 

آسان همگان به عدالت، موجب مي شود كه متجاسران به قانون نتوانند 
ميدان بيابند و با تسلط دستگاه ها به اطالعات و تبادل داده ها با يكديگر، 
مانع از تشكيل حياط خلوت و فرصت هاي مجرمانه براي افراد قانون گريز 
مي شود. رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه راهكار پيشرفت كشور تعامل 
و همكاري نهادها و دستگاه هاي گوناگون با يكديگر است افزود: متاسفانه 
دستگاه ها در ارايه اطالعات به يكديگر امساك مي كنند و اين روحيه، مانع 
از شكل گيري دولت الكترونيك مي شود. لذا بايد در جهت نهادينه سازي 
فرهنگ اتصال دستگاه ها به يكديگر و ارايه اطالعات به دستگاه هاي مربوط 

و مسوول تالش كرد. 



3 كالن

چرا با وجود افق تاريك رابطه اقتصادي ايران و امريكا،  واردات محصوالت امريكايي بيشتر شده است

اجراي ماليات بر ارزش افزوده عيار اقتصاد كشور را مشخص كرد

دو سناريوي مقابله با تحريم هاي امريكا
واردات كاال و خدم��ات از امريكا با وجود تحريم هاي 
اين كشور عليه ايران همواره جريان داشته است كه 
در اين بين واردات گسترده كاالهاي اساسي خوراكي 
از مبدأ امريكا يكي از رويدادهاي عجيب در سال هاي 
گذشته است؛ آمارها نش��ان مي دهد كه واردات اين 
كااله��ا پس از وضع مجدد تحريم ه��ا عليه ايران در 
دوره ترامپ نه تنها كاهش نيافته، بلكه به صورت قابل 

توجهي افزايش يافته است. 
در همين زمينه مجلس ش��وراي اس��امي طرحي 
داده كه به موجب آن واردات كاال از اياالت متحده را 
محدود كند. حاال سوال اين است كه چگونه مي توان 
ورورد كاال از امريكا را محدود كرد در حالي كه كشور 

آسيبي از آن نبيند.
به گ��زارش »تعادل«، اگرچه تنش ه��ا بين امريكا و 
ايران از زمان به قدرت رسيدن ترامپ افزايش يافته 
است، اما نگاه دقيق تر به داده هاي آماري امريكا نشان 
مي دهد كه با وجود نرخ نسبتا باثبات واردات امريكا 
از ايران از س��ال 2016 تاكنون، ص��ادرات امريكا به 
ايران كه از زمان توافق هسته اي در سال 2016 روند 
كاهشي داشته در سال گذشته، دچار يك چرخش 
شده و روند صعودي به خود گرفته است؛ اين گزاره، 
تناقض جدي با خروج ترامپ از توافق هسته اي دارد. 
در اين مدت، صادرات امريكا به ايران رش��د ناگهاني 

را شاهد بوده است.
 يك��ي از داليل مه��م اين روي��داد، تصميم چين به 
وضع تعرفه هاي تافي جويانه بر واردات محصوالت 
كش��اورزي از امريكا از جوالي 2018 بوده اس��ت. 
توضيح آن اين است كه حجم باالي صادرات امريكا به 
ايران در سال 2018 ناشي از جنگ تجاري بين چين 
و امريكا است؛ درنتيجه اين تقابل اقتصادي، دانه هاي 
روغني و دانه هاي سويا در بازار امريكا دچار مازاد شده 

و بخشي از اين مازاد به ايران صادر شده است.
 با وضع مجدد تحريم امريكا عليه ايران، چش��م انداز 
تجارت بين دو كشور منفي شده است، اما با وجود اين 
چشم انداز منفي، بعضي از كارشناسان معتقدند حتي 
زماني كه تنش ها بين واشنگتن و تهران زياد مي شود، 
باز هم عواملي وجود دارد كه باعث مي شود سطحي از 
تجارت بين ايران و امريكا حفظ شود؛ درحال حاضر 
مهم ترين دليل تجارت ايران و امريكا، جنگ تجاري 

بين امريكا و چين اس��ت. ارزش واردات مس��تقيم 
ايران در سال 1397 از امريكا حداقل 5 برابر افزايش 
يافته است.در همين راستا مجلس شوراي اسامي با 
عنوان اظهارنظر كارشناسي درباره: »طرح مقابله با 
تحريم هاي امريكا از طريق جايگزيني كاال و خدمات« 

ارايه كرده است كه مفاد طرح به اين شرح است: 
ماده واحده: دولت جمهوري اس��امي ايران موظف 
اس��ت هر ماه اقدام به تهيه فهرس��ت كليه كاالها و 
خدمات وارداتي مستقيم و غيرمس��تقيم از اياالت 
متحده امريكا كرده و طبق زمان بندي مشخص اقدام 
به حذف و جايگزيني اين اقام و خدمات از راه هاي 
جايگزين كند.درهمين زمين��ه مركز پژوهش هاي 
مجلس اق��دام به نقد و بررس��ي طرح پيش��نهادي 

كرده است.

در اين بخش آمده اس��ت: »طي سال 1397 واردات 
كاالهاي اساس��ي خوراكي، حجم قاب��ل توجهي از 
واردات ايران از مبدأ امريكا را به خود اختصاص داده 
اس��ت. واردات كاال و خدم��ات از امريكا ضمن آنكه 
نشان دهنده بي توجهي به سياست هاي ستيزه جويانه 
امريكا عليه ايران است، در صورتي كه شامل كاالهاي 
اساس��ي و خوراكي باش��د، باعث به خطر انداختن 

امنيت غذايي كشور مي شود. 
از اي��ن رو واردات كاال و خدم��ات از امري��كا )حتي 
در صورت پايين تر بودن قيمت تمام ش��ده نس��بت 
به واردات از س��اير كش��ورها )به هيچ وجه منطقي 
نيس��ت.(  در راس��تاي مقررات گذاري درخصوص 
واردات از اياالت متحده امريكا دو گزينه )س��ناريو(، 

قابل طرح است: 

    سناريوي اول
ايجاد ممنوعيت قانوني مصرح درخصوص واردات 
كاال از امري��كا، در قالب يك ماده واحده به گونه اي 
ك��ه واردات هرگونه كاال از اياالت متحده امريكا از 
طريق گمركات، بازارچه هاي مرزي و مناطق آزاد 
ممنوع ش��ود كه اين گزينه مزاي��ا و معايبي دارد. 
ايرادي كه ممكن اس��ت وارد ش��ود اين است كه 
برخي از كاالهاي وارداتي از امريكا، كاالهايي مانند 
تجهيزات پزشكي و داروهاي خاص وارداتي است 
كه منحصرا توس��ط امريكا توليد مي شود و مورد 

استفاده بيماران خاص است. 
همچني��ن برخي تجهي��زات يا كاالهاي��ي كه در 
كش��اورزي مورد اس��تفاده قرار مي گيرد يا لوازم 
يدكي با فناوري باال كه در انحصار اين كشور است. 

به همين جهت ارايه حكم كل��ي ممنوعيت براي 
كليه كاالهاي امريكايي ممكن است مشكاتي را 
ايجاد كند. به منظور كاهش آثار منفي احتمالِي اين 
ممنوعيت، مي توان اين گزينه را محدود به دولت و 

شركت هاي دولتي كرد.
شايان ذكر است كه بسياري از تجهيزات و كاالهاي 
وارداتي به ايران از مبدأ غيرامريكا، داراي سطحي 
از وابس��تگي به اقتصاد يا صنعت امريكا هس��تند. 
منع واردات غيرمس��تقيم از امري��كا، در صورتي 
كه به معن��اي منع واردات تجهيزات مش��تمل بر 
قطعات و مواد اوليه امريكايي باشد، مي تواند روابط 
اقتص��ادي ما را دچ��ار خدش��ه و محدوديت هاي 
خودس��اخته در تأمين تجهيزات مورد نياز صنايع 
ايجاد كند. لذا امريكا مشمول منع »از مبدأ« كاال 
و تجهي��زات از امريكا  همچني��ن واردات كاالها و 
تجهيزات »مس��تقيم« پيش��نهاد مي شود صرفا 

واردات قانوني شود.

    سناريوي دوم
به دولت اج��ازه داده ش��ود )يا مكلف ش��ود( كه 
محدوديت هاي غيرتعرفه اي براي واردات از اياالت 
متحده با تأكيد بر ش��ركت هاي خاص و همچنين 
واردات از كشورها يا شركت هايي كه به نحو موثري 
در اعمال تحريم عليه جمهوري اس��امي ايران با 
امريكا همكاري كرده، اعمال كند.مزيت اين گزينه 
اين اس��ت كه متناسب با ش��رايط مختلف، دولت 
مي تواند تصميم اتخاذ كند. البته در صورت انتخاب 
اين گزينه، ضروري است مجازات هاي متخلفين در 
متن قانون تعيين شود. به عنوان مثال »اشخاص 
حقيقي ي��ا حقوقي كه اقدام ب��ه واردات از اياالت 
متحده امريكا يا كشورهاي ذكر شده در صدر اين 
حكم كند، ضم��ن ممنوعي��ت از هرگونه فعاليت 
تجاري داخل��ي و خارجي، به جريمه اي تا دو برابر 

ارزش محموله وارداتي محكوم مي شوند.«
الزم به ذكر اس��ت كه ه��ر دو گزينه ف��وق، قابل 
پيگيري در قالب اصاح ط��رح »تنبيه و مجازات 
كش��ورهاي همكار امريكا در اعم��ال تحريم عليه 
ايران اس��ت و نيازي به تصويب قانون جديد وجود 

ندارد.«

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي 
با اش��اره به اينكه هيچ جاي دني��ا، معافيت هاي 
مالياتي مناطق آزاد، مادام العمر نيست، گفت: بعد 
از گذشت 11 سال معافيت مناطق آزاد، وقت آن 
رسيده تا اين قانون، در مناطق آزاد هم اجرا شود.

محمد مس��يحي معاون ماليات ب��ر ارزش افزوده 
س��ازمان ام��ور ماليات��ي گفت: برخ��اف برخي 
اظهارنظرها در هيچ جاي دنيا، معافيت هاي مالياتي 
مناط��ق آزاد، م��ادام العمر نيس��ت و معافيت ها، 
محدوديت زماني دارند. به اعتقاد من بعد از گذشت 
حدود 11س��ال معافيت مناطق آزاد از پرداخت 
ماليات بر ارزش افزوده و با توجه به ش��رايط فعلي 
اقتصادي كشور، وقت آن رسيده تا قانون ماليات بر 
 ارزش افزوده در مناطق آزاد مثل ساير نقاط كشور

 اجرا شود.
معاون مالي��ات ب��ر ارزش افزوده س��ازمان امور 
مالياتي، تصريح كرد: اساس��ًا معافيت جغرافيايي 
در حوزه ماليات بر ارزش افزوده سم است؛ فرض 
كنيد كااليي در يك منطقه آزاد، معاف از ماليات 
باش��د و با كمي فاصله، در سرزمين اصلي كاالي 
مشابه ش��امل پرداخت 9 درصد ماليات بر ارزش 
افزوده باش��د؛ چنين تفاوتي قابل قبول نيس��ت. 
چون ش��مول اين پايه مالياتي ب��ر كاال و خدمات 
است و امكان انتقال و اثرگذاري ناصواب در نظام 
اقتصادي كشور وجود دارد، لذا معافيت جغرافيايي 
براي پايه مالياتي مذكور، مش��كاتي را به دنبال 

خواهد داشت.

    مشوق هايي كه به مفاسد مالياتي در مناطق 
آزاد تبديل شدند

وي درب��اره وضعيت حاكم ب��ر مناطق آزاد، گفت: 
مفسده هاي زيادي در حوزه ماليات در مناطق آزاد 
گزارش مي شود، اين موضوع جاي نگراني از جنس 

سوءاستفاده از مشوق هاي مقرراتي دارد.
مس��يحي درباره نحوه اس��ترداد ماليات بر ارزش 
اف��زوده پرداختي حي��ن ورود كاال از س��رزمين 
اصل��ي ب��ه مناط��ق آزاد در اليح��ه پيش��نهادي 
دول��ت، گف��ت: اس��ترداد مالياتي ك��ه در اليحه 
پيش��نهادي دول��ت آم��ده، يعن��ي ورود كاال و 
س��رمايه ب��ه مناط��ق آزاد، از س��رزمين اصلي به 
منزله صادرات كاال به خارج از كش��ور تلقي شود؛ 
بنابراي��ن باي��د ميزان مالي��ات ب��ر ارزش افزوده 
 پرداخت��ي در س��رزمين اصل��ي ب��ه صاحب كاال

 بازگردانده شود.

    معافيت هاي مالياتي چگونه به فرار مالياتي 
منجر مي شود؟

مسيحي با اشاره به شكاف موجود بين ماليات مورد 
وصول سازمان امور مالياتي و ماليات بالقوه، تأكيد 
كرد: تفاوتي كه بين ماليات مورد وصول و پتانسيل 
وصول ماليات در كش��ور وجود دارد، ناشي از دو 
عامل مهم اس��ت؛ شكاف سياستي و فرار مالياتي. 
شكاف سياس��تي شامل معافيت هايي است كه به 
موجب قانون ايجاد مي ش��ود. نكته حائز اهميت 
اثرگ��ذاري و اثرپذيري اين دو عام��ل از يكديگر 
اس��ت. وي افزود: به عنوان مثال وقتي به موجب 
قانون معافيت مالياتي ايجاد مي شود، عمًا فشار 
مالياتي براي تحق��ق درآمد مد نظر بر بخش هاي 
مشمول ايجاد مي ش��ود كه اين موضوع نتيجه اي 
جز فرار مالياتي موديان مالياتي از پرداخت ماليات 

نخواهد داشت.

    مقايسه كيفيت اجراي قانون ماليات
بر ارزش افزوده ايران با ساير كشورها

وي درباره اجراي قان��ون مالياتي بر ارزش افزوده 
گفت: حدود 160 كش��ور در دنيا قانون ماليات بر 
ارزش افزوده را اجرا مي كنند و حدود 157 كشور 
اين قانون را مطابق آنچه در كشور ما اجرا مي شود، 
يعني ماليات در حلقه ها و زنجيره ايجاد ارزش، اجرا 
مي كنند كه به لحاظ مباني اقتصادي، پراكندگي 
جغرافيايي و ميزان توس��عه يافتگي، تنوع كامل 
در ميان كشورهاي مجري اين قانون وجود دارد. 
پس اين گزاره كه شرايط در كشور ما براي اجراي 
قانون ماليات بر ارزش افزوده فراهم نيست، گزاره 

نادرستي است.
وي در پاسخ به انتقادات درباره نرخ باالي ماليات 
ب��ر ارزش اف��زوده در كش��ور، گف��ت: 70 درصد 
كشورهاي مجري قانون ماليات بر ارزش افزوده، 
نرخ باالي 15درصد را اعمال كرده اند. ايران جزو 
كش��ورهايي اس��ت كه در مح��دوده پايين ترين 
نرخ هاي اعمال ش��ده در قان��ون ماليات بر ارزش 
افزوده، قرار مي گيرد. از طرفي پيش از آغاز اجراي 
اي��ن قانون، مالي��ات بردرآمد به ص��ورت پلكاني 
مقرر ش��ده بود و براي كس��ب وكارهايي كه بيش 
از 300 ميليون سود س��االنه درآمد داشتند، 64 
درصد ش��مول ماليات بر درآمد تعريف و اجرايي 
شده بود كه اين ميزان براي حركت به سمت پايه 
مصرف، امروز حداكثر به 25درصد از درآمد فعاالن 
اقتصادي تقليل داده شده اس��ت و همين ميزان 

براي شركت هاي بورسي و توليدي تعاوني تعديل 
مي ش��ود. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان 
امور مالياتي، درباره نحوه اجراي قانون ماليات بر 
ارزش اف��زوده، گفت: در يك نظام صحيح اجرايي 
و آنچه روي كاغذ مبن��اي اجراي قانون ماليات بر 
ارزش افزوده اس��ت، قرار نيست فعال اقتصادي و 
توليدكننده وجهي را به عن��وان ماليات بر ارزش 
افزوده پرداخت كند، بلكه ماليات بر ارزش افزوده 
را به حلقه قبل پرداخ��ت و از حلقه بعد دريافت و 
مابه التفاوت را به اداره ماليات پرداخت مي كند و در 
انتها مصرف كننده نهايي پرداخت ماليات بر ارزش 

افزوده را انجام خواهد داد.

    اجراي ماليات بر ارزش افزوده
عيار اقتصاد كشور را مشخص كرده

اين مقام مس��وول در ادامه گفت: كيفيت اجراي 
قانون ماليات بر ارزش افزوده به شيوه كنوني يعني 
ماليات بر حلقه هاي ايجاد ارزش عيار اقتصاد كشور 
را مشخص كرده است و نشان مي دهد اقتصاد ايران 
به شدت از توليد زيرپله اي و غيرشناسنامه دار رنج 
مي برد. اقتصاد كشور به شدت و به طور مستمر از 

قاچاق كاال و مشكات توزيع زيان مي بيند.
وي تصريح كرد: معتقدم اجراي ماليات بر ارزش 
افزوده به شكل كنوني يعني تفريقي، غيرمستقيم، 
مبتني بر صورت حس��اب و اجرا در طول زنجيره 
ايجاد ارزش با پديده هايي نظير قاچاق كاال، رانت 
توزيع و معامات صوري در تعارض است. متأسفانه 
بعضي به جاي رفع مشكاِت اجراي صحيح قانون 
ماليات بر ارزش افزوده، به فكر حذف صورت مساله 
يعني اجراي قانون مذكور هستند كه نتيجه اي جز 
اس��تمرار بي انضباطي هاي قبلي در اقتصاد كشور 

نخواهد داشت.

    چرا قانون ماليات بر ارزش افزوده ناقص 
اجرا شد؟

معاون س��ازمان امور مالياتي با اش��اره به امتناع 
برخي از حلقه ه��اي ايجاد ارزش در زنجيره توليد 
كاال و ارايه خدم��ات از ارايه فاكتور فروش، گفت: 
توليدكنن��دگان و بنكداران��ي داريم ك��ه از عدم 
پرداخت ماليات VAT يا ارايه مشخصات به حلقه 
بعدي در زنجيره ايجاد ارزش، خودداري مي كنند. 
وقتي بين توليدكننده و بنكدار ارتباط درس��تي 
ش��كل نگيرد، به معناي وجود گزينه هاي ديگري 
نظير كاالي قاچاق و زيرپله اي است كه به ميدان 

رقابت مي آيند تا كار را براي اجراي صحيح قانون 
ماليات بر ارزش افزوده دشوار كنند.

وي در ادامه افزود: معتقديم يك بار براي هميشه 
بايد مش��كل امتناع از پرداخت مالي��ات و ايجاد 
شفافيت در طول زنجيره هاي توليد با مديريت و 
ساماندهي دستگاه هاي متولي برطرف شود. اينكه 
هر فعال اقتصادي در طول زنجيره توليد كاال و ارايه 
خدمات، اظهار كند از چه كس��ي خريده و به چه 
كسي مي فروشد، در شرايطي كه اقتصاد كشور از 
عدم ش��فافيت و معامات زيرزميني رنج مي برد، 

منجر به اجراي صحيح قانون شده است.
اين مقام مس��وول تصريح ك��رد: تمكين از قانون 
ماليات ب��ر ارزش افزوده در ط��ول زنجيره ايجاد 
ارزش، ب��ا همكاري اتاق اصن��اف و اتاق بازرگاني 
دور از دس��ترس نيس��ت؛ بنابراين فش��ار ايجاد 
ش��ده بر فعاالن اقتصادي ناش��ي از اجراي ناقص 
قان��ون ماليات بر ارزش افزوده اس��ت و نمي توان 
به ذات قانون مذكور خدشه اي وارد كرد. با توجه 
به درگيري محس��وس كش��ور با اقتص��اد پنهان 
و معام��ات غيرش��فاف، بايد ايرادهاي س��اختار 
اقتص��اد كش��ور به كم��ك دس��تگاه هاي متولي 
 برطرف ش��ود ت��ا قانون گريزي در اي��ن حوزه به 

حداقل برسد.

    واحده�اي تولي�دي، مام�وران وصول 
ماليات بر ارزش افزوده

مس��يحي درباره گايه واحدهاي توليدي از نحوه 
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، گفت: اينكه 
برخي واحدهاي توليدي مي گويند مامور وصول 
ماليات شده ايم، بيراه نيست. ذات ماليات بر ارزش 
افزوده به گونه اي اس��ت كه فعال اقتصادي را در 
حكم مامور وصول ماليات در مي آورد. ممكن است 
نگرش ماموران مالياتي در اجراي اين قانون واقع 
بينانه  نباشد؛ بنابراين به دليل وجود مشكاتي در 
حوزه اجراي اين قانون و همكاري فعاالن اقتصادي 
براي وصول اين پايه ماليات��ي، اداره هاي مالياتي 
بايد با ماطفت بيش��تري با موديان تعامل قانوني 

داشته باشند.
وي با اش��اره به س��هل الوصول ب��ودن ماليات بر 
ارزش افزوده، گفت: در ش��رايطي كه براي فروش 
نفت دچار مش��كل هس��تيم، هيچ منبعي را براي 
درآمدزاي��ي به بزرگ��ي ماليات ب��ر ارزش افزوده 
نداريم. ماليات بر ارزش افزوده هم كاركرد درآمدي 
و هم كاركرد شفاف سازي در نظام اقتصادي دارد 

و چون ذات اين قانون با شفاف سازي ارتباط دارد، 
مقاومت و تخلف در برابر مس��ير اج��راي آن دور 
از انتظار نيس��ت. برخاف آنچه در جامعه مطرح 
مي شود، معتقدم هدف از وضع هر نوع مالياتي در 

گام نخست تأمين مالي است.
معاون س��ازمان امور مالياتي اضاف��ه كرد: هدف 
اجراي قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده هم در گام 
نخس��ت، درآمدزاي��ي ب��وده و در اولويت بعدي 
شفاف سازي تبادالت مالي در زنجيره ايجاد ارزش 
است. بسياري از صاحب نظران در حوزه ماليات، از 
ماليات بر ارزش افزوده به عنوان ماشين پول سازي 
دولت ها، ي��اد مي كنند. آيا مي توان مدعي ش��د 
اتحاديه اروپا ب��ا نرخ 21 درصد ب��راي ماليات بر 
ارزش افزوده، صرفًا به دنبال شفاف سازي است؟!

    اگر در اجراي قانون مش�كل داريم نبايد 
آن را زير پا بگذاريم

محمد مسيحي با انتقاد از برخي اظهارنظرها براي 
لغو قانون ماليات بر ارزش افزوده در كشور، گفت: 
بنا نيس��ت اگر در اجراي قانوني در كش��ور دچار 
مش��كل مي ش��ويم، اصل قانون را زيرپا بگذاريم. 
اينكه در قانون گذاري ماليات بر ارزش افزوده هم 
دچار خأل و اش��كاالتي هستيم، مورد قبول و قابل 
اصاح اس��ت. وي افزود: معتقدم س��اختار اوليه 
قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد حفظ مي شد و 
صرفًا براي رفع خاءهاي قانوني آن تاش مي شد 
كه با دخل و تصرف هاي صورت گرفته از سال 87 
تاكنون، متأسفانه س��اختار قانون نيز دستخوش 

تغيير و تحول شد.
مسيحي درباره نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش 
افزوده در ساير كش��ورها، گفت: فهم مشتركي از 
ماليات ب��ر ارزش افزوده در كش��ور وجود ندارد. 
آنچه امروز گايه فعال اقتصادي از س��نگ اندازي 
قانون ماليات بر ارزش افزوده در مسير ايجاد ارزش 
افزوده، اس��ت، بيشتر مرتبط با اس��ترداد ماليات 
پرداختي حين صادرات كاالست؛ در صورت اجراي 
صحيح قانون مذكور، سرمايه در گردش واحدهاي 
توليدي را به دليل وجود دوره هاي 3 ماهه افزايش 
هم مي دهد، مگر آنكه اجرا در يك زنجيره  بشكند 
كه در اين صورت اش��كال به سازمان امور مالياتي 
برنمي گردد. ماليات آخرين حلقه چرخه اقتصادي 
كشور است و نابسامان از ساير نابساماني هاي ديگر 
در اقتصاد است و سازمان امور مالياتي صرفًا ابزار 

حسابرسي در اختيار دارد.

اختالف وزني براي ترخيص كاال از گمرك حل شد
س��رانجام بع��د از رايزني ه��اي انج��ام ش��ده بين 
دس��تگاه هاي مربوط��ه در رابطه با اخت��اف وزني 
كااله��اي وارداتي هنگام ترخي��ص اين معضل حل 
و فصل ش��د و ازاين پس تلوران��س وزني 1.5 درصد 
براي كاالهاي فله و اساس��ي همچنين س��ه درصد 
براي س��اير كاالها م��ورد پذيرش ق��رار مي گيرد.از 
حدود س��ه ماه پيش و با هماهنگي بين دس��تگاه ها 
از جمل��ه گمرك، وزارت اقتص��اد، صنعت و معدن و 
تجارت، راه و شهرسازي و بانك مركزي راهكارهايي 

در راستاي كاهش رس��وب كاال در گمركات و بنادر 
ارايه و بخش نامه هايي در اين زمينه صادر شد.يكي از 
مسائلي كه موجب شده بود پرونده هاي بسياري در 
خصوص رفع تعهدات ارزي شكل گرفته و در رسوب 
كاالها اثرگذار بود به تلورانس وزني كاالهاي وارداتي 
از زماني ك��ه در گمركات يا بنادر انبار مي ش��وند تا 
هنگام ترخيص بر مي گشت؛ به طوري كه ممكن بود 
به دليل شرايط جوي يا نوع كاال وزن آنها دچار تغيير 

شده و هنگام ترخيص با وزن اوليه متفاوت باشد.

بر اين اساس گمرك پيشنهاداتي براي حل اين مشكل 
داشت كه در مرداد ماه س��ال جاري در جلسه ستاد 
تنظيم بازار مورد پذيرش قرار گرفت و قرار شد تا يك 
و نيم درصد فلورانس وزني براي كاالهاي اساس��ي، 
ضروري و فله و همچنين سه درصد براي ساير كاالها 
اعمال شود. اين در حالي است كه اخيرا گمرك طي 
بخشنامه اي دس��تورالعمل مربوط به تلورانس وزني 
كااله��ا كه مورد تصويب ق��رار گرفته را ص��ادر و در 
دستور كار قر ار داده است. طبق اعام گمرك با توجه 

به مش��كات زيادي كه مربوط به رفع تعهدات ارزي 
ناشي از اختاف وزن پروانه هاي وارداتي وجود داشته 
به منظور تسهيل در فرآيند تجارت فرامرزي در مورد 
اختاف و تلورانس وزني مجاز، قرار بر اين ش��د تا در 
مورد 25 گروه كاالي��ي و به تعداد حدود 800 رديف 
تعرفه، نس��بت به پذيرش تلوران��س وزني يك و نيم 
درصد براي كاالهاي فله و همچنين كاالهاي اساسي 
و ضروري اقدام شود كه در مورد ساير كاالها حداكثر 
س��ه درصد فلورانس وزني قابل پذيرش است. البته 

كاالهايي كه معيار س��نجش آنها وزني است را دربر 
نمي گيرد. بر اساس اين دستورالعمل پذيرش تلورانس 
وزني باالتر از ميزان اعام شده براي برخي از كاالهاي 
خاص از جمله خمير كاغذ فقط با اعام رسمي دفتر 

واردات گمرك به بانك مركزي انجام خواهد شد.
همچني��ن وزارت صم��ت، گمرك و بان��ك مركزي 
موظف شدند نسبت به تامين و تسري فلورانس هاي 
اعام شده به كليه پرونده هاي در جريان رسيدگي كه 
هنوز رفع تعهد ارزي براي آنها انجام نشده اقدام كنند.
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پاورقي اقتصادي

 نرخ ماليات كاالها و خدمات
۹ درصد تعيين شد

نمايندگان مجلس با تصوي��ب ماده اي از اليحه 
ماليات ب��ر ارزش افزوده، نرخ مالي��ات كاالها و 
خدم��ات را 9 درصد تعيين كردن��د. به گزارش 
ايرنا، نمايندگان در جلس��ه علني روز سه شنبه 
مجلس ماده 7 اليحه مالي��ات بر ارزش افزوده را 
تصويب و در اين م��اده مقرر كردند: نرخ ماليات 
كاالها و خدمات به استثناي كاالهاي خاص كه 
نرخ آنه��ا در ماده 7 فصل 6 اي��ن قانون تصويب 
شده، 9 درصد اس��ت. نمايندگان همچنين در 
ماده 5 اين اليحه تصويب كردند؛ مأخذ محاسبه 
ماليات فروش كاالها و خدمات، در مورد موديان 
عضو س��امانه موديان، ارزش فروش مندرج در 
صورتحس��اب الكترونيكي است كه توسط آنان 
در سامانه مزبور صادر شده است. نمايندگان در 
تبصره 1 مصوب كردند؛ مأخذ محاسبه ماليات 
فروش كااله��ا و خدمات در م��ورد مودياني كه 
عضو سامانه موديان نيستند و نيز موديان متخلف 
موضوع ماده )9( قانون پايانه هاي فروشگاهي و 
سامانه موديان، ارزش روز كاال يا خدمت در زمان 
تعلق است كه توسط سازمان بر اساس اطاعات 
موجود در سامانه موديان، استعام از مراجع ذي 
صاح يا تعيين كارش��ناس با هيات كارشناسي 
مشخص مي شود. همچنين س��ازمان مي تواند 
براي تعيين مأخذ مشمول ماليات موديان مزبور، 
از دفاتر، اسناد و مدارك اعم از الكترونيكي يا غير 
الكترونيكي آنها اس��تفاده نمايد. مودي مكلف 
اس��ت دفاتر، اسناد و مدارك مذكور را در صورت 
درخواست ماموران مالياتي، كارشناس يا هيات 

كارشناسي به آنان ارايه كند. 

مردم، قدرت و منافع )۹1(

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور   بيطرف|

 فصل ششم 
    چالش هاي فناوري نو 

    جمع بندي 
در اين فصل ما برخي از فناوري هاي نو را نشان داديم 
كه ممكن است مصايبي را كه در فصل هاي گذشته 
ارايه داده بوديم تشديد كند– به ويژه آنهايي كه با 
شغل و دستمزد، نابرابري و قدرت بازار همراه شده 
بودند. آنها همچنين تع��دادي از فناوري هاي نو از 
جمله آنهايي كه درگير حريم خصوصي و امنيت 
سايبري شده بودند را معرفي كردند. در حالي كه 
»راه حل ها« واضح نيس��تند، آنچه مشخص است 
اين است كه نمي شود آنها را به بازار واگذار كرد.در 
فصل هاي پيشين روش هايي را به بحث گذاشتيم 
كه در آن نش��ان داده ش��د اقتصاد بازار – سيستم 
سرمايه داري ما – شخصيت ما را شكل مي دهد. اين 
شكل دهي، حداقل بيش از حد خودخواهانه است 
و اخاقيات كمتري دارد. به همين ترتيب، يكي از 
جنبه هاي مشكل آفرين برخي از فناوري هاي نو اين 
است كه آنها در حال تغيير اينكه »ما كه هستيم« 

هس��تند، چ��ه ب��ه 
صورت ف��ردي چه 
به صورت اجتماعي.
همچنين شواهدي 
از چندي��ن روش 
وج��ود دارد ك��ه در 
آن فناوري هاي نو بر 
افراد و تعاماتشان با 
ديگران اثر مي گذارد. 
شايد »فواصل زماني 

توجه« كوتاه تر شده باشد و سخت ترين مشكات را 
نمي توان با »فواصل زماني كوتاه« حل كرد. تعامات 
فردي شايد كمتر عمومي شده باشد و زماني كه ما در 
تعامل هستيم، با آنهايي كه بيشتر شبيه ما هستند 
تعامل مي كنيم . بنابراين جامعه ما با توجه به اينكه 
هر كدام از ما در فضاي مخصوص به خودمان زندگي 
مي كني��م، قطبي تر مي ش��ود . در چنين دنيايي، 
پيدا كردن زمينه هاي مشترك و بر همين اساس 
همكاري هاي اجتماعي به غايت س��خت مي شود 
. همچنين حوزه هاي بيش��تري ب��راي قلدري باز 
مي شود – بدترين را در ما به منصه ظهور مي رساند 
و به آن اين امكان را مي دهد كه در حالت خصوصي 
هم كه مكاني��زم تصحيح اجتماع��ي وجود ندارد 
خودش را نشان دهد . بنابراين با آنكه ما با يكديگر 
به روش مصنوعي در ارتباط هس��تيم، اما عمق و 
كيفيت تعامات اجتماعي مي تواند در اضمحال 
باش��د .حتي آنهايي كه در جامعه فناوري هستند 
شروع به نگران شدن كرده اند. اينكه اين ما را به كجا 
مي كشاند هيچكس نمي داند. اما اين تقريبا روشن 
است: تقسيم اياالت متحده به اردوهاي جنگجو كه 
دنيا را از طريق لنزهاي كاما متفاوتي مي بينند و 
حتي در خصوص اعتب��ار »فاكت هاي آلترناتيو« 
بحث مي كنند، ساختار سياست گذاري هاي وفاق 
و سياست عملي را به غايت سخت مي كند.زمينه 
محوري اين كت��اب هيچ كدام از اينها نيس��ت – 
حداقل تا آنجا كه مي شود. پيش��رفت در فناوري 
بايد يك موهبت باشد. آنها بايد ما را قادر سازند كه 
هركس��ي مطمئنا به نيازهاي اساسي يك زندگي 
پاك دسترسي پيدا مي كنند . اما اين پيشرفت ها 
مي توانند، و به احتمال زياد اين كار را كرده اند، منجر 
به فقر دسترسي به يك زندگي پاك در بخش هاي 
زيادي از جمعيت ش��وند مگر آنكه ما كنش قوي 
تجمعيي را برداريم.  ش��رح فصل بعدي روي اين 
موضوع اس��ت كه چرا بايد در كنار يكديگر باشيم. 
مشكات نمي توانند توسط بازارها يا خود افراد به 

تنهايي حل شوند و حل هم نخواهند شد.
پايان فصل ششم 

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر



بانك و بيمه4اخبار

به دنبال كاهش نرخ اونس جهاني طال رخ داد 

در يك سال منتهي به مرداد 98 رخ داد 

سكه به زير 4 ميليون تومان رسيد

رشد 2 درصدي تعداد و مبلغ تراكنش هاي خريد كاال و خدمات 

تمايل خارجي ها براي سرمايه گذاري در صنعت بيمه ايران

گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
روز س��ه شنبه 9 مهر 98، بازار طال و ارز همچنان به روند 
كاهشي خود ادامه داد و با اعالم نرخ اونس جهاني طال به 
قيمت 1468 دالر كه ح��دود 50 دالر از هفته هاي قبل 
كمتر شده اس��ت و همچنين با اعالم كاهش 50 توماني 
نرخ دالر ك��ه قيمت دالر در ب��ازار آزاد و معامالت نقدي 
 را به 1490 تومان كاهش داده، س��رانجام قيمت س��كه 

به زير 4 ميليون تومان رسيد. 
به گزارش تعادل، با كاهش نرخ دالر و قيمت اونس جهاني، 
 روز سه ش��نبه، مظنه مثقال 17 عيار يا طالي آبشده به
1 ميليون و 755 هزار، هرگرم طالي 18 عيار 405 هزار، 
سكه طرح جديد 3 ميليون و 987 هزار، سكه طرح قديم 
3 ميليون و 975 هزار، نيم سكه 2 ميليون و 40 هزار، ربع 
سكه 1 ميليون و 240 هزار و سكه گرمي 850 هزار تومان 
معامله ش��د. در بازار ارز نيز نرخ لحظه اي در سامانه سنا 
براي دالر به 11450 تومان ويورو 12650 تومان رسيد. 
سامانه س��نا ميانگين نرخ هاي معامله ش��ده ارز در روز 
دوشنبه را براي دالر 11397، يورو 12620، درهم 3102، 
پوند 14105، يوان 1732، لير تركيه 2104 تومان اعالم 
كرد.  همچنين در سامانه نيما نيز نرخ حواله اي ارز براي 
دالر 10851، يورو 11986، درهم 2857 و يوآن 1532 

تومان اعالم شده است. 

  دالر ۵۰ تومان ارزان شد
 قيمت ارز در صرافی های مجاز بانک مرکزی نسبت به روز 
گذشته 50 تومان کاهش يافت.بانک ها هر دالر امريكا را 
11 هزار و 327 تومان و هر يورو را به قيمت 12 هزار و 514 
تومان می خرند.قيمت خريد هر پوند انگليس در بانک ها 
نيز 13 هزار و 995 تومان اس��ت.قيمت ارز مسافرتی در 
بانک ها همچنان از قيمت فروش آن در بازار باالتر است؛ به 
طوری که قيمت فروش ارز مسافرتی در بانک ها 12 هزار و 
712 تومان اعالم شده که با احتساب کارمزد به حدود 13 
هزار تومان می رسد.صرافی های مجاز بانک مرکزی نيز 
قيمت خريد دالر را 11 هزار و 350 تومان و قيمت فروش 
آن را 11 هزار و 450 تومان اعالم کرده اند که نس��بت به 
روز گذشته 50 تومان کاهش يافته است.اين صرافی ها هر 
يورو را به قيمت 12 هزار و 550 تومان می خرند و 12 هزار 

و 650 تومان می فروشند.

 سکه يک ساله ۱.۵ میلیون ارزان شد
رييس کميسيون تخصصی طال و جواهر گفت: مهر سال 
قبل قيمت سکه به باالترين سطح خود يعنی 5 ميليون و 
500 هزار تومان رسيد ولی در مهر امسال قيمت سکه در 
محدوده 4 ميليون تومان بود. سکه ديگر جاذبه به عنوان 
س��رمايه گذاری را از دست داده است.در هفته های اخير 

حباب سکه و نيم سکه صفر ش��ده است ولی ربع سکه و 
گرمی هنوز دارای حباب اندکی هستند.

   رکود و کم رونقی بازار طال 
اين روزها خريدوفروش طال جز هزينه، دستاوردی برای 
طالفروشان ندارد و نوسانات در بازارهای طال و ارز موجب 
شد تا اين بازار با رکود عميقی مواجه شده و کرکره بسياری 
از جواهرفروشی ها به پايين کشيده شود. اين درحالی است 
که با وجود ظرفيت باالی بازار طال در کشور و همسايگان 
ايران، سهم ايران از صادرات طال و جواهر و مصنوعات آن 
در دنيا تنها 2 هزارم درصد بوده و ماليات بر ارزش افزوده 

هم قوز باال قوز اين صنعت شده است.
مس��عود يزدانی نايب  رييس اتحاديه طال و جواهر  رکود 
فعلی در بازار کش��ور را مرتبط به مسائل کالن اقتصادی 
کشور دانس��ته و بر اين باور است که کاهش قيمت دالر 
موجب��ات کاهش قيمت طال را فراهم م��ی آورد.در عين 
حال وی مش��کالت امروز صادرات ط��ال را حاصل اتخاذ 
تصميم های اشتباه، ش��تاب زده، مقطعی و احساسی با 
مسائل دانست.آنچه در پی می آيد، حاصل اين گفت وگو 
است.وي افزود: بارها شنيده ام که برخی عقيده دارند که با 
توجه به ارزش پول و تورم در حاضر نگهداری پول به صرفه 
نيست و چاره آن اين است که موجودی و سرمايه را مبدل 
به طال کرد.اساس اين استدالل هم اين است، چون طال 
ارزش��ش را در طی زمان حفظ می کند، می توان به موقع 

نياز آن را مبدل به پول کرد.
عالوه بر اي��ن برخی انتظار دارند ک��ه روند صعودی طال 
بالمنازع و هميش��گی بوده و طال در بازار بی رقيب باشد.

البته قيمت ط��ال در بازار جهانی اهميت وي��ژه ای دارد، 
نمی شود آن را در يک کشور خالصه کرد.به عنوان مثال 
امکان دارد در ماه محرم در ايران بازار طال با رکود روبه رو 
باشد ولی در کشورهای جهان و مخصوصًا در کشورهای 
عربی س��ال نو است و س��طح خريدوفروش ها باالتر هم 
می رود.البت��ه رکود بازار طال در کش��ور، قطعًا ناش��ی از 
مباحث مرتبط ب��ه اقتصاد کالن اس��ت.در حال حاضر 
کشور با مشکالت متعدد اقتصادی و فشارها و تحريم ها 
روبه روست و اين درحالی است که همزمان اونس طال در 

جهان با جهش فراوان به سمت باال حرکت کرده است.
نگاهی به بازار طال طی چند سال گذشته نشان می دهد که 
پيش تر اونس در مبنای يک هزار و 200 دالر قرار داشت 
ولی در طول يک س��ال اخير افزايش قيمت چشمگيری 
داشته است.اگر بخواهيم به صورت خالصه تحليلی در اين 
باره بدهيم، می توان گفت که افزايش بيش از 100 دالر 
اونس طال را در ماه آگوست داشته ايم يعنی در قيمت طال 
طی يک ماه گذشته 116 دالر رشد داشته که در سال 98 
بی سابقه بوده است.همچنين ميانگين قيمت طال طی 

يک سال گذشته نشان می دهد که قيمت هر اونس طال 
338 دالر افزايش داشته و اين امر بيانگر آن است که وقوع 
برخی از اتفاقات و طرح مس��ائل مختلف در جهان باعث 
شده طال ارزنده تر شود.البته مقايسه افزايش قيمت طال 
در کشور به سرعت افزايش جهانی آن نبوده است. از جمله 
داليل اين امر رکود، سياست های بانک مرکزی و کاهش 

قيمت دالر و ... است. 
رييس اتحادي��ه طال و جواهر تهران ني��ز  گفت: با توجه 
به اينکه در حال حاضر فصل س��نتی خريد طال و س��که 
نيس��ت، به اعتقاد بنده اين رکود تا شب عيد ادامه دارد.

ابراهيم محمدولی با اش��اره به اينکه اين روز ها بازار سکه 
و طال از ثبات نسبی برخوردار است، اظهار داشت: »سال 
گذشته همين حوالی قيمت ها با توجه به نرخ دالر ثانيه ای 
 تغيير می کرد و اين موضوع آرامش را از مردم گرفته بود، 
اين در حالی است که از ابتدای سال، اما با توجه به تدابير 

دولت بازار ها به يک آرامشی رسيده اند.
وی افزود: با توجه به سياس��ت هايی ک��ه بانک مرکزی 
بر بازار س��که و طال اعمال کرده شاهد کاهش قيمت ها 
هس��تيم و در حال حاضر نيز وضعيت به گونه ای اس��ت 
که س��که در کانال 4 ميليون تومان و هر گرم طالی 18 

عيار نيز در محدوده 400 هزار تومان تثبيت ش��ده و اين 
برای مردم می تواند از نظر روانی بسيار خوب باشد.رييس 
اتحاديه طال و جواهر تهران اضافه کرد: در س��ال گذشته 
با توجه به نوساناتی که وجود داشت، قيمت ها به صورت 
لحظه ای باال می رفت، اما االن قيمت طال مشخص است و 
فرد می تواند بر اساس اين قيمت برنامه ريزی های خود را 
انجام دهد.محمدولی در مورد پيش بينی خود از بازار سکه 
و طال تا پايان س��ال و اينکه اين رکود بر بازار تا چه زمانی 
ادامه پيدا می کند، گفت: با توجه به اينکه در حال حاضر 
فصل سنتی خريد طال و سکه نيست، به اعتقاد بنده اين 
رکود تا شب عيد ادامه دارد، اما تا پايان سال و فرا رسيدن 
 سال جديد به نظر می رسد بازار يک تکانی بخورد و رونق 

نسبی حاکم شود.

   سند راهبردي طال
همچنين ابراهيم محمدولی رييس اتحاديه طال و جواهر 
در رابطه با تدوين س��ند راهب��ردی صنعت طال و جواهر 
گفت: مدت ها بودکه اتحاديه اين نياز را احساس کرده بود و 
در جلساتی که با مسئولين مربوطه در وزارت صمت داشته 
ايم اين نياز صنعت طال و جواهر عنوان شده بود و باالخره 

در اين جلسات به اين امر توجه شد که تقويت صنعت طال 
و رفع موانع و مشکالت آن می تواند باعث اشتغال زايی و 
ارزآوری برای کشور شود و اين صنعت حرفی برای گفتن 
داشته باشد. وزارت صنعت و معدن و سازمان های مربوطه 
به اين امر ورود و عنوان کردندکه پيشنهادات، راهکارهای 
ارائه ش��ده توسط تش��کل ها و دس��ت اندرکاران بخش 
خصوصی، می تواند مسير راه شوند و برپايه آنها عمل شود. 
هر چيزی می تواند در دل اين سند قرار بگيرد؛ صادرات، 
واردات، ورود طالی خام و شمش، شهرک های صنعتی، 
برند س��ازی و...  که اگر اين اتفاق روی دهد، می توانيم به 
جايگاه قبلی خود در دنيا باز گرديم. ايران جزو هفت کشور 
صاحب اين صنعت است و اگر بسترهای مناسب رشد آن 
فراهم شود و نگاه مثبتی به آن شکل گيرد، می توانيم به 
عنوان يک صنعت اشتغال زا و با بهره وری باال به آن تکيه 
کنيم.وي افزود: اميدواريم با روندی که وجود دارد استارت 
اجرايی شدن اين سند به زودی زده شود و تا اواخر امسال 
يا نهايت اوايل سال آينده به نتيجه ای برسيم. ما برای سال 
1404 چشم اندازی را ترس��يم کرده ايم و اميدواريم به 
سقف مورد نظر برسيم و مطمئنا نتيجه مطلوب آن اشتغال 

زايی و آرامش اقتصاد کشور است.

گروه بانك و بيمه|
آمار منتشر شده از ش��بكه الكترونيكي پرداخت كارت 
نشان مي دهد كه سهم تعدادي و مبلغي تراكنش هاي 
خريد كاال و خدمات در مرداد ماه سال جاري نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته رش��د 2.67 و 2.77 درصدي 

داشته است.
به گزارش »تعادل«، گزارش اقتصادي مرداد ماه س��ال 
جاري ش��بكه الكترونيكي پرداخت كارت در خصوص 
س��هم تعداد و مبلغي انواع خدمات ارايه ش��ده شاپرك 
نشان مي دهد كه خريد كاال و خدمات با 83.66 درصد از 
سهم تعدادي در خدمات بيشترين تراكنش را در شبكه 
پرداخت الكترونيك كشور به خود اختصاص داده است.

همچنين سهم 11.66 درصدي خدمت پرداخت قبض 
و خريد ش��ارژ تلفن همراه حاكي از اس��تفاده گسترده 
ش��هروندان از ابزارهاي پرداخت همچون ابزار پذيرش 
موبايلي و كارتخوان فروش��گاهي به منظور خريد شارژ 
تلفن همراه است؛ همچنين عمليات مانده گيري سهمي 
4.68 درصدي از تعداد تراكنش هاي شاپركي در بخش 

خدمات ارايه شده داشته است.
اين گزاش نشان مي دهد كه سهم تراكنش هاي خريد كاال 
و خدمات از مبلغ تمام تراكنش هاي انجام شده در مرداد 

ماه 98 بالغ بر 97.30 درصد بوده و خدمات پرداخت قبض 
و خريد شارژ تلفن همراه صرفا 2.70 درصد از سهم مبلغي 
تمام تراكنش هاي شبكه پرداخت الكترونيك را در مرداد 

ماه كسب كرده است.
مقايسه آمارهاي منتشر شده در مرداد ماه 98 نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته حاكي از آن است كه سهم 
تعدادي و مبلغي تراكنش هاي خريد كاال و خدمات در 
كشور رش��دي به ترتيب 2.67 و 2.77 درصدي داشته 
اس��ت؛ در واقع آمار نش��ان مي دهد كه سهم تعدادي و 
مبلغي تراكنش هاي خريد كاال و خدمات در كش��ور با 
شيبي ماليم در حال افزايش است كه از جمله داليل آن 
افزايش ضريب نفوذ و توسعه شبكه پرداخت الكترونيك، 
افزايش ابزارهاي پذيرش و تس��هيل پرداخت مبتني بر 
كارت براي شهروندان است؛ از سوي ديگر تراكنش هاي 
مانده گي��ري و پرداخت قبض و خريد ش��ارژ در مدت 
مذك��ور به تريب��ت كاهش��ي 1.73 و 0.94 درصدي را 
تجربه كرده اس��ت.نمودار دامنه مبلغي ابزار كارتخوان 
فروشگاهي حاكي از آن 32.57 درصد تراكنش ها يعني 
در حدود 676 ميليون و 164 هزار تراكنش با استفاده از 
اين ابزار پذيرش شبكه پرداخت الكترونيك داراي مبلغ 
بيش��تر از 25 هزار تومان بوده است؛ همچنين عمليات 

مانده گيري س��همي 5 درص��دي از تراكنش هاي ابزار 
POS را به خود اختصاص داده اس��ت.گزارش ش��بكه 
الكترونيكي پرداخت كارت نش��ان مي ده��د كه از دو 
ميليارد و 76 ميليون تراكنش ابزار كارتخوان )با احتساب 
تراكنش هاي عمليات مانده گيري(، در حدود يك ميليارد 
و 296 ميليون تراكنش ابزار كارتخوان فروشگاهي داراي 
مبلغ تا 25 هزار تومان بوده است. همچنين آمار منتشر 
شده نشان مي دهد كه بيش از 90 درصد از تراكنش هاي 
ابزار كارتخوان در م��رداد ماه داراي مبلغي كمتر از پنج 
ميليون ريال )500 هزار تومان( بوده اس��ت. داده هاي 
منتشر شده از سوي شاپرك نشان مي دهد كه بيش از 
90 درصد تراكن��ش كارتخوان ها داراي مبلغي كمتر از 
500 هزار تومان است و بيشترين سهم در دامنه مبلغي به 

تراكنش هاي 5 تا 15 هزار تومان اختصاص دارد.
ش��ركت ش��اپرك گ��زارش وضعي��ت دامن��ه مبلغي 
تراكنش ه��اي ابزاره��اي پرداخت يعن��ي كارتخوان 
فروشگاهي، ابزار پذيرش موبايلي و ابزار پذيرش اينترنتي 
در مرداد ماه را منتشر كرده است كه بر اساس آن دامنه 
مبلغي ابزار كارتخوان فروش��گاهي با توجه به محاسبه 
كارمزد بانك پذيرنده در مبالغ كمتر از 50 هزار ريال )پنج 
هزار تومان(، بين 50.001 ريال تا 250.000 ريال )بيشتر 

از 5 هزار تومان ت��ا 25 هزار تومان( و باالتر از 250.000 
)بيشتر از 25 هزار تومان( تقسيم شده است.

در مرداد ماه سال جاري بالغ بر دو ميليارد و 355 ميليون 
و 977 تراكنش به ارزش 2 هزار و 616 ميليارد ريال در 
شبكه شاپرك انجام ش��دكه در سهم ابزارهاي پذيرش 
شبكه پرداخت الكترونيك همچنان بيشترين سهم به 
دستگاه هاي كارتخوان با سهمي بالغ بر 88.12 درصد 
اختصاص پيدا كرده است؛ ابزار كارتخوان فروشگاهي با 
تعداد بيش از 7 ميليون و 571 هزار پايانه فعال در مدت 
مشابه تعداد 2 ميليارد و 76 ميليون و 159 هزار تراكنش 

را به خود اختصاص داده است.
آمار اعالم شده از دامنه مبلغي تراكنش هاي شاپركي 
نشان مي دهد كه بيشترين تراكنش با استفاده از دستگاه 
كارتخوان در مرداد ماه با سهم 38.97 درصدي داراي 
مبلغ بيشتر از 5 هزار تومان تا 15 هزار تومان بوده است؛ 
از س��ويي ديگر بالغ ب��ر 23.46 درصد از تراكنش هاي 
كارتخوان ه��ا در دامنه مبلغي كمت��ر از 5 هزار تومان 
انجام شده كه نشان از ادامه روند ضريب نفوذ گسترده 
كارتخوان براي خريدهاي بسيار خرد و خريد شارژ دارد؛ 
با توجه به اين گزارش، تعداد تراكنش هاي كمتر از 5 هزار 
تومان برابر با 486 ميليون و 998 هزار تراكنش بود، اين 

در حالي است كه تعداد تراكنش هاي بيشتر از 5 هزار 
تومان تا 25 هزار تومان بالغ بر 809 ميليون و 96 هزار 
تراكنش بوده است.نمودار دامنه مبلغي ابزار كارتخوان 
فروشگاهي حاكي از آن 32.57 درصد تراكنش ها يعني 
در حدود 676 ميليون و 164 هزار تراكنش با استفاده 
از اين ابزار پذيرش ش��بكه پرداخت الكترونيك داراي 
مبلغ بيش��تر از 25 هزار تومان بوده اس��ت؛ همچنين 
عمليات مانده گيري سهمي 5 درصدي از تراكنش هاي 
ابزار POS را به خود اختصاص داده اس��ت.طبق آمار 
شركت شاپرك 45 درصد تراكنش هاي انجام شده با 
ابزار پذيرش موبايلي در مرداد امس��ال كمتر از 2000 
تومان و 35 درصد نيز بين 5000 تا 15 هزار تومان بوده 
كه حاكي از استفاده گسترده از درگاه هاي پرداخت براي 

خريدهاي خرد است.
 ش��ركت ش��اپرك گزارش وضعي��ت دامن��ه مبلغي 
تراكنش ه��اي ابزاره��اي پرداخت يعن��ي كارتخوان 
فروشگاهي، ابزار پذيرش موبايلي و ابزار پذيرش اينترنتي 
در مرداد ماه را منتشر كرده كه بر اساس آن وضعيت دامنه 
مبلغي تراكنش هاي كارتخوان هاي فروشگاهي و دامنه 
مبلغي تراكنش هاي ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي در 

مرداد ماه امسال بررسي شده است.

عليرضا يزدان دوست| كارشناس بيمه |
هدف از تشكيل مناطق آزاد در دنيا، اعطاي معافيت هاي 
مالياتي يا گمركي براي ايجاد رونق و رشد و توسعه تجارت 
هستند. در ايران نيز هدف از ايجاد اين مناطق »تسريع 
در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رش��د و توسعه 
اقتصادي، س��رمايه گذاري و افزاي��ش درآمد عمومي، 
ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كاال، حضور 
فع��ال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، توليد و صادرات 
كااله��اي صنعتي و تبديلي و اراي��ه خدمات عمومي« 

عنوان شده است.
يكي از صنايع فعال در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران، 
صنعت بيمه اس��ت كه مي تواند هم در افزايش پرتفوي 
بيمه اي و هم جذب سرمايه گذاري خارجي داشته باشد. 
در حال حاضر 4 ش��ركت جنرال بيمه اي حافظ، ايران 
معين، اميد و آسماري و 2 شركت بيمه اتكايي ايرانيان 
و امي��ن در مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي كش��ور فعال 
هس��تند. براي بررسي مشكالت، دغدغه ها، چالش ها و 
فرصت هاي اين شركت ها گفت وگويي با عليرضا يزدان 

دوست داشتيم.
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي از جنبه هاي كالن 
اقتصادي به موضوع افزايش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
در كشور نگاه مي كنند. در دنيا هم براي تبديل يك منطقه 
به منطقه آزاد مسائلي مانند مباحث مالياتي، صادرات و 

واردات و راه اندازي صنايع در نظر گرفته مي شود تا بتوان 
در نقطه اي رون��ق ايجاد كرد و چه بس��ا آن را به عنوان 
»هاب« منطقه تبديل كرد. از سوي ديگر مي بينيم كه 
به طور عمومي مهم ترين و پر رفت وآمدترين بنادر در دنيا 

هم عمومًا جزو مناطق آزاد هستند.
موافقين و مخالفي��ن تبديل يك منطقه به منطقه آزاد 
در بين نمايندگان مجلس ايران نيز بيشتر از جنبه هاي 
كالن به اين موضوع نگاه مي كنند و كمتر از نظر بيمه اي 
به آن مي نگرند. از نظر بيمه اي، بسياري از فاكتورها در يك 
منطقه آزاد يا ويژه اقتصادي، مانند جمعيت، گاهًا ثابت و 
چه بسا نزولي هستند. نرخ رشد جمعيت در مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادي در بسياري از مقاطع زماني، ممكن است 

صعودي نبوده و ثابت يا منفي باشد.
اگر بخواهيم به عن��وان مثال تنها فاكتور جمعيت را در 
مناط��ق آزاد ثابت در نظر بگيريم، جز موضوع نرخ تورم 
كه مي تواند افزايش حق بيمه توليدي در رش��ته هايي 
مانند درمان و ش��خص ثالث را نيز در پي داش��ته باشد، 
ساير فاكتورهاي بيمه اي در اين مناطق ثابت هستند و 
لذا انتظار افزايش پرتفوي بيمه اي در اين مناطق ممكن 
است امري محتمل نباش��د.با اين حال شايد مهم ترين 
عارضه اي كه شركت هاي بيمه اي فعال در مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي با آن روبه رو هستند، حضور شركت هاي 
سرزمين اصلي است.اين ش��ركت ها بسيار راحت وارد 

مناطق آزاد مي شوند و با سرمايه بيشتر، نام هاي گوش 
آشناتر و سابقه بيشتر طبيعي است كه بتوانند راحت تر 
جذب پرتفوي ش��وند. بايد توجه داش��ت كه س��رمايه 
ش��ركت هاي مناطق آزاد نس��بتا پايين تر از سرزمين 
 اصلي است و در بهترين حالت سابقه فعاليت آنها نيز به

15 سال مي رسد.
همچنين شركت هاي سرزمين اصلي از نظر تبليغاتي 
نيز بودجه بيشتري دارند و به طور كلي يكي از مشكالت 
شركت هاي بيمه مناطق آزاد، حضور بيمه گران سرزمين 
اصلي در اين مناطق است. البته از نظر قانوني، نمي توان 
مانعي براي حضور اين ش��ركت ها در مناطق آزاد ايجاد 
كرد و ش��ركت هاي بيمه در مناطق آزاد تنها با تكيه بر 
توانمندي هاي خوداز جمله خدم��ات ويژه يا متفاوت 
مي توانند مشتريان را قانع كنند تا با آنها همكاري داشته 
باشند.در حال حاضر شركت هاي بزرگ سرزمين اصلي 
در مناطق آزاد ملك خريده يا اجاره كرده اند و با تعدادي 
نيرو در اين مناطق فعال هستند. اگر پرتفوي قابل قبولي 
در اين مناطق وجود نداش��ت، شايد شركت هاي بزرگ 
هم تمايلي براي اين هزينه ها نداشتند. با توجه به مجوز 
جنرال بيمه آسماري براي فعاليت در مناطق آزاد، در همه 
رشته ها مي توانيم عملكرد مناسبي داشته باشيم. شركت 
بيمه آس��ماري پيش از اين شايد خيلي به سمت ايجاد 
يك فرايند بازاريابي در مناطق آزاد حركت نكرده بود ولي 

در حال حاضر طرح هاي جديدي را براي بازاريابي تهيه 
و تدوين كرده ايم و جز رشته درمان كه در آن با توجه به 
وجود سهامدار عمده اي به نام شركت كمك رسان ايران 
مزيت رقابتي داريم. در رشته هاي آتش سوزي، مهندسي 
و مسووليت نيز مي توانيم رش��د خوبي را تجربه كنيم. 
طبيعتا حضور پررنگ تر در رشته هاي درمان خيلي براي 
بيمه آسماري كار سختي نيست و لذا همه تمركز ما روي 
اين است كه بتوانيم در ساير رشته ها مانند آتش سوزي، 
باربري، مسووليت و مهندسي و كشتي و شناور بتوانيم 
قوي تر عمل كنيم.سرمايه گذاران خارجي براي حضور و 
ورود به صنعت بيمه ايران تمايل دارند. چند سال پيش 
و در زماني كه مقوله تحريم تا سطح كنوني محدوديت 
ايجاد نكرده بود، برخي از فعاالن در كش��ورهاي حوزه 
خليج فارس تمايل به حضور در صنع��ت بيمه ايران را 
داشتند. به هرحال بايد توجه داشت كه ايران با جمعيت 
بيش از 80 ميليوني خود، ظرفيت بااليي براي توس��عه 
صنعت بيمه دارد و همچنين مي توان با اين كش��ورها 
همكاري داشت و اتكايي از آنها قبول يا به آنها واگذار كرد.

از س��وي ديگر ني��ز مي تواني��م در قالب ش��ركت هاي 
سهامداري با شركت هاي خارجي در مناطق آزاد همكاري 
داشته باشيم. برخي از كشورهاي منطقه هم تمايل دارند 
به جهت نزديكي جغرافيايي به جاي همكاري اتكايي با 
شركت هايي در كش��ورهاي اروپايي با شركت هايي در 

منطقه و حتي ايران همكاري اتكايي داشته باشند.
موضوع دسترس��ي براي ش��ركت هاي بيمه به ويژه در 
حوزه هاي��ي مانند بازديد، ارزيابي ريس��ك و غيره براي 
شركت هاي بيمه اي بس��يار مهم است. اگر واقعا فضاي 
رقابتي براي كار داشته باشيم، شايد شركت هاي عراقي 
يا عماني تمايل بيشتري براي واگذاري اتكايي يا تاسيس 
شركت مش��ترك بيمه اي با ايران داشته باشند تا اينكه 
بخواهند اين همكاري را با ش��ركت هاي اماراتي يا غيره 
داش��ته باش��ند.اين موضوع درباره ش��ركت هاي بيمه 
كش��ورهاي عضو اكو و حوزه آسياي ميانه و قفقاز مانند 
تاجيكستان، تركمنستان، قزاقستان و قرقيزستان نيز 
صدق مي كند. بايد توجه داشت كه برخي از كشورهاي 
همسايه ايران، عضو س��ازمان همكاري هاي اقتصادي 
)اكو( هس��تند و حتي زماني دانش��كده بيم��ه اكو در 
تهران قرار داشت. مي توان براي همكاري هاي بيمه اي 
يا سرمايه گذاري بس��ياري از فعالين اين حوزه را براي 
همكاري مجاب كرد.آمارها نشان مي دهد كه فرصت هايي 
براي صنعت بيمه در چابهار ايجاد شده است. متاسفانه 
چون آمار چابهار از آمار سيس��تان و بلوچس��تان جدا 
نمي شود، آمارهاي مربوط به حق بيمه توليدي نيز دقيق 
نيست. بيمه آس��ماري در حال حاضر در چابهار حضور 
ندارد ولي برنامه داريم كه در مقطع زماني مناسب در اين 

منطقه حضور يابيم.
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بانک صادرات رتبه دوم مبلغ 
تراکنش های صنعت پرداخت

براس��اس گزارش اعالم شده از س��وی شاپرک 
)شبکه الکترونيکی پرداخت کارت( در مردادماه 
٩٨، بانک صادرات اي��ران با 11.56 درصد، رتبه 
دوم مبلغ تراکنش های صنعت پرداخت بانکداری 

الکترونيک را به خود اختصاص داد. 
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ايران، اين 
بانک با کسب بيش از ٨ درصدی سهم بازار تعداد 
تراکنش  پايانه های فروش��گاهی و سهم بيش از 
١٢ درصدی مبلغ تراکنش  پايانه های فروشگاهی 

شبکه بانکی، در جايگاه سوم ايستاد.  
همچنين بانک صادرات ايران در مردادماه ٩٨، از 
لحاظ بيشترين تعداد کارت برداشت تراکنش دار 
و بيشترين تعداد کارت اعتباری تراکنش دار در 
جايگاه دوم و با سهم بيش از ١١درصدی تعداد 
کارت های بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک، 

در مقام سوم ايستاده است. 
گزارش مردادماه شاپرک نشان  می دهد که بانک 
صادرات ايران براساس شاخص اندازه گيری ميزان 
تمرکز بر بازار صادرکنندگی و بررسی ميزان رقابت 
بانک ها در ص��دور انواع کارت بانک��ی، در حوزه 

کارت های اعتباری، در جايگاه دوم قرار دارد. 
همچنين اين بانک در مردادماه ٩٨ ، رتبه س��وم 
از نظر بيشترين سهم تعداد و مبلغ تراکنش های 
صادرشده و پذيرش شده را  در نظام بانکی کشور 
به خود اختصاص داده است.  بانک صادرات ايران 
سومين دارنده گردش مالی باال در شبکه شاپرک 

در مردادماه ٩٨ بوده است.

تبريك انتصاب ريیس جديد 
صندوق بین المللي پول

دكتر همتي رييس كل بانك مركزي جمهوري 
اس��المي ايران در تماس تلفني با رييس جديد 
صن��دوق بين المللي پ��ول، خانم كريس��تالينا 
جورجيوا انتص��اب وي را تبري��ك گفت و براي 
رييس جديد صندوق در س��مت جديد آرزوي 
موفقي��ت كرد.به گزارش رواب��ط عمومي بانك 
مركزي، در اين گفت وگوي تلفني خانم جورجيوا 
تأكيد كرد كه IMF بايد به بهترين نحو به كليه 
اعضا خدمت رساني كند و كمك هاي فني خود 
را در اختي��ار آنها قرار ده��د. همچنين وي بيان 
داش��ت كه تالش مي كند كش��ورهاي عضو به 
ويژه كشورها در حال توسعه سهم عادالنه اي در 
بحث ها و تصميم گيري ها داشته باشند. صندوق از 
هيچگونه مساعدتي به اعضا از جمله بانك مركزي 
ايران دريغ نخواهد كرد.دكتر همتي ضمن تشكر 
از تالش هاي خانم جورجيوا ابراز اميدواري كرد 
IMF  تحت هدايت ايشان روند خوبي داشته باشد 
و از سهم عادالنه كش��ورهاي در حال توسعه در 
تصميم گيري ها در مقابل سهامداران عمده نظير 

امريكا و اروپا حمايت بكند.

 ۳۵ درصد پزشكان 
دستگاه كارتخوان نصب كردند

معاون ماليات بر ارزش افزوده س��ازمان مالياتي با 
بيان اينكه بي��ش از 40 درصد اقتصاد از پرداخت 
ماليات معاف است، گفت: فقط 35 درصد پزشكان، 
دستگاه كارتخوان نصب كرده اند. به گزارش ايِبنا، 
محمد مسيحي درباره اليحه اصالح قانون ماليات 
بر ارزش اف��زوده افزود: روش تقس��يط پرداخت 
ماليات بر ارزش افزوده براي توليدكنندگان در اين 
اليحه پيش بيني شده تا به آنها مساعدت شود و در 
جايي كه اثبات مي شود فروش به صورت اقساطي 
يا اعتباري اس��ت، متناسب با پرداخت، ماليات بر 
ارزش افزوده وصول مي شود. مسيحي گفت: يكي 
از مهم ترين كاركردهاي ماليات بر ارزش افزوده اين 
اس��ت كه فعال اقتصادي را در حكم مامور وصول 
ماليات قرار مي دهد كه به نيابت از دولت، ماليات 
را از حلقه بعد درياف��ت و به حلقه قبل پرداخت و 
آنها را تهاتر مي كند.وي افزود: در معامالت بخش 
خصوصي و دولت از آنجا كه دولت عمدتا به عنوان 
مصرف كننده و فعال اقتصادي است، اين تمكين 
ضعف به ش��مار مي رود و به همين علت تمركز بر 
اين شده تا الزام بخش هاي دولتي باال برود.مسيحي 
اضافه كرد: در معام��الت بخش هاي خصوصي با 
يكديگر از آنجا كه طرف مقابل هم مودي مشمول 
ماليات بر ارزش افزوده اس��ت اين ضعف تمكين 
وجود ندارد. همچني��ن اگر بخواهيم اين موضوع 
را به همه توس��عه دهيم، عمال بحث سهل الوصل 
بودن مالي��ات ب��ر ارزش افزوده بس��يار كمرنگ 
مي شود.وي با بيان اينكه فقط 35 درصد پزشكان، 
دستگاه كارتخوان نصب كرده اند، افزود: روند نصب 

كارتخوان رو به افزايش است. 

 فروش اموال مازاد 
براي افزايش سرمايه بانك ها

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
گفت: بهترين راهكار افزايش س��رمايه بانك ها 
فروش اموال مازاد اس��ت. عزت اهلل يوسفيان مال 
در گفت وگو با ايِبنا با تاكيد بر اينكه وظيفه اصلي 
بانك ها پشتيباني مالي از مردم است، گفت: 90 
درصد فعاليت بانك ها بايد بانكداري باشد و تنها 
10 درصد در اقتصاد و بازار دخالت كنند. نماينده 
مردم آمل و الريجان در مجلس شوراي اسالمي، با 
بيان اينكه مجوز حداقلي ارايه شده به بانك ها براي 
حضور در فعاليت هايي غير از بانكداري براي تسويه 
طلب خود از برخي بدهكاران است، افزود: اكنون 
بانك ها در حوزه بنگاه داري بيش از بانكداري فعال 
هستند. وي با تاكيد بر اينكه بازگشت به رسالت 
اصلي از سوي بانك ها مطالبه ديرينه رهبري است، 
تصريح كرد: حضور بانك ها در حوزه هاي مختلف 
توليد به مثابه رقابت با توليد كننده اصلي بوده و 

مشكالتي را براي اقتصاد ايجاد مي كند.



آمار معامالت 

نگاه بازار

5 بازار سرمايه

»تعادل«ورودمحصولاستراتژيككشاورزيبهتاالرنقرهايرابررسيميكند

خنده پسته به ابزارهاي معامالت كااليي بازار سرمايه 
گروه بورس|محمدامين خدابخش| 

روز گذشته براي اولين بار معامالت پسته در بورس كاال 
آغاز ش��د. در وهله اول اين معامالت به صورت گواهي 
س��پرده كااليي انجام گرفت و قرار اس��ت به زودي از 
معامالت آتي اين كاالي كشاورزي استراتژيك نيز در 

تاالر نقره اي بازار سرمايه پرده برداري شود. 
بررس��ي آمار معامالت نخس��تين روز نشان مي دهد 
كه پس��ته فندقي ۳۲-۳۰ در نماد انبار طالي س��بز 
زرندكشف قيمت شد و معامله گران تا پايان معامالت 
روزانه تعداد ۳۸۰۰ گواهي س��پرده پس��ته را معامله 
كردند. گفتني است در حالي اين تعداد اوراق معامله 
ش��د كه قيمت هر كيلوگرم پسته فندقي ۳۲-۳۰ در 
پايين ترين سطح به رقم ۹۱۸ هزار و ۹۰۴ تومان و در 
باالترين قيمت به مبل��غ ۹۲۱ هزار و ۵۰۰ ريال خريد 

و فروش شد.

   ورود محصوالت كشاورزي به بورس كاال  
رونق توليد و ف��روش كاالها و خدمات با اس��تفاده از 
تمام��ي ظرفيت هاي تجاري و فني از جمله مس��ائل 
مهمي اس��ت كه امروزه در اغلب كشورهاي جهان از 
اهميت ويژه اي برخوردار است. ميزان توجه به موضوع 
مورد بحث تا آنجاس��ت كه به منظور نيل به اين هدف 
بسياري از متخصصان و كارشناسان در حوزه بازارهاي 
مالي شيوه هاي متنوع و گوناگوني را براي حفظ رونق و 

بهبود آن به كار بسته اند.
كاالهاي كشاورزي از جمله توليداتي است كه در تمامي 
كش��ورهاي جهان از اهميت ويژه اي برخوردار است و 
در سياس��ت گذاري ها و تعيين خط مشي به آن توجه 

بسياري مي شود. 
همانطور ك��ه مي دانيم توليدات كش��اورزي به دليل 
اهميت بس��ياري كه در تامين امنيت غذايي و حفظ 
اشتغال دارند، نه تنها با ديد اقتصادي نسبت به مراحل 
توليد و فروش و بازاريابي آنها نگريسته مي شود بلكه از 
لحاظ امنيتي و فرهنگي نيز مي توانند بسيار موثر باشند. 
در اين مي��ان برخي ديگر از محصوالت هس��تند كه 
با وجود فقدان ارزش اس��تراتژيك، بهاي اقتصادي و 

فرهنگي -  تاريخي بسياري براي كشورها دارند.

   نقش   بورس هاي كااليي در تعادل قيمت ها
قدمت ديرينه محصوالت كشاورزي به عنوان نخستين 
كاالي توليد ش��ده به دست بشر سبب شده تا همواره 
روش هاي فروش و بازاريابي اين محصوالت نس��بت 
به ساير توليدات ديگر از اهميت و گوناگوني بيشتري 
برخوردار باشد. در واقع از آنجا كه كاالهاي كشاورزي 
نسبت به مصنوعات توليدي بشر بسيار متنوع هستند 
و هر يك به فراخور جغرافيا، شرايط زيستي و فرهنگي 
جوامع به طرق مختلفي كشت مي شوند، تعيين قيمت، 
تعادل و ثبات آن براي تمامي جوامع حائز اهميت است. 
از اين رو طبيعي است متناسب با ميزان دوامي كه دارند 

به روش هاي گوناگوني معامله شوند.
از جمله عواملي كه اين گوناگوني به روش هاي معامله، 
تنوع بيشتري مي بخش��د ناپايداري و عدم اطمينان 
به آينده است كه موجب ش��ده تا از ديرباز كشاورزان 
و بازرگانان محصوالت كشاورزي سعي كنند ريسك 
فعاليت خود را تا حد مق��دور كاهش دهند. به همين 
منظور به غير از روش هاي موجود هميشه سعي بر آن 
دارند تا با ايجاد روش هاي جديد براي نيل به اين هدف 

تالش كنند.
 متناسب با آنچه كه گفته شد در عصر حاضر بورس هاي 
كااليي يكي از مهم ترين ساختارهايي هستند كه براي 
نيل به اين هدف ايجاد شده اند و در طول فعاليت خود 
هميشه سعي بر آن دارند تا بتوانند با اتخاذ تصميمات 
مناس��ب داد و س��تد هاي موجود را به بهترين شكل 
تسهيل و تسريع كنند. چنين رويكردي سبب شده تا 
نه تنها بورس هاي كااليي در جهان به عنوان يك بستر 
امن براي انجام معامالت در نظر گرفته ش��وند، بلكه با 
تامين منافع طرفين معامله، نقش مهمي در كاهش عدم 
اطمينان به آينده و پوشش ريسك خريدار و فروشنده 
داشته باشند. هم اكنون كاهش ريسك و ساده شدن 
فرآيند معامالت در اين بازارها تا آنجا پيش رفته كه هم 
توليد كنندگان محصوالت كشاورزي و هم خريداران 
س��نتي آن وارد بورس هاي كااليي شده اند و هم ساير 
اقشار جامعه به خصوص افراد ريسك پذير به آن به عنوان 

منبعي براي كسب سود نگاه مي كنند.
در واقع فرآيند س��اده ش��دن معامالت در بورس هاي 
كااليي به حدي با موفقيت روبه رو شده كه بسياري از 
افراد بدون آنكه سررشته  تخصصي از شناسايي كيفيت و 
چگونگي محصوالت كشاورزي داشته باشند، مي توانند، 
به راحتي در معامالت نقد يا مشتقه اين بازارها شركت 
كنند و بدون نگراني ريسك هاي سيستماتيك به تحليل 

جريان عرضه و تقاضا بپردازند.

   رينگ كشاورزي، كوچك اما موثر
در كشور ما نيز بورس كاالي ايران يكي از چند بازاري 
است كه در قالب بازار سرمايه كشور به فعاليت مي پردازد 
و به نقل و انتقال كااله��اي مختلف از جمله كاالهاي 
كشاورزي ميان خريداران و فروشندگان اشتغال دارد. 
اين بس��تر كه پس از تصويب قانون ب��ازار اوراق بهادار 

جمهوري اس��المي ايران در مجلس شوراي اسالمي 
شكل گرفته و از آن پس به تسهيل معامالت كاالهاي 
مختلف اين جمله توليدات كشاورزي مي پردازد، در دو 
سال گذشته شاهد تغيير و تحوالت بسيار چشمگيري 
بوده است. اين بازار توانسته با ورود به معامالت گواهي 
سپرده كاالهاي كشاورزي و همچنين معامالت آتي 
اين كاالها، گامي جديد در بهبود وضعيت داد و ستد ها 
و افزايش ش��فافيت در بخش كشاورزي اقتصاد ايران 

بردارد.
 در حالي كه پيش از اين داد و ستد محصوالت كشاورزي 
تنها به ش��يوه نقد و غير مس��تمر انجام مي شد و اين 
محصوالت كش��اورزي ش��اهد عرضه هاي منقطع و 
ناپايدار بودند، در سال ۹۷ و با شروع معامالت گواهي 
سپرده كااليي زعفران امكان تبادل مستمر اوراق اين 
محصول در بورس كاالي ايران فراهم شد و به پشتوانه 
آن معامالت آتي زعفران ش��كل گرفت. تا به امروز نيز 
معامالت ياد شده از استقبال خوبي در ميان فعاالن بازار 
سرمايه برخوردار بوده است. موفقيت معامالت زعفران و 
جذابيت آن براي اقشار هدف كه همان سرمايه گذاران 
ريسك پذير تر بازار س��رمايه هستند، سبب شده تا از 
آغاز فعاليت بورس كاال در معامالت اين محصول رشد 
ارزش معامالت زعفران روندي صعودي داشته باشد. 
اين موفقيت سبب شد تا در ماه هاي اخير شاهد ايجاد 
گواهي سپرده كااليي زيره س��بز باشيم كه همچون 
زعفران از قابليت انجام معام��الت آتي آن هم به طور 

اهرمي برخوردار است.

   پسته مهمان تازه بورس كاال
اما قطار توسعه ابزارها و تنوع كاالها در بورس كاال به زيره 
و زعفران محدود نمانده و اين بازار حاال شاهد راه اندازي 
ي امكان معامالتي جديدي اس��ت كه به پسته تعلق 
دارد. پسته يكي از قديمي ترين توليدات كشاورزي در 
فالت ايران و گياهي بومي در كشورمان است، نه تنها 
از ديرباز به لحاظ فرهنگي براي ايرانيان اهميت داشته 
بلكه به دليل جغرافيايي خشك و كم آب ايران همواره 
يكي از مهم ترين توليدات كشاورزي مردمان شرق و 
جنوب شرق كشور بوده است. چنين شرايطي سبب 
ش��ده تا حجم توليد و صادرات پسته در ايران همواره 
مورد توجه بازرگانان باشد و ثبات قيمت آن براي تعداد 
زيادي از كشاورزان و تاجران پس��ته از امنيت بااليي 

برخوردار باشد.
ايران كه به گواه آمار پ��س از اياالت متحده امريكا در 
جايگاه دوم توليد پس��ته در جهان قرار دارد. هميشه 
تالش كرده تا مش��كالت و مصائب توليدات بسته را از 
طرق مختلف براي توليدكنن��دگان برطرف كند و با 
اعمال حمايت از آنها گامي مهم در جهت حفظ سهم 
بازار كشور در گستره تقاضاي جهاني داشته باشد. خيل 
عظيم افراد شاغل در اين صنعت به عالوه ارزآوري بااليي 
كه براي صادر كنندگان آن دارد سبب شده تا موضوع 
تداوم توليد و بهبود كيفيت آن در حال حاضر بيش از 
پيش مورد توجه دس��ت اندركاران و سياست گذاران 
باش��د. از اين رو كاماًل قابل درك خواهد بود كه با ورود 
پس��ته به بورس كاال و آغاز معامالت آن گامي جدي و 
با اهميت در جهت افزايش شفافيت و حذف واسطه ها 
ميان توليدكنندگان و فروش��ندگان برداش��ته شود. 
چنين اقدامي كه به تسهيل چرخه خريد و فروش پسته 
در بازار داخلي منجر مي شود، مي تواند به كاهش قيمت 
براي خريدار نهايي و شفاف تر شدن روند تعيين قيمت 

براي كشاورزان بينجامد.
بررس��ي هاي انجام شده توس��ط »تعادل« حكايت از 
 آن دارد كه در حال حاضر معامالت سنتي پسته بين
 ۳ الي ۴ واسطه را در ميان كشاورزان و خريداران خرد 
پسته قرار داده است. بنابراين كامال منطقي  خواهد بود 

كه با حذف واسطه ها، نه تنها شاهد ارزان تر شدن اين 
محصول در بازارهاي هدف باشيم بلكه گامي مهم نيز 

در جهت تحقق عدالت براي كشاورزان برداشته شود .
معامالت گواهي سپرده كااليي پسته كه در روز گذشته 
آغاز شده است، هم اكنون كش��اورزان را قادر ساخته 
تا خارج از رويه س��نتي معامالت پسته بتوانند به طور 
مستقيم محصول خود را در بورس كاال عرضه كنند و 
متناسب با استانداردهاي مشخص شده از سوي بازار و 
مطابق با دستورالعمل ها به عرضه محصول توليدي خود 

در اين بازار بپردازند. 
مطابق ب��ا آنچه كه ب��ورس كاالي اي��ران اعالم كرده 
استاندارد اين بازار در حال حاضر پذيراي معامالت پسته 
فندقي خندان سايز ۲۸-۳۰ و پسته فندقي خندان ۳۰-
۳۲ خواهد بود كه كشاورزان مي توانند با تحويل آن به 
انبارهاي مورد تاييد بورس كاال پس از دريافت گواهي 
سپرده كااليي به فروش پسته خود بپردازند. البته بايد 
به خاطر داشت كه تبادل محصوالت در اين بازار پس از 
دريافت كد بورسي و افتتاح حساب در كارگزاري هاي 
فعال در اين زمينه انجام خواهد ش��د. اين اقدام سبب 
شد تا ضمن تسهيل در فروش محصوالت كشاورزي 
و افزايش نقدشوندگي توليدات، كشاورزان از مصائب 
و مش��كالت نگهداري محصوالت خود و جلوگيري از 
خراب شدن آنها راحت شوند. اين مكان در عين حال 
كه مزيتي براي فروشندگان كاالي كشاورزي است به 
فرصتي براي خريداران آنها نيز بدل شده به طوري كه 
آنها مي توانند بدون نياز به جابه جايي فيزيكي كاالها به 
سرعت از كيفيت و سالمت خريد خود اطمينان حاصل 
كنند؛ خريدي كه نه تنها نسبت به گذشته با امنيت و 
سرعت بيشتري انجام مي شود بلكه به بازي برد-برد 

براي هر دو طرف معامله تبديل شده است.

   حذف داللي و كشف قيمت منصفانه 
براي روش��ن ش��دن اهميت و تاثير مثبت راه اندازي 
معامالت گواهي سپرده كااليي پسته، »تعادل« ضمن 
گفت وگو با سعيد بزمي تاجر و باغدار پسته، از وضعيت 
كلي اين تجارت پرس��يد و آثار معامالت ياد شده را بر 

وضعيت كسب و كار وي مورد بررسي قرار داد.
بزمي در خصوص ش��رايط كلي كس��ب و كار پس��ته 
وضعيت را نسبت به سال هاي گذشته اندكي سخت تر 
توصيف كرد و افزود: رش��د قيمت پس��ته كه در سال 
گذشته ش��اهد آن بوديم موجب شده تا قدرت خريد 
مردم براي مصرف پسته نسبت به سنوات قبل كاهش 
يابد. از طرفي تعداد زياد دالالن و واس��طه گران پسته 
كه محصوالت باغ��داران را خريداري و آن را در اختيار 
مصرف كننده نهايي قرار مي دهند، به قيمت پاياني اين 

محصول بيش از پيش افزوده است.
 از اين رو سود توليد پسته بيش از آنكه به جيب باغداران 
و توليدكنندگان آن برود در اختيار واسطه گران قرار 
مي گيرد، كه به تبع براي توليدكننده و مصرف كننده 
امري ناخوشايند است، چرا كه رشد قيمت از يك سو 
منجر به كاهش توان خريد مردم شده و از سوي ديگر 
كش��ت محصول ياد ش��ده را براي باغداران نسبت به 
سودي كه بايد به آن دست يابند، كم سودتر كرده است.

وي افزود: تنوع محصول در بازار پسته بسيار زياد است 
و اينكه چه نوع پس��ته اي در يك منطقه بيشتر يافت 
مي شود بستگي به زيست بوم و شرايط محيطي منطقه 
دارد. اين توليد كننده پسته همچنين گفت: در حال 
حاضر فروش سنتي پسته به ۳ شكل انجام مي شود. به 
اين صورت كه يا پسته به صورت تازه و به شكل خوشه اي 
در اختيار خريدار قرار مي گيرد يا به صورت دانه اي و در 

بسته بندي كارتوني به فروش مي رسد. 
همچنين نوع سوم فروش پسته خشك و فرآوري شده 
اس��ت كه بعد از فصل برداش��ت اين محصول صورت 

مي گيرد. با اي��ن حال آنچه كه در هم��ه اين روش ها 
مشترك است اين است كه اختالف قيمت فروش باغدار 
با فروش خرده فروشي بسيار زياد است و داللي سبب 
شده تا توان مردم عادي براي خريد پسته كاهش يابد.

بزمي تاكيد كرد: ورود پس��ته به ب��ورس كاال و انجام 
استاندارد معامالت آن مي تواند تاثيري بسيار مثبت بر 
تعيين قيمت پسته بگذارد و با شفاف تر شدن معامالت 
آن هم كش��ف قيمت آن را آس��ان تر كند و هم دست 
دالالن را از اي��ن تجارت قطع كن��د. از اين رو مي توان 
در صورت هم گير ترشدن و مقبوليت كلي روش هاي 
معامله بورس كاال در ميان كش��اورزان، به غير از ساير 
مزاياي اين نوع معامالت شاهد كاهش نسبي قيمت 

پسته نيز باشيم.

   آموزش  نقطه ثقل كشاورزان و بورس كاال
وي در پايان خاطرنش��ان كرد: فراگير شدن معامالت 
گواهي سپرده كااليي پسته و همچنين معامالت آتي 
بيش از هر چيز در گرو آموزش و ارتقاء آگاهي كشاورزان 
و باغ��داران در خصوص مزاي��ا و فرصت هاي موجود 
روش هاي معامالتي مورد بحث است. از اين رو انتظار 
مي رود تا بورس كاال در خص��وص آموزش ذي نفعان 

معامالت پسته اهتمام ويژه اي به خرج دهد .
از آنجايي كه ش��رايط معامالت پس��ته نياز به بررسي 
بيش��تري داش��ت، »تعادل« ضمن مصاحب��ه با دو 
كارشناس كااليي فعال در بورس كاال، مسير پيش روي 
اين بازار در انجام داد و ستدهاي پسته را مورد كنكاش 

بيشتر قرار داد و نظر آنها را نيز در اين زمينه جويا شد.
باقري، مدير كااليي كارگزاري كشاورزي در شفافيت 
قيمت ها در بازار پس��ته گف��ت و در اين خصوص به 
امكان��ات و مزاي��اي معامالت پس��ته در بورس كاال 

اشاره كرد. 
اين كارشناس كااليي بازار سرمايه با اشاره به اهميت 
ساده س��ازي فرآيند فروش محصوالت كش��اورزان از 
طريق بورس كاال افزود: در حال حاضر س��عي شده تا 
روش هاي فروش كارشناسي و انبارداري محصوالت 
خريداري ش��ده از س��وي كش��اورزان تا ح��د امكان 

ساده سازي شود. 
همچنين عامل مهم ديگري كه در مقبوليت اين روش 
تاثير بسيار زيادي خواهد گذاشت، سادگي روند فروش 
محصوالت و معامالت گواهي س��پرده كااليي پسته و 
همچنين معامالت آتي آن است كه با اندكي آموزش 
براي كشاورزان بسيار آسان خواهد بود. انتظار مي رود 
كه راه اندازي معامالت ياد شده بتواند در بلندمدت تاثير 
بسزايي در تغيير جهت معامالت پسته بگذارد و به بهبود 

شفافيت در آن منجر شود.
باقري خاطرنشان كرد: از ديگر عواملي كه مي تواند تاثير 
بسيار زيادي بر مقبوليت و همه گير شدن اين معامالت 
بگذارد وجود انبار هايي مختلف در تمامي استان هايي 
اس��ت كه توليد پس��ته در آنها زياد اس��ت. با توجه به 
انبارهايي كه تاكنون براي استفاده در زمينه خريد پسته 
از كشاورزان تعبيه شده مي توان انتظار داشت كه از اين 
جهت نيز بورس كاال بتواند موفق عمل كند. همچنين 
سعي شده تا كدهاي بورسي مورد نياز سهامداران در 
مناطق توليد براي آنها صادر شود و پيچيدگي رويه هاي 

اداري براي اين قشر از جامعه به حداقل برسد.

   كمك گواهي سپرده به شفافيت قيمت
همچنين اميري، مدير معام��الت كااليي كارگزاري 
آگاه در اين خصوص گفت: گواهي سپرده كااليي پسته 
سومين محصول كشاورزي است كه پس از محصول 
زعفران و زيره س��بز از طريق ب��ورس كاال وارد چرخه 
معامالت مي شود. البته بايد توجه داشت كه معامالت 
گواهي سپرده پسته سومين گواهي سپرده كااليي بازار 

نيست. پيش از اين نيز گواهي سپرده كااليي ذرت و جو 
در استان كرمانشاه بوده كه معامالت آن مستمر نبوده 
و خريدار پس از ابتياع گواهي ياد شده پس از خريداري 

توسط متقاضي دريافت مي شده است.
وي در ادامه بيان كرد: براي آنكه بتوانيم معامالت گواهي 
سپرده كااليي را با دقت بيشتري موشكافي كنيم، بايد 
اندكي به عقب تر برويم. در س��ال ۹۴ كه فروش ۱۹۰ 
هزار تن ذرت انجام ش��د،  اين رويداد باعث شد كم كم 
ذهنيت هاي الزم در خصوص تغيي��ر نحوه مبادالت 
محصوالت كش��اورزي ش��كل بگيرد و شاهد تقويت 

معامالت گواهي سپرده كااليي باشيم. 
با اين حال تبادل كاالهاي ياد ش��ده به دليل ماهيت 
استراتژيك آن براي كش��ور قابليت معامله به صورت 

پيوسته را نداشت.
اميري اضافه كرد: همين امر زمينه اي شد تا معامالت 
گواهي س��پرده كااليي زعفران در بس��تر بورس كاال 
قابليت معامله پيدا كند و رفته رفته داد و ستدهاي آن 
رونق بگيرد. معامالت اين كاال كه ابتدا تنها از طريق يك 
انبار انجام مي ش��د، پس از راه اندازي با تقاضاي بااليي 
رو به رو شد و به همين دليل هم اكنون تعداد انبارهاي آن 
به 6 انبار رسيده است. افزايش تعداد انبارها خود حاكي از 
آن است كه بورس كاال تاكنون توانسته قدم هاي خوبي 
را در جهت افزايش آشنايي كشاورزان و تاجران كاالي 
مربوطه بر دارد و از اين رو مي توان استنباط كرد كه روند 
رو به رشد اقبال كش��اورزان نسبت به گواهي سپرده 
كااليي اين محصول در سال هاي بعد نيز تداوم پيدا كند.

 اين كارش��ناس كااليي افزود: يكي از مزاياي گواهي 
س��پرده كاالي��ي اين اس��ت كه ب��ه ش��فافيت و نوع 
قيمت گذاري كمك بس��ياري كرده اس��ت. پيش از 
راه اندازي اين نوع معامالت، كشاورزان تنها مي توانستند 
دسترنج خود را از طريق قيمت هايي كه دهان به دهان 
در ب��ازار مي چرخيد به فروش برس��انند يا مجبور به 
پذيرفتن قيمت تحميل شده از سوي خريدار باشند. 
در بحث دريافت مبلغ معامالت نيز از آنجا كه مبادالت 
به شيوه س��نتي و از طريق روش هايي همچون چك 
و تعهدات ديگر انجام مي ش��د، ش��اهد آن بوديم كه 
كشاورزان اغلب نمي توانستند وجه معامالت خود را 
به صورت نقد دريافت كنند، مضاف بر آنكه گاهي نيز 
حتي پرداخت به كشاورزان نيز از موعد مقرر بيشتر به 
تعويق مي افتاد و از اين جهت ريسك نكول نيز متوجه 
ذي نفع��ان معامله ب��ود. در واقع راه ان��دازي اين گونه 
معامالت سبب شده است كه كشاورزان بتوانند وجه 
حاصل از فروش زعفران را بدون وفقه، به صورت نقد و 

عاري از هر نوع ريسك دريافت كنند.
اين كارش��ناس كااليي ادامه داد: رويه ياد شده كه به 
بهبود وضعيت معامالت براي كش��اورزان و بازرگانان 
منتهي شده، تنها محدود به اين اقشار نمانده و شفافيت 

معامالت حتي در بازار مصرف نيز اثر گذار است. 
اميري گفت: پس از آنكه معامالت زعفران در بورس كاال 
به روش گواهي سپرده كااليي انجام شده و به دنبال آن 
معامالت آتي زعفران شكل گرفت، بورس كاال بر آن شد 
تا تجربه موفق طالي سرخ را در مورد كاالهايي نظير 
زيره و پس��ته نيز تكرار كند. بنابراين مي توان اين طور 
انتظار داشت كه تمامي فوايد حاصل از راه اندازي گواهي 
سپرده كااليي در بازار محصول پسته نيز مشاهده شود 
و هم كشاورزان و هم خريداران از عوايد حاصل از اين 

نوع معامالت بهره ببرند.
وي ادام��ه داد: به دنبال بازار گواهي س��پرده كااليي 
محصوالت ياد ش��ده براي هريك بازار آتي نيز شكل 
گرفته است و براي پس��ته نيز اينچنين خواهد بود. 
همين امر سبب مي شود تا جذابيت معامالت پسته 
در ب��ازار افزايش يابد، چراكه ب��ا راه اندازي معامالت 
آتي در اين كاال توج��ه افراد خارج از بازار محصوالت 
كش��اورزي كه بيشتر با هدف كسب س��ود از تفاوت 
قيمت وارد چرخه معامالت مي شوند نيز به معامالت 

پسته جلب مي شود. 
مدير معامالت كااليي كارگزاري آگاه افزود: شنيده ها 
حاكي از آن است كه در سال جاري حدود ۱۵۰ هزار تن 
پسته در كشور برداشت خواهد شد كه براي پذيرا  بودن 
اين نمادها انبارهاي مختلفي در زرند و سيرجان پذيرش 
شده اند و چند انبار ديگر نيز در حال پذيرش هستند. 

اين كارشناس خاطرنشان كرد: با توجه به حجم بيشتر 
پسته توليد شده در كشور نسبت به دو محصول پسته و 
زعفران انتظار مي رود كه رونق معامالت گواهي سپرده 
كااليي و معامالت آتي آن از رونق بيش��تري نسبت به 
زعفران و زيره برخوردار باشد. تجربه هاي قبلي نشان 
داده است كه هر معامالتي در بورس كاال انجام مي شود، 
نيازمند آم��وزش جدي اش��خاص ذي نفع همچون 
كشاورزان خواهد بود كه در حال حاضر تمهيدات الزم 
براي آموزش و تسهيل تبادل مناسب پسته در بورس 
كاال انجام شده است. تجربه معامالت زعفران در اين بازار 
نشان مي دهد كه در صورت آموزش مناسب، كشاورزان 
به خوبي از فوايد معامالت محصوالت خود در بورس كاال 
استفاده مي كنند. از طرفي مزيت مناسبي كه معامالت 
آتي محصوالت كشاورزي در اختيار تاجران و بازرگانان 
قرار مي دهد موجب شده تا اين افراد نيز بتوانند با خريد 
از بورس كاال مخصوصا معامالت آتي، ريسك تغييرات 

قيمت را براي خود به حداقل برسانند. 

انبارهايجديدپستهبهزوديپذيرشميشود
سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس 
كاالي ايران با بيان اينكه نخستين معامله پسته در بورس 
كاالي ايران رقم خورد، گفت: در روزهاي آينده با پذيرش 
انبارهاي جديد در استان كرمان و در استان هاي خراسان 
و سمنان اين معامالت گسترش پيدا مي كند. به گزارش 
كاالخبر، عليرضا ناصرپور با اشاره به اينكه فروش پسته در 
بورس براي نخستين بار در جهان انجام مي شود، افزود: 
معامالت گواهي سپرده پس��ته از امروز براي دو انبار در 

استان كرمان و در شهرهاي سيرجان و زرند آغاز شده و 
تاكنون معادل ۴ تن پسته كه آمار بسيار خوبي براي روز 
اول به شمار مي رود مورد معامله قرار گرفته است. وي ادامه 
داد: در روزهاي آينده با پذيرش انبارهاي جديد در استان 
كرمان و در استان هاي خراسان و سمنان اين معامالت 
گسترش پيدا مي كند. ناصرپور گفت: پسته بازار بزرگي به 
لحاظ ريالي در كشور دارد و ۲۵ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان 
ارزش بازار اين محصول است؛ همچنين حجم توليد پسته 

امسال در كشور قريب به ۲۰۰ هزار تن تخمين زده شده 
است. وي افزود: آمار موفق فروش ساير محصوالت مثل 
زعفران و زيره نشان داده كه روش معامله با گواهي سپرده 
در بين كش��اورزان جا افتاده و آنها از اين روش معامله در 
پسته هم استقبال كرده اند. سرپرست معاونت توسعه بازار 
و مطالعات اقتصادي بورس كاالي ايران با اشاره به اينكه 
بورس يك بازار رسمي براي انجام معامالت است، گفت: 
اين رسمي بودن بازار بورس مي تواند مزاياي متعددي به 

همراه داشته باشد كه كشف قيمت شفاف مهم ترين مزيت 
آن است. ناصرپور ادامه داد: بورس براي محصوالتي، چون 
پسته قيمت تعيين نمي كند بلكه بستري شفاف فراهم 
مي كند و با امكان حضور همه افراد در اين بازار قيمت به 
صورت شفاف با مكانيسم عرضه و تقاضا تعيين مي شود. 
وي گفت: دومين مزيت عرضه پسته در بورس كاال اين 
اس��ت كه كش��اورزان مي توانند يك روز پس از فروش 
محصول، وجوه خود را با اطمينان دريافت كنند. ناصرپور 

افزود: استاندارد محصوالت در انبارهاي بورس كاال مورد 
بررس��ي قرار مي گيرد كه اين اقدام به استانداردس��ازي 
محصول پسته كمك كرده و قابليت صادرات آن را فراهم 
مي كند. وي با اشاره به اينكه كشف نرخ محصول پسته 
مهم تري��ن مزيت حضور آن در بورس كاالس��ت، گفت: 
باتوجه به اينكه ما در س��ال هاي گذشته رتبه اول و دوم 
صادرات اين محصول را برعهده داش��تيم اين معامالت 

مي تواند در بورس كاال ابعاد بين المللي پيدا كند.
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صعود دسته جمعي 
شاخص هاي بورس

گروه ب�ورس| در پايان معامالت روز گذش��ته 
در بورس اوراق بهادار تهران ش��اخص اين بازار به 
ميزان هزار و ۳۹۸ واحد رشد كرد و به ۳۲6 هزار و 
۱۰۴ واحد رسيد. به موجب اين رشد ارزش بورس 
به ميزان ۰.۴۳ درصد رش��د كرد و به سطح هزار و 
۱۹۱ هزار و ۷۹۲ واحد رسيد. همچنين طي اين روز 
فرابورس ايران در پايان معامالت شاهد عقب نشيني 
شاخص كل به ميزان ۵ واحد بود كه سطح اين نماگر 
را به به رقم ۴۲۹۳ واحد رساند. گفتني است، ارزش 
روز بازار اول و دوم فراب��ورس به بيش از ۲۴۴ هزار 
ميليارد تومان رسيد. بر اساس آمارهاي معامالتي، 
روز قبل اكثر شاخص هاي بورس تهران با رشد مواجه 
شدند به طوري شاخص  قيمت »وزني - ارزشي« با 
۳۷۵ واحد افزايش معادل ۰.۴۳ درصد به ۸۷ هزار 
و 6۴۷ واحد، شاخص كل »هم وزن« با 6۴۲ واحد 
رش��د معادل ۰.6۷ درصد به ۹6 هزار و ۸۳۸ واحد، 
ش��اخص قيمت »هم وزن« با ۴۲۹ واحد افزايش، 
معادل ۰.6۷ درصد به 6۴ هزار و ۸۲۳ واحد، شاخص 
آزاد شناور با ۱۱۳۲ واحد رشد، معادل ۰.۳۰ درصد 
به ۳۷۷ هزار و ۷۹۱ واحد، شاخص بازار اول با ۳۹۲ 
واحد افزايش مع��ادل ۰.۱۷ درصد به ۲۳۵ هزار و 
۷۰۲ واحد و شاخص بازار دوم با ۵6۴۲ واحد رشد 
معادل ۰.۸۵ درصد، به 66۸ هزار و ۹۹6 واحد رسيد. 
از سويي ديگر در روز گذشته ۴ نماد » اخابر با ۳۲۵ 
واحد، تاپيكو با ۲۴۰ واحد، هم��راه با ۲۱۸ واحد و 
پارس با ۱۵۰ واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را 

بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.
 اين گزارش مي افزايد، روز گذش��ته شاخص هاي 
صنايع تاالر شيش��ه اي نيز با رش��د مواجه شدند 
به طوري كه شاخص صنايع »ساير مالي با ۳۲۹ واحد 
صعود مع��ادل ۵.۵۰ درصد به 6 هزار و ۳۳۴ واحد، 
س��اير معادن با ۳۸۵۸ واحد افزايش معادل ۴.۹۰ 
درصد به ۸۲ هزار و 6۱۱ واحد، مواد دارويي با ۱۹۳۸ 
واحد رش��د معادل ۴.۱۸ درصد به ۴۸ هزار و ۲۹۹ 
واحد، منسوجات با  ۱6۷ واحد افزايش معادل ۴.۱۷ 
درصد به ۴ هزار و ۱۷۵ واحد، راديويي با ۱۰۴ واحد 
رش��د، معادل ۳.۸۳ درصد به ۲ هزار و ۸۲۷ واحد، 
انبوه سازي با 6۵ واحد افزايش معادل ۲.6۹ درصد 
به ۲ هزار و ۴۸۵ واحد، انتشار و چاپ با )۴۴۲۵۲( 
واحد رشد معادل )۲.۷۸( درصد به يك هزار و ۵۴6 
هزار واحد« رسيد. در عين حال نگاهي به آمارهاي 
معامالتي ديروز بازار سهام مشخص مي كند: قيمت 
سهام نمادهاي »دكيمي، ددام، ولساپا، ما، وساخت، 
كبافق و تپمپي« بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي 
»تمحركه، بالبر، س��اراب، ستران، سفانو، حپترو و 
سمازن« بيشترين كاهش قيمت را در بازار سهام 
رقم زدند و در تابلوهاي بورس به ثبت رسيدند. به 
اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي روز قبل بورس 
تهران، در 6۹6 ه��زار نوبت معامالتي، ۸ ميليارد و 
۸۱۹ ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش ۳۳ هزار و 
6۴۲ ميليارد تومان در بورس معامله شد. شاخص 
فرابورس ني��ز طي روز قبل، نزديك به 6 واحد افت 
داش��ت و روي كانال چهار هزار و ۲۹۳ واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار ۲ ميليارد و ۲۳۳ ميليون 
برگه سهم به ارزش بيش از ۱۲ هزار و ۹۷6 ميليارد 
ريال داد و ستد شد. در بين تمامي نمادها، توسعه 
مولد نيروگاهي جهرم )بجهرم(، پااليش نفت الوان 
)شاوان( و پااليش نفت شيراز )شراز( بيشترين تأثير 
مثبت را بر شاخص اين بازار داشتند. در مقابل توليد 
نيروي برق دماوند )دماوند(، س��هامي ذوب آهن 
اصفهان )ذوب(، س��نگ آهن گهرزمين )كگهر( و 
فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( مانع از رشد بيشتر 

اين شاخص شدند.

 بي تاثيري تحريم ها
بر سهام بنيادي

يك كارش��ناس بازار سرمايه، سهام بنيادي را كم 
ريسك تر از ديگر سهم ها در شرايط تحريم دانست 
و اظهار كرد: صنايع فلزي و ش��يميايي با توجه به 
عملكرد خ��وب و گزارش هاي مثب��ت احتمالي 

شهريور ماه با ريسك خاصي روبه رو نيستند.
حميد مرتضي كوشكي در گفت وگو با سنا، ضمن 
بيان مطلب فوق و با اش��اره به گذشت حدود يك 
سال از تحريم صنايع تصريح كرد: عملكرد خوب 
صنايع نش��ان مي دهد كه تحريم ها بر فروش آنها 
بي اثر بوده است؛ صنايع صادراتي ما از نظر مقداري 
نيز رش��د فروش خوبي داشته و اين فروش تنها با 
تكيه بر اهرم رشد دالر نيست. البته فاكتور اثرگذار 
ديگر نرخ جهاني است كه نا اطميناني هايي درباره 
آن وجود دارد و عموم��ا نرخ هاي جهاني را پايين 
برآورد مي كنند. كوشكي بررسي فاكتورها در كنار 
هم را ضرورت پيش بيني وضعيت صنايع در سال 
آينده دانست و افزود: از آن جا كه ما سرمايه گذاران 
در حال خريد آينده هستيم بايد با ديد بلندمدت 
به اي��ن موارد توج��ه كنيم. اين كارش��ناس بازار 
س��رمايه، توجه به دو بحث قيمت فعلي و ارزش را 
براي رسيدن به تحليل درست ضروري دانست و 
گفت: شناسايي اين دو و ورود مناسب به يك سهم 
مي تواند ريسك هاي سرمايه گذاري را تا حد زيادي 
كاهش دهد، البته بايد اين را هم بدانيم كه رسيدن 
قيمت به ارزش در كل بازارهاي مالي دنيا در عرض 
يك روز اتفاق نمي افتد و به تدريج صورت مي گيرد.

كوشكي با اشاره به دغدغه ديگر سهامداران مبني 
بر ادامه دار بودن رشد شركت ها خاطرنشان كرد: 
در بهار ۹۷ هر چقدر ك��ه جلوتر رفتيم نرخ دالر و 
به تبع آن نرخ هاي فروش نيز رشد كرد.اما انتظار 
نمي رود كه گزارش زمستان ۹۸ سود شركتي مثال 
۷۰ درصد باالتر از س��ال ۹۷ باشد. چون نرخ ها به 
يكديگر نزديك هستند و سهامدار در حال لحاظ 

اين موضوع است.



تشكلها6اخبار

به مناسبت ايجاد اتاق بازرگاني ايران و سوريه

در ديدار سفير هند و رييس اتاق بازرگاني تهران مطرح شد

سوريه، فرصتي بهتر از عراق

ضرورت توسعه روابط دوجانبه بي واهمه از تحريم

يكي از مهم ترين پروژه هاي اين دوره اتاق بازرگاني 
تقويت روابط تجاري ميان ايران و س��وريه اس��ت. 
تأسيس دفتر نمايندگي مجهزي در سوريه و سپس 
ايجاد اتاق بازرگاني ايران و سوريه بخشي از كارهاي 
اتاق ايران است. در شرايطي كه سخت گيري زيادي 
درباره ايجاد اتاق هاي مش��ترك ص��ورت مي گيرد، 
تقوي��ت اتاق ايران و س��وريه در دس��تور كار هيات 
رييس��ه اتاق ايران اس��ت. بعضي مي گويند سوريه 
مي تواند جاي عراق را در روابط تجاري ايران بگيرد. 
در شرايط تحريمي فعلي، عراق مهم ترين محل براي 
صادرات محصوالت نهايي ايراني اس��ت اما به گفته 
برخي كارشناسان س��وريه مي تواند شريكي حتي 

مهم تر از عراق باشد.

  كشوري كه امنيت نداشت
طي سال هاي گذشته، منطقه خاورميانه شاهد يكي 
از خونين ترين مقاطع تاريخي خود در دوران معاصر 
بود. سخن از جنايات گروهك تروريستي داعش در 
عراق و شام است كه در نهايت باعث شادماني جبهه 
غرب و استكبار شد و ترس و دلهره فراواني را در دل 

مسلمانان غرب آسيا ايجاد كرد.
البته بعد از گذشت مدتي افسار داعش از دست جبهه 
غرب نيز خارج شد و تحركات اين گروهك خونخوار، 
منافع غرب و اياالت متحده را نيز به مخاطره انداخت 
و اگر نبودند مدافعين حرم و حضور فعاالنه نيروهاي 
ايراني، مهار و سركوب داعشي ها امري ناممكن بود. 
به هر ترتيب پس از گذشت فراز و فرودهاي بسيار اين 
گروه سركوب شد و البته عراق و سوريه به ويرانه اي 
مبدل ش��د كه به تبع آباداني و بازسازي آن مستلزم 

كار و تالش مضاعف خواهد بود.
بنابر گزارشات و مطالعات انجام شده، ريسك فعاليت 
اقتصادي در سوريه به مراتب پايين تر از عراق است 
كه البته تحليل و بررس��ي عل��ل اين تفاوت، مجالي 

ديگر را مي طلبد.
با توجه به اع��داد و ارقام ثبت ش��ده و آمار موجود، 
حجم ص��ادرات ايران به عراق در امس��ال )۱۳۹۸( 
تاكنون ۳۸۹ ميليون دالر برآورد مي شود كه با توجه 
به اش��تراكات مذهبي، فرهنگي و اجتماعي بغداد و 
تهران و وجود اراضي س��رزميني و مرزي پر وسعت، 
انتظار مي رفت حجم صادرات از حيث ارزش ريالي 

به مراتب بيشتر از اين برآورد شود.
متاس��فانه در ش��رايطي كه عراقي ها ني��از مبرمي 
به خدم��ات فني و مهندس��ي داش��تند، ترك ها با 
هوشمندي هر چه بيشتر موفق به كسب فرصت ها و 

دستاورد هاي بسيار شدند.

  تيز كردن دندان براي حضور در سوريه از 
سوي رقباي ايران

آنچنان كه اخبار و ش��واهد موجود نش��ان مي دهد، 
ضريب ويراني هاي سوري به ميزاني است كه كشور 
مذكور به لقمه اي چ��رب و پر منفعت براي برخي از 
رقباي ايران همچون سعودي ها، ترك ها و... تبديل 
شده و وقتي به تحركات غرب در اين خصوص دقت 
 مي ش��ود اين واقعيت مسجل مي ش��ود كه هرگونه 
كم توجهي در اين عرصه به ربودن گوي سبقت رقبا از 
ايران براي حضور اقتصادي فعاالنه در دمشق و ديگر 

شهرهاي اين كشور )سوريه( منتهي خواهد شد.
بدون ترديد، فضاي فعلي س��وريه به گونه اي است 
كه مي توان از اين بستر به عنوان فرصتي ويژه براي 
حضور بخش خصوصي ايران در كش��ور مورد اشاره 
اس��تفاده كرد اما دغدغه فعلي ناظر بر اين واقعيت 
است كه آيا ريسك سرمايه گذاري بخش خصوصي 
ايران در كشور سوريه معقوالنه و منطقي است يا از 
اساس شرايط فعلي به نحوي است كه تضميني براي 
منتفع ش��دن بخش خصوصي از حيث اقتصادي در 

سوريه وجود ندارد.
حسن دانايي فرد، س��فير با تجربه پيشين ايران در 
ع��راق در اين خص��وص مي گويد: ش��رايط فعلي و 
ريسك س��رمايه گذاري در كشور سوريه در مقايسه 
با عراق بعد از جنگ به مراتب كمتر اس��ت و به واقع 
فضاي شفاف تري در مقابل و پيش روي فعاالن بخش 
خصوصي ايران وجود دارد و مي بايد از اين شرايط به 

بهترين نحو ممكن بهره برداري شود.
با همه اي��ن اوصاف، رتب��ه ايران از حي��ث فعاليت 
اقتصادي در كش��ور سوريه مطلوب و معقول به نظر 

نمي رسد.
در اين ميان، كشور تركيه با صادرات يك ميليارد و 
۳۰۰ ميليون دالري، چين با صادرات يك ميليارد و 
يكصد ميليون دالري، امارات با ۹۶۸ ميليون دالر و 
ايران با ۱۷۲ ميليون دالر )پيرو آمار منعكس ش��ده 
از س��وي گمرك جمهوري اس��المي ايران در سال 
۱۳۹۶( در رتبه هشتم صادرات به سوريه قرار دارد 
و اين در شرايطي اس��ت كه نقش ايران در مقابله با 

داعشي ها در كشور سوريه غيرقابل انكار است.
يكي از خأل هاي بزرگ در طول تاريخ روابط تجاري 
ايران و س��وريه در سه مقطع پيش از انقالب، پس از 
انقالب و پس از خروج تروريست ها در سوريه، به كم 

رنگ بودن فعاليت اقتصادي بخش خصوصي در اين 
كشور معطوف مي شود.

با وجود احصاء آمار يك ميليارد دالري تجارت ايران 
وسوريه در مقاطع اشاره شده، عمده فعاليت مذكور 
به واسطه فعاليت اقتصادي ايران با سوري ها در قالب 

و محوريت دولتي حاصل شده است.
راه اندازي خط توليد خودرو، شيشه و... از نمودهاي 
فعالي��ت اقتصادي در س��وريه به ش��مار مي رود اما 
با توج��ه به نقش آفرين��ي اي��ران در دوران حضور 
داعش��ي ها در اين كشور مطلوب و رضايت بخش به 
نظر نمي رسد و مي طلبيد به نحوي برنامه ريزي شود 
تا حضور بخش خصوصي ايران در كش��ور سوريه پر 

رنگ تر و برجسته تر برآورد شود.

  س�هم ناچي�ز اي�ران از حض�ور اقتص�ادي 
در سوريه

آنچنان كه گزارشات منعكس شده در رسانه ها نشان 
 مي دهد، سهم ايران از حضور در اقتصاد سوريه تنها

 ۳ درصد برآورد مي ش��ود كه قطع��ا اين عدد و رقم 
بسيار اندك، محدود و ناچيز به نظر مي رسد.

بررسي هاي انجام ش��ده حاكي از نياز ۵۰۰ ميليارد 
دالري عراق و سوريه به سرمايه گذاري براي آباداني و 
بازسازي است، عدد و رقمي قابل توجه كه در صورت 
تحقق و حصول آن، اقتصاد ايران جهشي قابل توجه 
را تجربه مي كن��د، اما حضور ۳ درص��دي ايران در 
س��وريه و ۱۳ درصدي در عراق به روشني حاكي از 
ضعف جدي حضور ايران در عرصه اقتصادي بغداد 

و دمشق است.
در اي��ن ميان، خب��ري نويد بخش ط��ي هفته هاي 
گذشته به گوش رسيد مبني بر اينكه اتاق مشترك 
اقتصادي ايران و سوريه در كشور مذكور برگزار شد 
و قطعا در صورت اس��تمرار برگزاري اين جلس��ات، 
ضري��ب ارتق��اي فعاليت اقتص��ادي اي��ران به نحو 
شايسته تري فراهم خواهد شد. تاسيس بانك، في ما 
بين از سوي دو كشور در خاك يكديگر )خاك ايران و 
سوريه( خبر نويد بخش ديگر بود كه قطعا در تسهيل 

فعاليت اقتصادي مثمر ثمر خواهد بود.
در همين رابطه ريي��س هيات مديره خانه صنعت، 
معدن و تجارت جوانان تهران گفت: راه اندازي اتاق 
مش��ترك ايران و س��وريه مي توان��د گام موثري در 
راستاي بازسازي زيرس��اخت هاي تخريب شده در 

اين كشور باشد.
مهدي كريمي تفرشي مي گويد امضاي سند راهبردي 
همكاري بين ايران و سوريه پس از سرنگوني داعش 
و برقراري امنيت نس��بي در اين كش��ور فرصتي را 
براي حضور بازرگانان و تجار ايراني در اين كش��ور و 
گسترش همكاري هاي دوجانبه فراهم كرد. حضور 
ايران در پروژه هاي بازسازي اين كشور و فعال سازي 
زيرس��اخت هاي چرخه توليد در سوريه با محوريت 
بخش خصوصي از جمله فرصت هاي مشاركت ايران 
در اين كشور و استفاده از فرصت هاي بالقوه تجاري 

و اقتصادي در سوريه است. رييس هيات مديره خانه 
صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران گفت: خدمات 
فني و مهندسي، صنعتي، كشاورزي،  مواد غذايي و 
دارويي، سرمايه گذاري در پروژه هاي بر زمين مانده 
س��وريه، ساختمان سازي، پل س��ازي، حمل و نقل، 
احداث نيروگاه  از مهم ترين زمينه هاي ورود فعاالن 
بخش خصوصي و سرمايه گذاري در اين كشور است.

وي افزود: ام��ا حضور فعاالن بخ��ش خصوصي در 
س��وريه و گس��ترش صادرات به اين كش��ور پيش 
نيازهايي را مي طلبد كه متاس��فانه محدوديت هاي 
موجود موانعي را بر سر راه بهره مندي از فرصت هاي 

ايجاد شده قرار داده است.
تفرش��ي ادامه داد: عدم امكان نقل و انتقاالت پولي، 
چالش ه��اي موجود در مس��ير ص��ادرات كاالهاي 
ساخته شده، هزينه هاي سنگين حمل و نقل، نبود 
خط اعتباري مناسب و اجرا نشدن توافق تجارت آزاد 
با سوريه از مهم ترين عوامل محدودكننده اي است 
كه باعث ش��ده تجار و سرمايه گذاران ايراني نتوانند 
حضور تاثيرگذاري در پروژه هاي اقتصادي سوريه در 
قالب ساخت و ساز، بازسازي و افزايش حجم مبادالت 

تجاري داشته باشند.
رياس��ت هيات مدي��ره تعاون��ي توليد كنن��دگان 
محصوالت غذايي گفت: نبود خط اعتباري مناسب 
و اجرا نش��دن توافق تجارت آزاد با سوريه مشكالت 
زيادي را به بازرگانان وارد كرده است. راه زميني براي 
انتقال كاال به سوريه بسيار محدود است، بايد از مسير 
كش��تيراني براي حمل كاالها استفاده كنند كه اين 
روش انتقال كاال هزينه ه��اي بااليي را به بازرگانان 
تحميل كرده است. همچنين تجار ايراني نمي توانند 
پول محصوالت صادراتي خود به سوريه را به سهولت 

دريافت كنند.
وي در ادامه گفت: آنچه مسلم است براي گسترش 
همكاري هاي تجاري دو كش��ور الزم است سوريه با 
وجود تحريم هاي موجود گام هاي موثري در راستاي 
رفع موانع از جمله تس��هيل نق��ل و انتقاالت پولي و 
بانكي و ني��ز اجرايي نمودن توافق تجارت آزاد ايران 

با سوريه بردارد. 
همچنين معافيت هاي مالياتي مي تواند مشوقي براي 
سرمايه گذاران در اقتصاد اين كشور باشد. راه اندازي 
اتاق مشترك ايران و سوريه مي تواند گام موثري در 
راستاي بازسازي زيرس��اخت هاي تخريب شده در 

اين كشور باشد.
كريمي تفرشي افزود؛ در حال حاضر سوريه نيازهاي 
متعددي دارد كه شركت هاي ايراني مي توانند آنها را 
بر طرف كنند. سوريه فرصت مناسبي براي صادرات 
مجدد است  و در اين حوزه س��وريه كشور ارزاني به 
شمار مي رود كه فعاالن اقتصادي ايران مي توانند از 

آن بهره ببرند. 
وي در آخر گفت؛ شناس��ايي فرصت هاي تجاري در 
س��وريه و پروژه هاي موجود براي سرمايه گذاري و 
نيازهاي كااليي و زيرس��اختي اين كش��ور از نكات 
بسيار مهمي اس��ت كه تجار و فعاالن اقتصادي بايد 
بطور كارشناسي شده به آن اهتمام بورزند تا بتوان 
از پتانس��يل هاي بالقوه اين كش��ور جهت گسترش 
مناس��بات تجاري و نيز رش��د و توس��عه اقتصادي 

كشور بهره برد.

س��فير كش��ور هندوس��تان در ايران و ريي��س اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در مالقاتي 
كه در محل اتاق بازرگاني تهران انجام شد، به بررسي 
وضعيت روابط تجاري دوجانبه، اثرگذاري تحريم ها 
و راه هاي حفظ سطح مبادالت و افزايش آن از طريق 
بنگاه هاي كوچك و متوس��ط كه دچ��ار مانع بزرگ 

تحريم نيستند، پرداختند.
گّدام درمندرا و مسعود خوانس��اري در اين مالقات، 
مس��ائل مختلفي چون اثرگذاري تحريم ها بر روابط 
تج��اري، فروش نفت خ��ام ايران به هند، س��ازوكار 
روپيه-ريال، بندر چابهار و توسعه آن، كريدور شمال به 
جنوب براي انتقال محموله هاي صادراتي هند به ديگر 
كشورها و... را بررسي كردند و بر لزوم تالش دولت و 
بخش خصوصي هر دو كشور براي تسهيل مبادالت و 

توسعه روابط تجاري تاكيد كردند.
س��فير هند در آغاز اي��ن ديدار با ابزار خوش��حالي از 
نخس��تين حضورش در پارلم��ان بخش خصوصي 
پايتخت، ب��ه ديدارها و مالقات ه��اي رييس جمهور 
اي��ران و نخس��ت وزير هند در ايران و هندوس��تان و 
همچني��ن ديدار اخي��ر در حاش��يه مجمع عمومي 
سازمان ملل اشاره كرد و گفت: طي پنج سال گذشته، 
تصميمات مهم زيادي در رده هاي باالي حاكميتي 
دو كشور گرفته شده اس��ت كه اجرايي كردن آن بر 
عهده ماست. بر اين باورم كه بايد آينده نگري داشته 
باشيم و همانطور كه روابط دو كشور به سمت توسعه 
و فزوني اس��ت، برنامه هاي بيش��تر و بلندمدت تري 
براي توسعه روابط تدوين كنيم و اين مرحله اي است 
كه اتاق هاي بازرگاني ب��ه ويژه اتاق تهران بايد در آن 

نقش آفريني كنند.
گّدام درمندرا با تاكيد بر لزوم تمركز جدي دو طرف 
بر توس��عه روابط و غلبه بر موانع موج��ود در اين راه 
افزود: روابط ديرينه ايران و هند باعث شده است كه 
دو طرف ش��ناخت خوب و نسبتا كاملي از هم داشته 
باشند و همين شناخت منجر به تسريع كار در ايجاد 
و راه اندازي س��ازوكار مالي بين دو طرف ش��د. با اين 
حال هنوز معتقدم با توجه به مشكالتي كه در نتيجه 
تحريم پيش آمده و امكان فعاليت را از ش��ركت هاي 

بزرگ هندي ساقط كرده اس��ت، بايد براي آشنايي 
شركت هاي كوچك و متوسط دو كشور بيشتر تالش 

كنيم و برنامه هايي تدارك ببينيم.
او با اشاره به برخي مشكالتي كه بابت محدود شدن 
خريد نفت خام از ايران براي هند ايجاد ش��ده است، 
گفت: س��خت ش��دن خريد نفت خام از ايران باعث 
شده اس��ت دو پااليشگاه بزرگ هند در حال حاضر با 
ظرفيتي بسيار كمتر از ظرفيت اسمي خود فعاليت 
 كنند و اين مشكلي است كه دو طرف بايد براي حل 
آن تالش داش��ته باشند. از طرفي براي توسعه روابط 
غيرنفتي نيز مي توان س��بد معامالتي كه اكنون بين 
دو كشور تعريف شده است را بزرگ تر كرد و كاالهاي 
بيش��تر و متنو ع تري به آن وارد كرد. براي من بسيار 
جالب بود كه گزارش هاي��ي خواندم كه عنوان كرده 
بود صادركنندگان ايراني تجارت خود را متنوع كرده 

و افزايش داده اند.
درمندرا همچنين به بندر چابه��ار به عنوان يكي از 
مراكز سرمايه گذاري هند در ايران اشاره كرد و ادامه 
داد: بن��در چابهار و كريدور ش��مال ب��ه جنوب براي 
ما بس��يار اهميت دارد. من مالقات ه��ا و ديدارهاي 
متعددي با سفراي كش��ورهاي مختلف داشته ام كه 
براي تبادل اطالعات صورت گرفته اس��ت تا بتوانيم 
مبادله كاال از طريق اين كريدور را ش��روع كنيم. اين 
مسير مي تواند ايران را به هاب لجستيك و حمل ونقل 
كاالهاي صادراتي كشورهاي مختلف تبديل كند. ما 
حتي مي توانيم از همين طريق كاالهاي ايراني را به 

شرق اروپا صادر كنيم.
سفير هند همچنين توضيح داد كه بعضي از سفراي 
كش��ورهاي منطقه را نيز به اس��تفاده و بهره برداري 
از بندر چابهار ترغيب و تش��ويق كرده است كه امور 
تجاري و حمل ونقل كاالهاي خود را از طريق اين بندر 
و خاك ايران انجام دهند. او افزود: من به عنوان سفير 
وظيفه دارم در جهت بهبود و توسعه روابط دو كشور 
تالش كنم و نه فقط در حوزه انرژي، بلكه حوزه تجارت 
غيرنفتي و حمل ونقل نيز براي ما اهميت بااليي دارد. 
تحريم ها اگر چه پذيرفتني نيست اما به نظر مي رسد 
باعث ش��ده ايران نگاهش به س��مت شرق برگردد و 

متوجه كشورهايي چون هند، چين، سنگاپور، مالزي، 
ژاپن، كره جنوبي و .... شود. اين كشورها رشد اقتصادي 
بااليي دارند و خودشان نيز بازارهاي مصرفي بزرگي 

هستند.
گ��ّدام درمندرا با اش��اره ب��ه روابط تج��اري هند با 
كشورهاي آسياي شرقي گفت: در حال حاضر روابط 
تجاري هند و چين، بدون احتس��اب خدمات، به ۹۰ 
ميلي��ارد دالر و با ژاپن به ۸۰ ميليارد دالر مي رس��د. 
تاكيد كن��م كه اين ارق��ام صرفا مرب��وط به تجارت 
كااليي است و خدمات در آن لحاظ نشده است. ايران 
نيز مي تواند س��هم بااليي در تجارت با اين كشورها 

داشته باشد.
او با بيان اين توضيح كه اقتصاد هند مبتني بر فعاليت 
بخش خصوص��ي، بنگاه هاي داخلي و ش��ركت هاي 
چند مليتي است، گفت: فشار و تاثير دولت روي بخش 
خصوصي و تصميمات آنها اندك است. ممكن است 
ش��ركت هاي بزرگي كه سرمايه هاي چند ميلياردي 
دارند و س��هام دار بنگاه هاي بزرگي در اروپا و امريكا 
هستند، براي دوري از ريسك تجاري، فعال وارد رابطه 
آشكار تجاري با ايران نشوند اما دولت هم چنان بايد 
براي تسهيل روابط تالش كند. ما تماس هاي متعددي 
با سفير ايران در هند داريم تا بتوانيم روابطي مصون از 

تحريم ها ايجاد كنيم.

  كليد توسعه روابط، ايجاد روابط بانكي است
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران 
نيز با خوشامدگويي به سفير هند براي حضور در اتاق 
تهران به صعودي ب��ودن روابط دوجانبه ايران و هند 
تا قبل از تحريم ها اشاره داشت و گفت: پيش تر سطح 
روابط تجاري نفتي و غيرنفتي دو كشور به حدود ۱۵ 
ميليارد دالر هم رسيده بود كه با اثرگذاري تحريم اين 
ميزان به شدت كاهش يافته است. تجارت نفت خام 
و روابط بانكي بين دو كشور براي مبادالت غيرنفتي 
در اثر تحريم هاي سخت و ناعادالنه دچار محدوديت 
شده است اما اگر بتوان براي روابط مالي بين دو كشور، 
راه مناسبي پيدا كرد، سطح مبادالت مي تواند مجدد 

افزايش و حتي جهش پيدا كند.

مسعود خوانس��اري نيز با تاييد شناخت نسبتا كامل 
طرفين از يكديگر عنوان كرد كه اتاق تهران آمادگي 
الزم براي برگ��زاري برنامه ه��اي مختلف در جهت 
آش��نايي بخش خصوصي و تشكل هاي اقتصادي دو 

كشور دارد. 
او گفت: سال گذشته بود كه برنامه اي با حضور سفير 
هند و تجار ايراني و هندي در اتاق تهران برگزار ش��د 
كه ط��ي آن موانع موجود در تجارت بين دو كش��ور 
مطرح و بررسي ش��د و اين امكان وجود دارد كه اين 
قبيل برنامه ها هر شش ماه يك بار برگزار شود تا موانع 
عملياتي موجود در راه مبادالت تجاري شناس��ايي و 

براي رفع آن تالش شود.
او افزود: اتاق همچنين اين آمادگي را دارد تا با نهادهاي 
دولتي ايران براي تسريع در حل مشكالت و برطرف 
كردن موانعي كه براي تجار و بازرگانان هندي وجود 

دارد، وارد گفت وگو و تعامل شود.
رييس اتاق تهران همچنين با اشاره به بندر چابهار عنوان 
كرد كه به نظر مي رسد روند توسعه اين بندر هم چنان 
كند پيش مي رود و تعداد محموله هايي كه تاكنون از 

اين طريق جابه جا شده بسيار اندك است. 
او افزود: ايران همواره به شرق و كشورهايي كه ظرفيت 
بااليي براي همكاري تجاري دارند، توجه زيادي داشته 
است. درست است كه اخيراً تحريم هاي ناعادالنه عليه 
ايران به شدت افزايش يافته است اما اقتصاد ايران حداقل 
دو دهه است كه تحت تحريم فعاليت مي كند و با اين 
حال توانسته رشد و توسعه داشته باشد. به طور قطع اگر 

تحريم ها دسترسي اقتصاد ايران به بازارهاي بين المللي 
را محدود نمي كرد و هزينه مبادله را افزايش نمي داد، 

ايران بين ۱۰ تا ۱۵ اقتصاد بزرگ دنيا بود.
مس��عود خوانس��اري افزود: اقتصاد اي��ران به عنوان 
كشوري كه مدت هاي زيادي تحت تحريم بوده قابل 
مقايسه با ديگر كشورهايي كه آزادانه روابط تجاري 
داشته و سرمايه  خارجي جذب كرده اند، نيست. اكنون 
هم معتقديم كش��ورهايي چون هن��د و اقتصادهاي 
بزرگ شرق آسيا بايد محافظه كاري را كنار بگذارند 
و يك ش��ريك خوب و با ظرفيت باال مانند ايران را از 

دست ندهند. 
درست است كه حجم باالي روابط شركت هاي بزرگ 
هندي با امريكا ريسك همكاري با شركت هاي ايراني 
را برايشان باال برده است اما هم مي توان مكانيسم هايي 
براي حف��ظ همكاري هاي موجود ايج��اد كرد و هم 
بنگاه هاي كوچك و متوسط دو كشور را فعال تر كرد.

مسعود خوانس��اري ادامه داد: ايران تحت شديدترين 
تحريم ها بوده اما هم چنان به روند خودش ادامه مي دهد. 
تجارت خارجي بسيار سخت شده اما فعاالن اقتصادي 
راه خودش��ان را پيدا مي كنند. اي��ران يك تنه در برابر 
زياده خواهي امريكا ايستاده است در حالي كه مي بينيم 
حتي اقتصادهاي بزرگي چون هند نيز پااليشگاه هايش 
از خريد نفت خام براي انجام فعاليت خود ناتوان شده اند. 
همانطور كه امريكا با چين دچار مش��كل شد، با رشد 
روزافزون هند، ب��ه زودي اياالت متحده براي هند نيز 

تعرفه و محدوديت وضع مي كند.
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افزايش قاچاق لوازم خانگي 
نسبت به سال گذشته

سيدمرتضي ميري رييس اتحاديه لوازم خانگي درباره 
آخرين وضعيت قاچاق لوازم خانگي در كشور اظهار 
كرد: قاچاق لوازم خانگي، نس��بت به س��ال گذشته 
افزايش داشته است. رييس اتحاديه لوازم خانگي در 
پاسخ به اين پرسش كه افزايش چند برابري قيمت 
لوازم خانگي در بازار صحت دارد يا خير؟ تصريح كرد: 
به هيچ عنوان صحت ندارد، چرا كه در ايام تاس��وعا و 
عاشورا بازار راكد بود. ميري افزود: ارديبهشت امسال، 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بين ۵۰ تا ۱۰۰ 
درصد افزايش قيمت در بازار وجود دارد. رييس اتحاديه 
لوازم خانگي با اش��اره به ورود كاالي خارجي كه قرار 
است تا ۲ ماه ديگر انجام شود، گفت: اين امر مي تواند 
منجر به كاهش قيمت ها، در بازار شود كه اميدواريم 
اين مهم، محقق شود. ميري در ادامه بيان كرد: زماني 
كه محدوديت ممنوعيتي در عرضه كاالي خارجي به 
بازار ايجاد مي شود، بدون ترديد اين موضوع بر قاچاق 
تاثير مي گذارد. رييس اتحاديه لوازم خانگي تاكيد كرد: 
هم اكنون نيرو هاي بازرسي و تعزيزات نظارت كامل بر 
اين واحد هاي صنفي دارند و افراد در صورت تخلف، 
مي توانند آن را گزارش كنند. ميري در پاسخ به اين 
پرسش كه هم اكنون مشكلي در تامين مواد اوليه در 
بازار وجود دارد يا خير؟ گفت: توليدكنندگان تا حدي 
توانسته اند صنايع و مواد اوليه خود را تامين كنند اما 

مشكالت در اين زمينه هنوز مرتفع نشده است.

قطعات خودرو به طور ناگهاني 
در بازار ناياب مي شوند

عليرضا ني��ك آيين رييس اتحادي��ه تعميركاران 
خودرو درباره شرايط بازار تعميركاران اظهار كرد: 
بازار تعميركاران در ركود اس��ت چ��را كه مراجعه 
نكردن مالكان خودرو از عوامل تاثيرگذار در اين امر 
است. رييس اتحاديه تعميركاران خودرو در ادامه از 
وضعيت تعميركاران نسبت به سال گذشته گفت: 
خوشبختانه امس��ال اين صنف، وضعيت مناسبي 
دارد و توانسته به آرامش برسد. نيك آيين با تاكيد بر 
اينكه درصد قابل توجهي قطعات بي كيفيت در بازار 
موجود است، تصريح كرد: بسياري از قطعات خودرو 
بطور ناگهاني در بازار ناياب مي شوند؛ كه اين امر باعث 
ايجاد قيمت كاذب در بازار مي شود. رييس اتحاديه 
تعمي��ركاران خودرو در ادامه از تش��كيل كارگروه 
توسط وزارت صمت خبرداد و گفت: پيشنهاد شده 
است كه اين كارگروه تش��كيل شود تا فروشنده و 
تعميركار بتواند آماري از واردات كاال داشته باشند. 
نيك آيين با اشاره به اينكه مشكلي در قطعات يدكي 
خودرو هاي داخلي در ب��ازار وجود ندارد، گفت: در 
خودرو هاي وارداتي، اين مشكل وجود دارد و هنوز 
تدبيري براي آن در نظر گرفته نشده است. به گفته 
رييس اتحاديه تعميركاران خودرو، هم اكنون ۵ هزار 
واحد صنفي فعال و ۳ هزار واحد غيررسمي در تهران 
مشغول به فعاليتند. نيك آيين افزود: هم اكنون به 
قطعات يدكي همچون لنت ترمز و صفحه كالژ نياز 
اس��ت و خودروس��ازان بايد براي حل اين موضوع 
راهكاري اتخاذ كنند. گفتني اس��ت، بخش زيادي 
از خودروهاي چيني كه روانه تعميرگاه مي ش��وند 
هم اكنون در بازار با كمبود قطعه مواجه هستند و از 
طرفي ديگر قطعات موجود اين خودرو در بازار اصلي 
نبوده كه پس از تعويض، عمدتا اتومبيل هاي چيني 
دچار مشكل مي شوند كه اين امر موجب عدم نظارت 
كافي سازمان هاي نظارتي بر كيفيت و اصالت اين 

قطعات وارداتي شده است.

قيمت گندم تحميلي است
 نه تضميني

رييس نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي اظهار 
داش��ت: از نظر ما قيمت اعالمي دولت براي گندم 
فرمايشي اس��ت و نظرات كارشناسي در آن اعمال 
نشده است. محمد شفيع ملك زاده در نشست خبري 
در اعتراض به اعالم قيمت ٢٢٠٠ تومان براي خريد 
تضميني گندم، اظهار كرد: بر اساس برآورد انجام 
ش��ده قيمت خريد تضميني هر كيلوگرم گندم با 
در نظر گرفتن سود كشاورزان نبايد كمتر از ٢٨٦٨ 
تومان باشد. وي با بيان اينكه بي انصافي است دولت 
نرخ خريد تضميني گندم را بر اساس بودجه خودش 
تعيين كند و آن را به كشاورز تحميل كند، تاكيد كرد: 
دولت با اين اعالم نرخ به همه نشان داد كه دستش در 
جيب كشاورز است و يارانه نان را از جيب كشاورزان 
پرداخت مي كند. وي ادامه داد: اين قيمت با توجه به 
باالترين ميانگين توليد ٤٥٠٠ كيلوگرم برآورد شده 
است ضمن اينكه در آن بسياري از هزينه ها از جمله 
اجاره زمين در نظر گرفته نشده است. ملك زاده با 
تاكيد ب��ر اينكه اگر اجاره زمي��ن را در نظر بگيريم 
حداقل ٢٠ تا ٣٠ درصد به قيمت برآورد شده اضافه 
مي شود، افزود: عالوه بر هزينه اجاره زمين ماشين 
آالت بخش كش��اورزي نيز افزاي��ش قابل توجهي 
پيدا كرده است به نحوي كه يك تراكتور از قيمت 
١٧٥ ميليون تومان به ٧٠٠ تا ٨٥٩ ميليون تومان 
افزايش پيدا كرده است. وي قيمت اعالمي دولت را 
تحميلي به جاي تضميني توصيف كرد و افزود: از 
نظر ما قيمت اعالمي دولت براي گندم فرمايش��ي 
است و نظرات كارشناسي در آن اعمال نشده است. 
به گفته وي؛ دولت بايد مبناي تعيين قيمت گندم را 
به روشني بيان كند چرا كه رفتاري كه براي تعيين 
قيمت اين محصول در سال گذشته داشت، نشان 
مي دهد نگاه كارشناسي ندارد. ملك زاده يادآور شد: 
در سال زراعي گذشته قيمت خريد تضميني گندم 
اولين بار ١٤٧٠ توم��ان بار ديگر ١٦٠٠ و در نهايت 
با اعتراض كش��اورزان ١٧٠٠ تومان اعالم شد كه 
نشان از نگاه غيركارشناسي دولت به قيمت گندم 
دارد. وي با انتقاد تند از عملكرد نمايندگان مجلس 
در موضوعات قانوني مربوط به كشاورزي و دفاع از 
حقوق حقه آنان، گفت: به نمايندگان اعالم مي كنيم، 
آنهايي كه از كشاورزان حمايت نكردند و از حقوق 

آنان دفاع نكردند را تحريم مي كنيم.

  شناسايي فرصت هاي تجاري در سوريه 
و پروژه هاي موجود براي سرمايه گذاري و 
نيازهاي كااليي و زيرساختي اين كشور از 
نكات بسيار مهمي است كه تجار و فعاالن 
اقتصادي بايد بطور كارشناسي شده به آن 
اهتمام بورزند تا بتوان از پتانسيل هاي بالقوه 
اين كشور جهت گسترش مناسبات تجاري 
و نيز رشد و توسعه اقتصادي كشور بهره برد

برش



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

توليدكنندگان فرآورده: ساز و كار تعيين قيمت نفت بي ضابطه است

مطالبات فعاالن بازار 6 ميليارد دالري صادرات ايران 

گروه انرژي| نادي صبوري |
نوسانات اخير قيمت نفت، باعث ايجاد مشكالتي در وضعيت كسب و 
كار توليدكنندگان هيدروكربور در ايران شده است. چطور؟ نمايندگان 
اين صنف مدعي هستند كه به خاطر فرمول و روش فعلي تعيين قيمت 
خوراك آنها، بعضا قيمتي باال برايشان در نظر گرفته مي شود در حالي كه 
آنها نمي توانند قيمت صادراتي شان را باال ببرند. طبق آمارهاي رسمي 
در حال حاضر در ايران 200 كارخانه فعال هيدروكربور در حال فعاليت 
هستند. حاال نمايندگان اين صنف تالش مي كنند اين موضوع را مطرح 
كنند كه فرمول فعلي فروش نفت به پااليشگاه هاي داخلي زمينه ساز از 
دست رفتن مشتريان خارجي محصوالت آنها شده است. در واقع آنها 
خواهان نقش پذيري شركت ملي نفت در راستاي روشي ضابطه مند تر 
در ارايه تخفيف ها به پااليشگاه هاي داخلي هستند، روشي كه حالت 
غير ضابطه مندش از نظر هيدروكربوري ها فاقد ابزار الزم براي انتقال 
تخفيف ها به اين دسته توليدكنندگان است. البته در اين ميان پيشنهاد 
فعلي صادركنندگان فرآورده نفتي به معناي كاهش 20 درصدي درآمد 
دولت از محل فروش نفت به پااليش��گاه ه ها اس��ت. هيدروكربوري ها 

ساالنه حدود 6 ميليارد دالر صادرات دارند. 
ديروز اعضاي هيات مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي در 
يك نشست خبري مطالبه اين اتحاديه در خصوص تغيير رويكرد نسبت 
به قيمت فروش نفت به پااليشگاه هاي داخلي را مطرح كردند. حميد 
حسيني سخنگوي اين اتحاديه در تشريح مواضع اين صنف عنوان كرد: 
»وضعيت فعلي كه شركت ملي نفت خود را به اين دليل كه پااليشگاه ها 
خصوصي شده اند از قيمت گذاري كنار مي كشد ابهامات فراواني را ايجاد 
كرده است« او در ادامه عنوان كرد: »اكنون اين طور است كه شركت 
ملي نفت تا زمان مجامع دست نگه مي دارد و آن موقع ناگهان تخفيفي 
بزرگ براي خريداران داخلي نفت قائل مي شود، اين اما باعث مي شود 

كه اين تخفيف ها به صنايع پايين دستي منتقل نشود« 
حميد حسيني ريشه اين چالش را در »رابطه مالي شركت ملي نفت« 
و »پااليشگاه ها« مي داند و مي گويد: »دولت بايد با پااليشگاه ها قرارداد 
كارگزاري ببندد و بعد در ازاي هر بشكه نفت كه پااليش مي شود به آنها 

كارمزد بدهد. در آن وضعيت مشكالت فعلي از بين خواهند رفت«
دولت ايران روزانه 2 ميليون و 120 هزار بشكه نفت خام به پااليشگاه هاي 
داخلي ايران مي فروش��د. با در نظر گرفتن نرخ فعلي ارز اين به معناي 
درآم��د روزانه 1166 ميليارد توماني از اين محل اس��ت. حاال مطالبه 
توليدكنندگان هيدروكربور اين اس��ت كه دول��ت در فروش نفت به 
پااليش��گاه ها قيمت را تغيير دهد ت��ا بعد در ادامه پااليش��گاه ها نيز 
محصوالتشان را به هيدروكربوري ها با قيمت كمتري ارايه دهند. اين 
اما در نهايت به اين معناس��ت كه درآمدي كه دولت در حال حاضر از 
محل ف��روش نفت به داخلي ها دارد با 20 درصد كاهش روبرو ش��ود. 
سعيد رفيعي فر دبيركل اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي اما 

در پاسخ به اين پرسش »تعادل« كه دولت چطور بايد با اين كاهش روبرو 
شود مي گويد: »مس��اله اين است كه درآمد دولت از اين محل نسبت 
به زماني ك��ه ارز 4200 تومان بود با حدود روزانه 700 ميليارد تومان 

افزايش روبرو شده است«
به نظر مي رس��د جرقه مطالبه براي كم كردن قيمت نفت در فرمول 
ارايه به پااليشگاه ها از جايي در ذهن هيدروكربوري ها خورده است كه 
چند جمع و تقس��يم براي آنها مسجل كرده كه قيمتي كه نفت ايران 
به مشتريان خارجي اش فروش مي رود در مدت اخير با تخفيف همراه 
بوده است.  بر اس��اس مصوبه دولت از 29مهر سال 97 قيمت گذاري 

فرآورده هاي نفتي به بخش خصوصي و پااليشگاه ها تفويض شد. 
آن طور كه سعيد رفيعي فر مي گويد به دنبال جلساتي كه در اين انجمن 
با حضور نمايندگان بخش هاي مختلف برگزار شده است، تغييراتي در 
نرخ خوراك واحدهاي هيدروكربوري اعمال شده اما وضعيت همچنان 

از نظر توليدكنندگان فراورده رضايت بخش نيست. 
خرداد ماه امسال ناصر عاشوري دبيركل انجمن صنفي پااليشي گفته 
بود كه انجمن در جهت شفافيت بيشتر، نمايندگان دستگاه هاي نظارتي 
را به كميسيون نرخ گذاري خود دعوت مي كند تا گزارشي از نحوه كشف 

قيمت و چگونگي تعيين قيمت اين فرآورده ها ارايه دهد.
حميد حسيني سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي 
اما در نشست خبري ديروز اين موضوع را مطرح مي كند كه پااليشي ها 
با وجود اينكه صورت هاي مالي شان از سودهاي خوبي حكايت دارد، 

مشكالتشان را به پايين دستي ها منتقل مي كنند. 
او به اين موضوع اشاره مي كند كه شركت ملي نفت تا نزديك مجامع 
شركت هاي پااليشي قيمتي كه قرار است به آنها داده شود را مشخص 
نمي كند تا امكان اينكه تخفيف ها زنجيره وار به صنايع پايين دست هم 
منتقل شود فراهم  آيد.  انتقاد از نحوه در نظر گرفتن تخفيف براي نفت 
پااليشگاه هاي داخلي مورد اشاره سعيد رفيعي فر هم قرار مي گيرد او 
مي گويد: »اينكه مي آيند و آخر س��ال مالي براي پااليشگاه ها ناگهان 
تخفيف در نظر مي گيرند هيچ فاي��ده اي ندارد، اعداد بي ضابطه نبايد 

پرداخت شود و اگر حمايتي هست بايد مداوم و قانونمند باشد«. 
آسيبي كه از نوسانات اخير قيمت نفت بر فعاليت هيدروكربوري ها وارد 
شده باعث شده است توليدكنندگان اين بخش آن طور كه خودشان 
مي گويند يك بار ديگر خأل وج��ود »رگوالتور« را در تنظيم قوانين و 
مقررات احس��اس كنند. رفيعي فر مي گويد كه اگر رگوالتوري اي كه 
در آن نقش هاي مختلف نماينده وجود داشته باشد تاسيس شود اين 
مشكالت حل مي شوند. حميد حسيني اما اين موضوع را مطرح مي كند 
كه نه مجلس و نه دولت عالقه اي ندارند كه از اختياراتشان كاسته شود. 
صادركنن��دگان هيدروكرب��ور در س��ال هاي اخير در اغل��ب موارد 
سياس��ت هاي ارزي و س��از و كارهاي تعيين قيم��ت را به ضرر خود 

توصيف كرده اند. 

برنت در كانال 59 دالر قرار گرفت

احياي قيمت نفت با كاهش توليد

گروه انرژي| 
با وجود آنكه قيمت نفت ديروز روند صعود داش��ت، اما به دليل افت 
شديدي كه در س��اعات پاياني معامالت روز دوشنبه تجربه كرد، در 
مجموع نتوانست به سطح 60 دالر و 22 سنت در هر بشكه، يعني همان 
سطح قيمتي پيش از حمالت پهپادي حوثي هاي يمن به تأسيسات 
نفتي آرامكوي عربستان برسد. قيمت ها روز دوشنبه در پي احياي كامل 
توليد نفت عربستان شديدترين افت را طي سه ماه گذشته تجربه كرد، 
اما انتشار گزارش هايي درباره كاهش توليد ماهانه نفت اوپك، و كاهش 
توليد نفت امريكا و روسيه در بازه زماني سه ماهه به احياي قيمت ها در 
روز سه شنبه كمك كرد. اوپك، امريكا و روسيه در مجموع حدود نيمي 
از نفت خام جهان را توليد مي كنند. بهاي معامالت آتي نفت برنت ديروز 
63 سنت يا 1.06 درصد افزايش يافت و به ۵9 دالر و 88 سنت در هر 
بشكه رسيد. اين شاخص نفتي در پايان معامالت روز دوشنبه با ۵9 
دالر و 2۵ سنت در هر بشكه بسته شده بود. بهاي معامالت آتي وست 
تگزاس اينترمديت امريكا نيز روز سه شنبه ۵8 سنت يا 1.07 درصد 
افزايش يافت و به ۵4 دالر و ۵6 سنت در هر بشكه رسيد. ديليوتي آي 

نيز روز دوشنبه با ۵3 دالر و 98 سنت در هر بشكه بسته شده بود.
قيمت هاي نفت روز سه شنبه در پي گزارش هايي كه از كاهش عرضه 
توليدكنندگان بزرگ جهان در سه ماهه سوم امسال خبر داد، بهبود 
يافت. شاخص هاي قيمت نفت تحت تأثير كندي رشد اقتصاد جهاني، 
جنگ تجاري امريكا و چين و احياي توليد نفت از سوي عربستان، روز 
دوشنبه بزرگ ترين كاهش سه ماهه را ثبت كردند. مقام هاي آرامكو 
پيش تر اعالم كرده بودند كه پايان ماه سپتامبر )يعني روز دوشنبه( 

زمان احياي كامل توليد نفت آنان خواهد بود.
مدير بازوي بازرگاني آرامكو روز دوشنبه اعالم كرد شركت نفتي دولتي 
آرامكوي سعودي توليد كامل نفت خود را احيا كرده و ظرفيتش را به 
سطح پيش از حمالت هوايي به تاسيساتش در 14 سپتامبر رسانده 
است. عربستان سعودي در آگوست حدود 9.78 ميليون بشكه در روز 

نفت توليد كرد.
ابراهيم البوعينين در كنفرانسي در شهر فجيره امارات متحده عربي 
اعالم كرد: تا 2۵ سپتامبر ما توانستيم ظرفيت توليد نفت را به سطح 

پيش از حمالت احيا كنيم.
حمالتي كه تاسيس��ات نفتي ابقيق و خريص را هدف گرفتند، باعث 
جهش قيمتهاي نفت، آتش سوزي و خسارات گسترده اي شدند كه 
توليد نفت عربستان س��عودي را به ميزان ۵.7 ميليون بشكه در روز 

كاهش داد.
به گزارش ايسنا، عربستان سعودي در آگوست حدود 9.78 ميليون 
بشكه در روز نفت توليد كرده بود. منابع آگاه هفته گذشته به رويترز 
اظهار كرده بودند ظرفيت توليد نفت آرامكو به 11.3 ميليون بشكه در 

روز بهبود يافته است.

طبق نظرسنجي رويترز، قيمتهاي نفت احتماال ثابت خواهند ماند و 
ميانگين قيمت نفت برنت امسال 6۵ دالر و 19 سنت و وست تگزاس 

اينترمديت ۵7 دالر و 96 سنت در هر بشكه خواهد بود.
ميانگين قيمت نفت برنت از ابتداي امسال تاكنون 64 دالر و 72 سنت 

و وست تگزاس اينترمديت ۵8 دالر و 13 سنت بوده است.
به گفته جفري هالي، تحليلگر ارشد شركت OANDA در سنگاپور، 
هر گونه افزايش قيمت نفت با حضور فروشندگان متعدد روبرو خواهد 
ش��د زيرا كندي رش��د اقتصاد جهاني و بهبود توليد نفت عربستان 

سعودي عوامل ديگر را تحت الشعاع قرار داده است.
با اين حال نظرس��نجي رويترز در روز سه شنبه نشان داد توليد نفت 
اوپك كه متشكل از 14 كشور است، در سپتامبر به 28.9 ميليون بشكه 
در روز رسيد كه 7۵0 هزار بشكه در روز در مقايسه با اوت كاهش داشت 

و پايين ترين توليد ماهانه از سال 2011 به اين طرف بود.
به دليل افت شديد توليد نفت عربستان در سپتامبر، نرخ پايبندي 11 
عضو اوپك به توافق كاهش توليد كه قرار است تا مارس سال 2020 
اجرا شود، در اين ماه به 218 درصد رسيد كه بسيار باالتر از 131 درصد 

در آگوست بود.
بزرگ ترين كاهش توليد به ميزان 700 هزار بشكه در روز، مربوط به 
عربستان سعودي بود كه 9.0۵ ميليون بشكه در روز توليد كرد. البته 
كاهش توليد اين كشور بزرگ تر بود اما شركت نفتي آرامكوي سعودي 
با برداش��ت از ذخاير نفت خود، اين كاهش را محدود كرد. منابع آگاه 
به رويترز گفتند توليد عربستان سعودي بين 8.۵ تا 8.6 ميليون بشكه 
در روز بود. در ميان ساير اعضاي اوپك، عراق صادراتش از بنادر جنوبي 
و شمالي را محدود كرد اما نيجريه عرضه خود را اندكي افزايش داد و 
همچنان باالتر از سقف توافق شده با اوپك نفت توليد مي كند. همچنين 
ليبي با افزايش توليد ميدان الشراره، نفت بيشتري توليد كرد. در ميزان 
عرضه امارات متحده عربي تغيير چنداني به وجود نيامد اما كويت توليد 

خود را اندكي افزايش داد.
توليد امريكا و روسيه كه دو توليدكننده بزرگ نفت جهان هستند در 
جوالي و س��پتامبر كاهش داشت. توليد نفت روسيه در فاصله اول تا 
29 سپتامبر به 11.24 ميليون بشكه در روز رسيد كه همچنان باالتر 
از سهميه توليد اين كشور تحت توافق محدوديت عرضه اوپك پالس 
است. اداره اطالعات انرژي امريكا نيز اعالم كرد توليد نفت خام امريكا 
در جوالي به دليل كاهش توليد فراس��احلي در خليج مكزيكو، 276 
هزار بش��كه در روز كاهش پيدا كرد و به 11.81 ميليون بشكه در روز 
رس��يد. توليد نفت امريكا در آوريل به پيك 12.12 ميليون بشكه در 

روز صعود كرده بود.
بر اس��اس گزارش رويترز، نظرس��نجي مقدماتي نشان داده است 
كه ذخاير نفت خام امريكا در هفته گذش��ته 1.1 ميليون بش��كه 

رشد كرده است.

تهيه نقشه مناطق اميدبخش نفتي در دشت آبادان
با همكاري مديريت اكتشاف نفت و پژوهشگاه نفت انجام شد

ايسنا|
محققان پژوهشگاه صنعت نفت با همكاري كارشناسان 
مديريت اكتشاف شركت ملي نفت، در مطالعات اخير 
خود، نقشه هاي مناطق اميدبخش و ُپر پتانسيل نفتي 
را براي چهار سازند مخزني در ناحيه دشت آبادان تهيه 
كردند. جواد هنرمند، مج��ري طرح مطالعه يكپارچه 
افق هاي مخزني دش��ت آبادان، منطقه دشت آبادان را 
منطقه اي مهم به لحاظ وجود ميادين بزرگ و مشترك 
نفتي و همچنين ساختارهاي اكتشافي دانست و گفت: 
ميادي��ن »آزادگان«، »يادآوران« و »ي��اران« از جمله 
ميادين بزرگ نفتي مش��ترك ميان اي��ران و عراق در 
دشت آبادان هستند. ضمن آنكه ميدان نفتي »جفير« و 
»دارخوين« نيز به عنوان ميادين مستقل در اين منطقه 
قرار دارند. وي وجود س��اختارهاي اكتشافي را از ديگر 
مزاياي دشت آبادان دانس��ت و يادآور شد: اين منطقه 
افزون بر تمركز فعاليت هاي ازدياد برداش��ت و توسعه 
ميادين توليدي، از نظر اكتشافي نيز حائز اهميت بوده و 
بر اين اساس مطالعات زيادي از سوي مديريت اكتشاف 
در اين منطقه صورت گرفته است، ولي تاكنون مطالعات 
و مدل سازي هاي يكپارچه در اين ناحيه انجام نشده بود.

هنرمند يادآور شد: مدل سازي هاي انجام شده در اين 
مطالعات ش��امل »زمين شناس��ي«، »ژئوفيزيكي« و 
»مخزني« مي شود و نتايج اين مطالعات به شكل يكپارچه 
و در قالب نقشه هاي پتانسيل نفتي در چهار سازند منطقه 
دشت آبادان ارايه شد. به گفته مجري طرح، اين مطالعات 
براي چهار سازند انجام شد و براي هر اليه مخزني از اين 
سازندها، نقشه هايي تهيه و در آن بهترين مناطق دشت 

آبادان به لحاظ پتانسيل نفتي تعيين شده است.
وي با بيان اينكه بر اساس نقشه هاي به دست آمده برخي 
از نقاط بهينه پتانسيل نفتي در مناطقي است كه چاه 
حفاري شده و در حال توليد اس��ت، ادامه داد: برخي 
نقاط اميدبخش ديگر نيز كه در حاشيه اين مخازن يا 
در مناطقي است كه اصال چاهي حفاري نشده است، 
جاهايي است كه مي تواند پتانسيل خوبي براي استخراج 

نفت داشته باشد و البته توليد آن نيازمند انجام مطالعات 
دقيق تر يا حفر چاه اكتش��افي است. هنرمند، ميادين 
توليدي دشت آبادان را از نوع ميادين تاقديسي و بزرگ 
دانست و تاكيد كرد: شناسايي مناطق با پتانسيل مناسب 
هيدروكربني در اين ناحيه كه غالبا از نوع نفتگيرهاي 
مركب )چينه اي-س��اختماني( هس��تند، مستلزم به 

كارگيري روش هاي تلفيقي و جديد بود.
به گفته وي، نتايج به دست آمده از اين مطالعات هم براي 
مديريت اكتشاف و هم براي شركت هاي متولي توسعه 

ميادين منطقه، كاربردي است.
هنرمند، ابعاد منطقه مورد مطالعه را 240 كيلومتر در 80 
كيلومتر ذكر كرد و ادامه داد: ضرورت انجام اين مطالعات 
اهميت اكتشاف مخازن جديد نفتي و توسعه ميادين 

توليدي منطقه بوده است.
وي با اشاره به روش هاي انجام اين مطالعات يكپارچه، 
افزود: اگرچه مجموعه اي از روش هاي زمين شناس��ي، 
پتروفيزيك، ژئوفيزيك، ژئوش��يمي مخزن، مهندسي 
مخزن و مدل سازي مورد استفاده قرار گرفته شده است، 
ولي مهم ترين تكنيك  مورد استفاده در اين مطالعات، 

تلفيق نتايج روش هاي متنوع مطالعاتي بوده است.
اين محقق با تاكيد بر اينكه در اين مطالعات سعي شده 
است تا از مطالعات مجزا پرهيز شود، گفت: اين مطالعات 
با همكاري تيم هاي تحقيقاتي با تخصص هاي مختلف و 

نتيجه مطالعات گروهي و تلفيقي بوده است.
هنرمند با اش��اره به مطالعات ژئوفيزيكي انجام شده 
در اين تحقيق، توضي��ح داد: رودخانه كارون از ميانه 
دش��ت آبادان عبور مي كند و ميادين��ي كه در غرب 
كارون ق��رار دارند اطالعات زيرس��طحي )ژئوفيزيك 
سه بعدي و چاه( بيش��تري از آنها در دسترس است، 
در حالي كه در شرق رودخانه كارون ميادين توليدي 
نداريم و تنها ساختارهاي اكتشافي مانند »ماهشهر«، 
»اروند«، »اميد« و »خرمشهر« وجود دارد كه اطالعات 
كمي درباره اين س��اختارها موجود است. اين محقق، 
مطالعات مهندس��ي مخزن را از ديگر بخش هاي اين 

مطالعات نام برد و گفت: مطالعات اين بخش ش��امل 
پهنه بندي فشاري، آناليز نفت، هيدروديناميك، سطح 
تماس ناحيه اي س��ياالت، محاسبه پتانسيل نفتي و 
آناليز عدم قطعيت مي شود كه با در كنار هم قرار دادن 
نتايج همه بخش ها، منجر به توليد نقشه هاي پتانسيل 

نفتي شده است.
هنرمند با اشاره به نتايج به دست آمده از اين مطالعات، 
خاطرنش��ان كرد: اين پروژه در محدوده دشت آبادان و 
روي چهار سازند مخزني »ايالم«، »سروك«، »گدوان« 
و »فهليان« انجام شده است. بر اساس نتايج اين مطالعات 
نقش��ه هاي پتانس��يل نفتي براي هر زون مخزني و هر 

سازند، با ذكر مقدار عدم قطعيت تهيه شد.
وي ادامه داد: بر اساس داده هاي به دست آمده پتانسيل 
نفتي قابل توجهي در افق »فهليان« در شرق رود كارون 
وجود دارد، ولي سازندهاي »ايالم« و »سروك« بيشتر در 
غرب كارون پتانسيل نفتي دارند؛ يعني هيج پتانسيلي از 
سازند ايالم و سروك در شرق كارون مشاهده نمي شود.

وي با اشاره به انجام مطالعات پژوهشگاه صنعت نفت با 
مديريت اكتشاف، خاطرنشان كرد: بين خرمشهر و آبادان 
در افق »گدوان«، اليه هايي از ماسه سنگ مشاهده شد 
و احتمال وجود مخزن مي رفت و همزمان با آن مديريت 
اكتش��اف نيز اقدام به حفر چاه كرد و به نفت رسيد. بر 
اين اساس مطالعات تكميلي در منطقه ياد شده توسط 

مديريت اكتشاف در حال انجام است.
هنرمند با تاكيد ب��ر اينكه مطالعاتي ك��ه امروزه روي 
مخازن نفتي انجام مي ش��ود، متفاوت از مطالعات ۵0 
سال گذشته اس��ت، گفت: در گذشته تنها با مطالعات 
ژئوفيزيكي، مخزني را شناسايي و اقدام به حفر مخزن 
مي كردند، بدون آنكه مطالعه مخزن صورت گيرد؛ ولي 
امروزه اكتش��اف، توس��عه و ازدياد برداشت پيچيده تر 
شده است. به گفته وي، هر چه مخازن نفتي كوچك تر 
باش��ند، هم شناسايي آنها مشكل تر اس��ت و هم براي 
شناسايي آنها نيازمند روش هاي تلفيقي زمين شناسي، 
ژئوفيزيك و ايجاد مدل هاي مفهومي هستيم. هنرمند 

تاكيد كرد: ما براي توس��عه ميادين و اكتش��اف راهي 
نداريم جز اينكه مطالعات خود را به س��مت تحقيقات 
تلفيقي و ميان رش��ته اي سوق دهيم و اين امر مستلزم 
ايجاد تيم هاي كاري تخصصي بين سازماني است. لذا 
انتظار اين اس��ت كه مديران شركت ملي نفت با اتخاذ 
تدابير مناسب موانع ش��كل گيري تيم هاي تخصصي 

بين سازماني را مرتفع كند تا با هم افزايي تجربه و دانش 
تخصصي موجود در سازمان هاي مرتبط، نتايج بهتري از 

انجام پروژه ها حاصل شود.
اين طرح توسط مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت 
ملي نفت جهت اجرا در مدت چهار سال به پژوهشگاه 

صنعت نفت سپرده شد.
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چشم اميد نيروگاه هاي 
زغال سنگي امريكا به ترامپ

ايسنا| شش ايالت زغال سنگي امريكا دولت ترامپ 
را براي توقف تحقيقات دو ساله درباره بازنشستگي 
نيروگاه هاي زغال سنگ و هسته اي تحت فشار قرار 
داده اند. كميس��رهاي نيروگاهي ايالت هاي آالباما، 
كنتاكي، مونتانا، تنسي، ويرجينياي غربي و وايومينگ 
در نامه اي به »كميسيون رگوالتوري انرژي فدرال« كه 
بر بازارهاي نيروي امريكا نظارت مي كند هشدار دادند 
كه تعطيلي نيروگاه ها شتاب پيدا كرده و توجه زيادي را 
به انعطاف شبكه و امنيت سوخت معطوف كرده است.

اين درخواست تقريبا دو سال پس از اين مطرح شده 
كه اين كميسيون درخواست دولت ترامپ براي كمك 
مالي به نيروگاه هاي زغال سوز را رد كرد و اين پيشنهاد 
را غيرقانوني خواند. اما اين كميس��يون با گشايش 
تحقيقات درباره اينكه آيا تغييرات رگوالتوري ضروري 
است، زمينه را براي اقدامات آتي بيشتر فراهم كرد. از 
آن زمان اين كميسيون بيش از 200 پيشنهاد دريافت 
كرده و بيش از ده ها نيروگاه زغال سوز از چرخه فعاليت 
خارج شده اند. اكنون ايالت هايي كه از افت استفاده از 
زغال سنگ بيشترين آسيب را ديده اند از كميسيون 
انرژي درخواست كرده اند بازبيني خود از شبكه برق را 
نهايي كرده و وضع مقرراتي را بررسي كند كه مي تواند 
تعطيلي توليد نيرو با استفاده از سوخت هاي فسيلي را 
محدود كند. نيل چاترجي، رييس اين كميسيون كه 
همواره حامي صنعت زغال سنگ بوده، ممكن است به 

اين درخواست ها نظر مساعد نشان دهد. 

انجام تعهدات آرامكو
به هند از ماه آينده

تسنيم| سخنگوي شركت ريالينس اينداستريز 
هند گفت: »آرامكو اطمينان داده كه محموله هاي 
ماه اكتبر از نظر مقدار و تركيب درجات نفت مطابق با 
خواسته ماست«. به گزارش رويترز، عربستان مجبور 
شده بود به خاطر حمله پهپادي به تاسيسات نفتي 
خود درجه نفت صادراتي خود را به نفت سنگين تغيير 
دهد. حمالت پهپادي و موشكي چهاردهم سپتامبر به 
تاسيسات بزرگ نفتي عربستان كه بيشتر نفت خام 
سبك را پااليش مي كنند، حدود ۵.7 ميليون بشكه 
در روز از توليد نفت اين كشور كم كرد كه معادل نيمي 
از توليد نفت بزرگ ترين صادر كننده نفت دنيا است. 
بنابراين عربستان مجبور شد به جاي نفت سبك نفت 
خام سنگين به برخي پااليشگاه ها بدهد. سخنگوي 
ريالينس اضافه كرد: »آرامكو بيش از 20 سال است 
يك عرضه كننده بزرگ و قابل اطمينان نفت خام به ما 
بوده و هم از نظر مقدار و هم تركيب درجات مختلف 
نفتي طبق تعهداتش عمل كرده است«. ريالينس، 
مالك بزرگ ترين مجتمع پااليش��گاهي جهان در 
جامناگار در ايالت گجرات غربي، خريدار اصلي نفت 
عربس��تان اس��ت و اخيراً اعالم كرده قصد دارد يك 
پنجم محصوالت پتروشيمي و پااليشگاهي خود را 
طي قراردادي چند ميليارد دالري به آرامكو بفروشد.

وضعيت برداشت از ميدان 
گازي مشترك با تركمنستان

ايرنا| مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي ايران 
گفت: ميدان گازي گنبدلي در شهرستان سرخس 
تنها ميدان گازي مشترك خشكي بين جمهوري 
اسالمي ايران و تركمنس��تان است. رامين حاتمي 
افزود: ميادين نفتي نيز در اين منطقه وجود ندارند. 
شركت بهره برداري نفت و گاز شرق به عنوان يكي از 
زيرمجموعه هاي شركت نفت مناطق مركزي ايران، 
سال 1377 تاسيس و فعاليت آن س��ال 1379 در 
ستاد مستقر در مشهد آغاز شد. شركت بهره  برداري 
نفت و گاز ش��رق با برداشت مس��تمر گاز از حدود 
70حلقه چاه فعال در منطقه خانگيران س��رخس، 
تامين نياز نيروگاه هاي نكا و پتروشيمي بجنورد و نيز 
گاز مصرفي اس��تان هاي خراسان شمالي، خراسان 
رضوي، خراسان جنوبي، مازندران، گلستان و بخشي 
از س��منان را بر عهده دارد. س��ابقه اكتشاف گاز در 
منطقه خانگيران واقع در شمال شرق مشهد به سال 
1331 و فعاليت نخستين چاه گاز شيرين آن به سال 
1341 باز مي گردد. پااليشگاه گاز خانگيران در اين 
منطقه فراوري روزانه 49، ۵ ميليون مترمكعب گاز 
ترش و توليد 11 ميليون مترمكعب گاز ش��يرين را 

انجام مي دهد.
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مقاله اي از »جان مينارد كينز« درباره امكانات اقتصادي براي نوادگان 

رنج هاي ما  را به خاطر بسپاريد
ترجمه:  رسول قنبري|

ما ام��روز از ش��بيخون بدبيني اقتصادي رن��ج مي بريم. 
ديگر بس��يار عادي اس��ت كه از زبان مردم بشنويم دوره 
پيشرفت هاي عظيم اقتصادي كه مشخصه قرن نوزدهم 
بود به سر رسيده است؛ بشنويم كه مي گويند بهبود سريع 
در سطح زندگي اكنون ديگر كند شده است – حاال در هر 
سطحي كه در بريتانياي كبير است- بشنويم كه مي گويند 
كاهش رفاه در ده هاي كه پيش��اروي مان قرار دارد بسيار 

محتمل تر از افزايش آن است.
به  باور من، اين يك تفسير كاماًل اشتباه از آن چيزي است 
كه دارد براي مان اتفاق مي افتد. ما نه از روماتيس��م هاي 
پيري، بلكه از دردهاي تغييرات س��ريع دوران رش��د و از 
درد بازتعديل ه��اي )readjustment( مياِن دو دوره 
اقتصادي رنج مي بريم. افزايش كارايي فني سريع تر از آني 
اتفاق مي افتد كه بتوانيم مشكل جذب نيروي كار را حل 
كنيم؛ بهبود سطح زندگي اندكي سريع بوده است و نظام 
بانكداري و پولي جهاني از كاهش سريع نرخ بهره متناسب 
با تعادل مورد نياز ممانعت كرده است. حتي با اين اوضاع 
نيز اتالف و آشفتگي كه در پي اين مسائل مي آيد به بيش 
از 7.5  درصد درآمد ملي نمي رس��د؛ ما يك ش��يلينگ و 
شش پنس از هر پوند را دور مي ريزيم و فقط 18 شيلينگ 
و شش پنس براي مان باقي مي ماند، در حالي كه اگر كمي 
درايت داش��تيم مي توانستيم يك پوند داشته باشيم؛ اما 
باوجوداين هجده ش��يلينگ و ش��ش پنس امروز همان 
كاري را مي كند كه يك پوند 5 يا 6 سال پيش مي توانست. 
فراموش كرده ايم كه در سال 1929 توليد مادي صنايع 
بريتانيا بيش از هر زمان ديگري ب��ود و مازاد خالص تراز 
خارجي ما براي س��رمايه گذاري هاي خارجي جديد در 
سال گذشته، پس از كس��ر هزينه هاي تمام واردات مان، 
بيش از هر كشور ديگري و در واقع 50 درصد بيش از مازاد 
مشابه در اياالت متحده بود. يا بار ديگر – اگر بنا بر مقايسه 
باشد – تصور كنيد كه اگر مي بايست دستمزد خود را به 
نصف كاهش مي داديم، چهارپنجم بدهي ملي خود را نكول 
مي كرديم و ثروت مازاد خود را به جاي اينكه با بهره 6 درصد 
وام مي داديم صرف خريد طالي سترون مي كرديم، بايد به 
فرانسه امروز شك برانگيز شبيه مي شديم. اما آيا مي شود 

اين را به حساب بهبود گذاشت؟
ركودي كه بر جهان غالب شده است، نابه هنجاري عظيم 
بيكاري در جهاني پر از خواسته ها و اشتباهات فاجعه آميزي 
كه مرتكب شده ايم، ما را به نسبت به آنچه در زير اين صورت 
ظاهر در جريان است كور و ازاين رو ناتوان از ارايه تفسيري 
صحيح از روند اين اتفاقات كرده است. پيش بيني من اين 
اس��ت كه خطاي بدبيني هر دو گروه مخالف كه در حال 
حاضر سر و صداي زيادي در جهان به پا كرده اند، در زمان 
حيات خودمان اش��تباه از آب در خواهند آمد – بدبيني 
انقالبيوني كه فكر مي كنند همه چيِز دنياي ما بد است و 
هيچ چيز غير از تغيير خشونت آميز نمي تواند ما را نجات 
دهد و بدبيني مرتجعاني كه توازن )balance( زندگي 
اقتصادي و اجتماعي ما را به قدري متزلزل مي بينند كه ما 

را از هر تجربه جديد منع مي كنند.
بااين حال، ه��دف من در اين مقاله، بررس��ي زمان حال 
يا آينده نزديك نيس��ت، بلكه اين اس��ت كه خ��ود را از 
چش��م انداز هاي كوتاه مدت برهانم و گري��زي به آينده 
بزنم. چه انتظار معقولي مي توانيم درباره س��طح زندگي 
اقتصادي مان در صد س��ال ديگر داشته باشيم؟ امكانات 

اقتصادي براي نوادگان ما چيست؟
از اولين روزهايي كه بشر شروع به ثبت تاريخ كرده است 
- از تقريبًا دو هزار سال قبل از ميالد مسيح - تا اوايل قرن 
هجدهم، تغييرات بسيار در سطح زندگي انسان هاي عادي 
كه در مراكز متمدن اين كره خاكي زندگي مي كردند پديد 
نيامد. قطعًا در اي��ن دوره فرازوفرودهاي زيادي به وقوع 
پيوسته بود. مواجهه با طاعون، قحطي و جنگ. وقفه هاي 
طاليي. اما خبري از تغييرات مترقي و شديد نبود. شايد 
برخي دوره ها تا 50 درصد بسيار بهتر از ديگر دوره ها بوده 
باشد، گاهي حتي تا 100 درصد بهتر - چهار هزار سالي 

كه در نهايت مثاًل در 1700 بعد از ميالد به پايان رسيد.
اين نرخ آهسته پيش��رفت، يا فقدان پيشرفت، دو دليل 
داشت: فقدان پيشرفت هاي فني چشمگير و مهم و ناتواني 

در انباشت سرمايه.
فقدان نوآوري هاي فني مهم در فاصله دوران پيشاتاريخ و 
ادوار نسبتاً مدرن واقعاً قابل توجه است. تقريباً هر چيزي كه 
واقعًا مهم است و جهان در آغاز عصر مدرن آن را در اختيار 
داشت پيشاپيش از سپيده دم تاريخ براي بشر شناخته شده 
بود. زبان، آتش، همان حيوانات خانگي كه ما امروزه داريم، 
گندم، جو، انگور و زيتون، خيش، چرخ، باد، بادبان، چرم، 
پارچه و قماش، خش��ت و آجر و گلدان، طال و نقره، مس، 
قلع، سرب )و آهن كه از 1000 سال پيش از ميالد به اين 
فهرست اضافه شد(، بانكداري، حكومت داري، رياضيات، 
نجوم و دين. هيچ سندي در دست نيست كه بگويد اين 

چيزها را از چه زماني براي اولين بار در اختيار داشتيم.
در برهه هايي از دوره هاي پيش از سپيده دم تاريخ – شايد 
حتي در يكي از وقفه هاي آس��ايش پيش از آخرين عصر 
يخ بندان – بايد دوره اي از پيش��رفت و نوآوري هم چون 
دوره اي كه ما ام��روز در آن زندگي مي كنيم، برقرار بوده 
باش��د. اما در بخش عمده اي از تاريِخ ثبت ش��ده، چنين 

چيزي وجود نداشت.
به باور من، آغاز عصر مدرن مقارن است با انباشت سرمايه 
كه در قرن شانزدهم شروع شد. بنا به داليلي كه نبايد در 
بحث حاضر بگنجانم معتقدم اين موضوع اساسا به علت 
افزايش قيمت ها و سود حاصل از آن بود، كه از گنجينه طال 
و نقره اي سرچشمه مي گرفت كه اسپانيا از جهان جديد 
به جهان قديم به ارمغان آورد. از آن زمان تا امروز، قدرت 
انباشت ناشي از بهره مركب كه گويا براي نسل ها به خواب 
رفته بود، بار ديگر متولد شد و قدرت خود را احيا كرد. قدرت 
بهره مركب طي دويست سال به قدري است كه مي تواند 

تصورات را دگرگون كند.
بگذاريد با مثالي مق��دار اين بهره را نش��ان دهم. ارزش 
سرمايه گذاري هاي خارجي امروز بريتانياي كبير حدود 
4.000.000.000 پوند تخمين زده مي شود. اين مبلغ، 

درآمدي مع��ادل 6.5 درصد عايد ما مي كند. نيمي از آن 
را به كشور بازمي گردانيم و استفاده اش مي كنيم؛ نيمي 
ديگر، يعني 3.25 درصد را در خارج از كشور با بهره مركب 
انباشت مي كنيم. 250 سال است كه چيزي مشابه اين 

روند اتفاق مي افتد.
تا جايي كه متوجه شدم، آغاز سرمايه گذاري هاي خارجي 
بريتانيا به گنجي بازمي گردد كه دريك )Drake( در سال 
1580 از اسپانيا ربود. در آن سال وي به همراه غنيمت هاي 
چشمگير با كش��تي گلدن هيند )Golden Hind( به 
كشور بازگش��ت. ملكه اليزابت يكي از سهام داران اصلي 
س��نديكايي بود كه تأمين مالي گروه اعزامي را بر عهده 
داشت. وي از س��هم خود تمام بدهي خارجي انگلستان 
را پرداخت، بودج��ه اش را متوازن كرد و چيزي در حدود 
40.000 ليره نيز براي خودش باقي ماند. اين پول را نيز در 
شركت لوانت )Levant Company( سرمايه گذاري 
كرد كه موفق ش��د. از سود شركت لوانت بود كه كمپاني 
هند شرقي )East India Company( تأسيس شد و 
سود اين بنگاه عظيم بود كه مبناي سرمايه گذاري خارجي 

متعاقب انگلستان را تشكيل داد. 

مي بينيم كه انباشت 40.000 پوند با نرخ بهره مركب 3.25 
درصدي تقريبا متناظر با حجم سرمايه گذاري خارجي 
انگلستان در زمان هاي مختلف است، و در نهايت به مقدار 
ام��روزي 4.000.000.000 پوند مي رس��د كه پيش تر 
به عنوان مقدار س��رمايه گذاري خارجي مان بيان كردم. 
بنابراين هر پوندي ك��ه دريك در 1580 به بريتانيا آورد، 
اكنون به 100.000 پوند تبديل ش��ده است. اين، همان 

قدرت بهره مركب است!
دوران شگرف علم و نوآوري هاي فني از قرن شانزدهم، و 
نقطه اوج آن پس از قرن هجدهم، آغاز شد و از ابتداي قرن 
نوزدهم به تمام و كمال در جريان بوده است – زغال سنگ، 
بخار، برق، بنزين، فوالد، الستيك، پنبه، صنايع شيميايي، 
ماشين آالت خودكار و روش هاي توليد انبوه، تكنولوژي 
بي سيم، چاپ، نيوتن، داروين و آينشتاين، و هزاران چيز 
ديگر و انس��ان هايي كه بسيار مشهورتر و آشناتر از آن اند 

كه فهرست شان كرد.
نتيجه چيست؟ با وجود رشد فراوان جمعيت جهان، كه 
الزم بوده است به خانه و ماشين آالت مجهزشان كرد، به 
نظر من، سطح متوس��ط زندگي در اروپا و اياالت متحده 
تقريبًا چهار برابر ش��ده است. رش��د سرمايه در مقياسي 
بوده است كه به بيش از صد برابر آن چه در تمام دوره هاي 
پيشين انباشت شده بود مي رس��د. و از حاال به بعد نبايد 

انتظار چنين رشد جمعيتي را داشته باشيم.
اگر سرمايه مثال دو درصد در سال افزايش يابد، تجهيزات 
سرمايه اي جهان طي بيست سال يك ونيم برابر و در صد 
سال هفت ونيم برابر خواهد شد. اين را از لحاظ چيزهاي 

مادي – خانه ها، حمل ونقل و غيره – نيز در نظر بگيريد.
درعين حال، بهبود هاي فني در تولي��د و حمل ونقل در 
ده سال گذشته با سرعت بيشتري نسبت به هر بره هاي 
از تاريخ رشد داشته اس��ت. در سال 1925، توليد سرانه 
كارخانه ها در اياالت متحده 40 درصد بيشتر از سال 1919 
بود. در اروپا برخي موانع موقتي ما را عقب نگه داشته اند، 
با وجوداين حتي مي توان گفت كه كارايي فني بيش از يك 
درصد در سال افزايش مي يابد. شواهدي وجود دارد مبني 
بر اينكه تغييرات فني انقالبي كه تاكنون عمدتًا بر صنعت 
تأثير گذاشته اس��ت، ممكن است بزودي تأثير شديدي 
بر كشاورزي نيز بگذارد. شايد ما در آستانه بهبود كارايي 
توليد مواد غذايي باش��يم، همان گونه كه پيش از اين در 
مع��دن كاري، توليد صنعتي و حمل ونق��ل اتفاق افتاده 
است. طي چند س��ال آينده – منظورم آنقدر كوتاه است 
كه به چشم خود خواهيم ديد – مي توانيم تمام عمليات 

كشاورزي، معدن كاري و توليد را با يك چهارم تالش هاي 
انساني كه بدان خو گرفته بوديم انجام دهيم.

امروزه همين سرعت اين تغييرات به ما آسيب مي رساند 
و مش��كالت دش��واري را براي مان پديد آورده است كه 
بايد حل شان كنيم. كش��ورهايي كه پيش گام پيشرفت 
نيستند از اين مشكالت نسبتاً رنج مي برند. ما دچار بيماري 
جديدي شده ايم كه شايد برخي خوانندگان هنوز اسم اش 
را نشنيده اند، اما در سال هاي پيش��ارو به كرات نام اش را 
خواهند شنيد: بيكاري تكنولوژيكي. اين به معني بيكاري 
ناشي از كش��ف ابزارهايي است كه باعث صرفه جويي در 
اس��تفاده از نيروي كار و افزايش س��رعت آن مي شود و 

مي توانيم كاربردهاي جديدي براي نيروي كار بيابيم.
اما اين صرفاً مرحله اي موقت از عدم تطبيق است. همه اينها 
بدان معني است كه بشر در درازمدت مشكالت اقتصادي 
خود را حل خواهد كرد. پيش بيني من اين است كه طي 
صد سال آينده سطح زندگي در كشورهاي پيشرفته بين 
چهار تا هشت برابِر امروز خواهد شد. حتي در پرتو دانش 
فعلي مان نيز تصور چنين پيشرفتي شگفت آور نخواهد بود. 
باوجوداين، انديشيدن به امكان پيشرفِت به مراتب بيشتر 

چندان هم احمقانه به نظر نمي آيد.
بگذاريد براي پيش��برد بحث مان فرض كنيم صد س��ال 
ديگر به لحاظ اقتصادي به طور متوسط هشت برابر بهتر 
از امروز هس��تيم. مطمئنًا اين جا هيچ چيز نبايد اسباب 

تعجب مان شود.
درست است كه شايد نيازهاي انسان ها سيري ناپذير به نظر 
بيايند. اما اين نيازها در دو گروه قرار مي گيرند – نيازهايي 
كه ب��ه اين معن��ا مطلق اند كه صرف نظ��ر از اينكه وضع 
هم نوعان مان چه باشد احساس شان مي كنيم، و نيازهايي 
كه به اين معنا نسبي اند كه فقط به شرطي احساس شان 
مي كنيم كه با ارضاي شان از همنوعان باالتر قرار گيريم 
و خودمان را ممتازتر از آنان ببينيم. درواقع ممكن است 
نيازهاي نوع دوم، يعني آنهايي كه ميل به برتري را برآورده 
مي كنند، س��يري ناپذير باش��ند؛ چرا كه هر چه سطح 
زندگي همگان باالتر باش��د چنين نيازهايي نيز بيشتر 
مي شوند. اما چنين چيزي درباره نيازهاي مطلق صحيح 
نيست؛ ممكن است بزودي )خيلي زودتر از آنكه فكرش را 
بكنيم( زماني برسد كه اين نيازها طوري برآورده شوند كه 
ترجيح دهيم نيروي مازاد خود را به اهداف غيراقتصادي 

اختصاص دهيم.
فكر مي كنم اكنون اگر متوجه نتيجه گيري من شويد، هر 

چه بيشتر به آن فكر كنيد مبهوت تر خواهيد شد.
من چنين نتيجه مي گيرم كه با اين فرض كه هيچ جنگ 
مهمي درنگيرد و نيز ش��مار جمعيت نيز افزايش بسيار 
نيابد، مشكل اقتصادي ممكن است در بازه اي صد ساله 
حل شود، يا حداقل قابل حل به نظر برسد. اين بدان معني 
است كه – اگر به آينده بنگريم- مشكل اقتصادي، مساله 

هميشگي نوع بشر نيست.
ممكن است بپرسيد چرا اين موضوع خيلي مبهوت كننده 
اس��ت؟ مبهوت كننده اس��ت زيرا -اگر به جاي آينده، به 
گذشته بنگريم- متوجه خواهيم شد كه مشكل اقتصادي، 
يعني مبارزه براي مع��اش، همواره تا به امروز اصلي ترين 
و مهم ترين مشكل نوع بشر بوده است -نه تنها نوع بشر، 
بلكه كل هرم بيولوژيكي از آغ��از حيات در ابتدايي ترين 

شكل هايش.
به اين ترتيب، م��ا – با وجود تمام انگيزه ه��ا و قوي ترين 
غرايزمان – به وضوح ماهيتاً به منظور حل مشكل اقتصادي 
تكامل يافته ايم. اگر مش��كل اقتصادي حل شود، بشر از 

هدف سنتي خود محروم خواهد شد.
آيا اين يك مزيت به حساب خواهد آمد؟ اگر شخص كمي 
به ارزش هاي واقعي زندگي معتقد باشد، دست كم امكان 
اينكه يك مزيت باشد وجود خواهد داشت. بااين حال، من 
نگران ام براي بازتطبيق عادات و غرايز انسان عادي كه از 
پي نسل هاي بي شمار به وي رسيده و چه بسا از او خواسته 

شود كه طي چند دهه كنارشان بگذارد.
اگر بخواهيم به زبان امروزي صحبت كنيم، نبايد انتظار يك 
»فروپاشي رواني« را داشته باشيم؟ پيش تر تجربه اي اندك 
درباره آنچه مي گويم داش��ته ايم – نوعي فروپاشي رواني 
شايع ميان زنان طبقه ثروت مند انگلستان و اياالت متحده، 
زنان بيچاره اي كه خيلي هاش��ان به واسطه ثروت شان از 
وظايف و مشغله هاي س��نتي خود محروم شده بودند - 
كس��اني كه وقتي از انجام ضروريات اقتصادي هم چون 
پختن و روفتن و دوختن محروم شدند، قادر نبودند مشغله 

ديگري براي سرگرم شدن بيابند.
براي كساني كه نان شان را با عرق جبين به دست مي آورند، 

فراغت – تا زماني كه به دستش آورند – شيريني اي است 
كه برايش بسيار انتظار كشيده اند.

نوشته كهن بر روي سنگ قبر پيرزني كه توسط خودش 
سروده شده است: 

دوستان! برايم عزاداري نكنيد و هرگز اشكي برايم نريزيد
چرا كه قرار است تا ابد ديگر كاري انجام ندهم.

اين بهشت او بود. هم چون ديگراني كه چشم انتظار فراغت 
بودن��د، درك مي كرد ك��ه صرِف وقت با نيوش��يدن چه 
لذتي خواهد داشت، كمااين كه بيت ديگري در شعرش 

چنين بود: 
بهشت ها با صداي سرود و موسيقي پر خواهند شد

اما من با آواز خواني كاري نخواهم داشت.
با وجود اين، زندگي تنها براي كس��اني كه مي توانند آواز 
بخوانن��د قابل تحمل خواهد بود- و ام��ا تعداد كمي ازما 

مي توانند آواز بخوانند.
بنابراين بش��ر براي اولين بار از زمان خلقت اش با مشكل 
واقعي و هميشگي خود روبرو خواهد شد: چه گونه پس از 
فائق آمدن بر مشكالت اقتصادي از آزادي خود استفاده 
كند، چه گونه از اوق��ات فراغت اش كه علم و بهره مركب 

براي��ش به ارمغان خواهن��د آورد بهره ببرد ت��ا عاقالنه و 
دل پذير و خوب بزيد.

پول سازان هدف مند و متعهد ممكن است همه ما را همراه 
با خود به سمت وفور اقتصادي ببرند. اما وقتي فراواني بيايد 
تنها افرادي ك��ه مي توانند هنر زندگي را زنده نگه دارند و 
آن را درراس��تاي كمال مطلوب پ��رورش دهند و خود را 

به ابزارزندگي نفروشند، قادربه لذت بردن از آن هستند.
بااين حال، به باور من، هيچ كشور و هيچ ملتي وجود ندارد 
كه بدون وحشت در انتظار دوران فراغت و فراواني باشد. 
چرا كه ما مدت هاس��ت ياد گرفته بوديم تا تالش كنيم 
اما لذتي نبري��م. براي يك فرد عادي كه هيچ اس��تعداد 
خاصي ندارد، مش��غول كردِن خوْد مس��اله اي ترسناك 
است، مخصوصًا اگر ديگر ريش��ه اي در خاك يا سنت يا 
قراردادهاي محبوِب يك جامعه س��نتي نداش��ته باشد. 
اگر رفتار و دست آوردهاي طبقات ثروت مند امروزي در 
اقصا نقاط جهان را مبناي داوري بگيريم، چشم انداز آينده 
بسيار نااميدكننده است! زيرا ايشان، به اصطالح – همان 
پيش قراوالن محافظ ما هس��تند – كساني كه به دنبال 
ارض موعود براي بقيه ما هس��تند ت��ا اردوگاه خود را در 
آن جا برپا كنند. زيرا به نظر من بسياري از آنها -كساني كه 
درآمد مستقل دارند اما هيچ گونه ارتباط يا وظيفه يا تعلقي 
ندارند- براي حل مساله اي كه براي شان پيش آمده است، 

بطور فاجعه باري شكست خوردند.
مطمئن هستم كه ما با قدري تجربه بيشتر از سخاوت هاي 
تازه ياب طبيعت به شيوه اي كاماًل متفاوت با آن چه امروز 
اغنيا از آن بهره مي برند استفاده خواهيم كرد و براي زندگي 
خودمان برنامه اي طراحي خواهيم كرد كه با برنامه آنها 

كاماًل متفاوت خواهد بود.
براي بسياري از اعصار كه خواهد آمد آدم پير درون ما 
به قدري قوي خواهد بود كه اگر كسي بخواهد رضايتي 
كسب كند، بايد مشغول به انجام كاري باشد. ما كارهاي 
خودمان رادر قياس با آن چه ثروت منداِن امروزي انجام 
مي دهند تا فقط خوشحال باشند كه وظايف و اعمال و 
كارهاي روزمره كوچكي براي انجام دادن دارند به ميزان 
بيش��تري انجام خواهيم داد. اما فراتر از اين، ما تالش 
خواهيم كرد تمام نان را با كره چرب كنيم - تا كارهايي 
كه بايد انجام ش��ودحتي المقدور هرچه بيشتر بطور 
گسترده اي به اشتراك گذاشته شود. زمان كاري سه 
ساعته در روز يا پانزده ساعته در هفته مي تواند تا مدت 
زيادي مشكل را حل كند. سه ساعت كار روزانه كافي 

است تا رضايت آدم پير درون ما را ارضا كند.

در حوزه هاي ديگر نيز تغييراتي وجود دارد كه بايد انتظار 
وقوع شان را داشته باش��يم. وقتي انباشت ثروْت ديگر از 
اهميت اجتماعي بااليي برخوردار نباشد، تغييرات بزرگي 
در دستورالعمل هاي اخالقي به وجود خواهد آمد. ما قادر 
خواهيم بود خود را از بسياري از اصول شبهه اخالقي كه 
دويست سال است بر زندگي ما بختك انداخته اند برهانيم 
و بدي��ن  طريق برخ��ي از ناخوش آيندترين ويژگي هاي 
انساني را تا حد باالترين فضايل ارتقا دهيم. ما قادر خواهيم 
بود جرأت ارزيابي انگيزه پولي، ب��ا ارزش واقعي اش را به 
دست آوريم. عشق به پول به عنوان يك دارايي – متمايز 
از عشق به پول به مثابه وس��يله اي براي كسب لذت ها و 
واقعيت هاي زندگي – با واقعيت خود شناخته مي شود، 
نوعي بيماري خطرناك منفور، با اميال نيمه بيمارگونه و 
نيمه مجرمانه كه با دستي لرزان به متخصصان بيماري هاي 
رواني تحويل داده مي شود. همه گونه هاي آداب و رسوم 
اجتماعي و ش��يوه هاي اقتصادي را كه بر توزيع ثروت و 
پاداش ها و جريمه هاي اقتصادي تأثير مي گذارند و امروزه 
چون در ارتقاي انباشت سرمايه به شدت مفيدند هر قدر 
هم كه ناخوش آيند و ناعادالنه باشند به هر هزينه اي كه 
شده حفظ شان كرده ايم س��رانجام آزاد خواهيم بود كه 

كنار بگذاريم.
البته كه همچنان افراد زيادي با هدفمندي ش��ديد و 
س��يري ناپذيري وجود دارند ك��ه كوركورانه به دنبال 
ثروت خواهند رفت - مگر اينكه جايگزين قابل قبولي 
براي آن بيابند. اما باقي مردم ديگر هيچ اجباري براي 
تشويق يا تحسين آنها ندارند. زيرا ما بايد با كنجكاوي 
بيش��تري نس��بت به آنچه كه امروز داريم و طبيعت 
به درجات مختلف تقريبًا به همه ما بخش��يده است، 
مشخصات واقعي اين »هدفمندي« را بكاويم. منظور 
از هدفمند بودن اين اس��ت كه ما بيشتر نگران نتايج 
اقدامات خود در آينده دور هس��تيم ت��ا كيفيت اين 
اقدامات يا تأثيرات فوري آنه��ا در محيط اطراف مان. 
انسان »هدفمند« همواره در تالش است تا با قرار دادن 
عالقه خود در اعمالش در ط��ي زمان، يك جاودانگي 
موهوم و جعلي را براي آنه��ا تأمين كند. او گربه اش را 
دوس��ت ندارد بلكه بچه هاي گربه اش را دوست دارد و 
در واقع نه بچه گربه هايش كه بچه هاي بچه گربه هايش 
را و تا گربه ها وجود دارند اين روند ادامه خواهد يافت. 
براي او مربا مربا نيست، مگر اينكه مرباي فردا باشد نه 
امروز. بنابراين هميش��ه با حواله دادن مرباي خود به 
آينده، تالش مي كند تا عمل خود را براي جوش��اندن 

آن جاودانه نمايد.
ش��ايد اتفاقي نباشد نژادي كه بيش��ترين تالش را براي 
قرار دادن جاودانگ��ي در قلب و جوهر اديان ما انجام داد، 
بيشترين تالش را براي بنا نهادن اصول بهره مركب نمود 

و به ويژه عاشق اين هدفمندترين نهادهاي بشري بود.
بنابراين م��ن خودم��ان را آزاد مي بينم ت��ا به برخي 
از مطمئن تري��ن و مش��خص ترين اص��ول مذهب و 
فضيلت هاي س��نتي بازگرديم – اينك��ه طمع نوعي 
فساد است، اينكه مطالبه ربا گناه است و پول دوستي 
ناخوشايند است و كساني حقيقتا به مسير فضيلت پاي 
مي نهند كه كم تر به فردا بينديشند. ما بايد يك بار براي 
هميش��ه اهداف را بيش از وسيله ها ارزشمند بدانيم و 

خوب بودن را به مفيد بودن ترجيح دهيم.
بايد كساني راكه به خوبي و بافضيلت از ساعت و روز خود 
لذت مي برند ارج نهيم؛ اش��خاصي مطبوع كه مي توانند 
مستقيما از هر چيزي لذت ببرند، زنبق هاي روي زمين 
كه نه خود را به س��ختي مي اندازند و ن��ه بي هدف به دور 

خود مي چرخند.
اما زنهار! هنوز موعد اين چيزها نرس��يده است. حداقل 
براي صد سال ديگر بايد براي خود و ديگران وانمود كنيم 
كه عدالت خالف قاعده است و نادرستي منصفانه نيست 
چون نادرستي مفيد است و عدالت چنين نيست. طمع 
و رب��ا و احتياط بايد براي مدتي خدايان ما باش��ند. فقط 
آنها مي توانند ما را از داالن ضرورت اقتصادي به س��مت 

روشنايي سوق دهند.
بنابراين من در انتظار روزهايي هستم كه خيلي هم دور 
نخواهد بود و بزرگ ترين تغيير در شرايط مادي زندگي 
بشردر سطح كلي اتفاق خواهد افتاد. اما البته كه همه 
اينها نه همچون يك توفان ناگهاني كه به تدريج اتفاق 
خواهد افتاد. در واقع، اين فرايند در حال حاضر نيز در 
حال انجام است. روند امور صرفاً بدين صورت خواهد بود 
كه طبقات و گروه هاي هرچه بزرگ تري وجود خواهند 
داشت كه مشكل ضروريات اقتصادي عماًل ميان آنها 
برطرف شده است. تفاوت مهم هنگامي رخ خواهد داد 
كه اين شرايط چنان عادي مي شود كه ماهيت وظيفه 
شخص نسبت به همسايگانش تغيير يابد. زيرا زماني 
هدفمندي اقتصادي به خاط��ر ديگران منطقي باقي 
خواهد ماند كه ديگر براي خود شخص منطقي نباشد.

سرعتي كه مي توانيم طي آن به هدف سعادت اقتصادي 
مد نظرمان دس��ت يابيم، تحت كنترل چهار چيز است: 
توان مان براي كنترل جمعي��ت، عزم ما براي جلوگيري 
از جنگ و اختالفات داخلي، تمايل ما به اعتماد به علمي 
كردن مديريت مس��ائلي كه به درستي مورد توجه علم 
قرار گرفته اند و نرخ انباش��تي كه ميزان اش با تفاوت بين 
توليد و مصرف ما ثابت است كه در نهايت به نظر مي رسد 
مورد آخر با فرض تحقق سه مورد ابتدايي، به راحتي قابل 

دستيابي باشد.
درعين حال، در تدارك آهسته مقدمات سرنوشت مان، در 
تشويق و تجربه هنرهاي زندگي و نيز انجام فعاليت هايي 

در راستاي هدف، هيچ آسيبي متوجه ما نخواهد شد.
اما به ويژه نبايد اجازه داشته باشيم كه اهميت مساله 
اقتص��ادي را بيش از ح��د ارزيابي كني��م، يا مصالح 
بزرگ ت��ر و داراي اهمي��ت پايدارت��ر را قرباني اهداف 
احتمالي نماييم. اين موضوع بايد مساله متخصصان - 
تخصصي همچون دندانپزشكي - باشد. اگر اقتصاددانان 
بتوانند خودش��ان را به عنوان اف��راد فروتن و صالح در 

دندان پزشكان بشناسانند، عالي خواهد شد! 
منبع:  نقد اقتصاد سياسي 

 براي بس�ياري از اعصار كه خواهد آمد 
آدم پي�ر درون ما به ق�دري قوي خواهد 
بود كه اگر كس�ي بخواهد رضايتي كسب 
كند، بايد مش�غول به انجام كاري باش�د. 
ما كارهاي خودم�ان رادر قياس با آن چه 
ثروت منداِن امروزي انج�ام مي دهند تا 
فقط خوشحال باشند كه وظايف و اعمال و 
كارهاي روزمره كوچكي براي انجام دادن 
دارند به ميزان بيش�تري انجام خواهيم 
داد. اما فراتر از اين، ما تالش خواهيم كرد 

تمام نان را با كره چرب كنيم

برش
  به باور من، آغاز عصر مدرن مقارن است با 
انباشت سرمايه كه در قرن شانزدهم شروع 
ش�د. بنا به داليلي كه نبايد در بحث حاضر 
بگنجانم معتقدم اين موضوع اساسا به علت 
افزايش قيمت ها و سود حاصل از آن بود، كه 
از گنجينه طال و نقره اي سرچشمه مي گرفت 
كه اس�پانيا از جهان جديد ب�ه جهان قديم 
به ارمغ�ان آورد. از آن زمان تا امروز، قدرت 
انباشت ناش�ي از بهره مركب كه گويا براي 
نسل ها به خواب رفته بود، بار ديگر متولد شد 

و قدرت خود را احيا كرد

برش
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آخرين پايگاه ديكتاتورها
ياشا مونك| فارن افرز|

 دهه جاري ميالدي دهه خوبي براي ديكتاتوري و در 
مقابل، براي دموكراسي وحشتناك بوده است. با اين 
حال، وقتي شمار زيادي از مردم دريابند كه بطور روز 
افزون آزادي هاي خود را از دست مي دهند، اپوزيسيون 
قدرت خواهند گرفت و مشروعيت ديكتاتوري هاي 
پوپوليستي را به چالش خواهند كشيد. نتيجه نهايي 
اين مبارزه به هيچ وجه قابل پيش بيني نيس��ت، اما 
اگرچه يك دهه گذشته براي دموكراسي فاجعه آميز 
بوده، دهه بعدي مي تواند براي مستبدان و ديكتاتورها 
به شدت سخت باش��د. تصور عمده بر اين است كه 
مناقشات بين پوپوليست هاي استبدادگرا و نهادهاي 
دموكراتيك، يك مناقشه بر سر موجوديت است؛ بدين 
معنا كه اگر پوپوليست ها موفق شوند كنترل نهادهاي 
كليدي از جمله دادگستري و كميسيون انتخاباتي را 
در دست بگيرند، اين پايان كار دموكراسي خواهد بود. 
اما اين نتيجه گيري زودهنگام است. مقاالت بسياري 
هستند كه نشان مي دهند همه انواع ديكتاتوري ها 
در گذر تاريخ بطور قابل توجهي در برابر چالش هاي 
دموكراتيك آس��يب پذير بوده اند. تحقيقات اخير 
درباره رژيم هاي اس��تبدادي نش��ان مي دهند كه 
ديكتاتوري هاي پوپوليستي نسبتا با ثبات هستند: 
از آنجايي كه بيش��تر اين ديكتاتورها در كشورهاي 
مرفه هستند، مي توانند پاداش هاي سخاوتمندانه اي 
براي هواداران رژيم در نظر بگيرند؛ از آنجايي كه اين 
ديكتاتورها بر دولت هاي قدرتمند و بوروكراسي هاي 
توانمند حكومت مي كنند، مي توانند اطمينان داشته 
باش��ند كه دس��تورات آنها به موقع و درست انجام 
مي شود؛ از آنجايي كه بر خدمات امنيتي توسعه يافته 
كنترل دارند، مي توانند فعاليت مخالفان را تحت نظر 
داشته باشند و با آنها مقابله كنند و از آنجايي كه آنها در 
بستر احزاب حاكم كارآمد فعاليت مي كنند، مي توانند 
نيروهاي قابل اعتماد را به كار بگيرند و با بحران هاي 
جانش��يني مقابله كنند. س��كه يك روي ديگر هم 
دارد. بسياري از كشورهايي كه اكنون تحت كنترل 
رژيم هاي استبدادي هس��تند، در گذشته طرفدار 
دموكراتيك ش��دن بوده اند. در بيشتر اين كشورها 
سطح بااليي از آموزش و توسعه اقتصادي مشاهده 
مي شود. اين كشورها جنبش هاي مخالف با پيشينه 

قوي و نهادهاي مختص خود هستند.
 اكثر آنها در همسايگي خود ملت هاي دموكراتيك 
را دارن��د و براي رونق اقتص��ادي و امنيت نظامي به 
دموكراسي متكي هس��تند. مهم تر از همه اينكه در 
بس��ياري از اين كش��ورها تاريخچه دموكراسي به 
همين چند وق��ت اخير بر مي گردد كه هم مي تواند 
به افزايش مطالبات مردمي براي آزادي هاي فردي 
بينجامد و هم در صورت فروپاشي رژيم استبدادي، 
يك الگوي دوره گ��ذار دموكراتيك در اختيار مردم 
مي گذارد. در كل، بر مبناي ويژگي هاي س��اختاري 
كه دانشمندان سياسي معموال با در نظر گرفتن آنها 
سرنوشت احتمالي رژيم هاي اس��تبدادي را پيش 
بيني مي كنند، ديكتاتورهاي پوپوليستي با ثبات به 
نظر مي رسند؛ اما اين مساله سبب مي شود كه تاريخ 
به ويژه منابعي درباره دوام مش��روعيت آنها ناديده 
گرفته شود. فروپاش��ي دموكراتيك در قرن بيستم 
عمدتا به ش��كل كودتا بوده است بدين صورت كه با 
تشديد نزاع ميان جناح هاي سياسي، يك افسر نظامي 
كاريزماتيك توانسته همرزمان خود را متقاعد كند كه 
براي به دس��ت آوردن قدرت اقدام كنند؛ تانك ها در 
مقابل پارلمان صف كشيده اند و ديكتاتوري بر مسند 
قدرت چنبره زده است. اما ماهيت ضد دموكراتيك 
آش��كار اين كودتاها به معناي مشكالتي جدي در 
رابطه با مشروعيت رژيم هاي روي كار آمده بوده اند 
چرا كه هر شهروندي كه براي آزادي فردي يا خواسته 
جمعي ارزش قائل باشد، به راحتي خطر ناشي از روي 
كار آمدن چنين دولت هاي استبدادي را تشخيص 
مي دهد. حمايت مردمي از اين ديكتاتوري ها اساسا به 
توانايي آنها در تحقق اهداف سياسي گوناگون وابسته 
بوده اس��ت. آنها نوعي محافظت در برابر ديگر افراط 
گرايان فراهم مي آوردند و وع��ده مي دادند كه يك 
سيستم سياسي پايدار خواهند ساخت كه عاري از 
هرج و مرج و اختالفات ناشي از رقابت هاي دموكراتيك 
باشد. مهم تر اينكه عمده آنها وعده كاهش فساد و رشد 

سريع تر اقتصادي را مطرح مي كردند.
 در بيش��تر موارد تحقق اين وعده ها بس��يار دشوار 
بودند چرا كه ديكتاتوري ها غالبا هرج و مرج سياسي 
مختص خ��ود را ايجاد مي كردند: فتنه ه��ا در كاخ، 
تالش ها براي كودتا، اعتراضات گسترده. در بسياري 
از موارد سياس��ت هاي اقتصادي آنها بسيار نامنظم 
بوده يا به افزايش ش��ديد تورم مي انجاميده اس��ت 
ي��ا دوره هاي ركود ش��ديد اقتصادي. به اس��تثناي 
چند مورد معدود، بيش��تر ديكتاتوري ها از فس��اد 
شديد رنج مي بردند. اما با وجود همه اين مشكالت، 
داس��تان هاي درباره مش��روعيت همه آنها عمدتا 
مشابه بود: اين ديكتاتوري ها عمدتا شرايط سياسي 
وعده داده ش��ده را محقق مي كردند. اما اين مساله 
درباره ديكتاتوري هاي پوپوليستي صدق نمي كند. 
همانطور كه مورد اردوغان نشان داد، پوپوليست ها 
با وعده تعميق دموكراسي به قدرت مي رسند. اين 
امر ايجاد ديكتاتوري در كشورهايي كه اكثريت مردم 
آنها متعهد به ارزش هاي دموكراتيك هستند را براي 
آنها آسان تر مي كند. طرفداران احزاب پوپوليستي به 
جاي پذيرش خواسته جمعي در برابر ديگر گزينه ها 
همچون ثبات يا رشد اقتصادي، عمدتا بر اين باورند 
كه مي توانند همه چيز را همزمان داشته باشند.  در 
نتيجه، پوپوليس��ت ها همچون والديمير پوتين در 
روسيه، ويكتور اوربان در مجارستان و نارندرا مودي 
در هند اغلب در اولين س��ال هاي به قدرت رسيدن 
از محبوبيت زيادي برخوردار مي شوند. با اين حال، 
ديكتاتورهاي پوپوليست پس از تثبيت اقتدار خود 
نمي توانند به مهم ترين وعده خود عمل كنند. آنها 
كه در نتيجه اميد ب��ه بازگرداندن قدرت به مردم در 
انتخابات پيروز شده اند، جايگزيني خود را براي مردم 
غيرممكن مي كنند. سوال مهم اين است كه وقتي اين 
واقعيت بر شمار زيادي از مردم آشكار شود، چه اتفاقي 
منبع: ديپلماسي ايراني خواهد افتاد؟ 



گزارش  9 پرونده

»تعادل«وضعيتبازارمسكندريكدههگذشتهرابررسيميكند

تعدادقراردادهاياجارهاز9هزارقرارداددرسال89)بارشديمعادل1277درصدي(به124هزارقرارداددرسال97رسيدهاست

رشد شديد قراردادهاي اجاره طي 10 سال

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
بررس��ي حجم معامالت و قيمت فروش هر مترمربع 
واحد مس��كوني در آخرين ماه تابس��تان حكايت از 
عميق تر شدن ركود بازار مسكن در يك و سال و نيم 
گذشته دارد، ركودي كه به گفته نائب رييس اتحاديه 
صنف مشاوران امالك، در 25 سال گذشته بي سابقه 

بوده است.
از ارديبهشت سال گذشته در پي جهش قيمت مسكن، 
حجم معامالت رش��د كرد اما از خ��رداد ماه و با تداوم 
افزايش قيمت ها، تع��داد قراردادهاي خريد و فروش 

مسكن روندي نزولي پيدا كرد. 
اين ش��رايط يعني همگامي افزايش قيمت مس��كن 
با كاهش تعداد قراردادهاي خريد و فروش مس��كن 
ادامه داش��ت تا اينكه در مرداد ماه سال جاري، شاهد 
افت قيمت فروش هر مترمربع واحد مسكوني نسبت 
به ماه قبل بوديم، موضوعي كه نه تنها در يك س��ال و 
نيم گذشته بلكه طي 4 سال گذشته هم رخ نداده بود.

به عبارت ديگر معادله افزايش قيمت و كاهش حجم 
معامالت از مرداد ماه بهم ريخت و معادله جديد كاهش 
قيمت و افت معامالت جايگزين شد چون در شهريور 
ماه سال جاري هم شاهد تداوم روند ثبت شده در بازار 

مسكن مردادماه بوديم.
در اين مي��ان و با توجه به عميق ترش��دن ركود بازار 
مسكن در چند ماه اخير، اين سوال مطرح مي شود كه 
دو فاكتور حجم معامالت و قيمت ها در ماه هاي آتي 
چه روندي را طي خواهند كرد؟ براي پاسخ به اين سوال 
بررسي وضعيت بازار مسكن از جمله حجم معامالت 
و قيمت ها طي سال هاي گذشته مي تواند چشم انداز 
خوبي از آينده بازار مسكن در اختيار متقاضيان خريد 

مسكن قراردهد.
برهمين اساس، روزنامه »تعادل« با نگاهي به گزارش 
تحوالت بازار مس��كن در 10 س��ال گذشته هم روند 
قيمت زمي��ن و اجاره بها را تحليل ك��رده، هم حجم 
معامالت اجاره، حجم معامالت زمين، حجم معامالت 
زيربنا را مورد بررسي قرار داده است، بررسي اين روندها 
هم وضعيت بازار مسكن را در 10 سال گذشته به خوبي 
نشان مي دهد و هم اينكه دستمايه خوبي براي پيش 

بيني وضعيت بازار مسكن در ماه هاي آتي است.
تحليل گزارش مركز آمار ايران كه تحوالت بازار مسكن 
طي 10 سال گذشته را بازتاب مي دهد، حكايت از آن 
دارد كه بيشترين حجم معامالت آپارتمان مربوط به 
سال هاي رونق مسكن نيست. به عنوان نمونه با اينكه 
نخستين دوره رونق بازار مسكن در سال 92-91 رخ 
داد، اما بيش��ترين تعداد قرارداده��اي خريد و فروش 
آپارتمان )زيربنا( مربوط به اين سال ها يا دومين دوره 

رونق بازار مسكن يعني 98- 97 نيست.
نكته ديگري كه از تحليل آمارها به دست مي آيد، اين 
است كه بيش��ترين تعداد قراردادهاي خريد و فروش 
زمين در 10 سال گذش��ته مربوط به سال هاي 90 و 
91 است و پس از اين سال ها ديگر شاهد اين حجم از 
فروش زمين در پايتخت نبوديم و تعداد معامالت زمين 
از ابتداي دهه 90 به بعد روندي تقريبا نزولي را طي كرد.

تحليل ها همچنين نشان مي دهد كه تعداد قراردادهاي 
اج��اره داراي كد رهگيري در س��ال هاي 89 و 90 در 
پايتخت ناچيز بوده و از 9 هزار قرارداد )با رشدي معادل 
1277 درصدي( ب��ه 124 هزار قرارداد در س��ال 97 

رسيده است.
به گزارش »تعادل«، رشد 1277درصدي اجاره نامه ها 
اما داليل متعددي مي تواند داشته باشد از جمله تباني 
موجر با مشاور امالك براي انعقاد اجاره نامه به صورت 
دستي و نه الكترونيكي. استفاده از كد رهگيري در سال 
1387 اجرايي شد اما در سال هاي ابتدايي بسياري از 
مبايعه نامه ها در دفاتر امالك به صورت دستي نوشته 
مي شد و به همين دليل ممهور به كد رهگيري نبود و 
همين موضوع در پايين بودن تعداد قراردادهاي رهن و 
اجاره در سال هاي 88 تا 90 بي تاثير نبوده است. البته 
درحال حاضر هم به گفته رييس اتحاديه مش��اوران 
امالك، 35 درصد از معامالت ملكي كد رهگيري ندارند. 
از سوي ديگر، در بسياري از موارد موجر و مستاجر در 
سال هاي دو به بعد،  صرفا پشت قرار داد يكساله خود را 
امضا كرده و به اين شيوه تمديد قرار داد مي كنند. از اين 

رو، اين تمديد قرار دادها نيز احصا نمي شوند. 
اما جدا از اجرانشدن دقيق كدرهگيري، بايد اين موضوع 
هم در نظر گرفته ش��ود كه طي سال هاي اخير شمار 
مستاجران رش��د داشته است. درواقع كم بودن تعداد 
معامالت ثبت شده در بخش اجاره طي سال 88 تا 90 
به دو دليل است يكي عملياتي نشدن دقيق كدرهگيري 

و ديگري پايين بودن تعداد مستأجران در آن سال ها.
بررس��ي ها درباره نرخ اجاره طي س��ال هاي 89 تا 97 
حاكي از آن اس��ت كه كرايه ها از متري 7 هزار تومان 
ماهيانه در س��ال 88 به متري 40 هزار تومان در سال 
98 افزاي��ش يافته اند يعني نرخ كرايه طي 10 س��اله 
گذشته، رشد حدود 5 برابري داشته در حالي كه حقوق 
و دستمزد كارگران و كارمندان طي اين سال ها چنين 

رشدي را تجربه نكرده است.
نگاهي به آمارهاي منتشرشده درباره قيمت هرمترمربع 
زمين از سال 88 تا 98 هم نشان مي دهد كه هرمترمربع 
زمين در سال 88، يك ميليون و 312 هزار تومان بوده 
و در بهار 98 به متري 16 ميليون و 958 تومان افزايش 

يافته است.
درواقع قيمت زمين طي 10 س��اله گذش��ته رش��د 
چشمگيري داشته است و اين موضوع درباره نرخ كرايه 

بها به اين شدت نيست.
تحليل كلي آمارهاي مربوط به حجم معامالت زيربنا، 
زمين و رهن و اجاره به همراه قيمت زمين و كرايه بها 
طي 10 سال گذشته نش��ان از افزايش كلي قيمت ها 

در اين م��دت دارد، درباره معام��الت زمين و زير بنا و 
همچنين قراردادهاي رهن و اجاره شاهد روندي نوساني 
بوديم يعني معامالت به اوج رس��يده و دوباره روندي 

نزولي را طي كرده است.
براي بررسي بازار مس��كن طي 10 ساله گذشته، بايد 
نگاهي هم به بازارهاي م��وازي يعني ارز، بورس و طال 
داشته باشيم، تحليل ها حكايت از آن دارد كه جهش 
قيمت ها اغلب از بازار ارز آغاز مي شود و به ديگر بازارها 
سرايت مي كند. در دوره جهش قيمت مسكن در سال 
92-91 و 98-97 هم اين موضوع را به خوبي نش��ان 
مي دهد، در ابتدا ش��اهد جهش نرخ ارز و بعد حركت 
بازارهاي ديگر از جمله بورس، طال و مس��كن بوديم، 

يعني قيمت ها در اين بازارها هم رشد كرد.
با كاهش نرخ ارز در خرداد ماه سال جاري هم كاهش 
قيمت در بازار ط��ال رخ داد و در نيمه هاي تير ماه هم 
افت قيمت ها در برخي مناطق آغاز شد كاهشي كه در 
مردادماه هم ادامه يافت و به شهريور ماه هم سرايت كرد.

ناگفته نماند با وجود تاثيري كه نمودار قيمت زمين و 
همچنين زيربنا )گزارش چندي پيش روزنامه تعادل( 
از جهش نرخ ارز بر بازار مسكن نشان مي دهد، به گفته 
نائب رييس اتحاديه صنف مشاوران امالك، بازار مسكن 
در مقايسه با بازار ارز و طال، بازاري مقاوم تر است؛ بنابراين 
نمي توان انتظار داشت نرخ ارز تاثير چنداني بر نرخ اين 
بازار داشته باش��د.اين درحالي است كه در هر دودوره 
جهش قيمت مسكن، پس از كاهش نرخ ارز شاهد افت 

قيمت ها در بازار مسكن بوديم.

 مسير متفاوت حجم اجاره نامه ها در دوره رونق 
بررسي گزارش مركزآمار ايران از تحوالت بازار مسكن 
طي 10 س��ال اخي��ر )98-89( نش��ان مي دهد كه 
بيش��ترين حجم معامالت اجاره مربوط به سال 93 با 
190 هزار و 426 فقره قرارداد رهن و اجاره بوده است 
و س��ال 89 هم با ثب��ت 9 هزار و 25 فق��ره معامله در 

پايينترين بخش ليست قراردارد.
طي 10 ساله گذشته، كمترين تعداد قراردادهاي رهن 
و اجاره مربوط به س��ال 89 با ثبت 9 ه��زار و 25 فقره 

معامله بوده است.
از س��ال 89 تا س��ال 93 حجم معامالت رهن و اجاره 
روندي صعودي داش��ته اس��ت، اما از سال 94، حجم 
معامالت كاهش مي يابد، اما دوباره در سال 95، تعداد 
قراردادهاي رهن و اجاره افزايش مي يابد. اما در سال 
96، حجم معامالت اجاره روندي كاهشي پيدا مي كند 

و اين روند در سال 97 هم ادامه مي يابد.با توجه به اينكه 
فقط آمار مربوط به فصل بهار س��ال 98 موجود است 
نمي توان درباره روند كل��ي قراردادهاي رهن و اجاره 
در اين سال نظر داد. اگرچه بررسي قراردادهاي رهن 
واجاره بهار سال جاري نسبت به بهار سال96 و 97 سير 

كاهشي داشته است.
تحلي��ل آمار مربوط به حجم معام��الت رهن و اجاره 
طي 10 سال گذش��ته حاكي از آن اس��ت كه با آغاز 
نخستين دوران رونق بازار مسكن طي سال 91، حجم 
قراردادهاي ره��ن و اجاره هم جهش چش��مگيري 
داشته و از 43 هزار و 825 فقره قرارداد در سال 90 به 
111 هزار و 193 معامله در سال 91 رسيده است و در 
سال 92 هم سيرصعودي داشته و به 162 هزار و 674 

قرارداد رسيده است.
درحالي كه تعداد قراردادهاي رهن و اجاره در نخستين 
دوران رونق بازار مس��كن طي 10 س��ال اخير روندي 
صعودي داش��ته اس��ت اما اين موضوع درباره دومين 
جهش بازار مسكن كه درس��ال 98- 97 اتفاق افتاد، 
مشاهده نمي شود و در سال 97 تعداد قراردادهاي رهن 
و اجاره نس��بت به س��ال 96، كاهش مي يابد و از 166 
هزار و 818 معامله به 144 هزار و 201 فقره مي رسد. 

 كاهش معامالت مسكن با افزايش قيمت ها 
تحليل حجم معامالت مربوط به زيربنا طي 10 سال 
اخير حكايت از آن دارد كه حجم معامالت در سال 90 
بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده است و با ثبت 
259 هزار و 360 فقره معامله در باالترين قسمت ليست 
حجم معامالت طي سال هاي 89 تا 98 قرار گرفته است 
و سال 89 با 103 هزار و 441 قرارداد، كمترين تعداد 

قرارداد خريد و فروش زيربنا را داشته است.
بررسي كلي آمار مربوط به تعداد قراردادهاي خريد و 
فروش زير بنا طي 10 سال گذشته نشان مي دهد كه 
حجم معامالت در سال 89 و 90 روند صعودي داشته 
اما در سال 91 كه آغاز نخستين دوره رونق بازار مسكن 
بوده اس��ت، كاهش يافته و از 259 ه��زار و 360 فقره 
معامله در سال 90 به 225 هزار و 751 قرارداد مي رسد.

اين روندي كاهشي در سال 92 هم ادامه مي يابد و حجم 
معامالت به 150 هزار و 372 فقره معامله مي رسد البته 
اين سيركاهش��ي تداوم نمي يابد و در سال 93 شاهد 
افزايش قراردادهاي خريد و فروش زيربنا به 208 هزار 

و 410 فقره هستيم.
دوباره در سال94 حجم معامالت زيربنا كاهش مي يابد 

اما در سال 95، رشد كرده و به 174 هزار و 733 معامله 
مي رسد، اين روند در سال 96 هم ادامه مي يابد يعني 
تعداد قراردادهاي خريد و فروش زيربنا رشد مي كند اما 
در سال 97 و با آغاز دوره رونق مسكن، حجم معامالت 

كاهش يافته و به 136 هزار و 307 معامله مي رسد.
در س��ال 98 هم كه فقط آمار مربوط به فصل بهار آن 
وجود دارد ش��اهد كاهش تعداد قراردادهاي خريد و 
فروش زيربنا در اين فصل نسبت به فصل بهار سال هاي 
97 و 98 هستيم.تحليل آمار مربوط به حجم معامالت 
خريد و فروش زير بنا طي 10 ساله گذشته حكايت از 
آن دارد كه در دو دوره رونق بازار مسكن بطوركلي حجم 
معامالت كاهش مي يابد و فقط در چند ماه يا يك تا دو 
فصل شاهد افزايش تعداد قراردادهاي خريد و فروش 
مسكن هستيم اما متوسط حجم معامالت در يكسال 

خالف اين موضوع را نشان مي دهد.

 سال 90 ركورد دار ثبت حجم معامالت زمين
آمار منتشرش��ده از س��وي مركز آم��ار درباره حجم 
معامالت زمين در 10 س��ال اخير گواه آن اس��ت كه 
باالترين تعداد قراردادهاي خريد و فروش زمين مربوط 
به س��ال 90 و با رقم 5 هزار و 835 فقره زمين است و 
كمترين حجم معامالت هم مربوط به سال 89 با 2 هزار 

و 199 معامله است.
بررسي اين گزارش نشان مي دهد كه حجم معامالت 
مربوط به زمين از سال 89 تا 90 سير صعودي را طي 
مي كند اما در سال 91 تعداد قراردادهاي خريد و فروش 
زمين كاهش مي يابد و از 5 هزار و 835 معامله به 5هزار 

و 111 فقره قرارداد مي رسد.

روند كاهشي حجم معامالت زمين در سال 92 هم ادامه 
مي يابد و به 3 هزار و 736 فقره مي رس��د، اما اين روند 
كاهشي در سال 93 تداوم نمي يابد و تعداد قراردادهاي 
خريد وفروش زمين نسبت به سال 92 رشد مي كند، 
اما دوباره از سال 94، شاهد افت حجم معامالت خريد و 
فروش زمين هستيم و اين روند تا سال 96 ادامه مي يابد 
اما در اين سال، معامالت رشد مي كند اما اين افزايش به 
سال 97، تسري نمي يابد و در سال 97 تعداد قراردادها 

كاهشي مي شود. 
تحليل ها نشان مي دهد همان گونه كه حجم معامالت 
زيربن��ا در دوران رونق كاهش��ي بوده اس��ت، تعداد 
قراردادهاي خريد وفروش زمين هم در دو دوره رونق 

يعني سال 92-91 و 98-97، كاهش يافته است. 

 افزايش چشمگير نرخ اجاره 
آماري كه از س��وي مركز آمار اي��ران درباره تحوالت 
مربوط به اجاره بها طي 10 ساله گذشته نشان مي دهد 
كه اجاره بها همواره روندي صعودي داشته است و طي 
سال هاي گذشته هيچگاه روند كاهشي نداشته است با 
اينكه بررسي سير تعداد معامالت بازار مسكن حكايت 

از روند نوساني در اين بخش دارد.
متوسط اجاره ماهيانه به عالوه 3 درصد وديعه پرداختي 
براي اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني در سال 89، 
7 هزار و 737 تومان بوده و در س��ال 98 به 40 هزار و 
267 تومان رسيده است. درواقع طي 10 سال گذشته، 

شاهد رشد 5 برابري اجاره بها بوديم.
موضوعي كه از بررسي اين آمارها حاكي از آن است كه 
نرخ كرايه بها طي 10 سال گذشته همواره روند صعودي 
داش��ته و مانند حجم معامالت روندي همراه با فراز و 

نشيب نداشته است.

 رشد بي سابقه قيمت زمين 
گزارش 10 س��اله قيمت زمين از سال 88 تا 98 نشان 
مي دهد كه بيش��ترين قيمتي كه فروش هر مترمربع 
زمي��ن طي اين مدت ثبت كرده مربوط به بهار س��ال 

98 و قيمت 16 ميليون و 956 هزار تومان بوده است.
اين رقم درحالي منتشر مي شود كه در سال 88 قيمت 
هر مترمربع زمين، يك ميلي��ون و 312 هزارتومان 
بوده اس��ت و حتي در س��ال97 ه��م قيمت حدود 
9 ميليون و 708 هزار تومان بوده اس��ت يعني طي 
يكس��ال )97 تا 98( شاهد افزايش حدود 7 ميليون 

توماني قيمت ها بوديم.
 اين رشد قيمت را در نخستين دوره جهش قيمت ها
در سال 92-91 نداريم، در سال 90 قيمت هرمترمربع 
زمين 1 ميليون و 844 هزار توم��ان بوده و با جهش 
قيمت ها در س��ال 91 به 3 ه��زار و 221 هزار تومان 
مي رسد و در سال 92 هم رقم 4 ميليون و 587 هزار 
تومان را ثبت مي كند.درواق��ع همچنان كه گزارش 
 چندي پيش روزنامه تعادل درب��اره قيمت زيربنا در

10 ساله گذشته نشان داد رشد قيمت ها در دو دوره 
رونق مس��كن تفاوت بس��ياري با هم دارند و جهش 
قيمتي در دوره دوم )98-97( بس��يار چشمگيرتر از 

دوره اول )92-91( است.
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 اثرگذاري نرخ ارز 
بر بازار مسكن

بررسي بازار مسكن طي 10 ساله گذشته نشان 
از اثرپذيري اين بازار از جهش نرخ ارز دارد. ضمن 
اينكه بازارهاي ديگر همچون طال و بازار سرمايه 
هم تحت تاثير نرخ ارز هس��تند، يعني همگام با 
افزايش نرخ ارز قيمت ها در بازار طال و مسكن هم 
رشد مي كند و با كاهش نرخ ارز، قيمت ها در اين 

بازارها روندي تقريبا نزولي پيدا مي كند.
تجربه نشان داده اس��ت، قيمت گذاري در مورد 
خودرو، طال و مسكن براساس دالر است؛ يعني 
اگر در بازار جهان��ي، طال يك رقمي دارد، به دالر 
محاسبه مي شود و دالر ضرب در نرخ برابري ريال 
مي ش��ود كه زماني 15 هزار تومان بوده و اكنون 
به 11 هزار تومان رسيده است، به همين جهت 
طبيعي است كه قيمت سكه كاهش پيدا مي كند.

در مورد مسكن و خودرو هم همين مساله مبنا قرار 
مي گيرد، بخش عمده اي از قطعات خودرو وارداتي 
است و واردات وابس��ته به دالر است، درباره بازار 
مسكن هم اگرچه 80درصد مصالح داخلي است 
ام��ا همواره با افزايش ن��رخ ارز، قيمت ها در بازار 

مسكن رشد مي كند. 
در اين ميان و ب��ا توجه به تاثيرگذاري بازار ارز بر 
بازار مسكن، روزنامه تعادل، نظرات كارشناسان 
را درب��اره چگونگي اثرگ��ذاري ب��ازار ارز بر بازار 
مسكن را تدوين كرده است، اين نظرات حكايت 
از جهت گيري هاي مختلف درباره كم اثربودن، 

اثرگذاري زياد و ... بازار ارز بر بازار مسكن دارد.

   تاثيرمثبت و منفي دالر
مهدي سلطان محمدي، يكي از كارشناسان بازار 
مسكن معتقد اس��ت رابطه ارز و مسكن دوگانه 
است و بازار ارز هم تاثير منفي و هم تاثير مثبت بر 

بازار مسكن مي گذارد.
به گفته او از يك نظر دالر رقيب مس��كن اس��ت 
و زماني براي س��رمايه گذاران جذاب مي ش��ود، 
اقبال به مسكن كاهش مي يابد، مسكن كااليي 
اس��ت كه تغييرات كندي دارد و سرمايه گذاران 
در كوتاه مدت به سمت دالر، طال و بورس تمايل 
دارند؛ ازسوي ديگر افزايش نرخ دالر نشانه اي از 
كاهش ارزش ريال است و باتوجه به انتظار تورمي 
كه در جامعه ايجاد مي كند، بخشي از توجه مردم 
براي حفظ ارزش خريد س��رمايه هاي خانوار به 
سمت مسكن مي رود، از اين نظر مي توان گفت 
افزايش نرخ دالر با افزايش نرخ مسكن همبستگي 
مثبتي دارد.سلطان محمدي مي گويد: همچنين 
مصالح س��اختماني و اقالم وارداتي ساخت وساز 
متاثر از نرخ دالر هس��تند كه آن هم تاثير مثبت 
در نرخ مسكن دارد؛ بنابراين رابطه ارز و مسكن به 
اين شكل است كه در كوتاه مدت كه شيب افزايش 
نرخ دالر باالس��ت، مسكن نمي تواند همپاي آن 
جلو برود اما در طوالني مدت، خود را با آن تطبيق 

مي دهد.

   ضرورت كاهش اثرگذاري ارز بر مسكن
حسين عبداللهي، ديگركارشناس اقتصاد مسكن، 
معتقد است كه ارز و مسكن در ايران تبديل به بازار 

سرمايه اي شده اند.
اين كارش��ناس مي گويد: مس��كن و ارز، رابطه 
مستقيم با هم دارند و الزم است اين وابستگي و 
تاثيرپذي��ري را از بين ببريم، با افزايش نرخ ارز يا 
سكه، نقدينگي به سمت بازارهاي موازي مانند 
مس��كن مي رود و اين مس��اله موجب مي شود 
نقدينگي س��رگردان وارد اين بازار شود كه اين 
مساله افزايش نرخ واحدهاي مسكوني را به دنبال 
خواهد داشت.او ادامه مي دهد: در سال گذشته و 
اوايل امسال افزايش نرخ مسكن به اندازه اي بوده 
كه مصرف كنن��دگان و متقاضيان واقعي، ديگر 
قادر به خريد خانه نبودند همين مساله موجب 
شد در نهايت مسكن وارد دوران ركود شود البته 
براي جلوگيري از افزايش بيشتر نرخ مسكن الزم 
است ارتباط ميان ارز و مسكن را كمرنگ كرده و 

از بين ببريم.
عبدالهي اضافه مي كند: درواقع نرخ ارز نبايد به 
اين ميزان فعلي بر بازار مسكن تاثيرگذارباشد، 
زيرا بيش از 80درصد صنعت ساختمان در كشور 
توليد داخلي است و ارتباط خاصي با افزايش نرخ 
ارز ندارد و نبايد خيلي اثر گذار باشد و اين افزايش 
با توجه به اثر جو رواني نقش و تاثيري منفي در 

افزايش قيمت ها دارد. 

  تاثير ارز و سايت ها بر قيمت مسكن
مصطفي قلي خس��روي، رييس اتحاديه صنف 
مش��اوران امالك مي گويد: با افزايش نرخ دالر، 
قيمت مسكن هم رشد مي كند، اگرچه در رشد 
قيمت ه��ا طي س��ال 97 و 98، درج قيمت هاي 

نامتعارف دربرخي سايت ها هم بي تاثير نبود.
قلي خسروي ادامه مي دهد: تغيير قيمت در چهار 
بازار موجب مي ش��ود كه قيمت مس��كن تغيير 
كند. اين چهار بازار عبارتند از: بورس، طال، ارز و 
حامل هاي انرژي و در چهل سال گذشته، 4 مرتبه 
شاهد جهش قيمت مسكن )در سال هاي 68، 86، 
91 و 97( در كشور بوده ايم و افزايش تقريبًا سه 
برابري نرخ ارز در سال 97 هم موجب شد تا شاهد 

جهش قيمت در بخش مسكن باشيم.
او اظهار مي كند: البته درسال 97 و 98 جدا از تاثير 
نرخ ارز بر بازار مسكن، فضاي رواني نامطلوب ايجاد 
شده توسط سايت هاي خريد و فروش مسكن كه 
اقدام به ثبت قيمت هاي غيرمتعارف مي كردند بر 

افزايش قيمت ها تاثيرگذاربود. 
به گفته رييس اتحاديه صنف مشاوران امالك، 
مثال برخي س��ايت ها قيمت ملك��ي كه متري 
9ميلي��ون تومان هم ب��ه ف��روش نمي رفت را 
11ميليون تومان گذاشتند و مثال همسايه اين 
ملك با توجه ب��ه اين قيمت، آپارتم��ان خود را 

13ميليون تومان براي فروش گذاشت.



دانش و فن10دنياي فناوري

خدمات ارزش افزوده غيرفعال مي شود و براي فعال سازي مجدد، تاييد مشترك الزامي است

آخرين نفس  »وس«هاي كالهبردار
گروه دانش و فن|

براي مقابله با سوءاستفاده هايي كه از خدمات ارزش افزوده 
مي شود، رگوالتوري ابتدا تمام سرويس ها را غيرفعال و به 
مشترك براي فعال س��ازي مجدد پيام درخواست ارسال 
مي كند تا تاييد او را بگيرد، اما اگر اين روش هم كارس��از 
نباشد، بنا به وعده اي كه داده شده، تمامي سرويس هاي 

ارزش افزوده تعطيل مي شود.
موضوع خدمات ارزش افزوده مدتي اس��ت كه به يكي از 
پربحث ترين مباحث حوزه ارتباطات تبديل شده و البته 
يكي از چالش هايي كه در حال حاضر وزير جوان ارتباطات 
 Value Added( با آن روبه روست. خدمات ارزش افزوده
Service( يا »وس« ش��امل مس��ابقات و راي گيري، 
خدمات تماس از دست رفته و صندوق پستي، تبليغات 
موبايلي، زنگ انتظار تماس، بازي آنالين، اطالع رساني و 
اين قبيل سرويس ها مي شود. اگرچه اين خدمات همواره 
مورد توجه كاربران قرار داش��ته و از آنها اس��تفاده هاي 
بس��ياري هم كرده اند، اما رشد  قارچ گونه  آنها در دو سال 
اخير و افزايش هزينه  افرادي كه در پايان ماه با قبض هاي 
عجيبي روبه رو مي شدند، موجب اعتراض آنها و در نتيجه 
واكنش وزير ارتباطات ش��د. در مصوبه 147 كميسيون 
تنظيم مقررات ارتباطات آمده اس��ت كه »ب��راي ارايه 
خدمات ارزش افزوده پيامكي از س��وي اپراتورها تأييد 
مشترك براي فعال س��ازي الزامي است. بنابراين اپراتور 
بايد در مورد تمام��ي خدمات ارزش اف��زوده محتوايي 
پيامكي، قبل از شروع ارايه خدمات، از طريق يك پيامك 
درباره ارايه خدمات از مش��ترك سوال و در صورت تأييد 
مش��ترك آن را فعال كند.« با وجود اين، سوءاستفاده از 
ناآگاهي افراد، با گسترش برنامه هايي كه هر روز خدمات 
مختلفي را تبليغ مي كردند و در مدت كوتاهي هزينه هاي 
زيادي را هم به جي��ب زدند، صداي م��ردم را درآورد. از 
طرفي كالهبرداري هاي ميلياردي كه با سوءاس��تفاده 
از ناآگاهي مشتركان رخ داد، همان طور كه محمدجواد 
آذري جهرمي -وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات- با 
دعوت مردم به اس��تفاده از سامانه #۸۰۰* براي آگاهي 
از خدمات ارزش افزوده اي كه عضو آنها هستند، يك بار 
از كالهبرداري ۲۲ ميليارد توماني برخي از شركت هاي 
ارزش افزوده در مدت پنج ماه و بار ديگر از كالهبرداري۳۳ 
ميليارد توماني از دو ميليون مشترك خبر داد. اما با وجود 
اطالع رساني درباره نحوه غيرفعال سازي خدمات ارزش 
افزوده، روند سوءاستفاده تا جايي ادامه داشت كه جهرمي 
را ناگزير به تهديد تعطيلي هميشگي سرويس هاي ارزش 
افزوده كند كه اين تصميم به نظر به مذاق بسياري خوش 
نيامده و مي توان هر روز توييت هاي منفي برضد جهرمي 
و افشاگري هاي چپ و راست از اقدامات وزير ارتباطات را 
مشاهده كرد، البته جهرمي اين موضوع را پيش بيني كرده 
و گفته بود: »به زودي مي گويند جهرمي قاتل بروس��لي 
بوده اما اين فضاسازي ها و تخريب ها روي ما اثري ندارد و 

با جديت پيگير اين موضوع هستيم.«

      ارايه »وس« به شيوه كنوني، كالهبرداري است
در اين راس��تا حسين فالح جوش��قاني -رييس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي- روز گذش��ته، ارايه 
سرويس خدمات ارزش افزوده )وس( به شيوه كنوني را نوعي 
كالهبرداري و سوءاستفاده از مشتركين دانست و از نظارت 
و عزم جدي اين سازمان براي مقابله با آن خبر داد. او درباره 
تصميم وزير ارتباطات براي پايان دادن به »وس« گفت: 
»در پروانه هايي كه براي اپراتورها صادر كرديم يك سري 
خدمات پايه مثل خدم��ات صوتي، داده و پيامك تعريف  
ش��ده و بر اين بستر يك سري خدمات ديگر تحت عنوان 
خدمات ارزش افزوده شكل  گرفته، اما امروزه اين خدمات 
باعث نارضايتي و سوءاستفاده از مشتركين شده  است. بر 
اس��اس برآوردهاي ما بيش از 9۰ درصد بستر وس، بستر 
سوءاستفاده است و در بسياري موارد بدون اطالع مشترك 

سرويسي براي او فعال شده.«
وي با اشاره به مطالبات به حق مردم درباره اين موضوع گفت: 
»نگاه ما براي رفع اين مشكل، راهكار مديريت كنترلي است. 
ازجمله كارهايي كه در اين سال ها انجام داده ايم، راه اندازي 
سامانه #۸۰۰* و برخورد با متخلفان است. در اين سامانه 
مشترك مي تواند تمام س��رويس هاي ارزش افزوده  فعال 
خود را مشاهده و براي غيرفعال سازي آن اقدام كند. البته 
غيرفعال س��ازي س��رويس نبايد آنقدر پيچيده باشد كه 
مشترك براي تحقق خواسته اش به دردسر بيفتد. راه اندازي 

اين سامانه مفيد و تا حدي كنترل كننده بازار بود، از سوي 
ديگر هم روش هاي دور زدن به روزتر شده و نياز است در اين 
باره فكر اساسي كنيم. البته اگر منصفانه به اين قضيه نگاه 
كنيم، مي بينيم كه در اين ماجرا ما خوب عمل نكرده ايم كه 
مردم ناراضي هستند. مردم حق دارند بدانند در ازاي پولي 
كه پرداخت مي كنند چه سرويسي دريافت مي كنند و بايد 
بتوانند آن را مديريت كنند. اين بحثي اس��ت كه در همه 
جاي جهان مطرح است. در دنيا براي اين موضوع مقررات 
و چارچوب دارند. حتي مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي 
براي اين اس��ت كه اين ح��وزه را قانونمند كند تا همه در 

چارچوب مقررات و قوانين اقدام كنند.«

    لزوم تاييد مشترك براي فعال سازي »وس«
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه افراد 
بس��ياري در اين حوزه از قانون پيروي نمي كنند، گفت: 
»در اين سال ها سعي بر آن بوده است كه بازار را مديريت و 
شفاف كنيم اما با توجه به پيشرفت تكنولوژي و همچنين 
فضاي گسترده  ICTزمينه براي سوءاستفاده با روش هاي 
مختلف مانند دور زدن قوانين فراهم  ش��ده است. درباره 
سرويس خدمات ارزش افزوده، سال گذشته تخلف هايي 
از سوي شركت هايي كه با اپراتورها كار مي كردند صورت 
گرفت كه متخلفان شناسايي شدند و با آنها برخورد شد و 
اپراتورها مجبور به بازگرداندن چهار تا پنج ميليارد از وجوه 

دريافتي به مردم شدند. با اين حال معتقديم اين مساله بايد 
ريشه اي حل ش��ود. يكي از راه حل ها اين است كه اختيار 
فعال كردن سرويس ها در دست مشترك باشد، نه اپراتور. 
اقدامي كه ما مي خواهيم انجام بدهيم اين است كه ابتدا 
تمام سرويس ها را غيرفعال و به مشترك براي فعال سازي 
مجدد پيام درخواست ارسال كنيم و اگر مشترك تمايل 
داشت در سرويس باقي بماند و آن را تاييد كرد، از او تاييد 
مجدد گرفته شود تا سرويس موردنظر براي او فعال شود. 
با اين روش مي توان بازار س��رويس خدمات ارزش افزوده 
را كنترل و مديريت كرد؛ اما اگر در ادامه ديديم كه بازهم 
ممكن است بستر سوءاستفاده و كالهبرداري باقي بماند، 

تمام سرويس هاي ارزش افزوده را تعطيل مي كنيم.«
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درباره 
اينكه چرا پ��س از تأكيد وزير ارتباط��ات مبني بر »پايان 
وس« شاهد صف بندي ها سياسي بوديم، گفت: »سه گروه 
ذي نفعان ما هستند؛ اپراتورها و بخش هاي خصوصي - كه 
در قالب دريافت پروانه ها با ما كار مي كنند- دولت و مردم؛ 
اما ذي نفع اصلي ما در حوزه رگوالتوري مردم هس��تند. ما 
هيچ انگيزه اي جز تحقق نفع مردم نداريم. اگر در اين سال ها 
بازاري كه توانايي ارايه سرويس مناسب به مردم دارد كنترل 
و مديريت مي شد، نياز به اقدامات سلبي و برخورد هم نبود. 
در اين قضيه ممكن است ذي نفعان بازار ارزش افزوده پاي 
مباحث سياس��ي را هم وسط بكش��ند كه من در اين باره 

نمي توانم نظر بدهم اما همان طور ك��ه وزير ارتباطات در 
توييتر خود منتش��ر كردند، موضوع حق الناس مساله اي 
است كه نمي توان از آن چشم پوشي كرد. من انگيزه كساني 
كه موضوع را سياسي مي كنند را نمي دانم. ممكن است اين 
نظرات به خاطر بحث هاي مالي باشد؛ اما يقينًا ما به عنوان 
رگوالتوري پيگير حقوق مردم هستيم و در اين مساله هيچ 

انگيزه سياسي نداريم.«

     گردش مالي ۲۵۰۰ ميليارد توماني
در بازار »وس«

فالح درباره گردش مالي بازار ارزش افزوده گفت: »ما تخمين 
مي زنيم كه بازار وس گردش مالي حدود ۲۰۰۰ تا ۲5۰۰ 
ميليارد توماني دارد. ممكن است بخشي از اين بازار، بازار 
درستي باشد و منجر به شغل يا توليد محتواي مناسب شده 
باشد اما عمدتاً اين بازار، بازاري غيرشفاف است كه به مديريت 
نياز دارد.« وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اپراتورها كه از 
سرويس ارزش افزوده درآمد قابل توجهي كسب مي كنند، 
حاضرند از اين درآمد دست بكشند، گفت: »در جلساتي كه 
با اپراتورها داشتيم آنها آمادگي خود را براي اعمال نظارت 
بيشتر يا حتي پايان دادن به »وس« اعالم كرده اند. اپراتوري 
كه س��االنه 1۲ هزار ميليارد تومان درآمد دارد هيچ گاه به 
خاطر چنين مبالغي اعتبار خود را از بين نمي برد. ممكن 
است افرادي در اپراتورها، در زيرمجموعه هاي آنها يا كساني 
كه با آنها قرارداد دارند و با آنها همكاري مي كنند فشارهايي 
هم بياورند؛ اما من فكر مي كن��م اگر اپراتورها بلندمدت و 
راهبردي تر فكر كنند حتمًا مديريت و شفاف سازي حوزه 
»وس« را به نفع خودش��ان مي دانند.«رييس رگوالتوري 
درباره اينكه گفته مي ش��ود پش��ت اين بازار مافيايي قرار 
دارد كه به راحتي حاضر نيست از خالي كردن جيب مردم 
عقب نشيني كند، گفت: »من نمي دانم بايد چه تعبيري 
براي اين جريان به كاربرد ام��ا فرايند درهم تنيده اي بين 
شركت هاي ارايه دهنده »وس« وجود دارد كه بايد شفاف 
شود تا مشخص شود آنها اين پول ها را از كجا دريافت و در كجا 
خرج مي كنند.« وي همچنين در خصوص خألهاي قانوني 
در حوزه سرويس ارزش افزوده گفت: »ممكن است ايرادات 
قانوني هم در اين حوزه وجود داشته باشد اما موضوعي كه 
االن اتفاق افتاده فراتر از اين است كه بگوييم قانون نداريم. ما 
در اين سال ها سعي كرديم با مقررات گذاري و نظارت موضوع 
را كنترل كنيم كه البته در مقطعي بدون رضايت مشتري 
سرويس��ي فعال مي ش��د كه براي حل اين موضوع اعالم 
كرديم اپراتورها بايد خود بر فعال سازي سرويس ها نظارت 
داشته باشند و كس��ي كه صرفًا فراهم كننده محتوا است 
توانايي فعال سازي سرويس ها را نداشته باشد. تيم نظارتي 
ما طي روزهاي آينده براي افزايش نظارت بر حوزه سرويس 
ارزش افزوده در اپراتورها مستقر مي شود و همچنين اقدامات 
ديگري طي يك الي دو هفته آينده با توجه به مهلت هايي كه 
تعيين شده انجام مي دهيم كه بعد از به سرانجام رسيدن آن 

نتايج را اعالم خواهيم كرد.«

كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تعرفه ارايه خدمات 
پستي داخلي را تصويب كرد. نرخ خدمات پستي در داخل 
كشور نسبت به آخرين مصوبه اين كميسيون كه مربوط به 
سال 95 مي شود، افزايش يافته است. كليه تعرفه ها و تعهدات 
خدمات بايد در پورتال اطالع رس��اني شركت ملي پست 
جمهوري اسالمي ايران و دارندگان پروانه فعاليت اپراتورهاي 
پستي غير دولتي اطالع رساني  شده و در قبوض رسيد ارايه 

خدمات مشتري به صورت شفاف درج شود.
به گزارش مهر، كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات در 
جلسه شماره ۲91 خود به درخواست شركت ملي پست 
جمهوري اسالمي ايران و دارندگان پروانه فعاليت كاروران 
پستي غير دولتي، پيشنهاد تغيير تعرفه ارايه خدمات پستي 
داخلي را بررسي و تصويب كرد. اين مصوبه جايگزين مصوبه 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در سال 95 شده است. 
مقايسه مصوبه جديد كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
نسبت به مصوبه سال 95 تعرفه خدمات پستي نشان مي دهد 
كه نرخ خدمات پستي داخلي گران شده است. براي مثال 
نرخ ارسال نامه عادي كه در درون استان 1۳۰۰ تومان بوده 
به 1۸۰۰ تومان رس��يده و نرخ ارسال نامه برون استاني از 
1۸۰۰ تومان به ۲۸۰۰ تومان رسيده است. در همين حال 
نرخ ارسال امانات پستي تا سقف 5 كيلوگرم كه 5۸۰۰ تومان 
در درون استان بود به 7 هزار تومان رسيده و نرخ اين سرويس 
در بيرون اس��تان از ۸ هزار و ۳۰۰ تومان به 1۰ هزار و ۸۰۰ 

تومان رسيده است.
در همين حال طبق اين مصوبه، مرسوله پستي نيز به هر شي 
قابل ارسال فيزيكي، اسناد و مدارك اعم از نوشته هاي چاپي، 

دست نوشته يا الكترونيك، كاال، اشياء، ابالغيه، اطالعيه هاي 
خدمات شهري از قبيل قبوض آب و فاضالب، برق، گاز، تلفن 
ثابت و سيار و عوارض شهرداري كه داراي نشاني فرستنده 
يا گيرنده است، گفته مي شود. مطابق اين مصوبه حداكثر وزن 
نامه، مطبوعات و بسته هاي كوچك حاوي اشياء غيرتجاري 
نظير نمونه كاال و سوغات بايد ۲ كيلوگرم باشد. در اين مصوبه 
بسته هاي امانات پستي حاوي كاال و اشياء تا حداكثر وزن 
۳۰ كيلوگرم كه داراي نشاني فرستنده و گيرنده باشد، قابل 
قبول است و در صورت غيرقابل تفكيك بودن محتويات 
امانات، اين وزن مي تواند تا 5۰ كيلوگرم باشد. حداكثر ابعاد 
امانات در هريك از ابعاد آن بايد ۲ متر باشد، به شرطي كه 
اندازه طول بزرگ ترين وجه به اضافه اندازه بيشترين محيط، 
كمتر از ۳ متر باشد. ابعاد هر يك از وجوه امانت نبايد از 9 در 
1۲ سانتي متر كمتر باشد. برمبناي اين مصوبه، خدمات پايه 
پستي شامل پست نامه هاي بدون اولويت حداكثر تا وزن 
۲ كيلوگرم و امانات پستي حداكثر تا وزن 5 كيلوگرم بايد 
به تمامي مردم در سراسر كشور با كيفيت مطلوب و تعرفه 

استطاعت پذير، عرضه شود.

كالهبرداري هاي تلفني در بازه هاي زماني مختلف حتي 
مناسبت هاي متفاوت ظاهر مي شوند و اخيرا با وعده برنده 
شدن در قرعه كشي و بهره مندي از كمك هزينه سفر به 
كربال و نجف، اقدام به كالهبرداري مي ش��ود. به گزارش 
ايسنا، طي سال هاي گذشته همواره اخباري جعلي مبني 
بر برنده شدن در قرعه كشي ها منتشر مي شد؛ عده اي با 
جعل عنوان اپراتورهاي تلفن همراه از مردم كالهبرداري 
مي كنند و حتي در برخي موارد، كالهبرداران با فرد تماس 
گرفته و گفته اند شما در يك برنامه راديويي برنده مسابقه 
يكي از اپراتورها شده ايد و براي دريافت جايزه، او را تا پاي 
دستگاه خودپرداز كشانده و از وي اخاذي كرده اند. اين گونه 
كالهبرداري ها و اساسا همه كالهبرداري ها، به موضوعي 
مي پردازند كه در ابتداي كار بسيار جذاب به نظر مي رسند؛ 
مثاًل مي گويند: شما برنده جايزه اي از يك مسابقه شده ايد، 
يا اينكه به شما پيشنهاد مي دهند در يك موقعيت كه در 
تمام زندگي تان فقط يك بار تكرار مي شود و يك شانس 
فوق العاده براي ش��ما ايجاد مي كند و در آن امكان هيچ 

باخت يا ضرري وجود ندارد، شركت كنيد.
اما اين روزها با نزديك شدن به ايام اربعين حسيني، در يكي 
از انواع اين كالهبرداري هاي تلفني، در تماسي با مشترك 
گفته مي شود: »ش��ما به عنوان مشترك منتخب فالن 
اپراتور، به دليل خوش حسابي و عدم شكايت از خطتان، 
برنده يك قرعه كشي شديد. جايزه اين قرعه كشي، سفر 
زيارتي كربال و  نجف )معادل پنج ميليون تومان( همراه دو 
ميليون تومان بن خريد كاال از فروشگاه هاي ايراني در اين 
دو شهر است و حتي اگر جايزه را نخواهيد، 1۰ ماه مكالمه 

و اينترنت رايگان به شما تعلق مي گيرد.« زماني كه شخص 
مورد نظر به نحوه پرداخت جوايز مي رسد، مي گويد: »از 
آنجايي كه رييس بانك مركزي اظهار كرده كه ش��ماره 
حساب و شماره كارت خود را به صورت تلفني اعالم نكنيد 
و قانون هم اجازه اين كار را به ما نمي دهد، سه بانكي كه در 
آنها حساب داريد را نام ببريد تا مبلغ هفت ميليون تومان 
به صورت سه قسط ۳.5، ۲.5 و دو ميليوني به حساب شما 
واريز شود.« در ادامه هم به شما مي گويد به نزديك ترين 
دستگاه عابربانك برويد و دو رسيد بانكي بگيريد و پيش 
از آن اعالم كنيد تا اين دستگاه ها چه فاصله زماني داريد. 
اما در صورتي ك��ه از فرد تماس گيرنده بخواهيد به جاي 
مراحلي كه از شما درخواست كرده، آدرسي به شما بدهد 
تا بتوانيد جايزه تان را به صورت حضوري و با ارايه مدارك 
دريافت كنيد، با پاسخ منفي و اما و اگر روبه رو مي شويد و 
آن زمان اس��ت كه به درستي اين تماس و برنده شدن در 

قرعه كشي شك مي كنيد.
بارها اعالم شده نكاتي كه بايد به آنها توجه داشته باشيد، 
اين است كه اپراتورها اسامي برندگان خود را از كانال هاي 

رسمي خود اعالم مي كنند، بنابراين اگر فردي با شماره 
ناشناس با شما تماس گرفت و خود را نماينده اپراتور تلفن 
همراه معرفي كرد، حتما در صحت ادعاي او شك كنيد. 
شما اگر برنده مس��ابقه اي در يك اپراتور همراه شويد، از 
همان اپراتور با شما تماس مي گيرند، نه از خط موبايل و 
آن هم با اپراتوري غير از اپراتور مربوطه. ديگر اينكه هيچ 
اپراتوري از برنده طرح خود ش��ماره حس��اب، موجودي 
و رم��ز نمي خواهد، بلكه جايزه به ص��ورت حضوري و در 
يك مراسم رسمي اعطا مي شود. البته اين جعل عنوان ها 
تنها به اپراتوره��اي تلفن همراه هم محدود نمي ش��ود 
و تاكنون حتي وزارتخانه ها، ش��ركت ها و س��ازمان هاي 
مختلفي درباره دريافت تماس ها و پيامك هاي مشكوك 
هش��دار داده اند. همان طور كه پيش از اين درباره ارسال 
پيامك هاي سودجويانه اي كه در آنها از نام وزارت ارتباطات 
سوءاستفاده مي شود، هشدار داده شده بود. به مشتركان 
توصيه مي شود براي جلوگيري از ايجاد چنين مواردي به 
اطالع رساني سازمان ها از طريق پيامك، تبليغات و پورتال 
رس��مي آنها توجه كنند تا اگر به مواردي غير از آنها يا به 
كالهبرداره��ا برخوردند، خود را در برابر آنها ايمن كنند. 
همچنين هر جايي كه احس��اس كردند مورد متناقضي 
وجود دارد، يا هرگاه به فرد تماس گيرنده ش��ك كردند، 
بهترين راه اين اس��ت كه تماس را قطع كنند. در صورتي 
كه در يكي از اين اپراتورها، برنده قرعه كشي شده باشيد، 
جايزه ش��ما به نحو ديگري برايتان ارسال مي شود، اما با 
قطع كردن تم��اس مي توانيد از يك كالهبرداري تلفني 

جلوگيري كنيد.
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مدير دفتر نظارت بر س��رويس هاي ارتباط��ي و فناوري 
اطالع��ات اعالم كرد، م��دت اعتبار مج��وز دفاتر فروش 
سيم كارت هاي خارجي به پايان رسيده و اگر سيم كارتي 
در حال حاض��ر به فروش مي رس��د غيرقانوني اس��ت و 
رگوالتوري درخصوص آن مس��ووليتي ندارد. به گزارش 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، از سال 9۲ 
براساس مصوبه 1۶7 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، 
با صدور مجوز از سوي رگوالتوري، فروش سيم كارت هاي 
خارجي در داخل كشور ميسر شد. مجوزهايي كه دو سال 
اعتبار داشتند و پس از آن بايد براي تمديد مجوز به سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي مراجعه مي كردند. 
سال گذشته اعتبار دارندگان مجوز و قرارداد مراكز فروش 
سيم كارت هاي خارجي به پايان رس��يده است، اما هنوز 
مسافران عتبات عاليات و حج از سيم كارت هاي عراقي كه 
در كشور به فروش مي رسد، استفاده مي كنند. با توجه به 
اينكه فروش اين سيم كارت ها قانوني نيست، سازمان تنظيم 

مقررات نيز در مقابل كيفيت ارايه سرويس سيم كارت ها 
و سوءاس��تفاده هايي كه ممكن اس��ت از آن انجام شود، 
مسووليتي را نخواهد پذيرفت. سيدمحمد امامي درباره 
وضعيت اين سيم كارت ها در آستانه اربعين و سفر زائران به 
عراق گفت: »پس از تصويب مصوبه 1۶7 كميسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات دو ش��ركت متقاضي فعاليت در حوزه 
فروش س��يم كارت هاي خارجي، خواستار دريافت مجوز 
شدند. پس از مدتي يكي از اين دفاتر فعاليت خود را ادامه 
نداد و دفتر ديگر مشغول به كار بود. از زماني كه مدت اعتبار 
مجوز اين شركت نيز به پايان رسيده، ديگر مجموعه يا فردي 
براي دريافت مجوز جديد يا تمديد آن اقدام نكرده است. اگر 
شركتي از رگوالتوري مجوز فروش اين سيم كارت ها را در 
داخل كشور بگيرد، هم فروش آن قانوني است، هم افرادي 
كه از آن استفاده مي كنند مجاز هستند چون احراز هويت 
مي شوند و سازمان مي تواند براساس مصوبه اي كه وجود 
دارد درصورت ايجاد مشكل به شكايت آنها رسيدگي كرده 

و پاسخگو باشد، اما در حال حاضر با توجه به پايان اعتبار 
مجوزهاي ارايه ش��ده، هيچ شركت داراي مجوزي در اين 
حوزه وجود ندارد. از نظر ما سيم كارت هاي خارجي غيرمجاز 
هستند و مردم نبايد آنها را تهيه كنند چون اگر اتفاقي رخ 

دهد ما نمي توانيم پاسخگو باشيم.«
وي درخصوص اينكه آيا اپراتورهاي داخلي مي توانند اين 
سيم كارت ها را به فروش برسانند يا نه، گفت: »طبق مصوبه 
كميسيون، هر ش��ركت و اپراتوري مي تواند براي فروش 
سيم كارت هاي خارجي درخواس��ت دهد. ما هم بررسي 
مي كنيم و شايد طي بازه زماني يك تا دو ماه بتوانند مجوز 
دريافت كنند. با توجه به اينكه كمتر از ۲۰ روز تا اربعين باقي 
مانده، اگر اپراتورها تصميم بگيرند سيم كارت هاي عراقي 
بفروش��ند، رگوالتوري آمادگي دارد تا مجوزها را سريع تر 
از زمان مقرر اعطا كند. موضوعي كه هم اكنون در سازمان 
تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديويي مطرح اس��ت، نبود 
متقاضي براي دريافت مجوز فروش سيم كارت خارجي است. 

از نظر منطقي نيز كسي كه از كشور ديگري به ايران بيايد و 
بخواهد از اپراتورهاي ديگر استفاده كند، بايد هزينه بيشتري 
بپردازد. مگر اينكه براي ايام پي��ش رو خريد و فروش اين 
سيم كارت ها منطقي باشد.« امامي به افرادي كه براي مراسم 
اربعين قصد سفر به عراق و خريد سيم كارت دارند، توصيه 

كرد: »از آن  جايي كه در حال حاضر دفتر قانوني فروش اين 
سيم كارت ها را در داخل كشور نداريم، زائران بهتر است از 
دفاتر مجاز در كشور مقصد سيم كارت را خريداري كنند، 
چرا كه در آن كش��ور هم افراد احراز هويت مي شوند و هم 

مراجع ذي صالح پاسخگوي مشكالت احتمالي هستند.«

فروش سيم كارت هاي خارجي در ايران غيرقانوني است

فروش اطالعات غلط 
كاسبي جديد دنياي تاريك وب

هكرهاي اينترنتي در كنار فروش انواع اطالعات 
صحيح در بخش تاريك وب براي كسب درآمد، 
به يك روش جديد كالهبرداري يعني فروش 

اطالعات غلط و دروغين روي آورده  اند.
به گزارش مهر به نقل از زددي نت، اگر تا پيش 
از اين تنها دولت ها با هدف دخالت در انتخابات 
ساير كشورها يا تخريب سياستمداران و افراد 
مشهور به نشر اطالعات دروغين و كذب دست 
مي زدند، حاال دامنه اين كار به هكرهاي عادي 
و جنايتكاران دنياي مجازي هم كشيده شده و 
آنها هم با هدف تخريب شركت ها و موسسات 
ه��دف در بخش خصوصي اطالع��ات و اخبار 
دروغين��ي را در مورد آنها به مش��تريان خود 
مي فروش��ند. محققان مي گويند اين اولين بار 
است كه هكرهاي زيرزميني بخش  تاريك وب 
خدم��ات فروش اطالعات غل��ط و دروغين به 

عالقه مندان و خريداران ارايه مي كنند.
بخش مهم اين خبرها اهداف تبليغاتي تخريبي 
دارن��د و با ه��دف از ميدان به در ك��ردن رقبا 
با خ��راب كردن چهره آنها منتش��ر و فروخته 
مي شوند. بررسي موسسه تحقيقاتي ريكوردد 
فيوچر نش��ان مي دهد انتش��ار اين نوع اخبار 
دروغين به مدت يك ماه مي تواند به طور جدي 
به اعتبار و حسن شهرت يك مجموعه تجاري 

لطمه بزند.
اين موسسه موفق به شناسايي يك گروه هكري 
روس شده كه تبليغاتي را براي اين نوع خدمات 
در بخش تاريك وب منتشر كرده و هشدار داده 
كه در آينده دامنه اين نوع اقدامات گس��ترش 

مي يابد.

آيفون ۱۱ پيش بيني ها را 
به هم  ريخت

تحليلگ��ران فع��ال در ح��وزه فن��اوري، نرخ 
پيش بيني هاي خود براي فروش گوش��ي هاي 

آيفون 11 و آيفون 11 پرو را باال بردند.
به گزارش ايس��نا، قبل از آنكه ش��ركت اپل به 
عنوان توس��عه دهنده گوش��ي هاي آيفون از 
جديدترين سري از اين گوشي ها يعني آيفون 
11 و آيف��ون 11 پرو و آيف��ون 11 پرو مكس 
در جريان روي��دادي اختصاص��ي رونمايي و 
پرده برداري كند، بس��ياري از كارشناس��ان و 
تحليلگران فعال در حوزه فناوري برآورد و اعالم 
كرده بودند كه نسل جديد گوشي هاي آيفون 
فروش چندان قابل توجه و چشمگيري نسبت 
به نس��ل هاي پيش��ين آيفون تجربه نخواهند 
كرد، چراكه قابليت و امكانات خاصي نداشته 
و تغييرات قابل مالحظه اي نسبت به مدل هاي 

پيشين نيز ندارد.
حاال به تازگي تحليلگران با بررسي جديدترين 
قابليت هاي به كاررفته در گوش��ي هاي جديد 
آيف��ون، نرخ پيش بيني هاي خ��ود را از ميزان 
فروش و عملكرد گوش��ي هاي آيفون 11 و 11 

پرو تغيير و افزايش دادند.
البت��ه اين در حالي اس��ت كه برخ��ي ديگر از 
تحليلگ��ران ب��ر اي��ن باورند كه نس��ل بعدي 
گوش��ي هاي آيفون كه قرار اس��ت سال آينده 
۲۰۲۰ مي��الدي رونمايي و عرضه ش��وند و به 
قابليت پشتيباني از شبكه نسل پنجم اينترنت 
5G  مجهزند، از استقبال بسيار بيشتري نسبت 
به آيفون هاي سري 11 برخوردار خواهند شد 
و فروش و عملك��رد موفقيت آميزتري را براي 

خود به ثبت خواهند رساند.

پيام هاي خصوصي در توييتر 
فيلتر مي شوند

توييتر با ارايه يك ويژگ��ي جديد فيلترهايي 
براي پيام هاي خصوصي در پلتفرم خود فراهم 

مي كند. 
اين ويژگي پيام هاي ناخواس��ته يا مشكوك را 

در يك فولدر ذخيره مي كند.
به گزارش مهر به نقل از انگجت، توييتر تصميم 
دارد به س��رعت برنامه خود براي فيلتركردن 
 )Direct messages( پيام هاي خصوصي

را اجرايي كند.
در همين راس��تا اين شبكه اجتماعي مشغول 
فراه��م ك��ردن فيلترهاي��ي ب��راي كاربران 
دس��تگاه هاي اندرويد، iOS و همچنين وب 
است. از آنجا كه اين تست در حال اجرا است، 

شيوه كاركرد فيلترها نيز مشخص است.
اگر مشخص شود لحن پيامي مشكوك است 
يا احتماال پيام ناخواس��ته )Spam( باشد، در 
يك فولد جداگانه به نام »پيام هاي اضافي« قرار 
مي گيرد. فقط اگر فرد به طور مش��خص روي 
اين فولدر كليك كند مي تواند پيام ها را ببيند. 
بنابراين الزم نيس��ت كارب��ر توييتر پيام هاي 

خصوصي ناراحت كننده را تحمل كند.
گس��ترش اقدامات امنيتي توييتر بخش��ي از 
تالش گسترده اين ش��ركت براي كاهش آزار 
و اذي��ت در اين پلتفرم اجتماعي اس��ت. البته 
اين اقدام س��بب نمي شود متخلفين از قوانين 
توييتر )مانند افرادي كه در پيام هاي خصوصي 
ديگ��ران را تهديد مي كنن��د( از فعاليت خود 

دست بكشند.



ويژه

اخبارشهرستانها

11 بنگاهها

معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(:

»تعادل« دورنماي سرمايه گذاري در استان ها را بررسي مي كند

نهضت اشتغال زايي بنياد بركت به مركز ايران رسيد

چشماندازجذبسرمايههايخارجيدردورهتحريمها

در راستاي بهبود شاخص هاي اقتصادي و معيشتي 
خانواده ه��اي ايراني و در مس��ير محروميت زدايي 
و توانمندس��ازي م��ردم مناطق مح��روم، نهضت 
اشتغال زايي بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت 

امام )ره( به قلب ايران و استان مركزي رسيد.
ب��ه گزارش رواب��ط عموم��ي بنياد برك��ت، معاون 
توس��عه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت ستاد 
اجراي��ي فرمان حضرت امام )ره( ب��ا اعالم اين خبر 
افزود: در ادامه نهضت اش��تغال زايي س��تاد اجرايي 
فرم��ان حضرت امام )ره( و مردم��ي كردن اقتصاد، 
كه از سوي بنياد بركت، به منظور محروميت زدايي، 
توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي و توزيع عادالنه 
فرصت ه��ا و منابع در روس��تاها و مناطق محروم و 
كمتر برخوردار كش��ور در حال اجراست، اين بنياد 
دامنه فعاليت هاي خود را به استان مركزي گسترش 

داده است.
دكت��ر رضا راضي زاده ادامه داد: بر اين اس��اس و در 
مرحله اول، ۳۰۰ طرح اش��تغال زايي اجتماع محور 
»سحاب« )سرمايه گذاري حمايتي اشتغال بركت( 
در شهر خمين، زادگاه رهبر كبير انقالب و بنيانگذار 
جمهوري اسالمي ايران حضرت امام خميني )ره( و 

۳۰ روستاي اين شهرستان به اجرا درمي آيد.
به گفته معاون توس��عه كارآفرين��ي اجتماع محور 
بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، 
اجراي اين تعداد طرح اش��تغال زايي منجر به ايجاد 
۹۰۰ ش��غل در روس��تاها و مناطق محروم اس��تان 
مركزي خواهد شد. وي از راه اندازي كامل ۳۰۰ طرح 

اشتغال زايي هدف گذاري شده در شهرستان خمين 
در نيمه دوم سال جاري خبر داد و تصريح كرد: براي 
عملياتي شدن تعداد طرح مذكور، ۲۷۰ ميليارد ريال 

اعتبار پيش بيني شده است.
راض��ي زاده، اس��تان مرك��زي را به عن��وان يكي از 
اس��تان هاي هدف جديد بنياد بركت ستاد اجرايي 
فرمان حضرت ام��ام)ره( براي ايج��اد فرصت هاي 
ش��غلي، رونق توليد و تحقق سياس��ت هاي اقتصاد 
 مقاومت��ي م��ورد تأكي��د رياس��ت س��تاد اجرايي 
ذكر كرد و يادآور ش��د: در گام اول، اشتغال زايي در 
ش��هر خمين به عن��وان زادگاه بنيانگذار جمهوري 
اسالمي ايران در دس��تور كار قرار گرفته است و در 
مراحل بعدي، ساير شهرها، روستاها و مناطق محروم 
اس��تان مركزي مش��مول فعاليت هاي بنياد بركت 
خواهند شد. معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور 
بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
تأكيد كرد: مش��اغل ايجاد ش��ده در شهر خمين و 
روستاهاي توابع، با توجه به قابليت ها و پتانسيل هاي 
منطقه اي و در رسته هاي شغلي اي همچون پرورش 
دام سبك و سنگين، طيور، قالي بافي، صنايع دستي، 

مشاغل خدماتي و ... راه اندازي خواهد شد.
گفتن��ي اس��ت، بني��اد برك��ت در راس��تاي 
محروميت زداي��ي، توس��عه، پيش��رفت و آباداني، 
توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي و توزيع عادالنه 
امكانات و فرصت ها، نهضت ايجاد اشتغال زايي را به 
نمايندگي از س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
در روس��تاها و مناطق مح��روم كش��ور راه اندازي 

كرده اس��ت. اين بنياد همچنين در سال ۹۸ بيش 
از ۱۰ استان را به اس��تان هاي هدف خود در زمينه 

اش��تغال زايي افزوده اس��ت و  هم اينك ۲۸ استان، 
۱۸۰ شهرستان و بيش از ۸ هزار روستا تحت پوشش 

طرح هاي اش��تغال زايي و حماي��ت كارآفريني اين 
بنياد قرار دارند.

وضعيت جذب س��رمايه هاي خارجي در كش��ورمان 
چگونه است؟ اين پرسش و پرسش هايي از اين دست، 
هرچند بع��د از خروج ترامپ از برج��ام و اجراي يكي 
از س��خت ترين نظام هاي تحريمي عليه كش��ورمان 
كمي بالموضوع به نظر مي رس��د اما واقعيت آن است 
اقتصاد ايران ب��دون ايجاد نظام س��ازمان يافته اي از 
سرمايه گذاري هاي پايدار نمي تواند به اهداف از پيش 

تعيين شده اش در مسير توسعه دست پيدا كند.
اما جايگاه ايران در ظرفيت و عملكرد جذب سرمايه هاي 
خارج��ي كجاس��ت؟ طي ده��ه گذش��ته و در ميان 
۱۴۱ كش��ور جهان، اي��ران از حي��ث ظرفيت جذب 
س��رمايه گذاري مس��تقيم خارجي رتبه اي بين ۵۱ و 
۵۴ و باالتر از هند، برزيل و تركيه را براساس محاسبات 
آنكتاد به دست آورده است، اما با وجود اين رشد، ايران 
در بهترين حالت سهم ۳/ ۰ درصدي از جريان ساالنه 
سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي به دست آورده كه 
جايگاه نه چندان مطلوب ۱۱۰ را در بين ۱۴۱ كشور 

جهان از منظر عملكرد به ارمغان آورده است.
 متوسط ساالنه جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
در كشورهاي آسياي غربي در قرن ۲۱ )از سال۲۰۰۰به 
بعد( نش��ان مي دهد كه طي اي��ن دوره، ميزان جذب 
سرمايه گذاري خارجي در عربستان سعودي و تركيه 
باالتر از ۱۰ ميليارد دالر بوده است. در امارات متحده 
عربي نيز حدود ۵ تا ۹/ ۹ ميليارد دالر و در كشورهايي 
نظير قطر، ايران، عمان، عراق، اردن و سوريه حدود يك 
تا ۹/ ۴ ميليارد دالر سرمايه گذاري مستقيم خارجي 

انجام شده است.
در ايران اما موضوع جذب سرمايه هاي خارجي يكي از 
مهم ترين وعده هايي بود كه دولت تدبير و اميد بعد از 
تشكيل كابينه در دستور كار قرار داد. برنامه هايي كه بعد 
از امضاي برجام و آغاز دوره تازه اي از مراودات اقتصادي 
و ارتباطي كشورمان با جهان پيراموني در مسير اجرايي 
ش��دن قرار گرفتند؛ اين فرآيند ادامه داش��ت تا زمان 

ظهور ترامپ و غلتي��دن قطار برنامه ريزي هاي امريكا 
در مسير تصميم سازي هاي خلق الساعه كه روند جذب 
سرمايه هاي خارجي در كشورمان را با آسيب هاي جدي 
مواجه كرد. ب��ا توجه به اهميت موضوع در جريان اين 
گزارش و از دل گفت وگو با مديران تشكل هاي بخش 
خصوصي در استان ها به دنبال طرح پرسش هاي رفتيم 
كه در روند كلي س��رمايه گذاري در توليد و بازرگاني 

كشورمان اثرگذار است.

مهمتري�نعاملفرارس�رمايهگذارهموار
نبودنمسيرسرمايهگذارياست

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني استان فارس در 
پاسخ به اين پرسش، هموار نبودن مسير سرمايه گذاري 
و نبود متولي مشخص در بخش هاي دولتي و خصوصي 
براي جذب و هدايت س��رمايه گذار را از عوامل مهم در 
سردرگمي و معطل ماندن متقاضيان سرمايه گذاري و 
فرار آنها از اين استان عنوان كرد. موضوعي كه در صورت 

عدم توجه مي تواند بخش قابل توجهي از ظرفيت هاي 
كشورمان براي توسعه را مسدود كند.

عباس ابوق��داره در ادامه اظهاراتش ب��ا تاكيد بر لزوم 
 تسهيل مسير سرمايه گذاري توسط نهادهاي مسوول

گفت: دستگاه هاي دولتي و حاكميتي بايد با جلوگيري 
از موازي كاري، موانع حضور سرمايه گذار را رفع كنند. 
متاس��فانه متولي متمركز براي بخش سرمايه گذاري 
در استان وجود ندارد و اگر سرمايه گذاري وارد استان 
شود در سردرگمي و موازي كاري بين بخش دولتي و 
خصوصي مي ماند و همين موضوع مهم ترين عامل فرار 
سرمايه گذار است. سرمايه گذاري عنوان هاي مختلفي 
در بخش دولتي و دستگاه هاي اجرايي دارد كه عمدتا 

هم سرمايه گريز هستند تا سرمايه پذير.
ابوقداره با اش��اره ب��ه روش هاي جذب س��رمايه گذار 
و تس��هيل رون��د س��رمايه گذاري گفت: س��رمايه به 
تنهايي صرفه اقتصادي نداره بلكه سرمايه بايد جايي 
باش��د كه رش��د كند لذا براي جذب س��رمايه گذاري 

نخستين اقدام سودآور كردن واحدهاي موجود است. 
اگر س��رمايه گذاري مديريت نش��ود موجب تعطيلي 
واحدهاي توليدي قديمي مي شود و اين درحالي است 
كه سودآور شدن سرمايه گذاري هاي پيشين عامل و 

انگيزه مهمي براي سرمايه گذاري است.
رييس كميسيون سرمايه گذاري اتاق بازرگاني فارس 
ادامه داد: ما در اين كميسيون به دنبال رفع تخصصي و 
كارشناسي موانع سرمايه گذاري و هموار كردن مسير 
حضور سرمايه گذاران هستيم.ابوقداره همچنين با اشاره 
به كارگروه تس��هيل و رفع موانع توليد، گفت: بيشتر 
مصوبات اين كارگروه در استان اجرايي نشده است در 
حالي كه بر اساس بخشنامه كشوري؛ مصوبات كارگروه 
تسهيل و رفع موانع توليد براي تمام دستگاه هاي اجرايي 

و زيرمجموعه هاي قوه قضاييه الزم االجرا است.

فراخوانجذبسرمايهگذاردرچابهار
مهم ترين راهكاري كه از منظركارشناسان براي جذب 
سرمايه هاي خارجي در دوره تحريم ها مي توان به كار 
گرفت، استفاده از ظرفيت هاي فراوان مناطق آزاد و بنادر 
بين المللي براي جلب توجه سرمايه گذاران است. بهروز 
آقايي، مديركل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان 
با اشاره به مزيت  هاي سرمايه گذاري در بنادري از جنس 
چابهار اظهار داش��ت: همه س��رمايه گذاران داخلي و 
خارجي مي توانن��د در حوزه هاي حم��ل و نقل مواد 
نفتي و پتروشيمي و كارخانه هاي بسته بندي در اين 
بندر س��رمايه گذاري كنند و هي��چ محدوديتي براي 

سرمايه گذاري در بندر چابهار وجود ندارد.
آقاي��ي افزود: يكي از اهداف بزرگ م��ا در بندر چابهار 
استفاده كش��ورهاي منطقه از ظرفيت هاي اين بندر 
است و هم اكنون كاالهاي مورد نياز كشور افغانستان با 
كمترين هزينه و زمان از طريق بندر چابهار به اين كشور 
ترانزيت مي ش��ود. محمد راستاد، مديرعامل سازمان 
بنادر و دريانوردي هم با بيان اينكه مشوق هاي جذابي 

براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي بندر چابهار در 
نظر گرفته ايم، از فعاالن اقتص��ادي داخلي و خارجي 
دعوت كرد تا سرمايه گذاري هاي روبنايي موردنياز در 
بندر چابهار كه در قالب قراردادهاي BOT بلندمدت 
منعقد مي شود، بررس��ي كنند و به تناسب توان مالي 
پيشنهاد ات خود را به سازمان بنادر ارايه دهند.تشويق 
براي س��رمايه گذاري در اين بندر در ش��رايطي است 
كه در ح��ال حاضر يك ميلي��ارد دالر در بندر چابهار 
سرمايه گذاري شده و بيش از ۶۰ تقاضاي ديگر با ۲۴۰۰ 

ميليارد تومان سرمايه گذاري وصول شده است. 

مي�زانج�ذبس�رمايهگذاريمس�تقيم
خارجياستانهايايران

با بررسي س��رمايه گذاري مستقيم خارجي استان ها 
از سال ۱۳۸۹ به بعد مشخص مي شود كه استان هاي 
خوزس��تان و بوش��هر باالترين ميزان جذب FDI را 
داشته اند. دليل اين امر سرمايه گذاري در ميادين نفت 
و گاز در اين استان ها بوده اس��ت. استان هاي تهران، 
اصفهان، آذربايجان شرقي و فارس در رتبه هاي بعدي 
قرار دارند. حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي استان 
ايالم از س��ال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ صفر بوده است. حجم 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي استان هاي كرمانشاه، 
قم، خراسان جنوبي، كهگيلويه و بويراحمد، كردستان 
و چهارمحال و بختياري در اين مدت شش ساله كمتر 
از ۲۰ ميليون دالر بود.ميزان جذب س��رمايه گذاري 
مستقيم خارجي استان اصفهان در سال ۱۳۹۵ بيشتر 
از بقيه استان ها بود. اس��تان تهران، آذربايجان غربي 
و ش��رقي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. ميزان جذب 
سرمايه گذاري مس��تقيم خارجي استان هاي بوشهر، 
اردبيل، ايالم، كهگيلويه و بويراحمد، قم، كردس��تان 
و كرمانش��اه در س��ال ۱۳۹۵ صفر بود. ميزان جذب 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي استان خراسان جنوبي 

نيز تنها ۳۲۰ هزار دالر بود.

10 كيلومتراز محور هراز تا پايان 
سال جاري چهار بانده مي شود

مازندران|س��يد محمد 
نظ��ري مدي��ركل راه و 
شهرسازي استان با اشاره 
به اجراي پروژه چهار خطه 
كردن مح��ور ه��راز بيان 
كرد: تا پايان س��ال جاري 
۱۰ كيلومت��ر از اين محور 
افتتاح و به بهره برداري مي رسد كه بيش از ۶ كيلومتر 
در مناطق باالدس��ت و ۸.۳ كيلومتر در مناطق پايين 

دست را شامل مي شود.
 مدي��ركل راه وشهرس��ازي مازندران با بي��ان اينكه

۲۰ كيلومتر مابقي را براي سال ۹۹ هدف گزاري كرديم 
كه به پايان برس��انيم؛ افزود: اعتبارات خوبي براي اين 
پروژه اختصاص داده شده و بر اساس پيگيري صورت 
گرفته، اين مهم تخصيص داده مي شود. نظري با اشاره 
به اجراي پروژه آزادراه شرق به غرب مازندران مطرح 
كرد: طرح هاي مشاوره زيست محيطي دفاع و ارزيابي 
شده كه بخش��ي از اراضي كش��اورزي و آببندان ها از 
مسير خارج شده و منتظر تصويب اين ارزيابي هستيم 
تا سرمايه گذار انتخاب شود. وي با بيان اينكه در كنار اين 
آزادراه قطار و ريل نيز پيش بيني شده است، ادامه داد: با 
اجراي اين پروژه ها مازندران از ترافيك رهايي مي يابد. 
نظري فازهاي جداگانه اي��ن آزادراه رو از مياندرود به 
قائمش��هر به فاصله ۴۴ كيلومتر عنوان ك��رد و افزود: 
آزادراه قائمش��هر به آمل در مرحله ارزياب��ي و آزاد راه 
آمل - چالوس نيز در مرحله انتخاب مشاور قرار دارند.

افزايش كيفي محصوالت پاسخ 
دندان شكن به دشمنان است

اصفهان|مديرعام��ل 
ف��والد مبارك��ه در آيين 
افتت��اح نمايش��گاه دفاع 
مقدس اين شركت گفت: 
افزاي��ش كم��ي و كيفي 
محصول و رون��ق توليد، 
دندان ش��كن ترين پاسخ 
به دشمنان اس��ت. به گزارش »تعادل« عظيميان 
با اشاره به تهاجم همه جانبه دشمن در طول جنگ 
تحميلي گفت: دشمن با تهاجم زميني و اقدامات 
تروريستي در تمامي شهرهاي كشور سعي داشت 
تا انقالب اس��المي را با شكس��ت مواجه كند، اما با 
هدايت هاي بنيان گذار كبير انقالب، همه نقشه هاي 
آنها با شكست مواجه ش��د. راهبردهاي به موقع و 
كارس��از امام خميني)ره( موجب��ات اقتدار هرچه 
بيشتر نظام را فراهم كرد.وي با اشاره به آيات سوره 
فجر و دستاوردهاي هشت سال دفاع مقدس اظهار 
داش��ت: وظيفه همه ماس��ت كه با برپايي چنين 
آيين هايي ياد و خاطره ش��هدا را زنده نگه داريم و 
در پاسداش��ت ارزش هاي دفاع مقدس بكوش��يم.

عظيميان خاطرنشان كرد: مردان و زنان زيادي در 
طول جنگ جان ش��يرين خود را از دست دادند و 
بسياري از هموطنان ما به اسارت درآمدند و جانباز 
شدند تا ما امروز گوهري به نام فوالد مباركه داشته 
باشيم و بتوانيم در محيطي امن به زندگي خود ادامه 

دهيم. همه ما مديون اين ايثارگري ها هستيم.

برگزاري مراسم »شور عاطفه ها« 
در مدارس مركزي

 مركزي|قنبر موسي نژاد، 
مدي��ركل كميت��ه امداد 
امام خميني )ره( اس��تان 
مركزي، در نشست خبري 
ضمن گراميداشت هفته 
س��المند، آمار سالمندان 
تحت پوشش كميته امداد 
استان را ۲۷هزار و ۷۰۰ سالمند اعالم كرد و گفت: ۶۰ 
درصد مخاطب سرپرست خانوار را تشكيل مي دهند 
كه از اين تعداد ۱۲ه��زار و ۲۰۰ نفر مرد و ۱۵هزار  و 
۵۰۰ نفر خانم هستند. ۱۷هزار و ۷۰۰ نفر در روستاها 
و ۱۰هزار نفر در ش��هر ساكن هستند، در شش ماهه 
نخست سال جاري ۳۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان 
كمك معيش��ت به اين افراد اعطا شده است. اعطاي 
كمك ۶۰۰ ميليون توماني در حوزه مس��كن و ۲۶۰ 
ميليون توماني تحصيل فرزندان، ۷۵۰ ميليون تومان 
در ش��رايط خاص، اعطاي كمك تسهيالت بانكي به 
رقم ۲ ميليارد و ۱۸۲ميليون توماني از ديگر كمك هاي 
 اعطا ش��ده به س��المندان است كه س��رجمع رقم

۳۸ ميليارد تومان به اين افراد كمك شده است.
اين مقام مسوول ادامه داد: تسهيالت پرداخت شده 
از طريق صندوق امداد واليت در بخش هاي اشتغال 
تا س��قف ۳۰ ميليون تومان، وام وديعه مسكن ويژه 
مددجويان تا سقف ۲۰ ميليون تومان، خريد مسكن 
تا س��قف ۳۰ ميليون تومان و كارگشايي تا سقف ۵ 

ميليون تومان انجام مي شود. 

كوتاهي در پرداخت تسهيالت 
به زلزله زدگان را نمي پذيريم

 كرمانش�اه|در شرايطي 
كه برخ��ي از ش��هروندان 
ساكن در مناطق زلزله زده 
كرمانشاه نس��بت به عدم 
پيگيري درخواست هايشان 
براي دريافت تس��هيالت 
گالي��ه مي كنن��د، معاون 
هماهنگي امور عمراني استانداري كرمانشاه مي گويد: 
با جديت پيگير اتمام س��اخت واحدهاي زلزله زدگان 
هستيم و با هرگونه كوتاهي با جديت برخورد مي كنيم.

به گزارش ايسنا، مهرداد س��االري در جلسه بررسي 
پرداخت تس��هيالت تكميلي به واحدهاي نيمه تمام 
زلزله زدگان اس��تان اظهار كرد: تا اين لحظه اقدامات 
بسيار اثربخشي براي بازسازي مناطق زلزله زده صورت 
گرفته و تنها به يك تالش ديگر براي اتمام واحدهاي 
نيمه تمام و رفت��ن مردم به واحدهاي خود نياز داريم.
ساالري افزود: دولت هم در اين زمينه با جديت پيگير 
امور است و مديريت ارشد استان نيز تمام تالش خود 
را براي اتمام واحدهاي مناطق زلزله زده به كار گرفته، 
لذا با هرگونه كوتاهي با جديت برخورد خواهيم كرد.
ساالري ادامه داد: عالوه بر پاسخگويي به دولت بايد به 
مردم نيز پاسخگو باشيم، لذا با هرگونه كوتاهي برخورد 
ش��ديد خواهيم داش��ت و در قبال منافع مردم كوتاه 
نخواهيم آمد.وي گفت: طبق بررسي ها و اعالم بنياد 
مس��كن بانك ملت در انجام وظيفه خود در پرداخت 
تسهيالت به زلزله زدگان كوتاهي و اخالل داشته است.

 پزشك قالبي با درآمد 
روزي ۸ ميليون در دام افتاد

 كرمان|دادستان عمومي 
وانقالب شهرستان جيرفت 
از بازداشت يك خانم دكتر 
قالب��ي به هم��راه كارآموز 
قالبي اش در جيرفت خبر 
داد و گفت: مطب اين خانم 
پلمب و تجهيزات پزشكي 
داخل مطب توقيف شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
حسين سالمي دادستان عمومي وانقالب شهرستان 
جيرفت درباره دستگيري پزشك قالبي گفت: در حال 
حاضر تعدادي از بانوان به دليل عارضه هاي پوستي از 
قبيل افتادگي پلك و لب به دادسراي جيرفت مراجعه 
و طرح شكايت نموده اند.اين مقام قضايي عنوان كرد: 
متهمان ك��ه دو خانم داراي م��درك تحصيلي ديپلم 
هس��تند با اجاره يك واحد آپارتمان و اس��تخدام يك 
منشي، به مراجعين نوبت دهي مي كردند و روزه هاي 
چهارشنبه هر هفته از كرمان براي انجام اقدامات پزشكي 
به صورت غيرقانوني به جيرفت سفر مي كردند و تقريبا 
متهمان روزانه بالغ بر ۸ ميليون تومان درآمد داشتند.
سالمي گفت: پس از بازديد كارشناسان دانشگاه علوم 
پزشكي و پليس اطالعات شهرستان از اين مطب، مقادير 
تجهيزات و دستگاه مخصوص اقدامات پزشكي كشف 
و توقيف گرديد و متهمان با دستور قضايي دستگير و 
بازداشت شدند.دادستان جيرفت اعالم كرد: طبق نظر 
دانشگاه علوم پزش��كي، تزريق ژل و انواع آمپول هاي 
زيبايي  بايستي توسط پزشك متخصص صورت پذيرد.

  Wed. Oct 2.  چهار شنبه    10 مهر 1398   3 صفر 1441  سال ششم    شماره   1490  2019 

عبورآمارمسافرانروزانه
خطهفتمتروازپنجاههزارنفر

نايب ريي��س هيات مدي��ره و مديرعامل ش��ركت 
بهره ب��رداري مت��روي ته��ران و حوم��ه گف��ت: 
آمارمس��افران روزان��ه خط هفت مت��روي تهران 
از پنجاه هزار نفر گذش��ت. به گ��زارش »تعادل« 
از مديري��ت ارتباطات و اموربين الملل ش��ركت 
بهره ب��رداري مت��روي تهران فرن��وش نوبخت با 
عنايت به بهره برداري از ايستگاه هاي جديد خط 
۷ و كاهش فاصله حركت قطارها در خطوط مترو، 
شهروندان تهراني به استفاده بيشتر از اين ناوگان 
تشويق ش��ده اند، افزود: از ابتداي مهرماه ۹۸ آمار 
مس��افران خط ۷ متروي تهران از پنجاه هزار نفر 
عبور كرد.وي به كاهش فاصله حركت قطار هاي 
خط ۷ مت��رو از ۱۵ دقيقه به ۱۲ دقيقه اش��اره و 
خاطرنشان كرد: به همين دليل در مهرماه ميزان 
استفاده شهروندان از خط ۷ متروي تهران افزايش 
يافته است. فرنوش نوبخت در ادامه از افزايش هزار و 
صددرصدي مسافران متروي تهران و حومه نسبت 
به زمان مشابه سال گذش��ته خبر داد و افزود: در 
هفته اول مهرماه سال ۱۳۹۷؛ ۲۶ هزار نفر از خط 
۷ متروي تهران و حومه استفاده كردند كه اين رقم 
امسال به ۳۰۰ هزار نفر رسيد كه به عبارتي حدود 
۲۷۴ هزار نفر افزايش مس��افر داشتيم.ايستگاه 
ميدان صنعت شلوغ ترين ايستگاه خط ۷ متروي 
تهران است و ايستگاه هاي تربيت مدرس، مهديه 
و بريانك به ترتيب بيشترين آمار مسافر را به خود 
اختصاص داده اند.الزم به توضيح است با توجه به 
اجراي طرح شناور شدن ساعت كاري دستگاه هاي 
دولتي، شهروندان و مسافران مي توانند با آرامش 
خاطر بيشتري براي س��فر هاي درون شهري در 

ساعت هاي مختلف از مترو استفاده كنند.

سايپاتوليدخودروتلفيقيبراي
جايگزينيپرايدراتكذيبكرد

مركز ارتباطات و امور بين الملل گروه خودروسازي 
سايپا خبر منتشر ش��ده پيرامون جايگزيني يك 
خودرو جديد تلفيقي به جاي پرايد را قويًا تكذيب و 
اعالم كرد محصوالت جديد اين گروه خودروسازي 
از چند پلتفرم متفاوت توليد خواهد شد كه پلتفرم 

گروه خانواده پرايد در آن قرار ندارد.
به گزارش »تعادل« از س��ايپانيوز، براساس اعالم 
گروه خودروسازي سايپا، از نظر فني و تخصصي نيز 
توليد يك خودرو از تلفيق دو محصول با دو پلتفرم 
متفاوت امكان پذير يا دستِ كم منطقي نيست.مركز 
ارتباطات و امور بين الملل گروه خودروسازي سايپا 
همچنين اعالم كرد: دبير محترم انجمن تخصصي 
صناي��ع همگن نيز ك��ه اين خب��ر از وي نقل قول 
شده، آن را تكذيب كرده و طبق اطالعيه انجمن، 
برداشت و استنباط خبرنگار رسانه منتشركننده 
از اين موضوع اش��تباه بوده است.الزم به ذكر است 
گروه خودروسازي سايپا پس از تغييرات مديريتي 
و براس��اس رويكردها و راهبردهاي جديد خود از 
ابتداي سال ۹۸ طراحي و توليد محصوالت جديد را 
در دستور كار قرار داده كه به زودي معرفي خواهند 
ش��د.اين محصوالت كامال جديد بوده و تركيب يا 
تلفيق��ي از خودروهاي قبلي گروه خودروس��ازي 

سايپا نخواهند بود.

روشحذفقبوضكاغذيگاز
كرج|شركت گاز استان البرز از ابتداي آذر ماه سال 
جاري قبض هاي كاغدي خود را حذف خواهد كرد.

به گزارش روابط عمومي ش��ركت گاز استان البرز، 
شركت گاز استان البرز در نظر دارد از ابتداي آذرماه 
سال جاري، قبوض كاغذي گاز خود را حذف كند. 
به همين منظور از مشتركين خود تقاضا دارد براي 
حذف قب��وض كاغذي گاز به يك��ي از دو روش زير 

عمل كنند: 
۱- ارسال شماره اشتراك گاز خود به سامانه پيامكي 
۱۰۰۰۱۹۴ به روش دستوري از چپ به راست: ابتدا 
شماره يك سپس ستاره و سپس شماره اشتراك 
را به س��امانه پيامكي ۱۰۰۰۱۹۴ ارس��ال نمايند. 

)شماره اشتراك * ۱( 
۲- با زدن روي لينك زير و وارد كردن شماره همراه 

اقدام به حذف قبض كاغذي خود كنند.

نظارتبرفعاليتپمپبنزينها
ازوظايفداراياولويتاست

كرج|مديركل استاندارد اس��تان البرز از آزمون 
دوره اي ۱۰۷۰ نازل س��وخت مايع در استان البرز 
خبر داد.فتانه ش��كرالهي از آزمون دوره اي ۱۰۷۰ 
نازل سوخت مايع در استان البرز خبر داد و گفت: 
در طرح بازرس��ي اي��ن اداره كل، صحت عملكرد 
نازل هاي س��وخت مايع نظير بنزين، گازوييل در 
جايگاه هاي توزيع توس��ط شركت بازرسي تاييد 
صالحيت شده تحت پوش��ش اين اداره كل مورد 
آزمون قرار گرفته و پس از تاييد برچس��ب گذاري 
شده تا ش��هروندان محترم با آس��ودگي خاطر از 
نازل هاي مذكور استفاده كنند.شكرالهي در انتها 
گفت: در صورتي كه هر يك از شهروندان شكايتي 
از عملكرد نازل هاي سوخت دارند مي توانند موضوع 
را از طريق سامانه ثبت شكايات ۱۵۱۷ اعالم تا به 

صورت ويژه مورد بررسي كارشناسي قرار گيرد.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

جمعيت ۸.۳ درصد سالمندان ايراني  رو به افزايش است 

دولت ناتوان در خدمت دهي به جمعيت رو به رشد سالمندان 
بر اساس اعالم مركز آمار ايران، حدود 3‚8 درصد از 
جمعيت 8۰ ميليوني ايران س��المند هستند يعني 
جمعيتي حدود ۷ ميليون نفر. ام��ا اين آمار مربوط 
به سال 98 است و پيش بيني ها نشان مي دهد كه با 
توجه به افزايش مواليد در دهه هاي پنجاه و شصت، 
تا سي سال آينده جمعيت س��المند ايران تقريبا دو 
برابر شود و در سال 143۰، مهم ترين معضل جامعه، 

سالمندي باشد. 
نياز به حمايت هاي اجتماع��ي، افزايش هزينه هاي 
درمان��ي، حق��وق بازنشس��تگي و ازكارافتادگي و... 
مش��كالتي اس��ت كه با توجه به كاه��ش جمعيت 
جوان در سال هاي آينده، مشكالتي را ايجاد خواهد 
كرد. در كنار اينها، تغيير س��اختار خان��واده ايراني 
و كوچك ش��دن خانواده ه��ا را كه در آين��ده امكان 
حمايت خانوادگي از سالمندان را سخت تر مي كند 
نيز بايد به اين مش��كالت افزوده شود.  ديروز محمد 
شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت 
كه دولت امكان خدمت دهي به جمعيت رو به رش��د 
س��المندان را ندارد. زنگ خطري كه وزير بهداشت 
هم به صدا درآورد و گفت: در حال حاضر 8.3 درصد 
جمعيت كش��ور سالمندان هس��تند كه اين آمار در 
ساليان آينده به باالي 1۶ درصد و سرانجام به بيش 
از 3۰ درصد خواهد رسيد. اما سوال اصلي اينجاست، 

كار ما به عنوان متوليان نظام سالمت چيست؟
سعيد نمكي، وزير بهداشت در مراسم بزرگداشت روز 
سالمند گفت: جمعيت كش��ور ما در حالي به سوي 
پير ش��دن پيش مي رود كه همزمان با كاهش زاد و 
ولد روبرو هس��تيم. جمعيت زنان سالخورده نسبت 
به مردان س��الخورده در حال افزايش اس��ت. در اين 
ميان زنان نسبت به س��المت خود اهميت بيشتري 
قائلن��د و اقدام به چكاپ ماهيانه و بررس��ي وضعيت 

خود مي كنند. 
او ادامه داد: بايد به فكر اصالح زيرساخت هاي اساسي 
بود. سالمند افسرده به دنبال مصرف دارو نيست، دچار 
پوكي اس��تخوان شده و به س��اير مسائل نيز اهميت 
نمي دهد. پس اولين گام ما براي سالمندان بايد ايجاد 
نشاط اجتماعي باشد تا همزمان با افزايش طول عمر، 

كيفيت زندگي اين افراد ارتقا پيدا كند.
وزير بهداش��ت افزود: از زماني كه در سازمان برنامه 
و بودجه فعاليت مي كردم، در نظر داشتم تا به جاي 

آسايش��گاه هاي س��المندان در هر مح��ل با كمك 
شهرداري ها و سازمان هاي ذيربط خانه هاي محله اي 
براي س��المندان ايجاد كنيم تا در طول روز در كنار 
همس��االن خود بوده و ش��ب نيز در كن��ار خانواده 
زندگي كنند. نمكي ادامه داد: ادغام خدمات سالمت 
سالمندان در نظام ارايه خدمات بهداشتي و درماني از 
نيمه دوم سال جاري تسهيل شده است. در نظر داريم 
هر خانه را به عنوان يك پايگاه سالمت در نظر بگيريم 
تا سه خدمت پيش��گيري، درمان و بازتواني توسط 
خانم خانه تحت عنوان سفير سالمت اجرا شود. مادر 
بايد بداند چگونه مي تواند به بهترين نحو از سالمند 
مراقبت كند. اين طرح در هر ش��هر از هر اس��تان به 
شكل پايلوت اجرا خواهد شد. وي به رونمايي از سند 
ملي سالمندي اشاره كرد و گفت: دنبال كردن اهداف 
اين س��ند از كارهاي مهم بين بخشي خواهد بود كه 
مي تواند باعث ارتقاي كيفيت زندگي سالمندان شود. 
در اين مراسم از سند ملي سالمت سالمندي رونمايي 
شده و از جمعي از سالمندان نيز تقدير به عمل آمد. 
نمكي در ادامه گفت: س��ندي كه امروز رونمايي شد 
حاصل هماهنگي بين بخشي از زماني است كه بنده 
در سازمان برنامه و بودجه بودم. امروز خوش بختانه 
اين سند با كمك دستگاه هاي ذي ربط رونمايي شد.

او افزود: در حال حاضر مش��كالت سالمندان تنها به 
حوزه سالمت ختم نمي شود، بلكه در حوزه اشتغال، 
آرامش رواني و اجتماعي و... نياز به توجه دارند. قرار 
است در اين سند به اين دست خدمات توجه بيشتري 
شود. ما به دنبال ادغام خدمات سالمت سالمندان در 
شبكه هاي بهداشتي درماني هستيم. در همين راستا 

طرح هر خانه يك پايگاه سالمت را آغاز كرده ايم.

 يك چهارم جمعيت ايران سالمند مي شود 
محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
نيز در اين همايش با اش��اره به آمارهاي كشوري در 
مورد افزايش جمعيت س��المندان در كش��ور گفت: 
دولت ام��كان خدمات دهي به اين جمعيت عظيم را 
بدون مش��اركت مردم نخواهد داش��ت. در كشور ما 
روند سالمندي پرسرعت تر از روند افزايش جمعيت 
است و در سنين باالي 3۰ سال در سال 143۰ به يك 
چهارم جمعيت مي رسند، بنابراين با گرفتاري هاي 
پيچيده اي در اين زمينه مواجه خواهيم شد و نيازمند 

برنامه ريزي مناسب بهداشتي درماني و اجتماعي در 
اين زمينه هستيم.

وزير رفاه با يادآوري اين نكته كه سال گذشته از سند 
ملي س��المندي در اين همايش صحبت شده بود و 
امسال از اين سند رونمايي شد، گفت: براي استفاده 
از پتانسيل هاي سالمندان و زندگي توأم با عزت آنان 

بايد طرح نويي ارايه كنيم.
او با بيان اينكه ش��وراي ملي سالمندان براي اجرايي 
كردن تصميم��ات اساس��ي در خدمت رس��اني به 
سالمندان فعاليت مناسبي را دنبال مي كند، گفت: 
اما مهم تر از اين مشاركت سالمندان و سازمان هاي 

مردم نهاد در اين زمينه است.
شريعتمداري در خصوص مشاركت سالمندان در امور 
اظهار كرد: مشاركت سالمندان و سازمان هاي مردم 
نهاد نه تنها در زمينه اجرا كه در زمينه تصميم سازي 

و تصميم گيري ها هم بس��يار الزم است. وزير رفاه با 
اشاره به اينكه مديريت ش��وراي عالي سالمندي بر 
عهده سازمان بهزيستي اس��ت ابراز كرد: بهتر است 
اين سازمان ظرفيت هايي را در نظر بگيرد تا سالمندان 
خودش��ان بگويند چه نيازهايي دارن��د و با توجه به 
محدوديت هاي كش��ور براي خودشان برنامه ريزي 
داشته باشند و احساس نكنند دولت براي آينده آنها 
تصميم مي گيرد. او افزود: تا سال آينده بايد اين مسير 
را اصالح كنيم و سازمان هاي مردم نهاد سالمندي در 

اين تصميم سازي ها مشاركت داشته باشند.
شريعتمداري با اشاره به آمارهاي كشوري در خصوص 
افزايش جمعيت س��المندان در كشور گفت: دولت 
امكان خدمات دهي به اي��ن جمعيت عظيم را بدون 
مش��اركت مردم نخواهد داشت. در كش��ور ما روند 
سالمندي پرسرعت تر از روند افزايش جمعيت است 

و در س��نين باالي 3۰ سال در س��ال 143۰ به يك 
چهارم جمعيت مي رسند، بنابراين با گرفتاري هاي 
پيچيده اي در اين زمينه مواجه خواهيم شد و نيازمند 
برنامه ريزي مناسب بهداش��تي درماني و اجتماعي 
در اين زمينه هس��تيم. وي با بي��ان اينكه 8۰ درصد 
سالمندان ايراني در خانه هاي خود زندگي مي كنند، 
اين مساله را ارزشمند دانست و گفت: احساس مفيد 
بودن در س��المندان هم بس��يار مهم است و چرا كه 
زماني نشانه هاي س��المندي ظاهر مي شود كه فرد 

احساس كند تاثيرگذاري اجتماعي ندارد.
او اظهار كرد: اگر بتوانيم در مجموعه بهزيستي نظامي 
را برنامه ريزي كنيم كه س��المندان احساس حيات 
كنند و عش��ق به زندگي در آنها را زنده كنيم، اين دو 
عنصر هديه اي اس��ت كه مي توان به جامعه سالم تر 

تقديم كرد.

تشريح داليل دير رسيدن كتاب درسي به دست برخي دانش آموزان
معاون سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي گفت: 
دانش آموزان تا ثبت نامش��ان در مدرسه قطعي نشده 
باشد نمي توانند ثبت س��فارش كتاب داشته باشند و 
همين باعث شده به دست برخي افراد كتاب دير برسد.

علي باقرزاده در مورد كم و كسري هاي كتاب درسي با 
گذشت يك هفته از آغاز سال تحصيلي و گاليه برخي 
خانواده ها در اين زمينه گفت: پايه هاي اول تا شش��م 
ابتدايي و متوس��طه دوم در تمام ش��اخه ها و رشته ها 
سفارش كتاب هايشان به صورت اينترنتي در سامانه 
سناد صورت گرفته است. بنا بر اين كساني مي توانند 
كتاب بگيرند كه در مدرسه ثبت نام كرده باشند و بعد 
مي توانند در سامانه سناد ثبت سفارش كتاب كنند و اگر 
ثبت نام كسي در مدرسه قطعي نشده باشد اين امكان 

برايش وجود ندارد.
او ادامه داد: پايه هاي متوس��طه اول كتاب هايشان 
از طريق نمايندگي هاي توزيع كتاب صورت گرفته 
است و يك آمار اوليه استان ها درباره ميزان تقاضاي 
كتاب دادند ك��ه بنا بر آن آمار ما كت��اب در اختيار 
نمايندگي ها گذاش��تيم تا در اختيار دانش آموزان 
بگذارند. ممكن اس��ت يك نماينده ب��راي دو هزار 

دانش آموز تقاضاي كتاب داده باش��د و كتاب برده 
باش��د اما به هر دليل ۲ ه��زار و ۵۰۰ مراجعه كننده 
داشته باش��د و وقتي والدين مراجعه مي كنند فكر 
مي كنند كتاب نيس��ت در حالي ك��ه مي توانند به 

نمايندگي ديگري مراجعه كنند و كتاب تهيه كنند 
چون ما مازاد بر برآورد دانش آموزي كتاب در سطح 
كشور توزيع كرده ايم و پيش بيني ۷ تا 1۰ درصدي 
جابه جاي��ي دانش آموزان را ه��م كرده ايم. باقرزاده 

در ادامه توضيح داد: كس��اني كه در سامانه ثبت نام 
كرده ان��د بايد از طريق منطقه كتاب ها به مدرس��ه 
برود و از آنجا كتاب هايش��ان را دريافت كنند. تنها 
در پايه دهم كه بحث انتخاب رش��ته مطرح اس��ت، 
بخشي از دانش آموزان مدعي هستند كتاب برايشان 
در مدرس��ه تهيه نشده اس��ت كه اين به دليل ثبت 
نامشان در شهريورماه اس��ت. قاعدتا وقتي ثبت نام 
مي كنند آمار بيرون مي آيد كه در رشته هاي مختلف 
نظري و فني حرفه اي و كار و دانش چه تعداد دقيق 
دانش آموز ثبت نام كرده اند و برخي به دليل اصالح 
هدايت تحصيليشان ثبت نامشان به شهريور موكول 
مي ش��ود. معاون س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي به مهر گفت: البته ما بر اساس يك الگوريتم 
كتاب ها را براي هر پايه به تعداد كافي توليد مي كنيم 
ول��ي توزيع آنها به بعد از ثبت نام موكول مي ش��ود. 
طب��ق تفاوت آماره��ا مقداري در توزيع اس��تان به 
منطقه و منطقه به مدرسه ممكن است در اين پايه 
مشكالتي داشته باشيم. مثال برآورد ما اين بوده كه 
3۰ درصد دانش آموزان مي روند رشته هاي فني اما 
االن 4۰ درصد رفته اند و در ش��اخه فني و حرفه اي 

عمده مش��كل ما وج��ود دارد. اما بس��ياري مواقع 
اين مدرسه يا منطقه اس��ت كه در توزيع دير اقدام 
مي كند و كتاب دير به دست بچه ها مي رسد. مثال ۵ 
دانش آموز جديد در مدرسه ثبت نام كرده اند و هنوز 
مدير به منطقه نرفت��ه تا كتاب آنها را تحويل بگيرد 

و همه اين تاخيرها به حساب ما نوشته مي شود.
او اظهار كرد: من با اطمينان مي گويم كه كتاب درسي 
به اندازه كافي تامين ش��ده اس��ت ولي اختالالتي در 
سيستم توزيع وجود داشته است. البته تنها كتاب درسي 
مديريت خانواده و سبك زندگي را ما ديرتر توليد كرديم 
كه به دليل آن بود كه مولفين دير به ما كتاب را دادند 
ولي در حال حاضر در باقي رشته ها و درس ها نبايد در 
مدرسه اي دانش آموزي كتاب نداشته باشد. باقرزاده در 
پايان درباره توزيع كتاب هاي درسي اقليت هاي ديني 
نيز گفت: كتاب هاي اقليت هاي ديني را خود آنها توليد 
مي كنند و ما توزيع آن را انجام مي دهيم. ممكن است 
در مدرسه اي دانش آموزي از اهل سنت باشد كه مدرسه 
نمي دانسته و مثال كتاب ضميمه ديني كه بايد داشته 
باشد به دستش نرسيده باشد كه بالفاصله تامين شده 

و به دستشان رسيده است.
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نحوه صدور گذرنامه زيارتي 
موقت

رييس پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا از افزايش 
ساعات كار دفاتر پليس + 1۰ و پليس مهاجرت 
در ايام اربعين خب��رداد. محمدرضا طبايي در 
پاسخ به پرس��ش ايس��نا در مورد شيوه صدور 
گذرنامه زيارتي موقت گفت: صدور اين گذرنامه 
از دي��روز تحت عنوان برگ ت��ردد اربعين آغاز 
شده است و فردي كه قصد سفر به كشور عراق 
براي زيارت اربعين را داشته باشد با مراجعه به 
پليس + 1۰ درخواس��ت خ��ود را ثبت خواهد 
كرد و برگ تردد براي اين ف��رد رايگان صادر و 
ارسال خواهد ش��د.  او افزود: گذرنامه اين فرد 
نيز با دريافت هزينه و پس از ايام اربعين برايش 
ارس��ال خواهد ش��د. طبايي درباره ساعت كار 
دفاتر پليس مهاج��رت و گذرنامه گفت: در اين 
ايام دفاتر پليس مهاجرت و گذرنامه موظفند تا 
زمان مراجعه متقاضيان در محل حاضر بوده و 
اقدام به ارايه خدمات كنند. دفاتر پليس + 1۰ نيز 
تا ساعت ۲۰ فعال بوده و موظفند كه كار مردم 
در حوزه گذرنام��ه را انجام دهند. طبايي دليل 
چاپ برگه گذر موقت را افزايش شمار متقاضيان 
اعالم كرد و گفت: به تمام فرودگاه ها و پايانه هاي 
كش��ور عراق اعالم شده كه اين برگه را بپذيرند 
و مش��كلي در اين خصوص وجود ندارد. وي در 
مورد حداقل اعتبارگذرنامه براي سفر عراق نيز 
گفت: به دارندگان گذرنامه اي كه داراي اعتبار 
اعم از ش��ش ماه و سه ماه و ... باشد اجازه خروج 

داده خواهد شد. 

شناسايي ۶۰  هزار دانش آموز 
ديرآموز

رييس س��ازمان آموزش و پرورش استثنايي با 
بي��ان اينكه طبق آخرين آمار ح��دود ۶۰ هزار 
دانش آموز ديرآموز شناس��ايي ش��ده اند گفت: 
تقريب��ا با آمادگ��ي كامل وارد س��ال تحصيلي 
ش��ديم از جمله اينكه از ابتداي سال تحصيلي 
رقمي بابت سرانه به مدارس خاص واريز كرديم. 
مجيد قدمي با اشاره به بازگشايي بدون مشكل 
مدارس استثنايي در هفته گذشته اظهار كرد: 
طرح خدمات حمايتي امسال هم با وجود شرايط 
س��خت دولت همانند س��ال هاي گذشته اجرا 
مي شود و نزديك به س��ه ميليارد تومان اعتبار 
براي آن درنظر گرفته اي��م. وي افزود: خدمات 
حمايت��ي از جمل��ه طرح هاي بس��يار موفق و 
عدالت محورانه است و تاكنون هزينه خدمات 
حمايتي 1۷ هزار پرونده دانش آموزان را پرداخت 
كرده ايم كه ش��امل خدمات رايگان كلينيكي 
و پاراكلينيكي، دارو، پزش��ك، توانبخشي و ... 
مي ش��ود. رييس س��ازمان آم��وزش و پرورش 
استثنايي درباره خدمات جديد اين طرح نيز به 
ايسنا گفت: امسال كمي احتياط كرديم. قصد 
داشتيم ميزان حمايت از خدمات دندانپزشكي 
را باال ببريم ولي چون هزينه باال مي رفت و ارايه 
ساير خدمات دچار مش��كل مي شد دست نگه 
داش��تيم ولي براي سال آينده وارد اين موضوع 
مي شويم. قدمي افزود: امسال مسابقات ورزشي 
خوبي برگزار و ب��راي آن نزديك به 1۰ ميليارد 
تومان هزينه كرديم. مس��ابقات محملي براي 
اس��تعداديابي و معرفي ورزشكاران مستعد به 
كميته ملي پارالمپيك و فدراسيون جانبازان و 
معلوالن است. او با بيان اينكه تقريبا با آمادگي 
كامل وارد سال تحصيلي شديم از جمله اينكه 
از ابتداي س��ال تحصيلي رقمي بابت سرانه به 
مدارس خاص واريز كرديم گفت: حدود 8۰ هزار 
دانش آموز در مدارس خ��اص و حدود ۶۷هزار 
دانش آموز در طرح تلفيقي مشغول به تحصيل 
هس��تند. طبق آخري��ن آمار ح��دود ۶۰هزار 

دانش آموز ديرآموز هم شناسايي شده اند.

 حمايت كميته امداد از 
يك چهارم »سالمندان« كشور

معاون حمايت و س��المت خانواده كميته امداد 
با بيان اينكه س��المندان حدود 4۰ درصد جامعه 
تحت حمايت كميته امداد را تشكيل مي دهند، 
گفت: بيش از يك ميليون و ۶۰۰ هزار سالمند از 
خدمات حمايتي كميته امداد بهره مند هستند. 
حسين خدرويسي با اشاره به اينكه براساس آمار 
سرشماري سال 9۵ كشور حدود ۷.۵ ميليون نفر 
از جمعيت كشور را سالمندان تشكيل مي دهند، 
افزود: از اين تعداد يك ميليون و ۶43 هزار نفر تحت 
حمايت كميته امداد هستند. او ارزش خدمات ارايه 
شده به سالمندان تحت حمايت در سال گذشته 
را 138 ميليارد ريال اعالم كرد و گفت: در سال 98 
حدود 1۶۰ ميليارد ريال اعتبار براي ارايه خدمات 
به مددجويان س��المند پيش بيني ش��ده است. 
معاون حمايت و س��المت خانواده كميته امداد 
خدمات عمومي همچون كمك معيشت، خدمات 
درماني و بهداشتي، توانبخشي، خدمات مسكن و 
برنامه هاي فرهنگي را از جمله خدمات ارايه شده 
به سالمندان تحت حمايت دانست و خاطرنشان 
كرد: برخي خدمات ويژه همچون س��بد غذايي و 
خدمات نگهداري نيز به سالمندان تحت پوشش 
ارايه مي شود. خدرويسي با تاكيد بر اينكه حدود 
يك ميليون نفر از سالمندان تحت حمايت امداد 
در مناطق روستايي س��كونت دارند، اضافه كرد: 
همچنين ۶81 هزار نفر از مددجويان س��المند، 
س��اكن مناطق محروم كش��ور هس��تند كه اين 
مساله حمايت هاي بيشتر از سالمندان را ضروري 
مي كند. معاون حمايت و سالمت خانواده كميته 
امداد با اش��اره به اينكه ح��دود 4۰ درصد جامعه 
تحت حمايت كميته امداد را سالمندان تشكيل 
مي دهند، گفت: از اين تعداد ۶۲ درصد در سنين 
۶۰ تا ۷4 سال، 3۵ درصد در سنين ۷۵ تا 9۰ سال 

و 3 درصد در سنين باالي 9۰ سال هستند.

اثر تغيير اقليم بر تنوع زيستي اليحه محدود سازي حق طالق مردان
نايب رييس كميس��يون اجتماعي مجلس گفت: 
برخي از زنان به داليل مس��ائل عاطفي در شرايط 
سخت عموما براي اينكه در كنار فرزندانشان باشند 
به سختي هاي زندگي مشترك تن مي دهند؛ در اين 
بين حضانت فرزندان به عنوان يك اهرم فش��اري 

است كه عليه برخي از مادران استفاده مي شود.
سهيال جلودارزاده با بيان افزايش طالق در كشور 
از تدوين اليحه محدود س��ازي حق طالق توسط 
م��ردان خب��ر داد و گف��ت: باال رفت��ن آمار طالق 
در كش��ور؛ بر آن ش��ده تا دوباره قانون طالق زير 
س��وال برود؛ مدت��ي قبل معصومه ابت��كار معاون 
رييس جمهوري در امور زنان و خانواده با اشاره به 
اينكه اليحه اي در خصوص كاهش طالق از طرف 
شوهر تدوين ش��ده؛ دراليحه جديد اين موضوع 
مطرح شده كه مردان نتوانند به اين راحتي همسر 
خود را طالق بدهند و طالق سخت تر شود. او افزود: 
طبق م��اده 1133 زوج مي تواند هر زمان كه اراده 
كرد با مراجعه به دادگاه همسر خود را طالق دهد و 
در اين خصوص اختيار مطلق دارد، اما حاال معاونت 
زنان و خانواده رييس جمهور وارد ميدان ش��ده و 
اصالحيه اي بر اين بند قانوني تدارك ديده است؛ 
دليل اصلي تقديم اي��ن اصالحيه به دولت، كمك 
به تحكيم بنيان خانواده اس��ت تا زوج نتواند بدون 
دليل و بر خالف مصالح خانواده، همسر خود را به 
راحتي طالق دهد و اين اصالحيه به نوعي منجر به 

كاهش آمار طالق نيز خواهد شد. 
وي در ادامه اظهار كرد: طبق قانون، طالق از س��ه 
ح��وزه مورد اجرا قرار مي گي��رد؛ اول از طرف مرد 
دوم از زن و س��وم به صورت توافقي به بياني زن و 
مرد هر دو با هم راضي به طالق مي شوند، تبعيض 
در حق طالق بين زوجي��ن از داليل محكمي بود 

كه ش��كل گيري متن اين اليحه است كه مواردي 
همچون تواف��ق زوجين براي طالق، اس��تنكاف 
زوجه از ايف��اي حقوق و وظايف قانوني، در صورت 
صدور حكم قطع��ي الزام زوجه به تمكين از زوج و 
خودداري زوجه از اجراي حكم قطعي دادگاه، سوء 
رفتار و ناسازگاري و اعمال خشونت زوجه به حدي 
كه ادامه زندگي زناش��ويي را ب��راي زوج غير قابل 
تحمل كند، ابتالي زوجه به امراض غير قابل عالج 
و س��اري به نحوي كه ادامه زندگي زناشويي براي 
زوج مخاطره آميز باش��د، ابتال به جنون و بيماري 
اعصاب و روان غيرقابل عالج زوجه، در مواردي كه 
به جهت حدوث بعد از عقد، امكان فسخ براي زوج 
منتفي گرديده باشد، نازايي غيرقابل عالج زوجه 
با نظر قطعي پزش��ك، محكوميت قطعي زوجه به 
مجازات حداقل پنج سال حبس در صورتي كه زوج 
مسبب ارتكاب جرم توس��ط زوجه نباشد، صدور 
حكم قطعي عليه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع 
با هر ميزان مجازات، اعتياد زوجه به هرگونه مواد 
مخدر و روان گردان و مشروبات الكلي، در صورت 
غاي��ب مفقوداالثر بودن زوجه ب��ا رعايت مقررات 
غايب مفقود االثر بودن, را مورد بررسي قرار بگيرد. 
نماينده مردم در مجلس دهم به خانه ملت گفت: 
با تمام ام��ا واگر هايي كه حق طالق در كش��ور ما 

دارد؛ بايد توجه كنم فرهنگ س��ازي در اين حوزه 
بس��يار ضعيف بوده اس��ت همانطور كه در ازدواج 
كشور موفقي نبوده ايم؛ در حوزه كاهش طالق هم 
به درس��تي عمل نكرده ايم؛ اميدوارم با آمدن اين 
اليحه ش��اهد كاهش در طالق باشيم؛ با تمام اين 
اوص��اف تنها راه افزايش ازدواج درس��ت و كاهش 

طالق در كشور فرهنگسازي است .
جلودار زاده تاكيد كرد: بسياري از موارد در تحكيم 
بنيان خانواده به عنوان قانون مطرح ش��ده نياز به 
وجود آنها نبوده اس��ت چرا ك��ه از طريق نهادينه 
شدن در وجود هركس و تشريح وظايف زن و مرد 
مي توانيم بنيان خانواده را تحكيم كنيم و بر همين 
اساس فرهنگس��ازي و نهادينه شدن فرهنگ در 
وجود هر شخص مي تواند دليلي بر كاهش آسيب 
طالق و بسياري از معضالت ديگر در جامعه باشد.

نايب رييس كميس��يون اجتماعي مجلس گفت: 
برخي از قوانين بر عليه تحكيم بنيان خانواده است؛ 
بدون شك اگر اين اليحه مورد توجه قرار بگيرد و 
به مجلس ارايه شود به مس��اله حضانت هم توجه 
ويژه اي خواهد شد چرا كه: برخي از زنان به داليل 
مسائل عاطفي در شرايط سخت عموما براي اينكه 
در كنار فرزندانشان باشند به سختي هاي زندگي 

مشترك تن مي دهند.
وي افزود: در اين بي��ن حضانت فرزندان به عنوان 
يك اهرم فشاري اس��ت كه عليه برخي از مادران 
اس��تفاده مي ش��ود؛ زندگي در چنين خانواده اي 
براي فرزندان هم ضرر دارد چرا كه يكي از طرفين 
به عنوان نماد قدرت اقدام به س��تم بر طرف ديگر 
مي كن��د و ديگري به بهانه ه��ا ي مختلف از جمله 
حضانت هرنوع س��تمي را به ج��ان مي خرد و دم 

نمي زند.

يك كارشناس محيط زيست گفت: تأثيرات تغيير 
اقليم به شدت مي تواند وضعيت حفاظتي بسياري از 
گونه ها و زيستگاه هاي ما را تشديد كند و متأسفانه 

اين موضوع خيلي مورد توجه قرار نگرفته است.
اصغر مباركي، كارش��ناس محيط زيست و معاون 
علمي كنوانسيون سايتيس گفت: در دو هفته اخير 
فعاليت هاي زيادي در س��طح جهان براي موضوع 
طرح اقليم مطرح شده و در نشست اخير سازمان 
ملل هم، قبل از نشس��ت مجمع عمومي، سازمان 
نشستي در مورد طرح اقليم داشت و سازمان ملل 
بيانيه اي به ص��ورت گزارش ارايه داد و رس��انه ها 

منتشر كردند. 
مباركي يادآور ش��د: تا جايي كه من خبر دارم در 
كشور ما در اين مورد صحبت و اطالع رساني نشد 
در حال��ي كه اين موضوعي اس��ت ك��ه روز به روز 
بيشتر گريبان ما را خواهد گرفت. وي توضيح داد: 
ما از جنبه هاي مختلف به طبيعت نگاه مي كنيم. از 
يكي از اين ديدگاه ها، تأثيرات تغيير اقليم به شدت 
مي تواند وضعي��ت حفاظتي بس��ياري از گونه ها 
و زيس��تگاه هاي ما را تش��ديد كند. متأسفانه اين 
موضوع خيلي مورد توجه قرار نگرفته و به تأثيري 
كه تغيير اقليم ب��ر روي وضعيت حفاظتي محيط 

زيست ما دارد توجه نمي شود. 
اين كارشناس محيط زيست به مهر گفت: در بحث 
استفاده و حفاظت از منابع آبي، مسائل مربوط به 
كشاورزي و استفاده از آب و مديريت آب را مطرح 
مي كنيم هر چند كه كسي اهميت به آن نمي دهد. 
اگر قرار بود اتفاقي بيفتد در سيستان و بلوچستان 
كسي جاليز و هندوانه نمي كاشت و اين به معناي 
آن است كه دغدغه هاي مطرح شده تأثير چنداني 
ن��دارد و ممكن اس��ت بعضي جاها مث��اًل تأثير در 

كنترل چاه ها داشته باشد ولي در بيشتر جاها تأثير 
چنداني نمي بينيم. او افزود: پيش بيني مي شود كه 
در فاصله سالي ۲۰3۰ تا ۲۰۵۰، 1.۵ درجه افزايش 
دما خواهيم داش��ت، هرچند ممكن اس��ت به دو 
درجه هم برس��د ولي در حال حاضر تالش جهاني 
بر اين است كه س��قف افزايش دما را تا 1.۵ درجه 
نگ��ه دارد و تمام برنامه هايي كه س��ازمان ملل در 
تغيير اقليم گذاشته است روي 1.۵ مانور مي دهد 
و مي گويد ما نمي توانيم آن را متوقف كنيم و بايد 
تالش كنيم اي��ن افزايش درجه گرمايش را تا 1.۵ 
درجه نگه داريم به اين علت كه تأثيرات 1.۵ درجه 
به مراتب نسبت به دو درجه قابل تحمل تر خواهد 
بود و تأثيرات دو درجه اينقدر زياد خواهد بود كه 

نتوانيم از پس آن بر بياييم. 
اين كارشناس محيط زيس��ت تأكيد كرد: تا سال 
۲۰1۷ ما يك درجه افزايش ثبت شده را قطعا داريم 
و اين يك درجه افزايش تا سال ۲۰1۷ در گزارشي 
كه منتشر شد آمده كه در موضوعات تنوع زيستي و 
مسائل زيست محيطي چه تاثيراتي دارد مثل بحث 
افزايش خشكي در منطقه مديترانه، افزايش آتش 
س��وزي هاي طبيعي و همه اينه��ا تأثير بر زندگي 
مردم و زيس��تگاه ها دارد و از تأثيرات افزايش يك 

درجه اي است.
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اصالحيه مصوبه مديريت تعارض منافع مهندسان شاغل در شهرداري با قيد يك فوريت بررسي خواهد شد

بازگشت مصوبه تعارض منافع به پارلمان شهري پايتخت
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

جانبازان و ايثارگران و خانواده شهدا محور تصميم هاي 
جلسه روز گذشته شوراي ش��هر تهران بودند. در اين 
جلسه اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران با اكثريت آرا 
به طرح الزام شهرداري تهران به پيگيري از دولت براي 
تخصيص رديف بودجه به منظور تامين خدمات رايگان 
حمل و نقل عمومي و مراكز فرهنگي عمومي به جانبازان 
زير ۲۵ درصد و كليه رزمندگان، آزادگان، همسران و 
فرزندان آنها راي مثبت دادند. همچنين دراين جلسه دو 
فوريت اصالحيه ماده 7 مصوبه مديريت تعارض منافع 
در شهرداري تهران كه مربوط به منع فعاليت مهندسان 
شاغل در شهرداري در امور ساختماني است، از سوي 
بهاره آروين عضو هيات رييسه شورا قرائت شد و اعضا 
ضمن مخالفت با دو فوريت اين اصالحيه به يك فوريت 
آن راي دادند تا در هفته هاي آتي توسط كميسيون هاي 

تخصصي مورد بررسي قرار گيرد.
به گزارش »تعادل«، سال گذش��ته شورا طرحي را با 
عنوان مديري��ت تعارض منافع در ش��هرداري تهران 
تصويب كرد. بر اس��اس م��اده 7 مصوب��ه »مديريت 
تعارض منافع در ش��هرداري ته��ران« كاركنان كليه 
واحدهاي زيرمجموعه شهرداري و شوراي شهر تهران 
در استفاده از صالحيت هاي مندرج در پروانه سازمان 
نظام مهندسي ساختمان خود در شهر تهران، ممنوع 
شدند. در اجراي اين ماده از مصوبه، شهرداري تهران 
اقدام به مسدود كردن امكان درج نام مهندسان شاغل 
در شهرداري تهران در سامانه شهرسازي كرد.در ادامه 
با شكايت برخي از مهندس��ان شاغل در شهرداري به 
ديوان عدالت اداري، شعبه ۶ ديوان عدالت اداري راي 
به استمرار اجراي مصوبه و شعبه ۱۲ ديوان راي به توقف 

موقت اجراي آن داده است. 
 بهاره آروين، عضو هيات رييس��ه شوراي شهر تهران 
درباره اين دستور گفت: ماده 7 مصوبه مديريت تعارض 
منافع در شهرداري تهران كه مهرماه سال ۹7 به تصويب 
رسيده است مورد اعتراض برخي از مهندسان شاغل در 
شهرداري تهران قرار گرفت.در جلسه اي كه در ديوان 
عدالت اداري تش��كيل شد، پيشنهاد شد كه براساس 
سند باالدستي يعني دستورالعملي كه به تصويب هيات 
وزيران نيز رسيده است، واژه مشابه كه در دستورالعمل 
هيات وزيران آمده اس��ت، در مصوبه مديريت تعارض 

منافع ذكر شود.
به گفته محمد ساالري، رييس كميسيون معماري و 
شهرسازي شوراي شهر تهران عبارت مشابه مورد نظر 
كه آروين از آن نام برد، عبارت »فقط كساني كه مشمول 
كنترل نقشه هستند« است. او در اين باره توضيح داد: 
اينكه با اضافه كردن عبارت »فقط كساني كه مشمول 
كنترل نقشه هس��تند« موضوع را جمع بندي كنيم، 
درست نيست. اين موضوع كامال تخصصي است و بايد 

در كميسيون هاي تخصصي مورد بررسي قرار گيرد.
ساالري در گفت وگو با »تعادل« در اين باره توضيح داد: 
سال گذشته شوراي شهر مصوبه مديريت تعارض منافع 
در شهرداري را تصويب كرد. محتواي مصوبه اين بود كه 
مجموعه دست اندركاران اعم از مديران و كارشناسان 
بدنه شورا و شهرداري در حوزه هايي كه فعاليت دارند، 
نبايد در حوزه هاي كه با منافع شهرداري تعارض دارد، 

فعاليت كنند. 
او ادامه داد: بر اساس مصوبه شورا آن دسته از مهندسان 
شهرداري و شوراي شهر كه موقعيت شغلي آنها باعث 
مي ش��ود در ايفاي نقش حرفه اي كه از سوي سازمان 
نظام مهندس��ي و بر اساس پروانه اشتغال به كار انجام 

مي دهند، تاثير بگذارد و براي آنها نفعي داش��ته باشد 
و در واق��ع ش��غل آنها باع��ث ايجاد رانت ش��ود، بايد 
فعاليت شان محدود ش��ود. بعد از تصويب اين مصوبه 
برخي از مهندسان اعتراض كردند و البته دغدغه هاي 
درستي هم داشتند. براي مثال، برخي عنوان مي كردند 
درست اس��ت كه ما پروانه نظام مهندسي داريم و در 
شورا يا شهرداري كار مي كنيم اما حوزه هاي كاري ما 
هيچ گونه ارتباطي با حوزه ساخت و ساز ندارد. عده اي 
از آنها در حوزه مترو و خدمات ش��هري كار مي كنند. 
اين دسته اگر بخواهند به عنوان ناظر در ساخت و ساز 
فعاليت كنند هيچ گونه تعارض منافع براي شهرداري 

ايجاد نمي كنند.
ساالري با بيان اينكه برخي شعب ديوان عدالت اداري 
راي به توقف مصوبه شورا دادند،  اظهار كرد: درنهايت 
قضات ديوان عدال��ت اداري عن��وان كردند چنانچه 
مش��موالن اين مصوبه را محدود به كساني كنيد كه 
 در ش��هرداري يا شورا مس��تقيما با كار ساخت و ساز 
س��ر و كاردارند، آن را مي پذيري��م و مصوبه هم ابطال 
نمي ش��ود.براي مثال مهندساني كه در بخش كنترل 
نقشه،  صدور پروانه و گواهي پايان كار به شكل مستقيم 
با ارباب رجوع و پرونده هاي شهرسازي در ارتباط اند بايد 

مشمول اين مصوبه شوند.
او با تاكيد بر اينكه با بحث تعارض منافع موافق هستيم، 
توضي��ح داد: صحبت ما در صحن ش��ورا اين بود كه با 
توج��ه به ابهامات اين مصوبه نياز اس��ت يك بار ديگر 
در كميسيون هاي تخصصي مورد بررسي قرا گيرد، تا 
مجددا ايرادي نداشته باشد كه منجر به ابطال از طريق 

ديوان عدالت اداري شود.
متاسفانه برخي رسانه ها به اشتباه عنوان كردند كه شورا 
با مديريت تعارض منافع موافقت نكرد . در حالي كه شورا 
با دو فوري��ت آن مخالفت كرد و مخالفت با اصل طرح 
نبود و اعضا با يك فوريت آن موافقت كردند تا مجددا 
در كميسيون هاي تخصصي مورد بررسي قرار گيرد . 
در ادامه جلسه ديروز شوراي شهر،  افشين حبيب زاده 

عضو كميسيون حمل و نقل عمران شوراي شهر تهران 
در مخالفت با اين دس��تور گفت: از زمان تصويب اين 
مصوبه، پرسنل شهرداري مخالفت هاي زيادي با آن 
داشته اند و شكاياتي نيز صورت گرفته است كه البته 
ديوان به اين ش��كايات رس��يدگي و راي داده است. 
اينكه يك مهندس در يك س��ازمان مش��غول به كار 
اس��ت و حق ندارد كه درباره ساختمان و تاسيسات 
نظارتي داشته باش��د، ايراد دارد و به نظر من با توجه 
ب��ه اينكه موضوع كاماًل تخصصي اس��ت بايد مصوبه 
مجددا در كميسيون هاي تخصصي به صورت عادي 

بررسي شود.
محمود ميرلوحي  عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز 
با بيان اينكه اين اصالحيه فرصتي براي تجديد نظر در 
مورد مصوبه نيست و اگر اعضاي شوراي شهر نسبت به 
اين موضوع به جمع بندي نرسند، احتمال لغو مصوبه 
وج��ود دارد، گفت: نكته اينجاس��ت كه ما نمي توانيم 
تمام خواسته هاي پرسنل ش��هرداري را تامين كنيم 
همان گونه كه تامين تمام خواسته هاي شهروندان ميسر 
نيست.در حال حاضر يك سوم مهندسان شهر تهران كه 
در دانشگاه هاي ملي تحصيالت باال دارند، بيكار هستند. 
مصوبه مديريت تعارض منافع از بهترين مصوبات شورا 
بوده و هم اكنون هم ما نمي خواهيم از اين مصوبه عدول 
كنيم فقط در حد كفايت و رفع مش��كل مي خواهيم 
موضوع را حل كنيم. اما دوستان فكر مي كنند فرصتي 
ش��ده  براي تجديدنظر در حالي ك��ه اگر تاخير كنيم 

ممكن است كل مصوبه با اشكال واجه شود.
ميرلوحي گفت: با احترام به انتظارات كاركنان شهرداري 
اما بايد گفت آيا بقيه احاد شهر تهران انتظاراتشان تامين 
است كه فقط به فكر تامين انتظارات كاركنان شهرداري 
هستيد .۵00 هزار مهندس در اين كشور است و برآورد 
من اين است كه يك سوم اينها كار گيرشان نمي آيد و 
بيكار هستند .كمبود ساخت و ساز است كه سبب اين 
وضعيت شده اما چه اشكال دارد اين فعاليت ها توزيع 
شود. پاس��خ مثبت به اين درخواست به اين معناست 

كه به دانشگاه هاي معتبر بگوييم فارغ التحصيالن شما 
بيكار بمانند.

در نهايت اعضاي شورا به دو فوريت مذكور راي موافق 
ندادند و به تصويب نرس��يد.در ادامه ش��هربانو اماني 
پيشنهاد بررسي اين موضوع در قالب يك فوريت را ارايه 

داد كه به تصويب رسيد.

   حمل و نقل رايگان براي اقشار خاص
يكي ديگر از دستور جلس��ه هاي روز گذشته شوراي 
شهر طرح الزام ش��هرداري تهران به پيگيري از دولت 
براي تخصيص رديف بودجه به منظور تامين خدمات 
رايگان حمل و نقل عمومي و مراكز فرهنگي عمومي 
به جانبازان زير ۲۵ درصد و كليه رزمندگان، آزادگان، 

همسران و فرزندان آنها بود.
به گزارش »تعادل« محسن پورسيد آقايي معاون حمل 
و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران در جريان بررس��ي 
اين طرح گفت: بس��ياري از خانواده شهدا، جانبازان و 
ايثارگران به ما مراجعه كردند در حالي كه نمي دانستند 
دولت پولي به ما نداده است. ظرف يك سال گذشته و 
در س��ال ۹7 بيش از ۵۵ ميليارد تومان تخفيفاتي كه 
به اقش��ار خاص ارايه مي شد از محل درآمدهاي مترو 
و اتوبوسراني هزينه كرده ايم بدون اينكه محلي براي 
بازپرداخت اين هزينه ها وجود داشته باشد. اين اقدام از 
سوي شورا و شهرداري تهران براي اقشار خاص انجام 
شده است. پورسيدآقايي تاكيد كرد: اگر دولت رديفي 
ب��راي اين موضوع تخصيص ده��د قطعا اين خدمات 
افزايش پيدا مي كن��د و مي توانيم خدمات با كيفيت 

بهتري ارايه كنيم.
محمد عليخاني عضو شوراي اسالمي شهر تهران درباره 
ارايه تخفيف كارت بليت اتوبوس و مترو براي خانواده 
جانبازان زير ۲۵ درصد و كلي��ه رزمندگان، آزادگان، 
همس��ران و فرزندان آنها  گف��ت: در قانون برنامه پنج 
ساله ششم كش��ور مصوب ۱۳۹۶ ماده ۸۸ مي گويد 
دولت موظف است كليه مطالبات معوق خانواده شهدا و 

ايثارگران و آزادگان و جانبازان را بپردازد.در بحث حمل 
و نقل عمومي موظف هستيم كه نسبت به استفاده با 
هزينه كمتر جانبازان و ايثارگران از حمل و نقل عمومي 

رايگان و كم هزينه اقدام كنيم. 
هنوز اين اعتبار از س��وي دولت اختصاص پيدا نكرده 
است و جانبازان و ايثارگران اين موضوع را از شهرداري 
پيگيري مي كنن��د. ه��دف از ارايه طرح اين اس��ت؛ 
شهرداري موظف ش��ود از دولت پيگيري كند كه چرا 

اين موضوع را اختصاص نداده است.

   مطالبات شهرداري از دولت؟
در جريان بررس��ي اين طرح زه��را صدراعظم نوري 
رييس كميسيون س��المت، محيط زيست و خدمات 
شهري شوراي شهر از شهرداري تهران خواست درباره 
ميزان مطالبات شهرداري از دولت گزارشي به صحن 

شورا ارايه دهد.
صدراعظم نوري، در جريان بررس��ي اين طرح گفت: 
پيشنهاد مي دهم ش��هرداري تهران براي تنوير افكار 
عمومي گزارشي درباره مطالبات از دولت در حوزه بافت 
فرسوده، يارانه بليت تاكسي و اتوبوس و ساير خدماتي 
كه به شهروندان خارج از وظايف مديريت شهري داده 
شده اس��ت، ارايه دهد. اين ش��ورا به دليل شفافيت و 
شجاعت هاي فراوان، در جلوگيري از تخلفات، شاهد 
سنگ اندازي هاي زيادي بود و نسبت هاي نارواي زيادي 
به آن داده شد. جا دارد در جهت شفافيت و گزارش به 
مردم، ميزان مطالبات از دولت و خدماتي كه از سوي 
شورا به جانبازان و ايثارگران عزيز داده شده، به صحن 

شورا ارايه شود.

   تخفيف بازديد از موزه نقشه تهران
بررسي جزييات اليحه تعيين بهاي موزه نقشه تهران كه 
روز يكشنبه هفته جاري كليات آن به تصويب رسيده 
بود، دس��تور جلسه ديگر شوراي شهر تهران بود. ابتدا 
محمدجواد حق شناس عضو كميسيون اجتماعي و 
فرهنگي در تش��ريح اين اليحه گفت: در حالي كه در 
ساير كشورهاي دنيا براي حضور درموزه ها بسته هاي 
تشويقي به ويژه براي اقشار آسيب پذير در مكان هاي 
خاص در نظر گرفته شده است، اين امر در موزه نقشه 
تهران حذف شده كه بايد براي خانواده شهدا، جانبازان 
و معلوالن و خبرنگاران اعمال شود. او عنوان كرد كه اين 

مهم براي تمام موزه ها بايد اعمال شود.
در ادامه محم��ود ميرلوحي درمخالفت با اين موضوع 
گفت: با همه احترامي كه براي خانواده شهدا و جانبازان 
و اقشار آسيب پذير قائليم ولي به نظرم بايد بپذيريم نياز 
اس��ت در برخي فعاليت ها رويكرد تامين منابع پايدار 
داشته باشيم . شهرداري تهران اخيرا اعالم كرده ۲00 
موزه در تهران داير خواهد شد آن هم موزه هايي كه نياز 
به كارمند و نگهبان دارد چرا كه وقتي مي بينيم تنديس 
قيصر امين پور، به س��رقت مي رود باي��د براي موزه ها 
نگهبان داشته باشيم لذا اگر خوب تدبير نكنيم و تعيين 
منابع نكنيم دو س��ال ديگر اين ۲00 مركز چيزي جز 
هزينه هاي سرسام آور براي شهرداري نخواهد داشت.

وي ادامه داد: ما باي��د رويكردمان را اصالح كنيم .اين 
اماكن در تهران مي تواند در آينده منبع درآمد پايدار و 
محل رفت و آمد كارشناسان داخلي و خارجي شود لذا 
اگر اين رويكرد نباشد ظرف يكي، دو سال ديگر به خاطر 
بي پولي و بي درآمدي تعطيل خواهد ش��د. نهايتا اين 
پيشنهاد مورد موافقت اكثريت اعضاي شوراي اسالمي 

قرار گرفت و به تصويب رسيد.

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي عنوان كرد

لغو منع فروش اينترنتي پروازهاي اربعين
در حال��ي كه ش��وراي عال��ي ترابري در نشس��ت 
اخير خ��ود به رياس��ت وزي��ر راه و شهرس��ازي از 
ممنوعي��ت ف��روش اينترنت��ي بلي��ت پروازه��اي 
 اربعي��ن در س��ال ج��اري خب��ر داده ب��ود، 
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي گفت: در نشست 
اين انجمن با سازمان هواپيمايي كشوري مقرر شد 
ليست سايت هاي مجاز فروش اينترنتي پروازهاي 

اربعين اعالم شود.
به گزارش مهر، مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو 
با مهر درب��اره بليت پروازهاي اربعي��ن اظهار كرد: 
فروش بليت اي��ن پروازها در تاري��خ ۲0 تا ۳0 مهر 
م��اه به قيمت ۲ ميليون و ۲00 هزار تومان اس��ت و 

اگر خارج از اين قيمت پرداخت شود، تخلف است.
او ادام��ه داد: برخ��ي ش��ركت هاي هواپيماي��ي 
نتوانس��ته اند هنوز پروازهاي اربعي��ن را راه اندازي 
كنند ك��ه علت آن، ي��ا عدم صدور مجوز از س��وي 
سازمان هواپيمايي كشوري بوده يا با فرودگاه نجف 

نتوانسته اند به توافق برسند.
دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي يادآور ش��د: 
ماه��ان و كي��ش اير از روز گذش��ته ف��روش بليت 
پروازهاي اربعين را آغ��از كرده اند ايران اير هم قرار 
اس��ت تا يكي، دو روز آينده با فرودگاه نجف قرارداد 
امض��ا كند كه پروازهاي اربعين اين ش��ركت هم به 

زودي آغاز مي شود.

   افزايش ميزان تقاضاي سفرهاي هوايي اربعين
اس��عدي س��اماني با تاكيد ب��ر اينكه هن��وز مجور 
پروازه��اي فوق العاده صادر نش��ده، گف��ت: تعداد 
پروازه��ا محدود اس��ت؛ س��ال گذش��ته هم فقط 
۱0۸هزار نفر با مس��افرت هوايي به عتبات عاليات 
مش��رف ش��دند كه حدود ۴ درص��د از ۲ ميليون و 
۶00هزار نفري اس��ت كه س��ال گذش��ته در ايام 
اربعين به عراق سفر كردند. دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي با بيان اينكه امسال پيش بيني مي شود 

به دليل حذف رواديد عراق در اي��ام اربعين، تعداد 
زائ��ران اربعين به بي��ش از ۳ ميليون نفر برس��د و 
درنتيجه ميزان تقاضاي سفرهاي هوايي عتبات نيز 
افزايش خواهد يافت، تصريح كرد: بايد بتوانيم اين 
حجم تقاضا را مديريت كنيم از همين رو شركت هاي 
هواپيمايي دفاتر ف��روش بليت هاي اربعين را اعالم 
كرده اند كه در سايت انجمن شركت هاي هواپيمايي 

در دسترس زائران قرار گرفته است.
او ب��ا بيان اينكه بيش��ترين اس��تقبال از بليت هاي 
اربعي��ن، پروازهاي نجف اس��ت گف��ت: ۹۵ درصد 
پروازهاي عتبات عاليات در ايام اربعين به فرودگاه 
نج��ف انجام مي ش��ود و كمتر پروازي ب��ه فرودگاه 

بغداد داريم.

   حل مشكالت ايرالين ها با فرودگاه  نجف
اس��عدي س��اماني درباره برخي اقدام��ات فرودگاه 
نجف در سال گذش��ته كه مشكالتي براي مسافران 
ايران��ي ايجاد ش��ده ب��ود و احتمال تك��رار آن در 
پروازهاي اربعين سال جاري، يادآورشد: امسال خود 
شركت هاي هواپيمايي راسا با فرودگاه نجف مذاكره 
كرده اند ضمن اينكه مديريت فرودگاه هاي عراق از 
زيرمجموعه وزارت حمل و نقل اين كشور خارج و به 
زيرمجموعه نخست وزيري منتقل شده و مديريت 

فرودگاه نجف نيز تغيير كرده است. 
او بيان كرد: در روزهاي اخير همه ش��ركت هايي كه 
برنامه پروازي در ايام اربعين داش��ته اند، مذاكراتي 
با ف��رودگاه نجف داش��ته اند ضمن اينك��ه در اين 
ايام، بازرس��اني از انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي 
و س��ازمان هواپيمايي كش��وري در فرودگاه نجف 

مستقر مي شوند.
اسعدي س��اماني رقم بدهي ايرالين هاي ايراني به 
فرودگاه نج��ف را ۱۵ ميليون دالر عن��وان و اظهار 
ك��رد: برخي از اين بدهي پرداخت ش��ده يا در حال 

پرداخت است.

معاون وزير راه و شهرسازي مطرح كرد

مسكن اقساطي كاركنان معطل زمين دولتي
تير ماه س��ال جاري جزييات طرح مس��كن اقساطي 
كاركنان مشخص و اين طرح به سازمان برنامه ارجاع 
شد، اما به گفته معاون وزيرراه وشهرسازي دستگاه هاي 
دولتي همكاري الزم را با وزارت راه و شهرسازي براي 
اجراي اين طرح ندارند، محم��ود محمودزاده با بيان 
اينكه دس��تگاه هاي دولتي بايد ب��راي توليد و عرضه 
مسكن كاركنان خود زمين معرفي كنند، گفت: به جز 
وزارت دف��اع كه براي احداث ۱00 هزار واحد با وزارت 
راه و شهرسازي تفاهم نامه امضا كرده، وزارتخانه هاي 
آموزش و پرورش و رفاه هم مذاكرات اوليه را براي اين 
موضوع صورت داده اند اما هنوز زميني معرفي نكرده اند.

محمودزاده در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: وزارت راه و 
شهرسازي در راستاي اجراي ماده ۶ قانون ساماندهي 
به شكل جدي آمادگي دارد در صورتي كه دستگاه هاي 
دولت��ي زمين معرفي كنند طرح مس��كن اقس��اطي 
كاركنان را اجرايي كند اما تا امروز به جز وزارت دفاع كه 
زمين معرفي كرده و كارهاي اين وزارتخانه با جديت 
دنبال مي شود هيچ دستگاه دولتي ديگري وارد نشده 
است.  او ادامه داد: البته وزارتخانه هاي آموزش و پرورش 
و رفاه تمايل نشان داده اند و جلساتي را به منظور عرضه 
مسكن اقساطي با مس��ووالن اين دو وزارتخانه برگزار 
كرده ايم اما در حد مذاكرات اوليه است و تاكنون زميني 

معرفي نكرده اند.
محمودزاده افزود: تفاهم نامه اي كه با وزارت دفاع امضا 
ش��ده براي تامين ۱00 هزار واحد مسكوني است كه 
اميدواريم اين طرح با توجه به جلسات منظمي كه در 
اين خصوص برگزار مي شود به عنوان نمونه قابل ارايه، 

شكل عملياتي به خود بگيرد.
متولي اصلي طرح مسكن اقس��اطي كاركنان، دولت 
است و دس��تگاه ها و نهادهاي دولتي متقاضي احداث 
مسكن موظف به تامين زمين براي كاركنان خود در 

اين طرح هستند.
در اين طرح، سازنده، پيمانكار يا انبوه ساز واجد شرايط از 
بخشي خصوصي است كه توسط دستگاه واگذاركننده 

زمين براي احداث پروژه انتخاب مي شود. ويژگي هاي 
اين طرح شامِل تامين هزينه آماده سازي زمين و اخذ 
پروانه از محل آورده اوليه متقاضيان در اقساط ۵ساله 
است. همچنين تامين كل هزينه ساخت توسط شريك 
س��ازنده  و پرداخت قيمت عرصه يا عرصه و اعيان در 
اقساط ۲0 س��اله از ديگر ويژگي هاي اين طرح است. 
اتمام ساخت در اين طرح حداكثر دو سال پيش بيني 

شده است.

   اجاره داري حرفه اي نيازمند اصالح آيين نامه
معاون مس��كن و س��اختمان وزير راه و شهرس��ازي 
همچنين درخصوص برنامه هاي وزارتخانه براي بازار 
اجاره گفت: بحث اجاره داري را در ش��قوق مختلف در 
دس��تور كار قرار داده ايم؛ از جمله اجاره داري حرفه اي 
كه عالوه بر بخش خصوصي، دول��ت هم بتواند براي 

مديريت بازار، ورود كند. 
او ادامه داد: البته در اين برنام��ه، گروه هاي كم درآمد 
مدنظر هس��تند، در اين خصوص طرحي نوشته شده 
اما براي اينك��ه بتوانيم آن را پي��ش ببريم بايد مجوز 
قانوني براي اصالح آيين نامه صادر ش��ود، اجاره داري 
حرفه اي قبال هم در قانون ب��وده اما نتايج مدنظر را به 

دنبال نداشت.
 محم��ودزاده افزود: در طرح هاي قبلي براي ۵ س��ال 
سازنده بايد اجاره مي داد و بعد زمين به او واگذار مي شد. 
اين موضوع نمي توانست در بازار اجاره تعادل ايجاد كند. 
به همين منظور بايد آيين نامه را اصالح كنيم كه اراضي 
براي هميشه در اجاره بماند تا بتوانيم واحد ارزان قيمت 

توليد كنيم.

   برنامه اقدام ملي آغاز شده است
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي ادامه 
داد: در بخش مس��كن چن��د كار عم��ده را بر مبناي 
سياست هاي كلي وزير راه و شهرسازي دنبال مي كنيم. 
در جريان برنامه اقدام ملي توليد و عرضه ۴00 هزار واحد 

مس��كوني، فعاليت هاي اجرايي به تفكيك استان ها و 
شهرها مشخص و آغاز شده است، همچنين جلسات 
هماهنگي بين دس��تگاه هاي مج��ري در وزارت راه و 
شهرسازي كه مي تواند منسجم كننده  برنامه و محرك 

باشد برگزار مي شود.
او اف��زود: از س��وي ديگر تفاهم نامه هاي��ي را از جمله 
تفاهم نامه با بانك مسكن به امضا رسانديم؛ بدين ترتيب 
كس��اني ك��ه در صن��دوق پس ان��داز مس��كن يكم 
س��پرده گذاري مي كنند عالوه بر دريافت تسهيالت 
خري��د مي توانند در س��اخت واح��د نيز ب��ه عنوان 
پيش خريدار مشاركت كنند. اين باعث مي شود قيمت 

تمام شده ساخت و محصول نهايي ارزان تر تمام شود.

   مديريت نوسانات بازار مسكن
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه براي ساماندهي 
صنعت ساختمان در حال انجام كار ريشه اي هستيم، 
گفت: ج��دا از متغيرهايي كه بر صنعت س��اختمان 
تاثير مي گذارد ش��اكله منسجم كننده در اين صنعت 
وجود ندارد. از اين رو، در نظر داريم مشكالت صنعت 

ساختمان را به صورت ريشه اي حل كنيم.
محمودزاده تاكيد كرد: بخش قابل توجهي از افزايش 
قيمت مسكن ناشي از ش��رايط كالن اقتصادي است؛ 
زيرا به هر حال مسكن هم به عنوان يك كاال مثل طال، 
خودرو و ارز خريد و فروش مي شود كه به تالطم هايي 

در اين حوزه مي انجامد. 
او اظهار كرد: اما بخشي از نوس��انات با تعادل عرضه و 
تقاضا قابل مديريت است. كيفيت ساختمان، بيمه يا 
عرضه بر اس��اس نياز بازار، مواردي است كه بايد به آن 
پرداخته شود. در حال حاضر واحدهاي بسياري ساخته 
شده كه خارج از توان متقاضيان است، از اين رو، در اين 
زمينه بايد به بخش خصوصي مسير بدهيم تا بتوانيم 
بازار را ساماندهي كنيم. اين مسائل در كوتاه مدت قابل 
انجام نيست و بايد براي آن برنامه بلندمدت يا ميان مدت 

تدوين شود.
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ايران به اندازه كشور چين 
انرژي مصرف مي كنند

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران گفت: 
در ساختمان هاي ما اتالف انرژي بسيار باالتر از حد 
اس��تانداردهاي جهاني اس��ت به گونه اي كه ميزان 
مصرف ما به اندازه ميزان مصرف انرژي در كشور چين 
با يك ميليارد نفر جمعيت است. به گزارش تسنيم، 
اولين نشست سياست گذاري »چهارمين همايش 
س��اختمان پايدار، مصرف بهينه ان��رژي« با حضور 
عبدالرضا گلپايگاني معاون شهرس��ازي و معماري 
ش��هرداري برگزار شد. گلپايگاني در خصوص نقش 
شهرداري در زمينه ساخت ساختمان هاي پايدار و سبز 
گفت: شهرداري يكي از اركان مهم نظارت بر ساخت 
 و ساز و تهيه نقشه هاي درست ساختماني است. اگر 
اين مراحل با هماهنگي نهادهاي تدوين كننده قوانين 
و ضواب��ط و مقررات و نهادهاي مجري و ناظر صورت 
بگيرد، موفقيت آميز خواهد بود. اين مجموعه ها اگر به 
 صورت پيوسته با هم براي دستيابي به هدف احداث 
س��اختمان هاي پايدار فعاليت كنند، موفقيت آنها 
حتمي است؛ اما اگر به  صورت جدا از هم و منفرد عمل 
كنند، در اي��ن زمينه موفق نخواهيم بود. گلپايگاني 
در ادامه تاكيد كرد: در س��ال هاي گذشته نيز بحث 
صرفه جويي در مصرف ان��رژي، معماري پايدار و نيز 
ساختمان سبز مطرح شد و جستارها و پژوهش هاي 
زيادي در اين زمينه انجام گرفت كه نتايجي هم داشته، 
اما آنچه كه بايد در عمل اتفاق مي افتاد، تاكنون اتفاق 
نيفتاده است. وي با بيان اينكه در ساختمان هاي ما 
اتالف انرژي بسيار باالتر از حد استانداردهاي جهاني 
است، يادآور ش��د: با مقايسه ميزان مصرف انرژي در 
كشورمان با كشورهاي ديگر، مي بينيم ميزان مصرف 
ما به اندازه ميزان مصرف انرژي در كشور چين با يك 
ميليارد نفر جمعيت است بنابراين جا دارد كه همه 
نهادها به ويژه شهرداري به طور جدي روي اين قضيه 
كار كنند. گلپايگاني تاكيد كرد: بايد به سمتي برويم 
كه مصرف انرژي در كشور منطقي شود و سرمايه هاي 
ملي راكمتر اتالف كنيم بر اين اساس مديريت مصرف 
بهينه انرژي در ساختمان ها و صدور شناسنامه انرژي 
در دس��تور كار قرار دارد . وي همچنين در خصوص 
تاثير صدور برچسب انرژي ساختمان در دستيابي به 
ساختمان هاي پايدار گفت: از دهه ۸0 مشوق هايي در 
زمينه بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان ها 
ارايه و استانداردهايي براي ساختمان ها تدوين شد. 
گلپايگاني افزود : بر اساس اين استانداردها، قرار بود 
ساختمان ها برچسب انرژي داشته باشند و مطابق با 
رعايت ضوابط و مقررات، به سازندگان و بهره برداران 
تخفيف داده شود، اما اين امر چندان عملياتي نشد. 
اينكه ش��هرداري به تنهاي��ي وارد اين حوزه ش��ود و 
ساختمان ها را از نظر ميزان مصرف انرژي درجه بندي 

كند، به تنهايي كفايت نمي كند.

اتصال برق، علت اصلي حريق 
در ساختمان هاي تهران

امير س��اعدي داريان، عضو هيات علمي دانشكده 
عمران دانشگاه شهيد بهشتي درباره ايمني سازه ها 
در تهران اظهار داشت: اگر در دهه هاي ۴0، ۵0، ۶0و 
اوايل دهه 70 دغدغه در م��ورد حريق در خصوص 
سيستم هاي ثقلي سازه ها بود و در ادامه دهه 70، ۸0 
و ۹0 چالش در خصوص مقاومت سازه در برابر زلزله 
وجود داشت در دو دهه اول ۱۴00 دغدغه در خصوص 

مقاومت سازه ها در بحث آتش سوزي خواهد بود.
وي در گفت وگو با فارس، اظهار كرد: متاسفانه در كشور 
ما بحث حريق و آتش سوزي تنها معطوف به اطفا آن 
شده است در حالي كه براي مقابله با آتش سوزي بايد 
مقوله هاي ديگر را هم در نظر گرفت كه اتفاق سهم 

بيشتري را به خود اختصاص مي دهند.
ساعدي افزود: علت ش��ايع حريق در شهري مانند 
تهران اتصال برق است. در حريق بازار تبريز و ميدان 
حسن آباد، سيستم برق رساني فرسوده و عدم وجود 
زيرساخت هاي الزم در شبكه برق رساني سبب بروز 
اين آتش سوزي ها شد. اين استاد دانشگاه ادامه داد: 
مردم از خطوط انتقال برق بيش از آنچه كه بايد ولتاژ و 
آمپراژ مي گيرند و نتيجه هم معلوم است. اما در حوزه 
آتش سوزي ما يك مقوله مغفول مانده داريم و آن هم 
فرهنگ سازي در طراحي سازه ها براي مقاومت در برابر 
آتش است. وي اظهار كرد: امروز متاسفانه حساسيت 
ما نسبت به مقوله آتش سوزي معطوف به بحث اطفاي 
حريق است. در صورتي كه در علم روز دنيا ثابت شده 
مبحث اطفاي حريق تنها ۲0 درصد موثر است و آنچه 

اهميت دارد مقاومت ذات سازه در برابر حريق است.
وي افزود: به بياني مي توان گفت پالسكو فرو ريخت نه 
به اين دليل كه آتش نشانان بد كار كردند كه اتفاقا در 
اين حادثه آتش نشانان جانفشاني و ايثار هم كردند، 
بلكه به اين دليل فرو ريخت كه در سه بخش تيم امداد 
و تدابير فعال و غيرفعال همگرايي وجود نداشت. يعني 
در بخش تدابير غيرفعال كه به مقاومت ذات س��ازه 
مربوط مي شد بايد گفت اين سازه براي تحمل در برابر 
آتش طراحي نشده و در سال هاي بعد نيز بهسازي 
هم نش��ده بود. پس پالس��كو در آن شرايط بايد فرو 

مي ريخت حتي اگر در نيويورك و توكيو بود.
عضو هيات علمي دانشكده عمران دانشگاه شهيد 
بهشتي گفت: مهم ترين مساله موجود در بحث حريق 
موضوع فرهنگ سازي در طراحي سازه است كه به 
اعتقاد بنده امروز از زلزله هم مهم تر است. چرا كه در 
شهري مانند تهران هر ۱۶0، ۱70 سال يك بار شاهد 
زلزله مهيب خواهيم بود اما يك ساختمان در عمر 
۴0، ۵0 ساله خود در تهران همواره آبستن رخدادهاي 
آتش سوزي است. به ويژه آنكه در شهري مانند تهران 
انباشت سيستم توزيع گاز شهري را نيز به عنوان يك 

عامل بالقوه در ايجاد حريق داريم.
وي ادامه داد: متاسفانه هنوز مهندسين ما چه در حوزه 
معماري و عمران تعليمات و آموزش هاي تخصصي در 
خصوص طراحي و ايمن سازي سازه در برابر حريق را 
نديده اند. امروزه مقاومت سازه ها در برابر آتش سوزي 
معطوف به سيستم هاي آب فشان و آشكار سازي دود 
شده در حالي كه در دنيا طراحي كاربردي مقاومت 

سازه در برابر آتش به كار گرفته مي شود.
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تحليلگران بازار خودرو در گفت وگو با »تعادل« تشريح كردند

مسير تامين مالي خودروسازان 
تعادل | فرشته فريادرس |

بح��ران مالي خيلي وقت اس��ت ك��ه گريبان صنعت 
خودروسازي كش��ور را گرفته و نفس توليد را در اين 
بخش بند آورده اس��ت. اما پرسش اينجاست كه براي 
عبور از اين بح��ران مالي چه تدبيري بايد اتخاذ كرد و 
چه نسخه يي را مي توان تجويز كرد؟ موضوعي كه در 
اين ميان قابل طرح است اينكه بانك محور بودن تامين 
مالي بنگاه هاي توليدي يكي از چالش هاي جدي نظام 
پولي كشور به ش��مار مي رود، كه راه را براي دستيابي 
به منابع مالي خودروس��ازان س��خت تر كرده است. از 
اين رو، بايد به فكر شيوه هاي نوين تزريق نقدينگي به 
بنگاه ها بود. برهمين اساس، تحليلگران بازار خودرو، 
در گفت وگو با »تعادل« از ضرورت تغيير مسير جذب 
منابع مالي خودروسازان مي گويند. برآيند صحبت هاي 
آنها، بيانگر اين است كه خودروسازان بايد از سوي دولت 
مورد حمايت قرار بگيرند، ام��ا اولين نكته مهم مورد 
تاكيد آنها اين است كه اين نوع حمايت هاي مالي بايد 
مش��روط و در مقابل ارايه برنامه از سوي شركت هاي 
خودروساز باشد. البته اين حمايت هاي دولت نبايد به 
معناي دخالت كردن در امور خودروسازان تلقي گردد. 
نكته ديگر از منظر آنها اينكه شركت هاي خودروساز 
مسيرهاي جديد جذب سرمايه را كشف و شناسايي 
كرده و از اين طريق اقدام به تامين نقدينگي كنند. در 
اين ميان تحليلگران بازار خودرو، مسيرهاي جديدي 
را براي تامين مالي بنگاه معرفي مي كنند. به گفته آنها، 
عالوه تامين نقدينگي از طريق » ش��بكه بانكي و بازار 
سرمايه«، بهره گيري از »ال سي بانكي«، »يوزانس«، 
»جذب س��رمايه خارجي«، »فاينانس مالي از طريق 
بانك هاي داخلي يا موسسات مالي« از ديگر روش هاي 

تامين مالي بنگاه ها به شمار مي رود.

    چالشي به نام تامين نقدينگي 
»بازار سرمايه و ش��بكه بانكي« دو بازار مهم و رسمي 
به منظ��ور تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي به ش��مار 
مي روند، كه براساس گزارش هاي بانك مركزي، بخش 
غالب تأمين مالي در اقتصاد ايران )بيش از 80 درصد( 
از طريق نظ��ام بانكي صورت مي گيرد. بازار س��رمايه 
سازوكار ديگر تامين مالي است كه در آن دولت و بنگاه ها 
با انتشار اوراق بهادار به تجهيز منابع مالي اقدام مي كنند 
و نيازهاي مالي و س��رمايه اي خود را تامين مي كنند. 
اما همين مس��يرها براي دس��تيابي بنگاه ها از جمله 
شركت هاي خودروساز داخلي به پول جديد براي تامين 
منابع مورد نيازش��ان كفايت مي كند؟ صاحبنظران 
چه نظر يا پيش��نهادي در اين زمينه دارند؟ در همين 
حال، حسن كريمي سنجري كارشناس خودرويي، در 

پاسخ به اين پرسش ها و با اشاره به اهميت اين دو روش 
تامين مالي بنگاه ها از طريق »بانك ها و بازار سرمايه« 
به »تعادل« مي گويد: موضوعي كه البته در اين زمينه 
مطرح اس��ت اينكه توليدكنن��دگان ايراني بانك ها را 
مهم ترين بخش تامين منابع مالي خ��ود مي دانند و 
بار سنگين ش��ارژ مالي در ايران بر دوش بانك ها قرار 

گرفته است.
 او با تاكيد بر اينكه اكثر بنگاه هاي بزرگ در بازار سرمايه 
حضور ندارند؛ عنوان مي كن��د: در اقتصاد ايران حجم 
تأمين مالي بنگاه ها از مس��ير بازار سرمايه در مقايسه 
با اخذ تسهيالت از شبكه بانكي بسيار ناچيز است و در 
واقع از اين ظرفيت مهم استفاده نمي شود، كه اين امر 
نشان مي دهد چالش هايي در مسير تأمين مالي از طريق 
انتشار صكوك در بازار سرمايه وجود دارد. سنجري در 
عين حال با بيان اينكه روش هاي متعددي براي تامين 
س��رمايه بنگاه ها وجود دارد، اين نكت��ه را نيز متذكر 
مي شود كه برخورداري از اين روش ها در برخي شرايط 

نظير تحريم چندان امكان پذير نيست. 
بنابه اظهارات او، بهره گيري از »ال س��ي بانكي« براي 
تامين يا حفظ س��رمايه در خريد مواد اوليه و قطعات 

منفصله خارجي و حمايت بانكي در خريدهاي خارجي 
به شكل »يوزانس« از ديگر روش هاي تامين سرمايه 
در خريدهاي خارجي براي ش��ركت هاي خودروساز 

به شمار مي رود. 
از ديگر روش هاي جذب نقدينگي در خودروس��ازي 
از نگاه اين تحليلگر بازار خ��ودرو، » فاينانس مالي« از 
طريق بانك هاي داخلي يا موسسات مالي است كه در 
مقابل دريافت اعتبار، بايد تعهداتي را بدهند كه به آن 
عمل كنند. البته از آنجاي��ي كه اين روش هاي تامين 
مالي، توام با ريسك است، هيچگاه خودروسازان حاضر 
نبودند، ريس��ك جذب سرمايه را بپذيرند و همواره به 
دنبال ساده ترين روش كه همان اخذ تسهيالت بانكي 

است، بودند. 
سنجري در اينجا به ذكري مثالي مي پردازد و مي گويد: 
شركت خودروسازي مانند بنز براي تامين منابع مالي 
خود، توجه يك كنسرسيوم مالي متشكل از چند بانك 
بين المللي را جلب كرده و مبالغ بااليي را براي تامين 
نقدينگي خود از اين طريق جذب كرده است. البته در 
برابر دريافت اين اعتبار مالي كه س��ود كمي هم دارد، 
تعهداتي را داده كه از عهده آن برآمده است. برهمين 

اساس، اينگونه نيس��ت كه دولت آلمان بدون حساب 
وكتاب به اين شركت خودروساز نقدينگي تزريق كند و 
دنبال هم نكند كه اين منابع مالي كجا رفته وصرف چه 

كاري شده است؟ 
اين تحليلگر بازار خودرو در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود، ج��ذب س��رمايه هاي خارجي را يك��ي ديگر از 
روش هاي تامين مالي بنگاه ها مي داند و بيان مي كند: 
البته با توجه به اينكه اكنون در شرايط تحريم قرار داريم، 
استفاده از روش هاي مذكور تقريبا امكان پذير نيست. 

    حمايت هاي مالي مشروط باشد
در اين ميان اما موضوعي كه مورد اشاره اين كارشناس 
خودرويي قرار مي گيرد، اين اس��ت كه خودروسازان، 
منابع مالي دريافتي از بانك ها را دقيقا صرف چه كاري 

مي كنند؟
 او مي گوي��د: اينكه خودروس��ازان از س��وي دولت يا 
بانك ها م��ورد حمايت مالي قرار بگيرند، اش��كالي بر 
آن وارد نيس��ت؛ اما اين پرس��ش بايد مط��رح و مورد 
بررسي قرار گيرد كه چرا خودروسازان در اين سال ها 
با وجود دريافت منابع مالي ارزان قيمت، زيان انباشته 

خودروسازان افزايش يافته است؟ از سوي ديگر، با وجود 
عدم بهبود كيفيت خودروها، چ��را قيمت ها در حال 
افزايش اس��ت؟ با اين حال نبايد اين موضوع مهم را از 
نظر دور داشت كه تحريم ها كمر خودروسازي كشور را 
شكانده است و بايد خودروسازان مورد حمايت مالي قرار 
بگيرند. اما حمايت هاي مالي بايد مشروط به ارايه برنامه 
باشد. به عبارتي بايد از خودروسازان خواسته شود كه 
بابت پولي كه دريافت مي كنند، قرار است چقدر كيفيت 
محصوالتشان را افزايش دهند؟ يا اينكه به چند درصد 

تعهدات خود عمل خواهند كرد؟ 
او همچنين در ادامه با اش��اره به اينكه در حال حاضر 
باتوجه به ش��رايط مالي بانك ها و موسسات اعتباري، 
تسهيالت دهي به بنگاه ها با دشواري صورت مي گيرد، 
عنوان مي كند: تقاضاي بنگاه ها نيز به واسطه افزايش 
هزينه هاي ناش��ي از افزايش نرخ ارز و افزايش س��طح 
قيمت ها به ويژه براي تامين سرمايه در گردش افزايش 

يافته است. 
در اين شرايط تامين مالي از طريق انتشار صكوك در 
بازار سرمايه مي تواند س��ازوكاري مناسب تري براي 

تامين مالي بنگاه ها محسوب شود.
برآيند صحبت هاي اين تحليلگر بازار خودرو نشان از 
دو مطلب مهم دارد؛ نخست اينكه دولت بابت حمايتي 
كه به خودروسازان ارايه مي دهد، از آنها برنامه بخواهد 
كه البته اين موض��وع به معناي دخالت كردن در امور 

خودروسازان نيست.
 نكته دوم اينكه ش��ركت هاي خودروساز مسيرهاي 
جديد جذب سرمايه را كشف و شناسايي كرده و از اين 

طريق اقدام به تامين نقدينگي كنند. 
از س��وي ديگر، فربد زاوه كارش��ناس بازار خودرو، هم 
درباره روش ه��اي تامين مالي بنگاه ه��ا به »تعادل« 
مي گويد: تا زماني ك��ه دولت و بانك مركزي مديريت 
تأمين را واگذار نكنند، آشفتگي حاكم بر بازار خودرو 

همچنان ادامه خواهد داشت. 
او در همي��ن ح��ال يك��ي از روش ه��اي تامين مالي 
خودروسازان را اتكا به منابع مالي بانك ها مي داند. زاوه 
در عين حال اين نكته را نيز متذكر مي شود كه اتكا به 
منابع مالي مردم نيز مضر است، اما به هر شكل، وظيفه 
نظام بانكي تامين مالي شركت ها است اما اشكال آن كار 
جايي است كه دولت، در نحوه مديريت اين شركت ها 
دخالت مي كند، به جاي اينكه نقش رگوالتوري داشته 
باش��د، نقش مديريتي را برعهده گرفته است. البته او 
تاكيد مي كند: چنانچه ورود به بازار س��رمايه در قالب 
واگذاري سهام باشد، روش خوبي براي جذب سرمايه 
خودروسازان خواهد بود؛ چراكه شركت هاي بين المللي 

به صورت گسترده از اين طريق بهره مي برند. 

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد

جزئياتی از فساد در واردات موبايل

لزوم لغو معافيت ماليات بر ارزش افزوده مناطق آزاد

تغيير اخذ حقوق دولتی يکسان از معادن 
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، جزئياتی از 
ارسال پيامک هشدار نسبت به سوءاستفاده از اطالعات 
مس��افری برای 37 هزار تلفن همراه و پيگيری های 

بعدی برای برخورد با متخلفان را تشريح کرد.
حميدرضا دهقانی نيا در گفت وگو با تس��نيم، درباره 
آخرين وضعيت بيش از 30 هزار تلفن همراه غيرفعال 
ش��ده که به ص��ورت غيرقانونی و با سوءاس��تفاده از 
اطالعات مس��افری، رجيستر شده بودند، اظهار کرد: 
اكنون هيچي��ک از اي��ن موبايل ها هن��وز غيرفعال 
نشده اند، بلکه پيامک هشداری از سوی سامانه همتا 
برای دارندگان آن ها ارسال شده و در آن هشدار داده 
شده اس��ت که ثبت آن ها با سوءاستفاده از اطالعات 
مسافری صورت گرفته و مالکان اين تلفن های همراه 
در فرصت داده شده بايد اسناد خود را در ارتباط با اين 
موضوع ارائه دهند. او گفت: بر اس��اس پيامک ارسال 
شده، اگر اسناد دارندگان اين تلفن های همراه بتواند 
قانونی بودن فرايند رجيستر ش��دن اين موبايل ها را 
اثبات کند و نش��ان دهد که دارندگان آن ها مسافران 
واقعی بوده اند که مشکلی نيست ولی اگر قانونی بودن 
فرايند رجيستر شدن اين موبايل ها احراز نشود، قطعًا 
بر اس��اس قانون، گوشی ها قاچاق محسوب شده و در 
نتيجه يا مسدود می شوند يا فرايند قانونی برای آن ها 

اجرايی خواهد شد.
س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز عنوان 
كرد: ارس��ال پيامک به موبايل هايی که مشکوک به 
سوءاس��تفاده از اطالعات مس��افران برای رجيستر 
کردن موبايل ه��ای قاچ��اق بودند نش��ان داد که از 
37 ه��زار گوش��ی موبايلی که اين پيامک برايش��ان 
ارسال شده، تنها 7000 گوش��ی تلفن همراه روشن 

و در حال اس��تفاده ب��وده و احتم��ااًل دارندگان آن ها 
مصرف کنن��دگان بوده ان��د و حدود 30 ه��زار تلفن 
همراه خاموش بوده و اين يعنی قاعدتًا اين موبايل ها 
به احتمال زياد در دس��ت مصرف کنن��ده واقعی قرار 
ندارند. او با تاکيد بر ضرورت برخورد با هرگونه تخلف 
و سوءاستفاده از قانون اظهار كرد: متاسفانه در ماجرای 
سوءاستفاده از اطالعات مسافران برای رجيستر کردن 
گوشی های قاچاق، در بخش های ديگری هم اقدامات 
غيرقانونی انجام ش��ده اس��ت و آخرين حلقه زنجير، 

موضوع رجيستری بوده است.
دهقانی نيا عنوان کرد: اولي��ن تخلف در اين زنجيره، 
خريد اطالعات افراِد غير، ب��وده که کامال غيرقانونی 
است و بعد از آن هم خريد غيرقانونی سيم کارت از دفاتر 

فروش اپراتورها با اس��تفاده از اطالعات هويتی افراد 
ديگر و حتی سوء استفاده از اين اطالعات و وارد کردن 
اطالعات کذب در س��امانه گمرک؛ لذا در اين ماجرا، 
تنها تخلف، تخلف در موضوع رجيستری نبوده است. 
او در پاسخ به اين سوال که آيا با اين تخلفات برخوردی 
صورت گرفته ش��ده يا نه، گفت: در اين ماجرا با 200 
دفتر فروش سيم کارت، توسط دستگاه های مربوطه 
برخورد ش��د و فعاليت آن ها تعليق شد و قطعًا بايد با 
همه متخلفان برخورد قانونی و الزم انجام شود. به گفته 
دهقانی نيا، در پيامک های صادر شده برای دارندگان 
اين موبايل ها، فرصتی يک ماهه برای عرضه مدارک 
مثبته مبنی بر قانونی بودن رجيستری مسافری در نظر 

گرفته شده است.

يک کارشناس اقتصادی گفت: زيرساخت ماليات برارزش 
افزوده پايانه های فروش��گاهی است و تا زمان اجرای آن 
نمی توان اميدی به بهبود اجرای ماليات بر ارزش افزوده 

داشت.
وحيد عزي��زی در گفت وگو با مهر در مورد اليحه اصالح 
ماليات بر ارزش افزوده، اظهار كرد: مهم ترين نکته در مورد 
ماليات بر ارزش افزده اين اس��ت که اين ماليات طی ۱۱ 
سال گذشته بدون ايجاد زيرساخت و به صورت آزمايشی 
اجرا شد؛  متاسفانه هر سال هم دولت نياز داشت که درآمد 
اين بخش افزايش يابد که همين مساله موجب شد قانون 
ماليات بر ارزش افزوده به صورت نامناسب و ضربه زننده به 
توليد اجرا شود. او افزود: اكنون عمده بار ماليات بر ارزش 
افزوده به جای اين که روی دوش مصرف کننده باش��د، 
روی دوش توليدکننده اس��ت؛ اثر منفی بس��يار زيادی 
هم روی توليد دارد زيرا مالياتی اس��ت که از کل فروش 

گرفته می شود. اين کارشناس اقتصادی با اشاره به تعلل 
مجلس در تصويب نهايی اصالح قانون ماليات بر ارزش 
افزوده، تصريح کرد: در مجلس فعلی بيش��تر طرح ها به 
سرنوش��ت ماليات بر ارزش افزوده دچار شدند و فرآيند 
طوالنی را طی کردند؛  او افزود: با توجه به اينکه تخصيص 
درآمد ماليات بر ارزش افزوده ذی نفعان متعددی داشت 
باعث ش��د که اليحه يکی دوبار به کميسيون برگردد و 
مجلس در تصويب نهايی دچار تعلل شود. عزيزی با اشاره 
به اليحه پايانه های فروشگاهی و سامانه موديان، گفت: 
اليحه پايانه های فروش��گاهی و س��امانه موديان قانون 
خوبی است و کمک می کند تا بار ماليات بر ارزش افزوده 
از دوش توليدکننده برداش��ته ش��ود و زنجيره هم قطع 
نش��ود؛ اما نکته اين اس��ت که اجرای اين قانون دو سال 
طول می کشد چراکه هنوز در رفت و برگشت مجلس و 
شورای نگهبان است. در واقع در سده ۱۴00 بايد منتظر 

اجرای اين قانون باش��يم. او تصريح ک��رد: اجرای قانون 
ماليات برارزش افزوده به تنهايی نمی تواند کارساز باشد و 
تا زمانی که اليحه پايانه های فروشگاهی تبديل به قانون 
نشده و به مرحله اجرا نرسد، قانون اصالح شده ماليات بر 
ارزش افزوده نمی تواند بار مالياتی را از روی توليد بردارد. 
اين کارشناس اقتصادی يادآور شد: پايانه های فروشگاهی 
کمک می کند که ماليات بر ارزش افزوده از مصرف کننده 
و حلقه نهايی نيز اخذ شود و به اين ترتيب فشار وارده بر 
توليد  کاهش می يابد. او گفت: بنابراين با توجه به اينکه 
اجرای اليحه پايانه های فروش��گاهی تا دو سال آينده به 
طول خواهد کشيد پيشنهاد می شود تا زمان پياده سازی 
اين اليحه،  نرخ ماليات بر ارزش افزوده کاهش يابد. درواقع 
بهتر است زمان ايجاد زيرساخت های مربوط به پايانه های 
فروش��گاهی، نرخ ماليات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به 

۵درصد کاهش يابد تا توليد بتواند نفس بکشد.

معاون وزير صنعت، معدن وتجارت اعالم کرد: پيش بينی 
می شود تا پايان امسال موضوع اخذ يکسان حقوق دولتی 
از معادن تغيير کن��د و از هر معدن حقوق دولتی مربوط 
به خود اخذ ش��ود؛ برخالف رويه حاضر که يکسان است. 
جعفر سرقينی در گفت وگو با ايرنا اضافه کرد: شورای عالی 
معادن از سازمان نظام مهندسی معدن ايران خواسته است 
تا چارچوبی در ارتباط با شيوه اخذ حقوق دولتی معادن 
مشخص س��ازد و سازمان ياد ش��ده کاری جدی در اين 
ارتباط انجام داده اس��ت. به گفته او، بررسی های سازمان 
نظام مهندسی معدن در اختيار شورای عالی معادن قرار 
گرفته و قرار است در قالب طرح و برنامه ای منسجم و نرم 
افزار کاربردی مورد استفاده قرار گيرد و هر معدن حقوق 
دولتی خود را پرداخت کند. سرقينی افزود: امکان دارد در 

يک شهرستان )منطقه( يک ماده معدنی استخراج شود، 
اما حق��وق دولتی مربوطه متفاوت باش��د و اين موضوع 
انتظار می رود تا پايان امسال نهايی و از سال آينده شکل 
اجرايی به خود گيرد. او پيرامون مشکل معارضين در روند 
بهره برداری از معادن گفت: منابع طبيعی، جنگل ها و ... 
متعلق به دولت است و پديده معارضين در واقع يک جو 
روانی است که دولت ها با آن روبرو شده اند و انتظار می رود 
بهره برداران معادن و مکتشفين با روستائيان تعامل داشته 
باشند. معاون امور معادن وصنايع معدنی وزارت صمت 
يادآور شد: بهره برداران معادن الزم است در اين زمينه از 
جوانان و نيروی کار روستاها بهره بگيرند و شرايط کار در 
ايران بگونه ای است که بايد نيروی محلی برای جذب در 

اولويت قرار گيرد.
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برنامه ريزي براي افزايش
2 برابري سرمايه صندوق

ايلنا| مديرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: 
از آنجا كه سرمايه صندوق ريالي بود به مروز زمان از 
ميزان آن كاسته شد، در حالي كه 2 سال پيش سرمايه 
ما نزديك به 300 ميليون دالر بود؛ اما اكنون به ۱00 
ميليون دالر رسيده است. در حالي كه سرمايه ثبتي 
همتاي ما در تركيه 2 ميليارد و در عربستان ۴ ميليارد 
دالر اس��ت. افروز بهرامي درباره افزايش سرمايه اين 
صندوق افزود: متاس��فانه ميزان سرمايه صندوق به 
صورت ريالي تعيين ش��ده در حالي كه تعهدات ما 
همگي ارزي اس��ت و بطور كل��ي در بحث صادرات 
هميشه ارزهاي خارجي مطرح مي شود. او ادامه داد: با 
بخشنامه جديد بانك مركزي ديگر صادرات به عراق 
و افغانس��تان كه تا پيش از اين ريالي بود به صورت 
ارزي منظور مي شود و ما نيز به عنوان يك بيمه گذار 
و پوشش دهنده ريسك تعهد ارزي مي  دهيم. بهرامي 
تصريح كرد: نكته قابل توجه اين است كه ما با وجود 
اين محدوديت منابع توانستيم سال گذشته در بين 
كش��ورهاي اس��المي رتبه اول را در بحث پوشش 
ريسك صادرات غيرنفتي به دست آوريم. او با اشاره 
به تحريم هاي اعمال ش��ده عليه كشورمان و نقش 
اين صندوق در اين برهه زماني عنوان كرد: صادرات 
مهم ترين راه مبارزه با تحريم ها است و با اين ميزان 
سرمايه صندوق نمي توان از صادرات كشور حمايت 
كرد. در حالي كه صندوق ضمانت صادرات فعال نقش 
اصل��ي را در بحث تبادالت مالي ص��ادرات به عهده 
دارد اما س��رمايه آن 0.3 درص��د صادرات غيرنفتي 

كشور است. 

 تجهيزات پزشكي
توليد داخلي مي شوند

ش�اتا| مديركل دفتر صنعت ب��رق و الكترونيك 
وزارت صنعت، معدن و تجارت از گردش مالي2 و نيم 
ميليارد دالري در تجهيزات پزشكي خبر داد و گفت: 
يكي از حوزه هاي بسيار مهم در توليد، توجه به توليد 
تجهيزات پزشكي در داخل كشور است. كيوان گردان 
عنوان كرد: براساس سياس��ت هايي كه در معاونت 
صنايع اتخاذ شده است و در راستاي حمايت از توليد 
داخل، دفتر صنايع برق و الكترونيك به عنوان يك 
دستوالعمل به دنبال شناسايي سرشاخه هاي اصلي 
در اين حوزه اس��ت تا با اطالعاتي كه از رصد و پايش 
اين حوزه ها به دس��ت مي آيد؛ سرشاخه هاي اصلي 
كه ارزبري بيشتري دارند مشخص شوند و به تناسب 
آن توانايي هاي تولي��د در آن حوزه هم رصد و پايش 
ش��ود. او ادامه داد: براساس بررسي هاي كارشناسي 
انجام شده، گردش مالي در حوزه تجهيزات پزشكي 
در طول يكسال مالي آن بيش از 2 و نيم ميليارد دالر 
بوده است. با توجه به رقم به دست آمده و سهمي كه 
اين حوزه به خود اختصاص داده است، توجه ويژه به 
آن در جهت حماي��ت از رونق توليد يكي از مباحث 
مورد تاكيد و مهم اس��ت. گردان توضيح داد: حوزه 
تجهيزات پزشكي ارزبري زيادي دارد چرا كه بسياري 
از تجهيزات از مبادي مختلف به كشور وارد مي شود 
از س��وي ديگر با توانمندي هايي كه در داخل وجود 
دارد امكان توليد داخلي اين محصوالت نيز در كشور 
وجود دارد. او با اشاره به سياست هاي وزارت صمت در 
زمينه حمايت از توليد داخل بيان كرد: حمايت از توليد 
داخلي محصوالتي كه دانش آنها در كشور وجود دارد 
و در زمينه علمي دانشگاه ها توانسته اند در حوزه هاي 
مختلف به دستاوردهايي برسند، جز سياست هاي 
حمايتي وزارت صنعت، معدن و تجارت در توجه به 

رونق توليد و نهضت ساخت داخل خواهد بود.

بي توجهي به آيين نامه مجلس 
در تصويب وزارت بازرگاني

فارس| عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس 
درباره تصويب طرح تشكيل وزارت بازرگاني گفت: 
طبق آيين نامه داخلي مجلس تصويب اين طرح به 
دوسوم آرا نمايندگان نياز داشت كه متاسفانه رييس 
مجلس به آن توجهي نكرد. محمد حسين فرهنگي 
درباره تصوي��ب طرح تش��كيل وزارت بازرگاني در 
مجلس عنوان كرد: طبق آيين نامه داخلي مجلس 
تصويب اين طرح به دو سوم آرا نمايندگان نياز داشت 
كه متاسفانه رييس مجلس به آن توجهي نكرد. او ادامه 
داد: هم كليات طرح و هم ماده هاي آن بايد با دوسوم 
آرا تصويب مي شد كه به داليل نامعلومي هيات رييسه 
مجلس آن را نپذيرفت. اين تصميم عواقب خوبي براي 
كشور نخواهد داشت. تشكيل وزارت بازرگاني، كشور 
را ۱0 سال به عقب بر مي گرداند و نوعي بازگشت به 
عقب محسوب مي شود. فرهنگي درباره تبعات تشكيل 
وزارت بازرگاني در كش��ور گفت: با تش��كيل وزارت 
بازرگاني جريان واردات كاال افزايش خواهد يافت و 
خودكفايي كشور در توليد محصوالت استراتژيكي 

همچون گندم تحت الشعاع قرار مي گيرد.



15 جهان

پاي استراليا هم به جنجال سياست داخلي امريكا باز شد

تخليه پارلمان به دليل باال گرفتن درگيري ها

سنااستيضاحترامپرابررسيميكند

معترضان: براي آينده هنگ كنگ به سوگ  نشسته ايم 

گروه جهان| 
در ش��رايطي كه هر روز بر دامنه بحران اوكراين و نقش 
اين كش��ور در سياس��ت داخلي امريكا افزوده مي شود  
و كار به بررس��ي اس��تيضاح رييس جمهوري كشيده، 
نيويورك تايمز از تماس تلفني ديگر دونالد ترامپ خبر 
داده است؛ اين بار با نخست وزير استراليا. از سوي ديگر 
ميچ مك كانل رهبر جمهوري خواه اكثريت سنا، گفته 
تحت مقررات س��نا، اگر مجلس نماين��دگان اقدام به 
استيضاح كند، اين رويه را پيش مي برد. در گزارش اخير 
نيويورك تايمز به نق��ل از دو منبع آگاه آمده كه ترامپ 
از دولت اس��تراليا خواس��ته بود تا به او در يافتن منشأ 
تحقيقات رابرت مولر بازپرس ويژه پرونده دخالت روسيه 
در انتخابات امريكا، نيويورك تايمز نوشته ترامپ قصد 
داشته تا تحقيق رابرت مولر را با كمك استراليا بي اعتبار 
كند. از سوي ديگر رويترز هم گزارش داده دولت استراليا 
با ارس��ال نامه اي به ويليام بار وزير دادگستري امريكا، 
پيشنهاد كمك به دولت ترامپ را مطرح كرده بود. بنا به 
همين گزارش يك منبع آگاه كه نخواست نامش فاش 
ش��ود گفته ترامپ در ماه سپتامبر با اسكات موريسون 

نخست وزير استراليا، تلفني گفت وگو كرده بود.
اين گزارش ها در حالي منتش��ر مي ش��ود كه مجلس 
نمايندگان امريكا تحقيقات اوليه براي استيضاح دونالد 
ترامپ را به دلي��ل محتواي مكالمه اش ب��ا وولوديمير 
زلسنكي، رييس جمهوري اوكراين آغاز كرده است. در 
اين ميان در تازه ترين اظهارنظر سناتور ميچ مك كانل 
رهبر جمهوري خواه اكثريت سنا، گفته: »تحت مقررات 
سنا، اگر مجلس نمايندگان اقدام به استيضاح كند، ما اين 

رويه را پيش مي بريم و طبق مقررات عمل مي كنيم.«
متن مكالمه رهبران امريكا و اوكراين نشان مي دهد كه 
دونالد ترامپ از وولوديمير زلنسكي خواسته بود كه در 
مورد جو بايدن و پسرش تحققي كند. جو بايدن كه معاون 
باراك اوباما در دوران رياست جمهوري او بود اكنون يكي 
از نامزدهاي پيشتاز حزب دموكرات براي رقابت با دونالد 
ترامپ در سال انتخابات رياست جمهوري ۲۰۲۰ است.

رييس جمهوري امريكا ۲4 ماه مي اعالم كرد كه در مورد 
منشأ تحقيقات پليس فدرال امريكا در پرونده دخالت 
روسيه در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱۶ امريكا 
تحقيق خواهد كرد. جو هاكي، سفير استراليا در امريكا 
تنها چهار روز بعد، در نامه اي به ويليام بار اعالم كرد كه 
كانبرا آماده است تا به واشنگتن در اين امر كمك كند. 

تحقيقات رابرت مولر به دنبال انتشار گزارش هايي آغاز 
شد كه بر اساس آن جورج پاپادوپولوس از اعضاي كارزار 
انتخاباتي ترامپ در ۲۰۱۶ به الكساندر داونر، وزير خارجه 
سابق استراليا گفته بود كه روسيه اطالعاتي در اختيار 
دارد كه مي تواند در جريان كارزار انتخاباتي عليه هيالري 
كلينتون، رقيب دموكرات دونالد ترامپ استفاده شود. 

الكس��اندر داون��ر جزيي��ات مكالم��ه خود ب��ا جورج 
پاپادوپولوس را در اختيار پليس فدرال امريكا گذاشت. 
اين در حالي است كه جورج پاپادوپولوس اطالعات ارايه 
شده از سوي وزير خارجه سابق استراليا را رد كرده است. 

  احضار جولياني و تهديد افشاگر 
در همي��ن ح��ال رودي جولياني وكي��ل ترامپ، براي 
تحويل اسناد و مدارك مربوط به فايل صوتي گفت وگوي 
ميان روساي جمهوري اياالت متحده امريكا و اوكراين 

به كميته تحقيق كنگ��ره فرا خوانده ش��د. به گزارش 
ان بي سي، آدام ش��يف رييس كميته اطالعات، اليوت 
انگل رييس كميته روابط خارج��ي، و اليجاه كامينگز 
رييس كميته نظارت مجلس نمايندگان اياالت متحده، 
با ارسال نامه اي به جولياني از او خواسته اند تا اسناد مربوط 
به اين تحقيقات را تا روز ۱۵ اكتبر به آنها تحويل دهد. در 
اين نامه آمده: »تبعيت نكردن شما از احضاريه بنا به هر 
دليلي از جمله دستور رييس جمهور يا كاخ سفيد مصداق 
مانع تراشي در تحقيقات استيضاح مجلس نمايندگان 
به شمار مي رود و ممكن است به عنوان ادله مغاير عليه 
شما يا رييس جمهوراستفاده ش��ود.« اين نمايندگان 
مي گوين��د وكيل ترامپ در چن��د مصاحبه اخير خود 
نشان داده كه از دادستاني اوكراين براي تحقيق درباره 
جو بايدن درخواست كرده است. بر اساس اطالعات فاش 
شده، ترامپ در تماس تلفني با زلنسكس كه ۲۵ جوالي 

صورت گرفته ۸ بار به او گفته با رودي جولياني براي انجام 
اين تحقيق همكاري كند. همزمان با اين احضار، وكالي 
فرد افش��اگري كه گفته مي ش��ود منبع درز اطالعات 
مربوط به گفت وگوي جنجالي ميان ترامپ و زلنسكي 
بوده، نسبت به امنيت موكلشان ابراز نگراني كرده اند. فرد 
افشاگر كه گفته مي شود از كاركنان سازمان سيا است، 
قرار اس��ت براي توضيح درباره اي��ن پرونده در مجلس 
نمايندگان حاضر ش��ود. نگراني وكالي اين ش��هروند 
امريكايي پس از توييت هاي تهديدآميز ترامپ و تالش 

كاخ سفيد براي شناسايي او ابراز مي شود. 

  حمايت افكار عمومي از استيضاح
دامنه جنجال سياسي در امريكا در شرايطي گسترده تر 
شده كه نظرسنجي ها نش��ان مي دهند حمايت مردم 
امريكا از اس��تيضاح ترامپ رو به افزايش است و حدود 

نيمي از امريكايي ها از چنين اقدامي حمايت مي كنند.
واشنگتن پست نوش��ته، نتايج نظرس��نجي دانشگاه 
كوينيپياك نش��ان مي دهد كه حمايت مردم امريكا از 
اس��تيضاح ترامپ و بركناري او از رياس��ت جمهوري از 
۳۷ درصد در هفته گذشته به 4۷ درصد در هفته جاري 
رسيده اس��ت. اين در حالي است كه دقيقا 4۷ درصد از 

مردم نيز با استيضاح ترامپ مخالف هستند.
نتايج نظرسنجي شبكه س��ي ان ان هم نشان مي دهد 
كه 4۷ درصد از بزرگس��االن امريكا از استيضاح ترامپ 
حمايت مي كنند. اين نتايج نشان دهنده رشدي شش 
درصدي نسبت به نظرسنجي گذشته سي ان ان درباره 
استيضاح ترامپ است. نظرسنجي ديگري كه چند روز 
پيش از سوي موسسه »يوگاو« و براي رسانه سي بي اس 
نيوز انجام شده نشان داده است، ۵۵ درصد از امريكايي ها 
از مساله تحقيقات براي استيضاح دونالد ترامپ حمايت 
مي كنن��د. ۳۵ درصد از آنها گفته اند كه ش��ديدا با اين 
تحقيقات براي استيضاح موافقند و ۲۰ درصد گفته اند 
كه تا حدي با چنين اقدامي موافقند. در اين ميان، 4۵ 
درصد از پاسخگويان گفته اند، با تصميم دموكرات هاي 
كنگره براي آغاز تحقيقات براي استيضاح ترامپ مخالف 
هستند. تعداد مس��تقل هاي حامي استيضاح ترامپ 
نيز تقريبا دو برابر ش��ده و به 4۱ درصد رس��يده است. 
اس��تيضاح معموال بايد از طرف كميته قضايي يا هيات 
ديگري به صالح ديد مجلس نمايندگان مطرح ش��ود. 
پس از آن مجلس نمايندگان مي تواند رس��ما تقاضاي 
استيضاح كند. تقاضاي استيضاح بايد به تاييد نيمي از 
اعضاي مجلس نمايندگان برسد تا رسميت پيدا كند و 
به اين ترتيب روند استيضاح آغاز مي شود. در اين صورت 
مجلس نمايندگان، كه در ح��ال حاضر اكثريت آن در 
دست دموكرات هاست، به عنوان »مدعي العموم«، نقش 

»دادستان« را ايفا مي كند.
رييس جمهوري امريكا مي تواند وكالي شخصي خودش 
را داشته باش��د و از خود در كنگره دفاع مي كند. در اين 
ميان، مجلس سناست كه نقش »قاضي« را ايفا مي كند 
و قدرت نهايي و راي آخر را دارد. اگر دو س��وم كل سنا، 
در صورت آغاز و فرجام يافتن فرايند، راي به عدم كفايت 
رييس جمهوري بدهد، در آن صورت ممكن است راي 
به بركناري او صادر شود. در حال حاضر بيش از نيمي از 
سنا در اختيار جمهوري خواهان است و آنان وعده داده اند 
كه با هر تالشي براي استيضاح ترامپ مقابله خواهند كرد

گروه جهان| 
همزمان با هفتادمين سالگرد تشكيل حزب كمونيست 
و جمهوري خلق چين، معترضان هنگ كنگي با لباس 
مش��كي به خيابان ها آمده و به گفته خود »براي آينده 
هنگ كنگ به سوگ نشستند.« سي ان ان گزارش داده 
كه در جري��ان اين تظاهرات، پليس و معترضان درگير 
شده اند. ش��دت اعتراض ها در اين دولت شهر به حدي 
بوده كه ۱۹ ايستگاه مترو فعاليت خود را متوقف كرده 
و دس��تور تخليه فوري پارلمان )شوراي قانون گذاري( 

نيز صادر شد. 
تظاهرات هنگ كن��گ كه حال وارد چهارمين ماه خود 
شده، نخست در اعتراض به اليحه استرداد متهمان به 
چين شكل گرفت؛ مخالفان اين اليحه، آن را تضعيف 

چارچوب مذكور توسط چين خوانده اند.
روزنامه مورنينگ پست هنگ كنگ سه شنبه نوشت، 
حداقل ۳۰ تن در جريان اعتراضات دس��تگير شده اند 
و دستكم يك نفر در نتيجه شليك مستقيم نيروهاي 
پلي��س از ناحي��ه س��ينه زخمي ش��ده اس��ت. منابع 
بيمارس��تاني نيز از مجروح شدن دستكم ۱۵ تن ديگر 
از معترضان خب��ر داده اند كه حال يك تن از آنها وخيم 

گزارش ش��ده اس��ت. مقامات انتظامي هنگ كنگ در 
مقابل گفته اند استفاده »شورشيان« از مايعات اسيدي 
و خورنده عليه پليس باعث آس��يب به چندين مامور و 
گزارشگر شده است. در همين حال نيروهاي امنيتي با 
ماشين هاي آب پاش و شليك گاز اشك آور سعي كرده اند 
كه معترضان را متفرق كنند. معترضان اغلب در منطقه 
اداري و دولتي هنگ كنگ اجتماع كرده اند. ساختمان 
مجلس هنگ كنگ نيز در پي ناآرامي تخليه شده است. 
همچنين گفته ش��ده، بي��ش از ۱۲ ايس��تگاه متروي 
هنگ كنگ تعطيل ش��ده  و نيروهاي امنيتي با حضور 
در اماكن عمومي اين ش��هر به كنترل كارت شناسايي 

شهروندان و جست وجوي كيف هاي آنها مي پردازند.
معترضان به دولت محلي هنگ كنگ پيشتر در فراخواني 
خواستار برگزاري تظاهرات در اين شهر شده بودند. آنها 
از سه ش��نبه كه مصادف با هفتادمين سالگرد استقرار 
حكومت كمونيستي در چين است به عنوان »روز خشم« 
ياد كرده اند. اين در حالي اس��ت كه پليس هنگ كنگ 
برگزاري هرگونه تجمع را در سه شنبه ممنوع اعالم كرده 
بود. پلس هنگ كنگ دوش��نبه هم نسبت به وضعيت 
»بسيار بس��يار خطرناك« در اين شهر هشدار داده بود 

و مقامات محلي معترضان را متهم كرده بودند كه قصد 
دارند دست به خشونت بزنند. دولت محلي هنگ كنگ از 
معترضان به عنوان »شورشگران افراطي« ياد كرده است.

تن��ش و درگيري بين معترض��ان و پليس هنگ كنگ 
روزهاي شنبه و يك شنبه گذشته در آستانه جشن هاي 
هفتادمين سالگرد استقرار حكومت كمونيستي افزايش 
يافته بود. اين در حالي است كه كري الم رييس اجرايي 
هنگ كنگ، براي ش��ركت در مراسم سالگرد تاسيس 

جمهوري خلق چين در پكن به سر مي برد.
لي چئوك يان يك��ي از فعاالن معترض سه ش��نبه به 
آسوش��يتدپرس گفته: »امروز ما بي��رون آمده ايم تا به 
حزب كمونيست بگوييم مردم هنگ كنگ چيزي براي 
جشن گرفتن ندارند. ما عزاي آن را داريم كه در ۷۰سال 
حكمراني حزب كمونيست، حقوق دموكراتيك مردم 
در هنگ كنگ و چين مورد انكار قرار گرفته است. ما به 
مبارزه ادامه خواهيم داد.« باب ُونگ 4۰ ساله هم كه با 
پوششي مشكي به اعتراض هاي سه شنبه پيوسته بود، 
مي گويد اين پوشش نشان دهنده سوگواري براي مرگ 

آينده هنگ كنگ است.
معترضان به دولت محلي هنگ كنگ از ماه ژوئن تاكنون 

با برگزاري تظاهرات در اين شهر به تضعيف اصل »يك 
كشور، دو نظام سياسي« كه در سال ۱۹۹۷ ميالدي با 
واگذاري كنترل مستعمره سابق بريتانيا به دولت چين 
مبناي حاكميت قرار گرفت اعتراض كرده اند. با اين حال 
شي جين پينگ رييس جمهوري چين، وعده داده است 
كه پكن به اصل »يك كشور، دو نظام سياسي« در اداره 

هنگ كنگ وفادار خواهد ماند. 
گفته شده، همزمان با افزايش نيروهاي نظامي چين در 
هنگ كنگ، دولت محلي اين منطقه مراسم گراميداشت 
هفتادمين سالگرد استقرار حكومت كمونيستي چين را 

تحت تدابير شديد امنيتي و به شكل غيرعلني برگزار كرده 
است. اين مراسم از سال ۱۹۹۷ ميالدي تاكنون حتي در 
شرايط نامناسب جوي نيز در در مالء عام برگزار شده بود. 
متئو چئونگ وزير ارش��د هنگ كنگ، با انتقاد تلويحي 
از خش��ونت معترضان گفته، چهره هنگ كنگ در پي 
اقدامات خش��ونت آميز معترضان، غيرقابل شناسايي 
شده است. چئونگ گفته پكن، از چارچوب »يك كشور، 
دو نظام ساسي« كامال حمايت مي كند؛ اين چارچوب 
به م��ردم هنگ كنگ آزادي هايي اعط��ا مي كند كه در 

سرزمين اصلي چين به چشم نمي خورد.

دريچه

كوتاه از منطقه

نخست وزير پيشين فرانسه 
به دادگاه رفت

گروه جهان| نخست وزير و وزير دفاع پيشين فرانسه 
در رابطه با ماجرايي كه به »رسوايي كراچي« معروف 
شد به دادگاه رفتند. رسوايي كراچي، مربوط به قرارداد 
پاكستان با فرانس��ه براي خريد زيردريايي در اواسط 
دهه ۱۹۹۰ اس��ت. به گزارش بي بي سي، ادوار باالدور 
و فرانس��وا لئوتار در رابطه با اتهامات اي��ن پرونده در 
دادگاه مخصوصي حاضر ش��دند. باالدور كه االن ۹۰ 
ساله اس��ت متهم شده كه براي فروش سه زيردريايي 
به پاكس��تان مخفيانه ح��ق داللي گرفته اس��ت. او 
اواخر مي ۲۰۱۷ ب��ه دريافت پول هاي »مخفي« براي 
س��اماندهي كارزار انتخابات��ي در ۱۹۹۵ و همچنين 
دريافت رش��وه در معامالت اسلحه متهم شد. رقيب 
سابق »ژاك شيراك« در آن زمان از سوي ديوان عدالت 
جمهوري به »معاونت در سوءاس��تفاده از دارايي هاي 
اجتماعي و پنهان« متهم شد. هشتم مي سال ۲۰۰۲ 
يك خودروي بمب گذاري شده خود را به اتوبوس حامل 
كاركنان اداره كشتي سازي فرانسه در كراچي كوبيد و 
منفجر شد و ۱۵ تن از جمله ۱۱ فرانسوي كشته و ۱۲ 
فرانسوي ديگر زخمي ش��دند. تحقيقات اين پرونده 
كه تا ۲۰۰۹ روي القاعده متمركز ش��ده بود، به اثبات 
يك مورد اته��ام دريافت كمك هاي مالي مخفيانه به 
ميزان ۱۳ميليون فرانك به كارزار انتخاباتي باالدور در 
انتخابات رياست جمهوري ۱۹۹۵ منجر شد. در حالي 
كه خانواده هاي قربانيان معتقد بودند فرزندان و شوهران 
آنان به خاطر به هم نخوردن معامله فروش تسليحات به 
پاكستان و در ميان بودن رشوه خواري قرباني شده اند 
و انفجار مزبور نيز به هيچ وجه تروريستي نبوده، دولت 

فرانسه اين حادثه را تروريستي معرفي كرد.

يونان بازگرداندن پناهجويان 
را تسريع مي كند 

گروه جهان| دولت يونان به آتش س��وزي در اردوگاه 
پناهجويان در جزيره لس��بوس اين كش��ور با تشديد 
سياس��ت هاي خود در حوزه پناهجويي واكنش نشان 
مي دهد. يونان مي گويد تا پايان س��ال آينده ۱۰ هزار 
پناهجو را به تركيه بازمي گرداند. به گزارش خبرگزاري 
آلمان، دو روز پس از آتش سوزي در اردوگاه موريا، اردوگاه 
پناهجويان جزيره لس��بوس يونان، دولت اين كش��ور 
مي گويد، قصد دارد بيش از ۲۰۰ پناهجو را از اين جزيره 
به بخش سرزميني اي يونان منتقل كند. خانواده هاي 
بچه دار و بيماران براي اين انتقال در اولويت هس��تند. 
در روزهاي آينده نيز قرار اس��ت پناهجويان بيشتري 
از جزيره لس��بوس و ديگر جزاير يونان به شهر بندري 
پيرئاس منتقل شوند. اردوگاه موريا در جزيره لسبوس 
۲۹ سپتامبر شاهد آتش سوزي و در پي آن درگيري ميان 
پليس و پناهجويان بود. به گفته نماينده سازمان ملل در 
امور پناهجويان، در جريان آتش سوزي و درگيري، يك 
زن و ي��ك كودك جان خود را از دس��ت داده اند. دولت 
محافظه كار كيرياكوس ميتسوتاكيس قصد دارد تا پايان 
سال آينده تقريبا ۱۰ هزار پناهجو را به تركيه بازگرداند. 
افزون بر اين قرار اس��ت كه اردوگاهي براي پناهجويان 
غيرقانوني يا پناهجوياني كه تقاضاي آنها رد شده است، 
تشكيل شود. تقويت گشت هاي مرزي در ناحيه اژه، از 
ديگر تصميمات دولت يونان است كه پس از برگزاري 
نشست اضطراري كابينه در برخورد با مساله پناهجويان، 
اعالم شده است. دولت يونان مي گويد، اين تصميمات به 
معناي دور شدن از برنامه ها و رويه دولت چپگراي پيشين 
در موضوع پناهجويان است. در دوران زمامداري حزب 
سيريزا تنها ۱۸۰۶ پناهجو به تركيه بازگردانده شده اند. 

تحريم هاي تازه امريكا عليه 
سرآشپز »والديمير پوتين«

گروه جهان| امريكا تحريم هاي تازه اي را عليه يوگني 
پريگوژين كه به سرآشپز پوتين شهره است وضع كرد. 
شش شهروند ديگر روسيه و چهار شركت روسي نيز مورد 
تحريم قرار گرفتند. اتهام آنها تالش براي تاثير بر روند 
انتخابات امريكا اعالم شد. به گزارش دويچه وله، وزارت 
خزانه داري اياالت متحده اعالم كرده هفت تبعه روسيه 
و چهار شركت متعلق به يوگني پريگوژين به اتهام تالش 
براي تغيير نتايج انتخابات ميان دوره اي كنگره امريكا 
در س��ال ۲۰۱۸ تحريم شده اند. شش فرد تحريم شده 
از نزدي��كان پريگوژين به ش��مار مي رون��د. پريگوژين 
صاحب رستوران هاي زنجيره اي كنكورد و از نزديكان 
رييس جمهور روسيه است و رسانه هاي غربي به او لقب 
سرآشپز پوتين داده اند. دارايي تحريم شدگان در امريكا 
توقيف مي شود، از ورود آنها به امريكا جلوگيري شده و 
هر گونه همكاري شركت هاي امريكايي با آنها ممنوع 
خواهد شد. واشنگتن تالش خواهد كرد تا از همكاري 
ش��ركت هاي خارجي كه در امريكا نمايندگي دارند با 
تحريم شدگان نيز جلوگيري به عمل ايد. عالوه بر اين، 
عليه سه هواپيما و يك كشتي شخصي پريگوژين نيز 
تحريم اعمال شده است. به اين ترتيب آنها از اين پس در 
رفت وآمد هاي خود در سطح بين المللي با مشكل مواجه 
خواهند شد. پريگوژين متهم است كه از طريق »آژانس 
تحقيقات اينترنتي روسيه« براي دخالت در انتخابات 
مجلس نمايندگان تالش هايي انجام داده اس��ت. اين 
آژانس پيش تر به اتهام تالش براي دخالت در انتخابات 
رياست جمهوري سال ۲۰۱۶ امريكا تحريم شده بود. 
وزارت خزانه داري امريكا تأكيد كرده عامالن خارجي 

نتوانسته اند بر نتايج انتخابات تاثير بگذارند.

تشديد فشارهاي واشنگتن 
براي استعفاي حريري

گ�روه جهان|امريكا با باز ك��ردن مجددد پرونده 
رسوايي اخالقي سعد حريري نخست وزير لبنان در 
س��ال ۲۰۱۳، به دنبال تحت فشار گذاشتن و حتي 
مجبور كردن او به استعفا در شرايط حساس كنوني 
است. نيويورك تايمز با اشاره به موضوع پرداخت ۱۶ 
ميليون دالر توسط سعد حريري به يك مدل آفريقايي 
در ازاي داش��تن رابطه، پرون��ده اي قديمي را درباره 
نخست وزير لبنان باز كرده است. گشودن اين پرونده 
با توجه به شرايط كنوني لبنان و به عبارت بهتر بحران 
اقتصادي اين كش��ور وغرق شدن حريري در بحران 
مالي وي را در معرض انتقادات زيادي قرار خواهد داد. 
در اين شرايط، نيويورك تايمز جزيياتي از اين جريان 
را كه به ۲۰۱۳ بازمي گردد، منتشر كرده و نوشته: يك 
مدل آفريقايي مدعي شده بود، نخست وزير لبنان پس 
از برقراري يك رابطه، مبلغي معادل ۱۵.۳ميليون دالر 
به او پرداخت كرده است. نشريه لبناني االخبار نوشته: 
دليل اين فشار امريكا بر لبنان و تحريم هاي واشنگتن 
عليه تعدادي از نيروها و شخصيت هاي سياسي، دور 
كردن حريري از حزب اهلل اس��ت. نكته ديگر اينكه 
گش��ودن اين موضوع درباره حريري در حالي است 
كه برخي از دوستانش در تالش براي متقاعد كردن 
او به استعفا و جلوگيري از فروپاشي دولت در زمان او 
هستند. اكنون لبنان با بحران اقتصادي، مالي و پولي 
رو به رو است كه به ش��كل كمبود دالر در بازار نمود 
يافته است حال آنكه هيچ چش��م اندازي براي حل 
اين بحران وجود ندارد. از سوي ديگر حريري شخصا 
گرفتار بحران مالي شديدي شده كه تعطيلي شبكه 

تلويزيوني المستقبل را به دنبال داشته است. 

درخواست وزراي مالي 4 كشور 
براي توقف جنگ تجاري

گروه جهان| وزيران مالي و اقتصادي استراليا، كانادا، 
س��نگاپور و اندونزي بدون اش��اره به نام دو ابر قدرت 
اقتصادي جهان،  با يادآوري مخاطرات روزافزون جنگ 
تجاري امري��كا و چين، از دو طرف خواس��تند به اين 
تنش پايان دهند. به گ��زارش رويترز، در اظهاريه اين 
وزرا آمده: »نبايد يكجانبه گرايي و سياس��ت حمايت 
از توليد داخل را دنبال كنيم. توس��ل ب��ه رويارويي و 
تقابل به جاي گفت وگو صرفا باعث تشديد مخاطرات، 
از بين رفتن اعتماد و تضعي��ف روند بهبود اقتصادي 
جهان خواهد ش��د.« اين وزرا با تاكيد بر اين نكته كه 
مصالحه كليد پيروزي برد- برد و اعتماد متقابل است، 
خاطرنشان كردند، اذعان مي كنيم كه مسائل قانوني 
نظام تجارت جهاني بايد مورد توجه قرار بگيرد. در اين 
اظهاريه همچنين آمده، بالتكليفي و بي ثباتي حاكم بر 
فضاي اقتصاد جهاني باعث كاهش مبادالت تجاري و 
توليد شده است. بي ثباتي بازار مالي و ارزي افزايش و 
گردش سرمايه اقتصادهاي نوظهور كاهش يافته است. 
وخامت شرايط تجارت جهاني بر اعتماد سرمايه گذار، 
هزينه كار و توليد تاثير گذاشته است. اين وزراي مالي و 
اقتصادي تاكيد كردند، سيستم چندجانبه گرايي شكل 
گرفته پس از جنگ دوم جهاني هم به كشورهاي بزرگ 
و هم كشورهاي كوچك اجازه مي دهد از پتانسيل خود 
كامال استفاده كنند. سيستم چندجانبه گرايي، به ويژه 
تشكالتي مانند گروه۲۰، مي تواند سمت و سوي اقتصاد 
جهان��ي را به وضعيتي ش��فاف تر و مبتي بر همكاري 
بيشتر بازگرداند. امريكا و چين از مارس ۲۰۱۸  اعمال 
تعرفه هاي متقابل را روي كاالهاي يكديگر آغاز كردند 

و اين روند همچنان ادامه دارد.
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پيشنهاد برگزيتي جانسون 
به اتحاديه اروپا 

گروه جهان| بوريس جانسون نخست وزير بريتانيا، 
درصدد است بسته پيش��نهادي جديدي را درباره 
برگزيت به اتحاديه اروپا ارايه كند. اين در حالي است 
كه كمتر از 4 هفته تا مهلت تعيين شده براي خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا باقي مانده اس��ت. به گزارش 
يورونيوز، جانس��ون گفته اين طرح كه بريتانيا آن را 
بزودي بطور رس��مي ارايه خواهد كرد بر حل مساله 
مرزي با ايرلند متمركز است. نخست وزير بريتانيا گفته: 
»آنچه مي خواهيم انجام دهيم خالص شدن از دست 
پشتوانه مرزي ايرلند است. اين مهم ترين چيز است. ما 
فكر مي كنيم كه راه خوبي رو به جلو وجود دارد و اعتقاد 
داريم اين يك راه حل خوب است. خيلي اميدوارم كه 
دوستانمان در اتحاديه اروپا در بروكسل، در دوبلين و 
همين طور در آلمان هم آن را به عنوان قدمي رو به جلو 
بپذيرند.« به گزارش يورونيوز، از آنجا كه بريتانيا تمايلي 
به كشيده شدن مرز فيزيكي ميان ايرلند شمالي در 
قلمرو بريتانيا و ايرلند جنوبي در قلمرو اتحاديه اروپا 
ندارد، طرح موقتي موسوم به »پشتوانه مرزي ايرلند« 
كه اكنون در دست اجراس��ت نوعي پايش مرزي را 
تدارك مي بيند تا بدون نياز به حصاركشي فيزيكي، 
كاالها و خدمات بتوانند به آساني از بريتانيا وارد ايرلند 
شمالي و بالعكس شوند. بوريس جانسون پيش تر گفته 
بود هرگونه توافقي با اتحاديه بايد متضمن الغاي طرح 
پشتوانه مرزي ايرلند باشد. جانسون در مصاحبه تازه 
خود درباره طرح جديد بريتانيا اضافه كرد: »خالص 
شدن از پشتوانه مرزي چيز خيلي محشري است چرا 
كه ما را بطور هوش��مندانه اي قادر مي كند مقررات 
خودمان، تعرفه هاي خودمان را و سياس��ت تجاري 
مان را بازپس بگيريم. به ما اجازه مي دهد به س��مت 
يك رابطه جديد و هيجان انگيز حركت كنيم؛ نه تنها 
با اتحاديه اروپا بلكه با مابقي دنيا.« اظهارات نخست وزير 
بريتانيا در حالي بيان مي شود كه اتحاديه اروپا پيشتر 
گفته بود با پيشنهاد بريتانيا مخالف است و سيمون 
كووني وزير خارجه ايرلند نيز با رد اين طرح آن را بدون 
شانس موفقيت خوانده بود. هرچند آقاي جانسون 
مي گويد پيشنهاد جديد با پيشنهادات قديم تفاوت 
دارد. مهلت اتحاديه اروپا به بريتانيا براي برگزيت ۳۱ 
اكتبر امسال به پايان مي رسد. با اين حال نمايندگان 
مجلس بريتانيا طرحي را به تصويب رسانده اند كه به 
موجب آن دولت موظف است در صورت عدم دستيابي 
به توافق با اتحاديه اروپا تا ۱۹ اكتبر درخواست تمديد 

مهلت برگزيت را ارايه كند.

طرح هاي ۲۷ ميليارد دالري 
تركيه در شمال سوريه

وزارت دفاع تركيه اعالم كرده، نيروي هوايي وابسته 
به ارتش اين كشور پهپاد ناشناسي را رهگيري كرد 
كه حريم هوايي تركيه را در منطقه »سپر فرات«و 
غرب استان كيليس در مرز سوريه شش مرتبه نقض 
كرد. همزمان با اين امر گزارش هايي از طرح تركيه 
براي ساخت و سازها و طرح هاي عمراني در منطقه 
امن در شمال سوريه با هزينه ۲۷ ميليارد دالري 
منتشر شده است. به گزارش شرق االوسط، طبق 
طرح تركيه كه هزينه آن ۲۷ ميليارد دالر تخمين 
زده شده، مناطق مسكوني براي اسكان يك ميليون 
آواره س��وري ايجاد مي ش��وند و اين طرح شامل 
ساخت ۱۰ شهرك و ۱4۰ روستا است. هر شهرك 
تا ظرفيت اسكان ۳۰ هزار تن و هر روستا تا ظرفيت 

اسكان ۵۰۰۰ تن توسعه خواهد يافت. 

تغيير سفير دايم پاكستان 
در سازمان ملل 

دولت پاكستان س��فير دايمش در سازمان ملل را 
به دليل شكست در متقاعد كردن اعضاي اين سازمان 
درباره مساله كشمير تغيير داد. به گزارش آناتولي، 
مليحه لودهي به دليل عملكرد ضعيف جاي خود 
را منير اكرم داده اس��ت. منير اكرم پيشتر نيز براي 
يك بازه زماني شش ساله يعني از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ 
نماينده دايم پاكستان در سازمان ملل بود. اين عزل 
و نصب ناگهاني يك روز پس از آن صورت گرفت كه 
عمران خان نخست وزير و شاه محمود قريشي وزير 
خارجه پاكستان، پس از شركت در مجمع عمومي 

سازمان ملل به پاكستان بازگشتند.

راه اندازي واحد ويژه 
جاسوسي عربستان در توييتر

حساب كاربري نزديك به دستگاه هاي امنيتي 
عربستان از راه اندازي يك واحد ويژه جاسوسي 
براي زيرنظر گرفتن كاربران سعودي در توييتر 
پ��رده برداش��ت. به گ��زارش عرب��ي۲۱، واحد 
جاسوس��ي مذكور از تجهيزات مدرن برخوردار 
بوده و با شركت هايي قرارداد بسته است كه امكان 
شناسايي منبع، دستگاه و فرد ارسال كننده توييت 
و جنسيت وي را براي اين واحد فراهم مي كنند. 
در اين واحد يك نمايشگر آنالين وجود دارد كه 
نيروهاي تحقيقات جنايي عربستان از طريق آن بر 
تمامي توييت ها درباره اين كشور نظارت مي كنند.

محافظ جديد پادشاه 
عربستان تعيين شد

رس��انه هاي س��عودي اعالم كردند، گارد سلطنتي 
عربستان جانشين محافظ شخصي پادشاه اين كشور 
را كه به تازگي كش��ته ش��د، تعيين كرد. به گزارش 
ايسنا، سعد بن مسفر العاطفي القحطاني به عنوان 
محافظ شخصي پادشاه عربستان منصوب شده است. 
القحطاني عضو گارد سلطنتي است و ۲۰۱۵ به درجه 
سرتيپي ارتقا يافت. عبدالعزيز الفغم محافظ پيشين 

پادشاه عربستان چند روز پيش به قتل رسيد.
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عكسروز

چهرهروز

ترانهعليدوستيبهسينمابرميگردد
ترانه عليدوستي، پس از سه سال با بازي در فيلم سينمايي »اوركا« به كارگرداني سحر مصيبي، به سينما بازمي گردد. فيلم سينمايي 
»اوركا« به تهيه كنندگي طهورا ابوالقاسمي و نويسندگي طال معتضدي اين روزها وارد مرحله پيش توليد شده است. فيلمبرداري 
اين فيلم به زودي با نهايي شدن اسامي تمام بازيگران و عوامل آغاز خواهد شد.  اولين تجربه كارگرداني سحر مصيبي »صفر تا سكو« 
نام داشت؛ مستندي از زندگي سه خواهر ورزشكار به نام خواهران منصوريان كه جايزه بهترين فيلم اول فستيوال فيلم »ريندنس« 
جديدترين جايزه اي است كه به اين فيلم تعلق گرفته است. »اوركا« اولين فيلم داستاني سحر مصيبي به شمار مي رود.  ترانه عليدوستي 

در فيلم هاي فيلمسازان برجسته اي چون رسول صدرعاملي و واروژ كريم مسيحي و اصغر فرهادي بازي كرده است.

بازارهنر

جوايز جشنواره فيلم  ايراني سانفرانسيسكو براي »داركوب«
دوازدهمي��ن دوره جش��نواره  فيلم ه��اي ايران��ي در 
سانفرانسيسكو امريكا با اعالم برندگان جايزه »سپنتا« 
در ش��اخه هاي مختلف برگزار ش��د. در اي��ن رويداد 
س��ينمايي كه طي روزه��اي 28 و 29 س��پتامبر در 
سانفرانسيس��كو امري��كا برگزار ش��د در نهايت فيلم 
»داركوب« به كارگرداني بهروز شعيبي موفق به كسب 
جوايز بهترين فيل��م و كارگرداني، بهترين بازيگر مرد 
)امين حياي��ي(، بهترين بازيگر زن )س��ارا بهرامي( و 
همچنين بهترين فيلمنامه )حسين تراب نژادو آزيتا 
ايرايي( شد. در شاخه بهترين فيلمبرداري اين رويداد 
سينمايي نيز جايزه »س��پنتا« به عليرضا زرين دست 
ب��راي فيلم »فصل س��فيد ماهي« اعطا ش��د و جايزه 
بهترين مس��تند نيز به »آواي خدا« س��اخته »عارف 
محمدي رس��يد.  در ساير ش��اخه ها »موج كوتاه« به 
كارگرداني محمد اسماعيلي برنده جايزه بهترين فيلم 
و بهترين كارگرداني فيلم كوت��اه نام گرفت و مصيب 
حنايي نيز براي فيل��م »پيش از تاريكي« برنده جايزه 
بهتري��ن فيلمنامه كوتاه ش��د. همچني��ن »اين تنها 

صداست كه مي ماند« ساخته »ماكز ريكاودا« )بهترين 
مستند كوتاه(، عرشيا زينعلي براي بازي در فيلم »در 
پرسپكتيو« )بهترين بازيگر فيلم كوتاه(، ليندا كياني 
براي بازي در فيلم »كالس رانندگي« )بهترين بازيگر 
زن فيلم كوتاه(، بهزاد كامه دري براي فيلم »مغروق« 
)بهترين فيلمبرداري فيلم كوتاه(،  »غايب« به كارگرداني 
علي خامه پرست )بهترين فيلم كودك(، »بادي بارام« 
س��اخته پوريا ميثاقي )بهترين موزيك ويدئو( و »بيا 
ش��كوفه كنيم« از دل آرام پورعاب��دي )بهترين فيلم 

تجربي( در اين جشنواره سينمايي برگزيده شدند.

تاريخنگاري

نيكپيشهردارتهرانشد
دهم مهر 1348، انجمن ش��هر تهران در جلس��ه امروز خود غالمرضا نيك پي را به 
سمت شهردار پايتخت انتخاب كرد. وي تا 1356 خورشيدي در اين مقام باقي ماند.  
غالمرضا نيك پي فرزند عزيزاهلل نيك پي در سال 13۰6 در اصفهان به دنيا آمد. پدرش 
عزيزاهلل ملقب به اعزازالملك از تحصيلكردگان امريكا بود كه در زمان رضاش��اه در 
سال 1318 استاندار كرمانشاه شده بود و پس از آن در كابينه قوام السلطنه و در سال 
1325 به معاونت نخس��ت وزيري و وزارت پست و تلگراف رسيد. پدربزرگ مادري 
غالمرضا نيز ظل الس��لطان فرزند ناصرالدين شاه قاجار بود كه حتي قرار بود بعد از 
پدرش به جاي وي به پادشاهي بنشيند كه اين طور نشد و برادرش مظفرالدين شاه 
به تخت پادشاهي رسيد.غالمرضا پس از طي دوران كودكي و نوجواني در اصفهان 
و كرمانش��اه، ديپلم خود را در اصفهان گرفت و براي ادامه تحصيل راهي دانشكده 
حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران شد. پس از اخذ ليسانس در سال 1329 براي 
ادامه تحصيل به انگليس رفت و دكتراي اقتصاد بين الملل را در سال 1335 دريافت 
كرد و به ايران بازگشت.نيك پي پس از بازگشت به ايران در شركت ملي نفت ايران به 
عنوان معاونت اداري استخدام شد و به مرور به عنوان متصدي تهيه آمار شركت نفت 
اشتغال داشت و سپس به رياست اداره كل آمار و بررسي هاي اقتصادي دست يافت. 
در زمان تصديگري رياست اداره كل آمار و بررسي هاي اقتصادي، حسنعلي منصور 
رياست ش��وراي عالي اقتصاد را عهده دار بود و به همين دليل ارتباط وي با منصور 
بيشتر شد. به جهت آشنايي و همراهي بيشتر وي با حسنعلي منصور، نيك پي نيز 
به همراه وي و هويدا از اعضاي اصلي كانون مترقي قرار گرفت. پس از تبديل كانون 
مترقي به حزب ايران نوين، به عضويت ش��وراي مركزي اين حزب درآمد و بيش از 
پيش به فعاليت در اين حزب پرداخت. وي در اوايل سال 1343 در دولت حسنعلي 

منصور به معاونت نخس��ت وزير رسيد. پس از ترور منصور، اميرعباس هويدا، ديگر 
دوست صميمي نيك پي در حزب ايران نوين به نخست وزيري رسيد و در كابينه وي 
نيز به معاونت نخست وزير در امور اجرايي ادامه داد.پس از مدتي وي در كابينه هويدا 
به سمت وزارت مشاور منصوب شد كه آن را در كنار معاونت نخست وزير عهده دار 
شد. در سال 1346 غالمرضا نيك پي طي حكمي از طرف اسداهلل علم، وزير دربار به 
رياست اداره كاخ جوانان در كنار ديگر مسووليت هايش انتخاب شد. پس از حدود چهار 
سال كه نيك پي سمت معاونت نخست وزيري را برعهده داشت، وي در سال 134۷ 
توانست به وزارت آباداني و مسكن در كابينه هويدا دست يابد؛ اما به خاطر يك درگيري 
فيزيكي با عطاءاهلل خسرواني - وزير كشور وقت - از اين سمت بركنار شد. وي سپس 
با كمك هويدا توسط انجمن شهر به سمت شهرداري تهران منصوب شد.نيك پي 

پس از انقالب در دادگاه انقالب به مرگ محكوم و 22 فروردين 1358 اعدام شد.

فيلم كوتاه »تتو«  به  اسكار۲۰۲۰ معرفي شد
فيلم كوتاه »تتو« به كارگرداني فره��اد دالرام براي 
رقابت در اسكار 2۰2۰ معرفي شد. فيلم كوتاه »تتو« 
به كارگرداني فرهاد دالرام و تهيه كنندگي دنا رّسام، 
با كسب جايزه بهترين فيلم كوتاه جشنواره تيراناي 
آلباني، براي رقابت در جوايز آكادمي اس��كار 2۰2۰ 
معرفي شد. »تتو« به عنوان هفتمين فيلم كارگردان و 
اولين تجربه تهيه كننده اش، پيش از اين برنده خرس 
بلورين بهترين فيلم كوتاه بخش نسل  جشنواره برلين 
و بهترين فيلم كوتاه جشنواره موتوون كرواسي شده و 
در جشنواره هاي معتبري همچون ملبورن و ريندنس 
حضور داش��ته اس��ت. اين دومين فيلم كوتاه ايراني 
است كه براي جوايز اسكار 2۰2۰ به آكادمي معرفي 
مي شود. چندي قبل فيلم »بچه خور« به كارگرداني 
محمد كارت نيز با كس��ب جايزه جش��نواره اودنسه 
دانمارك، به عنوان اولي��ن نماينده فيلم كوتاه ايران 
به اسكار معرفي ش��ده بود. اعضاي بخش فيلم كوتاه 
آكادمي اس��كار، از ميان فيلم هاي معرفي شده، 1۰ 
فيلم را انتخاب كرده و ليست آن را در اوايل ماه دسامبر 
هر سال اعالم مي كنند. از ميان اين 1۰ فيلم، پنج فيلم 

به عنوان نامزدهاي اسكار 2۰2۰ انتخاب خواهند شد. 
عوامل سازنده فيلم »تتو« عبارتند از كارگردان: فرهاد 
دالرام، تهيه كننده: دنا رّسام، فيلمنامه: فرهاد دالرام 
)بر اساس داس��تاني از دنا رّسام(، بازيگران: بهدخت 
ولي��ان، آناهيتا اقبال نژاد، عليرض��ا ثاني فر، مجتبي 
فالحي، پوريا شكيبايي، محسن رومي، زهرا ميرزايي، 
مدير فيلمبرداري: محمدرضا جه��ان پناه، تدوين: 
ميثم موييني، صداگذار: اميرحسين قاسمي، طراح 
صحنه و لباس: علي پويا قاسمي، صدابرداران: سعيد 
و فرزين زند، چهره پردازي: امير ترابي، عكاس، محمد 

معصومي، مدير توليد، ديائكو خاكي.

عبدي پور »موسي« را با فرخ نژاد مي سازد
»احسان عبدي پور« چهارمين فيلم بلند سينمايي 
خود را با نام »موس��ي« با بازي حميد فرخ نژاد در 
بوشهر جلوي دوربين مي برد. عبدي پور در آستانه 
كارگرداني چهارمين فيلم بلند سينمايي خود كه 
به تهيه كنندگي حميد فرخ نژاد و با حمايت بنياد 
سينمايي فارابي ساخته مي شود، گفت: »موسي« 
پشت پرده زندگي آدم هايي است كه در هر دادگاهي 
پا بگذارند، مجرم و محك��وم نام مي گيرند. فيلم از 
آن سوي دريچه دادگاه، آنها را معيار مي گيرد و حاال 
به كشف رويدادها و اليه هاي قصه و كشمكش هايش 
مي رود. و اين تقابل كف و نوك هرم قدرت و زندگي 
اجتماعي است... او درباره تجربه متفاوتي كه اين بار 
در س��اخت يك فيلم با هويت بوم��ي رقم مي زند، 
گفت: باز هم بوشهر و اين بار كمي جهان غريب تري 
از آدم هاي ديده نشده تر، مستمسك ساخِت جهان 
قصه فيلم شده است. كارگردان فيلم هاي »تنهاي 
تنه��اي تنها«، »پاپ« و »تي��ك آف« درباره اينكه 
استفاده از ظرفيت هاي بومي چقدر مي تواند حركت 
به س��مت ارتقاي سينماي ملي را سرعت ببخشد، 
گف��ت: اين يك واقعيت اس��ت اما از ن��گاه من اين 
آسيب شناسي ها بايد توسط كارشناسان و متوليان 
صورت بگيرد. ضمن آنكه صرفا اينگونه نيست كه كار 
من از دلواپسي بابت چنين گزاره اي جامعه شناسانه 
يا هويت مدارانه منتج شود. قضيه براي من خيلي 
س��اده تر است؛ بوش��هر جهان قصه هاي من است 
پس فيلم هايم را آنجا مي سازم. كارگردان »موسي« 

درباره استفاده از عوامل و بازيگران اهل بوشهر در 
فيلم ت��ازه اش گفت: درصد اصل��ي بازيگرها بومي 
هستند. كما اينكه تا به  حال در معدل كلي فيلم هايم 
اينچنين بوده است اما غير از حميد فرخ نژاد، بازيگر 
شناخته ش��ده ديگري هم جزو تيم مان هس��ت. 
اين كارگردان با اش��اره به اينك��ه چهارمين فيلم 
س��ينمايي اش در شيب اس��تارت توليد قرار دارد، 
گفت: براي نگارش هيچ كدام از فيلمنامه هايم اينقدر 
زمان صرف نكردم ضمن اينكه اين بار خوش شانسي 
برخورداري از همفكري حميد فرخ نژاد را هم داشتم 
و به همين س��بب دلم مي خواه��د بگويم به طرز 
اغراق آميزي وابسته و عالقه مند به نتيجه كار هستم. 
بنياد سينمايي فارابي در توليدات امسال خود جز 
توجه به ارزش ه��اي محتوايي و مضموني، نگاهي 
ويژه به فيلمسازي در جغرافياي پهناور ايران داشته 
و حمايت از آثاري چون »ليپار« در استان سيستان 
و بلوچس��تان، »مهران« در استان يزد و »موسي« 
در استان بوشهر، نشأت گرفته از اين دغدغه است.

میراثنامه

الواحيكه۸۰سالرنگسرزمينمادريرانديدند
هر چند 1۷ هزار لوح هنوز دست امريكايي هاست، اما اميدواري مسووالن وزارتخانه اي 
كه خودش هم نوپاست آنقدر زياد اس��ت كه به نظر مي رسد فقط يك مهِر »اوفك« 
پاي برگه خروج همه 1۷ هزار گل نبش��ته باقي مانده، كافي اس��ت تا اسناد مكتوِب 
تاريِخ هخامنش��ي ها را كامال در اختيار ايراني ها قرار دهد. حاال با گذشت بيش از 8۰ 
سال از خروج گل نبشته هايي كه قرار بود فقط براي مطالعه به دانشگاه شيكاگو امانت 
داده ش��وند، بخش كوچكي از الواح باقي مانده در دانشگاه شيكاگو به تهران رسيده 
و در موزه مادر ايران در حال آماده س��ازي اس��ت تا بعد از استراحتي چند دهه اي، در 
سرزمين مادري خود به نمايش درآيند. باستان شناسان الواح را سال 1313 شمسي 
در تخت جمشيد كشف كردند و با موافقت دولت وقِت ايران براي مطالعه و بررسي به 
دانشگاه شيكاگو امانت دادند. الواح در 5۰ صندوق چوبي شامل حدود 2۰۰۰ جعبه 
مقوايي و چند پيت نفتي كه در تخت جمشيد )پارسه، پرسپوليس( به پارافين آب  شده 
آغشته شده بودند، از طريق بوشهر به امريكا فرستاده شدند. به گزارش ايسنا، در همان 
زمان، قرارداد و موافقت نامه اي نيز تدوين ش��د ك��ه در آن آمده بود: »ايران لوح هايي 
گلي را براي رمزگش��ايي و خواندن به امانت به دانش��گاه شيكاگو كه مشغول كاوش 
تخت جمشيد )پارسه، پرسپوليس( بود، مي سپارد.« در اواخر سال 1936 يا 193۷ 
ميالدي براي حدود دو يا سه ماه، گل نوشته ها را پارافين زدايي كردند تا سال 193۷ 
ميالدي، براي مطالعه آماده شدند. چهار كارشناس روي لوح هاي گلي تخت جمشيد 
كار مي كردند. يك استاد بزرگ سومرشناسي به نام آرنولد پوبل )poebel( و دو شاگرد 
او كه يكي مرحوم »جورج كامرون« و ديگري »ريچارد هلك« بودند ابتدا لوح ها را كه 
به خط ميخي بودند، رمزگشايي كردند تا زبان آنها مشخص شود. وقتي دريافتند كه 
گل نبشته ها ايالمي هستند، روي آنها كار كردند. اما چون در آن زمان، آگاهي ها از دوره 
ايالمي هخامنشي فقط سنگ نوشته هاي پادشاهان هخامنشي بود، كار به كندي پيش 
مي رفت. آنها در ابتداي كار نمي دانستند كه گل نوشته ها به كدام پادشاه هخامنشي تعلق 
دارند. ابتدا گمان مي كردند كه به خشايارشاه يا اردشير اول مربوط است، تا سرانجام 
به گل نبشته اي متعلق به سال بيست ودوم پادشاهي برخوردند. با توجه به اينكه در آن 
گل نبشته  ماه سيزدهم بود، فهميدند كه گل نبشته ها سال كبيسه را نشان مي دهند 
و بر اين اساس دريافتند كه متعلق به داريوش بزرگ اند. پس از مدتي يك گل نوشته 
ديگر را خواندند كه نام داريوش به  عنوان پادشاه در آن آمده بود. مطالعه گل نوشته ها 
در دانشگاه شيكاگو با شروع جنگ جهاني متوقف و پس از پايان جنگ در سال 1945 
ميالدي دوباره آغاز ش��د. در آن دوره، مرحوم كامرون و هلك مطالعه گل نوشته ها را 
آغاز كردند كه گل نبش��ته هاي خزانه تخت جمشيد نيز به دانشگاه رسيدند. مرحوم 

كامرون پس از اينكه 15۰ گل نوشته را خواند، توجه خود را به خواندن گل نوشته هاي 
خزانه تخت جمشيد معطوف كرد و سرانجام كتاب آن در سال 1948 ميالدي چاپ 
شد. هلك از حدود سال 1945 ميالدي بار ديگر كار خود را روي اين گل نوشته ها آغاز 
و بخش هايي از آنها را هم چاپ كرد. در كتاب اصلي او 2۰8۷ كتيبه جا داده ش��د كه 
دانشگاه شيكاگو آن  را در سال 1969 ميالدي به چاپ رساند. ازسوي ديگر عبدالمجيد 
ارفعي - تنها ايراني كه همراه با هلك گل نبشته ها را در شيكاگو ديده - از حدود سال 
1966 ميالدي به مدت هش��ت سال ش��اگرد هلك بود تا زماني كه او در شيكاگو بود 
حدود 24۰۰ گل نوشته ديگر نيز خوانده شد. هلك تا زمان فوت، 2586 گل نوشته را 
خوانده بود و از آن تعداد، متن و ترجمه مربوط به 33 گل نوشته را در مجله فرانسوي» 
DAF 18 « چاپ كرد.  بعد از فوت هلك، در سه مرحله بخش هاي كوچكي از الواح به 
كشور برگردانده شد. سال 132۷ )1۷9 قطعه( به كشور برگردانده شد، سال 1329 
)3۷هزار قطعه( در اختيار ايران قرار گرفت و سال 1383 نيز )3۰۰ قطعه( به سرزمين 
مادري اش مسترد شد.  در حالي كه سه بخش از الواح به ايران بازگردانده شده بود، در 
سال 1383 و قبل از آغاز برنامه ريزي ها براي بازگشت بخِش چهارم الواح به كشور، يك 
شكايت، ورق را برگرداند.  با اين حال، در دادگاهي كه دوم اسفند 1396 برگزار شده، 
رأي هشت به صفر قضات ديوان عالي به نفع ايران صادر شده و حكم مصادره و فروش 
الواح هخامنشي ايراني لغو شد.« با استرداد بخش چهارم الواح به كشور، هنوز حدود 
1۷ هزار گل نبشته سالم و قطعات شكسته در موسسه شرق شناسي نگهداري مي شود.

ايستگاه

ردپايسكتهقلبي
دردردوافتخار

كارگ��ردان و بازيگ��ر 
نامدار سينماي اسپانيا 
كه با فيلم مشترك خود 
امسال به عنوان نماينده 
كشورش��ان به اس��كار 
مي روند در جش��نواره 
فيلم نيويورك از مسائل 
مختلفي سخن گفتند. 

به گزارش ورايت��ي، در حالي كه پدرو آلمادوار 
همين هفته ۷۰ س��اله مي ش��ود، در جشنواره 
فيلم نيويورك ب��ا نمايش جديدترين فيلمش 
»درد و افتخ��ار« ب��ا مخاطب��ان صحبت كرد. 
او در عي��ن حال در گفت وگو ب��ا ورايتي پيش 
از ش��روع نمايش ش��خصي ترين فيلمش تا به 
امروز ي��ادآوري كرد: اينجا ح��س مي كنم در 
خانه هس��تم. انگار در جش��نواره هاي فيلم به 
دنيا آمده ام. اين بخش��ي از وجود من اس��ت. 
اين كارگردان كه دوازدهمي��ن فيلمش را در 
جشنواره فيلم نيويورك روي صحنه مي برد از 
لذت كار كردن با آنتونيو باندراس صحبت كرد 
و گفت اين يك موهبت است كه با او كار مي كند 
و تاكيد كرد كه رابطه بسيار نزديكي با هم دارند. 
اين دو كه به عنوان فيلمس��از و بازيگر تاكنون 
با هم در هش��ت فيلم همراهي كرده اند، پس از 
سكته قلبي باندراس در سال 2۰1۷ قوي تر از 
هميشه در كنار هم هستند. باندراس توضيح داد 
كه به خطر افتادن سالمت جسمي اش برايش 
نقطه عطفي بود و موجب شد تا زندگي هر دوي 
آنها به نوعي مورد رحمت واقع شود. او از وقتي 
گفت كه در بيمارس��تان بس��تري بود و افزود: 
وقتي پدرو به من زنگ زد، مي دانست كه در من 
تغييري به وجود آمده و گفت خيلي خوشحال 
مي ش��ود اگر همين تغيير را براي نشان دادن 

شخصيت فيلم هم به كار بگيرم. 

ترنسهاواردستارهدارشد
ترنس ه��اوارد بازيگر 
5۰ ساله در پياده روي 
لي��وود  ها هير  مش��ا
صاحب س��تاره ش��د. 
ب��ه گ��زارش ورايتي، 
ترنس ه��اوارد بازيگر، 
ستاره شماره 26۷4 را 
در پياده روي مش��اهير 

هالي��وود دريافت ك��رد. اين بازيگر كه س��ال 
2۰۰5 نامزدي بهترين بازيگر اسكار را دريافت 
كرد، اكنون بازيگر سريال »امپراتوري« شبكه 
فاكس است. در اين سريال كه توسط لي دانيلز 
تهيه شده وي در نقش لوس��يوس ليون بازي 
كرده اس��ت. او در اين مراسم گفت: چند سال 
پيش هاليوود مرا كنار گذاش��ت و گفت ديگر 
هرگز نمي توانم س��ر كارم برگردم، اما بعد يك 
زن جوان به نام دانا والدن اجازه داد تا در شوي 
او حضور يابم. اين بازيگر س��تاره دار ش��دنش 
را به نوعي تش��كر از همه افرادي خواند كه در 
اين راه به وي كمك ك��رده بودند. وي چندي 
پيش گفته بود با پايان سريال »امپراتوري« از 
بازيگري كناره گيري مي كند. هاوارد در اولين 
دهه بازيگري اش در سال 1999 بازيگر كمدي 
رمانتيك »بهترين مرد« بود كه 34 ميليون دالر 
فروش كرد و در ادامه آن هم با عنوان »تعطيالت 
بهترين مرد« بازي كرد كه فروشي ۷1 ميليون 
دالري را ثب��ت ك��رد. هر دوي اي��ن فيلم ها را 
مالكولم دي ل��ي كارگرداني كرده ب��ود. اما او 
در س��ال 2۰۰4 با بازي در »تصادف« باالترين 
موفقيت كاري اش را كسب كرد و نامزدي اسكار 
را سال 2۰۰5 براي »شتاب و طغيان« درامي به 

كارگرداني كريگ برو كسب كرد. 

احسانحدادي:زورمهمينبود

قلعه نويي: مردم را سياه كرده اند

نماينده پرتاب ديسك ايران در مورد هفتمي 
خود در مسابقات جهاني گفت: توقعم براي 
فينال خيلي بيشتر از اين بود و هشت ماه 
مثل يك ورزشكار حرفه اي زندگي كردم و هر كاري كه 
الزم بود را انجام دادم، اما زور ديشبم همين بود. احسان 
حدادي، نماينده پرتاب ديس��ك ايران در مسابقات دو و 
ميداني قهرماني جهان با پرتابي به طول 65.16 در جايگاه 
هفتم قرار گرفت. او در مورد عملكرد خود در اين مسابقات 
گفت: خوشحالم كه دوباره به ورزش حرفه اي برگشتم و 
اين بازگش��ت به گونه اي بود كه همه توقع مدال جهاني 
داشتند. بحث هاي زيادي بود كه احسان حدادي ديگر 
نمي تواند حتي در مسابقات آسيايي شركت كند اما االن 
دو سالي است كه به صورت مداوم در مسابقات دايموند 
ليگ شركت مي كنم و بعد از هفت سال در فينال قهرماني 
جهان حضور پيدا كردم؛ فينالي كه خيلي متفاوت بود چون 
قهرمانان بزرگ المپيك و جهان به اين مرحله نرسيدند و 

حتي قهرمان جهان دوره قبل، دوازدهم شد.

سرمربي سپاهان معتقد است كه برخي مدعيان اسطوره 
بودن در اس��تقالل معرفت رفتاري ندارن��د. او با انتقاد از 
برخي روش هاي اي��ن افراد مي گويد هيچ وق��ت ادا در 
ني��اورده و هركاري ك��رده با وجدان راح��ت انجام داده 
است. امير قلعه نويي درباره برخي شعارها عليه خودش 
در ورزش��گاه ها اظهاركرد: خوشحالم بعضي آدم ها اين 
چيزها را مي گويند، من هر جا رفتم صادقانه و مخلصانه 
تالش كردم و نمي گويم كنار خط نمي آيم و خوشحالي 
نمي كنم بلكه كار اخالقي و شرعي خودم را انجام مي دهم. 
اين ادعاها كه بعضي ها مي خواهند مقبوليتي در فوتبال 
كسب كنند اين مقبوليت نيست و عين بي معرفتي است. 
شما هر جايي كه مسووليت داريد بايد با همه وجود تالش 
كنيد، يعني چي من نزديك خط نمي آيم يا براي تيم ديگر 
آرزوي قهرماني مي كنم و متعجبم چرا كميته انضباطي 
و اخالق به اين قضيه ورود نكردند. مگر مي شود من يه جا 
مسووليت داشته باشم و يك بازي تعيين كننده باشد و 
براي دو، سه تيم ديگر آرزوي قهرماني كنم؟ كجاي دين 

ما و اخالق ايراني اين را گفته است؟ وي با بيان اينكه در 
كشورهاي خارجي چنين چيزي وجود ندارد، ادامه داد: 
مثاًل گوارديوال بارسلونا را برد. خوشحالي نكرد باال و پايين 
نپريد. وقتي اين شعارها را مي گويند خوشحال مي شوم. 
در زندگي ام  جز خدا و اهل بيت به چيزي فكر نكرده ام و 
كاري را انجام مي دهم كه وجدانم راحت باشد. قلعه نويي 
به ايسنا گفت: چندين سال براي استقالل زحمت كشيدم، 
البته قبل از اينكه به استقالل بيايم لژيونر و عضو تيم ملي 

بودم و در خارج از ايران دوگانه جام بردم و س��ال 64 كه 
بازيكن شاهين بودم با مرحوم دهداري به تيم ملي آمدم، 
با استقالل هم در قهرماني آسيا بودم هم دسته سه اما ادا 
درنمي آورم و جايي كه بايد معرفتم را نشان مي دادم اين 
كار را انجام داده ام. خيلي ها كه ادعاي اس��طوره داشته و 
دارند موقعي كه استقالل دسته سه بود در كنار باشگاه 
نبودند، ولي ما آن موقع مانديم و استقالل را نايب قهرمان 
ليگ كرديم و هر وقت هم روبه روي استقالل باشم با همه 
وجودم كار مي كنم. سرمربي سپاهان اصفهان تاكيد كرد: 
با اين رفتارها مي خواهند مردم را سياه كنند و موفق هم 
شدند، آنهايي كه ماندند و جواني خودشان را گذاشتند و 
از خير قراردادها گذشتند به آدم بد تبديل شدند و كساني 
كه با رفتارهايشان خيانت كردند آدم خوب و مثبت شدند. 
من اگر استقالل نباشد به مس كرمان و ساير تيم ها مي روم. 
نشان دادم وابسته به جايي نيستم و بعد از خدا و اهل بيت 
به توانايي هايي خودم متكي هستم، هركدام از اين مربي ها 

ادعا دارند يك بار با تيم شهرستاني نتيجه بگيرند.

ورزشي
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