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بع��د از كش و قوس هاي ف��راوان، مقت��دا صدر رهبر 
ليست سائرون اعالم كرد به جرگه اپوزيسيون مخالف 
دولت عبدالمهدي مي پيوندد تا اقدامي را كه پيش از 
وي چند گروه و جريان ديگ��ر همچون رهبر جريان 
حكمت انجام داده بودند را تكرار كرده باشد. اينكه تا 
چه حدي اين كار مي تواند در اين شرايط خاص براي 
كش��ور عراق راهگشا باش��د اختالف نظر هاي زيادي 
وجود دارد به خصوص كه ستون اصلي تشكيل دهنده 
دولت فعلي را مقتدا صدر ومتحدانش به وجود آورده 
و خود زمين��ه راي اعتماد ب��ه آن را در پارلمان عراق 
فراهم كردند. حال مشخص نيست وقتي ائتالف اصلي 
روي كار آورنده دولت فعلي خ��ود جزو مخالفان قرار 
مي گيرد سرنوشت كابينه مورد حمايتش چه خواهد 
شد ؟ چرا اين خواس��ته پيش از اين يا حداقل در اين 
برهه كه بحرانب به اوج خود رسيده در داخل ائتالف 

دولتي مطرح وحل وفصل نمي شود ؟
چرا به جاي اس��تفاده از اهرم اكثري��ت در پارلمان به 
دنبال تحقق خواسته هاي مردم را از طريق تظاهرات و 
كف خيابان ها هستند؟ عالمت سوال بزرگ تر در مورد 
اين عملكرد آن است وقتي شخصيتي همچون مقتدا 
صدر به عنوان رهبر بزرگ ترين فراكس��يون و دارانده 
بيشترين كرسي ها در پارلمان عراق به جاي استفاده از 
ابزارهاي قانوني و تصويب قوانيني در حمايت از مردم 

اين كش��ور، مردم را به تظاهرات خياباني فراخوانده و 
طرفدارانش را ابتدا در آماده باش قرار داده و بعد از آن 

از رفتارهاي اغتشاشگرانه تبري مي جويد؟
تقريبا هي��چ تحليلگ��ري در عراق و منطق��ه وجود 
ندارد كه در مورد خودجوش و حق طلبانه بودن آغاز 
اعتراضات مردم عراق اختالف نظر داشته باشد. مشكل 
زماني آغاز شد كه طرف هاي خاصي چه داخلي و چه 
منطقه اي و بين المللي از آن سوءاس��تفاده كرده و به 

سمت وسوي دلخواه خود پيش بردند.
به بياني واضح تر مشكل فعلي دولت عراق آن است كه 
بدخواهان خود را براي سوءاستفاده از اين اعتراضات 
آم��اده و مجهز ك��رده بودند در حالي كه مس��ووالن 
سياسي و امنيتي عراق هيچ نوع آمادگي براي مقابله 
با چنين ش��رايطي نداش��ته و در خواب عميقي قرار 
داشتند. اينكه متاسفانه ش��ماري از مسووالن عراقي 
دانسته يا ندانس��ته در زمين دشمنان منطقه و عراق 
بازي مي  كنند و خواسته يا ناخواسته به اسب ترواي 
آنها براي انتقال مش��كالت و بح��ران از ديگر مناطق 
به داخل عراق مي ش��وند حقيقت دردناكي است كه 
هرگز نمي توان از آن چشم پوشي كرد. ظاهرا برخي از 
رهبران عراقي كه اتفاقا محبوبيت بسيار بااليي هم در 
بستر جامعه عراق دارند عالوه بر محبوبيت بايد در پي 
افزايش آستانه كياست ذكاوت سياسي خويش باشند 
تا اجازه نقش آفريني بيشتر دشمنان مردم عراق را را 

از طريق شان در اين كشور ندهند.

عراق اسير فساد  ناكارآمدي 
حسينحقگو|

تحليلگراقتصادي|
مس��ائل و مش��كالت اقتصادي كش��ورمان بسيار 
پيچيده و ش��ايد، پيچيده ترين وضعي��ت در تاريخ 
معاصراست. كاهش شديد رشد اقتصادي از يك سو 
و تورم باال از س��وي ديگر كه بخش مهمي از آنها به 
واس��طه تحريم هاي بين المللي است نشانه هايي از 
اين پيچيدگي وضعيت است. خروج از اين وضعيت 
دش��وار قطعا نياز به هم��كاري و هماهنگي تمامي 
ذي نفعان به ش��كلي عقاليي دارد. در اين وضعيت 
نه فعاالن اقتصادي و صاحب��ان بنگاه هاي توليدي 
مي توانند به تنهايي راه حل هاي اقتصادي براي حل 
اين معضل پيچيده اقتصادي ارايه كنند و نه دولت 
تدبير و اميد مي تواند در پش��ت درهاي بسته و در 
فضاي ذهني مس��ائل و مش��كالت پيچيده توليد و 
توليدكنندگاني را كه همه ماهه مي بايست درآمد- 
هزينه كنند و حق��وق صدها كارگ��ر و مهندس را 
بپردازند يك س��ويه م��ورد بررس��ي و تصويب قرار 
ده��د و بخش��نامه و دس��تورالعمل و مصوبه صادر 
كند. به نظر مي رس��د حل اي��ن دوگانگي و كاهش 
شكاف حرفه اي- بوروكراتيك تاحدود بسياري در 
چارچوب مواد قانون »بهبود مستمر محيط كسب 

وكار« قابل حل است.
مواد مختلف اين قانون دولت را مكلف مي كند »در 
مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب و 
كار و براي اصالح و تدوين مقررات و آيين نامه ها« و 
»بخشنامه ها و رويه هاي اجرايي« و »اصالح قوانين 
و مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها« و... نظرات 
و پيشنهادهاي »اتاق ها«، »تشكل هاي اقتصادي« 
و »نمايندگان اصناف« و... را مورد توجه قرار دهد. 
اقدامي كه به گفته فع��االن بخش خصوصي كمتر 
مورد توجه قرار گرفته و بعضا نمايندگان تشكل ها 
يا در جلس��ات تصميم گيري ها حضور نداشته يا به 

نظرات آنان اهميت الزم داده نشده است.
به همين س��بب اخيرا مع��اون اول رييس جمهور، 
ب��ا ارجاع نام��ه ات��اق بازرگان��ي، صناي��ع، معادن 
»درخواس��ت  م��ورد  در  ته��ران  كش��اورزي  و 
ال��زام دس��تگاه هاي اجرايي ب��ه اخذ نظ��ر اتاق و 
بخ��ش خصوصي قب��ل از وض��ع مق��ررات و ابالغ 
دس��تورالعمل ها« ب��ه اعض��اي دول��ت، از آن��ان 
خواس��ت پيش از تدوين آيين نامه ها، بخشنامه ها 
و دس��تورالعمل ها از بخش خصوصي و تشكل هاي 

ذي ربط نظرخواهي كنند.
 آقاي جهانگي��ري چندي پي��ش نيز ب��ا تاكيد بر 
لزوم اس��تفاده از مش��ورت و نظر بخش خصوصي 
به عنوان نخبگان اقتص��ادي عنوان كرده بود: »اگر 
نخبگان احس��اس كنند كه در سرنوش��ت كشور و 
سياس��ت گذاري ها موثر هس��تند، حتما به آينده 
امي��دوار خواهند ش��د. نخب��گان زمان��ي مأيوس 
مي شوند كه احس��اس كنند كنار گذاشته شده اند 

و نظر سازنده آنها تاثيري در كش��ور ندارد و وقتي 
كه نخبگان مايوس شوند جامعه نيز نااميد خواهد 

شد.«
متاس��فانه اما با وجود آن دس��تور اجراي��ي و اين 
ديدگاه فك��ري، همچنان مش��كل ع��دم ارتباط و 
تعامل مناسب دولت و تشكل هاي بخش خصوصي 
پابرجاس��ت . چنانك��ه در همين ايام اخير ش��اهد 
اظه��ار نارضايت��ي فع��االن اقتص��ادي و صاحبان 
بنگاه هاي صنعتي از تصميم گيري هاي نامناس��ب 
دولتمردان در موضوعات مختلف اقتصادي )نحوه 
بازگش��ت و قيمت ارزهاي صادرات��ي، ممنوعيت 
ورود ماشين آالت و تجهيزات بدون انتقال ارز و...( 
بوده ايم. لذا بنظر مي رسد صرف بخشنامه و توصيه 
و س��ازوكارهايي همچ��ون »ش��وراي گفت وگوي 
دولت و بخ��ش خصوصي« كفاي��ت الزم را ندارد و 
بهبود اين رابط��ه نيازمند چارچوب و س��اختاري 
تعريف ش��ده در نظام اداري كش��ور است تا تعامل 
منس��جم و پايدارتر دول��ت و بخ��ش خصوصي را 

شكل و سامان دهد.
 م��اده »14« قان��ون بهب��ود محيط كس��ب و كار 
مي تواند ام��كان ايجاد اين س��اختار همكاري هاي 
مش��ترك را در دولت فراهم آورد .اين ماده قانوني 
اشعار مي دارد: »به منظور تعامل مستمر با فعاالن 
اقتصادي اعم از كارفرمايي و كارگري و تالش براي 
حل مش��كالت آنان و ارايه پيش��نهاد براي اصالح 
قواني��ن، مقررات، بخش��نامه ها، دس��تورالعمل ها 
و رويه ه��اي اجرايي به ش��وراي گفت وگ��و، وزرا و 
روس��اي دس��تگاه هاي اجرايي و قضاي��ي مرتبط 
با محيط كس��ب وكار و روس��ا و مدي��ران كل اين 
دس��تگاه ها در مراكز اس��تان ها موظفن��د يكي از 
معاونان خود را ب��ه عنوان مس��وول بهبود محيط 

كسب و كار تعيين و معرفي نمايند.«
 بر اين اساس مناسب - و شايد بهتر آنكه- الزم است 
ضمن اجراي اين ماده قانوني و معرفي مقام مس��وول 
كسب و كار در دس��تگاه هاي دولتي، گامي فراتر نهاد 
و اداره كل ي��ا دفتري را جهت همفك��ري و همكاري 
دولت و بخش خصوص��ي در دس��تگاه هاي اجرايي 
ش��كل داد . اي��ن تش��كيالت اداري مي تواند محلي 
باش��د براي جمع آوري، ثبت، نگه��داري و تحليل و 
بررسي خواس��ت ها و مطالبات فعاالن و تشكل هاي 
بخش خصوصي و نيز تبيين امكانات و محدوديت و 
معذوريت هاي دولت در حل مس��ائل و مش��كالت و 

ترسيم افق ها و راهبردهاي همكاري هاي فيما بين. 
اي��ن اق��دام همچنين مي توان��د در جه��ت بهبود 
محي��ط كس��ب و كار و ارتق��ا رتبه كش��ورمان كه 
طبق آخري��ن گ��زارش بانك جهان��ي در وضعيت 
بس نامناس��بي قرار دارد )رتبه 128 در بين 190 
كش��ور جهان( نيز مورد بهره برداري ق��رار گيرد و 
بوروكراسي را درخدمت اقتصاد و صنعت قرار دهد 

امري كه به ندرت شاهد آن بوده ايم. 

بهره گيري از ظرفيت يك ماده قانوني
سخن نخست

رييس مجلس ش��وراي اس��المي گفت: بخش هاي 
قضايي و امنيتي بايد تالش كنند تا مبارزه با مفاسد 

اقتصادي منجر به تعطيلي واحدهاي توليدي نشود.
به گزارش خبرگ��زاري خانه ملت، عل��ي الريجاني 
در مراس��م افتتاح واح��د احياء مس��تقيم مجتمع 
فوالد كوير دامغان گفت: به دليل اينكه كش��وري با 
ذخاير نفتي و گازي هستيم، در بخش معادن كمتر 
س��رمايه گذاري كرده ايم و تنها ح��دود 8 درصد از 
معادن كشور اكتشاف ش��ده است، زيرا مخازن نفت 
و گاز در دس��ترس هس��تند . به همين دليل تمركز 
غيرمنطقي در بخ��ش معادن به وج��ود آمده بود و 
فرد س��رمايه گذار بايد از داالن هاي بس��يار زيادي 
مي گذش��ت كه در مجلس آنها را باز و اختيارات را از 
حالت تمركز خارج كرديم، بط��وري كه امروز در هر 
استان به رياست استاندار، ش��وراي معادن تشكيل 

شده است تا مسير سرمايه گذاري روان شود.
رييس مجلس ش��وراي اس��المي ب��ا بي��ان اينكه 
مشكالت سيستم ديواني كش��ور، افراد سرمايه گذار 
را رنج مي دهد و تسهيل اين موضوع، يكي از وظايف 
بسيار مهم است، گفت: در دوره هاي مختلف مجلس 
چندين قانون در جهت تسهيل كسب و كار تصويب 
كرديم كه اگر به قاعده اجرا مي شد، وضعيت بهتري 
داشتيم، حجيم ش��دن دولت نيز كار را دشوار كرده 
اس��ت. بايد امورات به مردم واگذار ش��ود و سيستم 

دولتي نقش هدايت كننده را ايفا كند.
او دربخش��ي از س��خنانش گف��ت: س��رعت تخليه 
روستاها به سمت شهرها زياد بود، متأسفانه چرخه 
اقتصادي روستا نمي چرخيد و معيوب عمل مي كرد، 
در مجلس تصويب شد كه به دست مردم در حاشيه 

روستاها امكاناتي در جهت اشتغالزايي خلق شود.
اين موضوع نياز به حمايت و تسهيالت ارزان قيمت 
داشت كه از صندوق توس��عه ملي با اذن مقام معظم 
رهبري اعتبارات ارزي تخصيص يافت و با س��ود ۵ 

درصد در اختيار افراد قرار گرفت.
الريجاني با بيان اينكه اگر چرخه اقتصادي روستاها 
به خوبي عمل كن��د، مي توان در آين��ده اين چرخه 
را قوي نگاه داش��ت، گفت: با توج��ه به وضعيت آبي 
بايد س��رمايه گذاري س��نگيني براي آبياري مزارع 
كش��اورزي انجام مي ش��د كه در مجلس منابعي به 
اين موض��وع اختصاص يافت. در عي��ن حال اجراي 
سيس��تم هاي گلخانه اي باي��د پيگيري ش��ود زيرا 
مي توانيم فعالي��ت اين بخش را ب��ه صورت 4 فصل 

داشته باشيم.
الريجاني با بيان اينكه در شرايط فعلي با مشكالتي 
در زمينه خصم بيروني مواجه هستيم و سر و صداي 
آنها براي جنگ بي حس��اب اس��ت، به دنبال ايجاد 
مشكالت اقتصادي هس��تند، قصد دارند مردم را از 
س��رمايه گذاري مأيوس كنند و اي��ن را وزير خارجه 

آنها نيز مي گوي��د، گفت: بايد به ن��وع حرف زدن ها 
و مس��ائل مطرح ش��ده در رس��انه ها در حوزه هاي 
سياس��ي، فرهنگي و اجتماعي دقت كني��م، نبايد 
آسايش، آرامش و همبس��تگي مردم را بر هم بزنيم 
و جامعه را قطعه قطعه كنيم. گاهي مس��ائل فرعي 
به مسائل اصلي فكري عموم جامعه تبديل مي شود 
كه بس��يار اش��تباه اس��ت، هيچ موضوعي بيشتر از 
همبستگي ملي اهميت ندارد. در كشور ما اختالف 
نظر زياد است. اين موضوع در تمام كشورهاي داراي 
دموكراس��ي رخ مي ده��د، اما بايد بفهمي��م در چه 

شرايطي، چه موضوعي را مطرح مي كنيم.
رييس قوه مقننه ادامه داد: ام��ام رضا)ع( مي فرمايد 
انسان صالح به عقل و تدبير است، وقتي انسان خصمي 
را مي بيند بايد مساله اصلي كشور را تشخيص دهد و 
در آن زمينه همفكر شود، براي اين موضوع نياز است 
كه ش��رايط را بفهميم. رس��انه ها بايد به اين موضوع 

توجه كنند و نيش زدن ها مناسب امروز نيست.
وي ادامه داد: دش��من س��ازمان دهي بس��يار كرده 
است. گروهي در خزانه داري امريكا مجددا تشكيل 
شده تا از مس��يرهاي دور زدن تحريم ها جلوگيري 

كنند و براي آن پول و جايزه دريافت مي كنند.
الريجان��ي با تأكي��د بر اينك��ه خير كش��ور در اين 
است كه امروز مس��ائل حاش��يه اي مطرح نشود تا 
به همبس��تگي كش��ور لطمه نزند، عنوان كرد: مگر 
نه اين اس��ت كه دش��من قصد دارد تولي��د را فلج و 
به اقتصاد كش��ور لطمه بزند، در هر اس��تان س��وال 
مي كنم كارخانه هاي ش��ما چگونه فعاليت مي كنند 
و مشكل آنها چيست زيرا دش��من ركود و تعطيلي 

كارخانه هاي ما را دنبال مي كند.
رييس مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه اگر 
تخلفي در دس��تگاه و كارخان��ه اي رخ داد نبايد آن 
كارخانه تعطيل ش��ود، بلكه باي��د متخلف مجازات 
ش��ده و با فس��اد مبارزه ك��رد، افزود: تم��ام همت 
بخش هاي قضاي��ي، دولتي و امنيتي اين باش��د كه 
چگونه عنصر فاسد از بين برود اما كارخانه و كارگاه 
نيز به فعاليت خود ادامه دهد .هيچ موضوعي مهم تر 
از اين نيس��ت كه كارخانه ها فعال باشند و كارگران 
حقوق دريافت كنند و شغل داشتن كارگران بسيار 

مهم است.
وي ادامه داد: لوازم مقابله با خصم همبستگي مردم 
است و تمام بخش ها بايد مشكالت مالياتي و سرمايه 
در گردش واحدها را برطرف كنند، چنان كه قانون 

مورد نياز اين اقدامات نيز وجود دارد.
رييس ق��وه مقننه در پاي��ان با تأكيد ب��ر اينكه بايد 
لشكر توليد كشور فعاليت كند و همه در خدمت آن 
باشند، خاطرنشان كرد: بخش هاي قضايي و امنيتي 
كش��ور بايد تالش كنند تا مبارزه با فس��اد منجر به 

ركود يا تعطيلي كارخانه ها نشود.

رييس مجلس: 
پارلمان يادداشت

 همين صفحه  

سخن نخست

 بهره گيري از 
ظرفيت يك ماده قانوني

مش��كالت  و  مس��ائل 
اقتص��ادي كش��ورمان 
بس��يار پيچيده و شايد، 
پيچيده تري��ن وضعيت 
در تاريخ معاصراس��ت. 
كاهش ش��ديد رش��د 
اقتص��ادي از يك س��و و 
تورم باال از سوي ديگر كه 
بخش مهمي از آنها به واسطه تحريم هاي بين المللي 
است نشانه هايي از اين پيچيدگي وضعيت است. 
خروج از اين وضعيت دشوار قطعا نياز به همكاري 
و هماهنگ��ي تمامي ذينفعان به ش��كلي عقاليي 
دارد. در اين وضعيت نه فعاالن اقتصادي و صاحبان 
بنگاه هاي توليدي مي توانند به تنهايي راه حل هاي 
اقتصادي براي حل اين معضل پيچيده اقتصادي 
ارايه كنند و نه دولت تدبير و اميد مي تواند در پشت 

درهاي بسته و در فضاي ذهني مسائل و ...

حسينحقگو

 همين صفحه  

يادداشت

 عراق اسير فساد 
ناكارآمدي 

عبدالكريممحمود|
بعد از كش و قوس هاي فراوان، مقتدا صدر رهبر 
ليست س��ائرون اعالم كرد به جرگه اپوزيسيون 
مخالف دولت عبدالمهدي مي پيوندد تا اقدامي را 
كه پيش از وي چند گروه و جريان ديگر همچون 
رهبر جريان حكم��ت انجام داده بودن��د را تكرار 
كرده باشد. اينكه تا چه حدي اين كار مي تواند در 
اين شرايط خاص براي كشور عراق راهگشا باشد 

اختالف نظر هاي زيادي وجود دارد...

انرژي

 نقطه شكننده  قيمت نفت ايران
 و منطقه  در سال هاي 2019-20 

فرداداحمدي|
صندوق بين الملل��ي پول در گزارش خ��ود درباره 
اقتصاد كش��ورهاي جهان، تخمين هايي را درباره 
آينده اقتصاد 31 كشور خاورميانه و آسياي ميانه 
در سال هاي 2019 و 2020 ارايه داده و پيش بيني 
كرده است كه هر يك از كشورهاي نفتي حاضر در 
اين منطقه ها حداقل به نفت هر بشكه چند دالري 
نياز دارند تا نيازهاي اقتصادي خود را پاسخ دهند. 
در اين گزارش پيش بيني ش��ده اس��ت كه ايران 
در س��ال 2020 ميالدي براي تحقق هزينه هاي 
اقتصادي مندرج در بودجه خود نيازمند فروش نفت 
با قيمت 194 دالر و 60 س��نت در هر بشكه دارد و 
تخمين زده شده است كه اين كشور در سال 2020 
حدود ۵00 هزار بشكه در روز نفت خواهد فروخت. 
ساير كشورهاي صادركننده نفت خاورميانه نيز در 
اين گزارش با كسري بودجه با توجه به قيمت هاي 

فعلي نفت موجه خواهند بود و ...
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رييس كل بانك مركزي تحوالت بازار ارز  در 6  ماه اخير را تحليل كرد

گزارش صندوق بين المللي پول از اقتصاد ايران:

كاهش قيمت دالر از كانال 14 به 11 هزار تومان

تركش ركود ايران به منطقه

جهان

افول ستاره سعد

15 4

نشس��ت منطق��ه اي كنفران��س امنيت��ي موني��خ 
ب��ا حضور وزي��ر ام��ور خارج��ه اي��ران و مقاماتي از 
كش��ورهاي مختل��ف جه��ان در دوحه آغاز ش��د. 
نشس��تي كه تالش مي كند تا رويكردهاي ارتباطي 
در خصوص موضوعات امنيتي منطقه را بر اس��اس 
دس��تورالعمل هاي مش��خص دنبال كند. وزير امور 
خارجه كشورمان اما با دس��ت پر و با ايده صلح هرمز 
راهي دوحه ش��ده تا از دل رايزني هاي ديپلماتيك با 
كشورهاي مختلف نس��خه ارتباطي معقولي را براي 
گس��ترش صلح در منطقه ارايه كند. . بر اين اساس 
وزير خارجه كش��ورمان در بدو ورود ب��ه قطر به اين 
نكته اشاره كرد كه كه تمام كش��ورهاي منطقه را به 
ابتكار اعتمادسازي ميان يك ديگر تحت عنوان ابتكار 
»صلح هرمز« دعوت مي كنم. محمد جواد ظريف، كه 
به دوحه سفر كرده است در گفت وگو با شبكه الجزيره 
گفت: كشورهاي منطقه را به ابتكار »اعتماد سازي« 
تحت عنوان ابت��كار »صلح هرم��ز« دعوت مي كنم.  
وي همچنين گفت: جنگ به سود هيچ كس نيست 

و دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا نمي تواند توافق 
يكجانبه عليه ايران تحميل كند. ظريف در ادامه در 
رابطه با توافق هس��ته اي نيز گفت: هر نوع توافق در 
رابطه با برنامه هسته اي ايران بايد منافع تمام طرف ها 
را محقق كند. ابتكار صلح هرمز طرح حسن روحاني، 
رييس جمهور كش��ورمان اس��ت كه براي برقراري 
صلح و همزيستي مس��المت آميز در منطقه از سوي 
او در مجمع عمومي س��ازمان ملل مطرح شد. وزير 
امور خارجه گفت: جنگ به سود هيچ كس نيست و 
ترامپ نمي تواند توافقي يك طرفه را بر ايران تحميل 
كند. محمدجواد ظريف اظهارداش��ت: كش��ورهاي 
منطقه را به ابتكار اعتماد سازي تحت عنوان »ابتكار 
صلح هرمز« دعوت مي كنم. وي در ادامه با اش��اره به 
اقدامات امريكا عليه ايران تصريح كرد: جنگ به سود 
هيچ كس نيست و ترامپ نمي تواند توافقي يك طرفه 
را بر ايران تحميل كند. وزير امور خارجه خاطرنشان 
كرد: هر توافقي درب��اره برنامه هس��ته اي ايران بايد 

منافع همه طرف ها را برآورده كند. 

نشست منطقه اي كنفرانس امنيتي مونيخ آغاز شد

تالش براي تحقق صلح در منطقه

خبر

مبارزه با مفاسد به تعطيلي كارخانه ها نينجامد 

نخست وزير لبنان استعفا كرد



روي موج خبر

 پيام تسليت حزب اعتماد ملي به خانواده 
مجيد نيري؛ روابط عمومي حزب اعتماد ملي|

حزب اعتماد ملي در پيامي، درگذش��ت مجيد 
نيري، عضو سازمان مجاهدين انقالب اسالمي را 

به خانواده و همراهان او تسليت گفت. 
متن اين پيام به شرح زير است: 

اّنا هلل و اّنا اليه راجعون 
درگذشت مردي دلس��وز، دغدغه مند و نجيب، 
دوس��تان، همراهان و همفكران مجيد نيري را 
در غمي عميق فرو برد.  بي ش��ك فقدان چنين 
افراد وطن دوستي كه در راه عقيده و دغدغه شان 
سختي هايي نيز متحمل شده اند، براي كشورمان 
قابل لمس است.  حزب اعتماد ملي ضايعه فقدان 
مجيد نيري را تس��ليت گفته و از خداوند منان 
آرزوي علو درجات و غفران الهي براي ايشان دارد. 

 ظريف بار ديگر كش�ورهاي منطقه را به 
ابتكار »صلح هرمز« دعوت كرد؛  ايسنا|

وزير خارجه كشورمان گفت كه تمام كشورهاي 
منطقه را ب��ه ابتكار اعتمادس��ازي ميان يكديگر 
تحت عنوان ابتكار »صلح هرمز« دعوت مي كنم. 
محمد جواد ظريف، كه به دوحه سفر كرده است در 
گفت وگو با شبكه الجزيره گفت: كشورهاي منطقه 
را به ابتكار »اعتماد سازي« تحت عنوان ابتكار »صلح 
هرمز« دعوت مي كنم. وي همچنين گفت: جنگ به 
سود هيچ كس نيست و دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا نمي تواند توافق يك جانبه عليه ايران تحميل 
كند. ظريف در ادامه در رابطه با توافق هسته اي نيز 
گفت: هر نوع توافق در رابطه با برنامه هسته اي ايران 

بايد منافع تمام طرف ها را محقق كند.

    جت »ياسين« با موفقيت پرواز آزمايشي 
انجام داد؛ روابط عمومي ارتش|

فرمانده ني��روي هوايي ارتش با اش��اره به اينكه 
»خلبانان و كارشناسان ما با همكاري كارشناسان 
فني صنعت هوايي در ساخت هواپيماي ياسين 
تالش كردند«، افزود: بحمداهلل اين جت آموزشي 
با موفقيت پرواز آزمايشي را انجام داد و ان شاءاهلل 
در آينده نزديك خط تولي��د آن كار خود را آغاز 
مي كند. »امير سرتيپ خلبان عزيز نصيرزاده«، 
با اشاره به پيشرفت هاي متعددي كه در صنعت 
هوايي صورت گرفته اس��ت، گفت: ما در صنعت 
هوايي حركت بسيار خوبي را براي رشد و توسعه 
فناوري هوايي آغاز كرده ايم كه ساخت جنگنده 
»كوثر« و جت آموزشي »ياسين« نمونه هايي از 

اين پيشرفت ها محسوب مي شود.

 درخواس�ت از هموطنان براي به تعويق 
انداختن سفر به عراق؛ وزارت خارجه|

وزارت امور خارجه در بياني��ه اي از هموطنان و 
زائرين عتبات عاليات درخواس��ت كرد تا اطالع 
ثانوي برنامه سفر خود به عراق را به تعويق اندازند. 
در بيانيه وزارت امور خارجه آمده است: »با تسليت 
ايام رحلت رسول اكرم)ص( و شهادت امام حسن 
مجتبي)ع( و امام رضا)ع( ضمن قدرداني مجدد از 
ميهمان نوازي كريمانه دولت و ملت برادر عراق در 
ايام اربعين حسيني، با توجه به گزارش وقوع برخي 
ناآرامي ها در عراق از هموطن��ان عزيز و زائرين 
عتبات عاليات درخواست مي شود تا اطالع ثانوي 

برنامه سفر خود به عراق را به تعويق اندازند.« 

 وحشت نتانياهو از موشك هاي نقطه زن 
ايران؛ ايسنا|

نتانياهو با ابراز نگراني از پيش��رفت هاي كشورمان 
در صنعت موش��كي گفت: ايران خواهان توس��عه 
موشك هاي دقيقي اس��ت كه قادرند هر هدفي در 
اس��راييل را با خطاي پنج تا ده متر نش��انه بگيرند 
و آنه��ا اكنون در حال اين كار هس��تند. به گزارش 
الجزيره نخست وزير رژيم صهيونيستي ادامه داد: 
ما در اس��راييل بايد متحد و قوي باشيم، متحد در 
روحيه و متحد در راه تامين آينده و امنيت اسراييل و 
»ملت« يهود. رژيم صهيونيستي از بيم توان موشكي 
كشورمان و توليد انواع موشك هاي نقطه زن در ايران، 
براي تقويت سامانه هاي دفاع موشكي خود به تكاپو 
افتاده كه البته بنا بر گزارش هاي نهادهاي متخصص 
در امور دفاعي، اين سامانه ها دربرابر حمالت انبوه و 

هيبريدي قابليت چنداني براي دفاع ندارند.

    ابالغ اساسنامه صندوق هاي بازنشستگي، 
پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت؛پاد|

اس��حاق جهانگيري، مع��اون اول رييس جمهور 
اساسنامه صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و 
رفاه كاركنان صنعت نف��ت را ابالغ كرد. پرداخت 
مستمري بازنشس��تگي، ازكارافتادگي، غرامت 
تأمين آتيه، تأمين رفاه، بيمه درمان و س��المت 
كارمندان و بازنشستگان عضو صندوق و ارايه ساير 
خدمات از طريق به كار انداختن و بهره برداري از 
وجوه بازنشستگي، پس انداز و تأمين آتيه كارمندان 
صنعت نفت و ساير منابع و وجوه با حفظ و افزايش 
توان مالي صندوق، از اهداف اين صندوق به شمار 
مي رود. بازنشستگان و از كارافتادگان، كارمندان 
صنعت نفت و افرادي كه كسور پس انداز و تأمين 
آتيه را صن��دوق مي پردازند، كارمندان ش��اغل 
شركت هاي تابعه وزارت نفت و شركت هاي واگذار 
شده كه كسور بازنشستگي آنان به صندوق واريز 

مي شودو ... اعضاي صندوق را تشكيل مي دهند.

 دفتر سخنگوي دولت استعفاي حجتي را 
تكذيب كرد؛ پاد|

در ش��رايطي كه دي��روز برخي رس��انه ها خبر 
استعفاي حجتي وزير كشاورزي را منتشر كرده 
بودند، دفتر سخنگوي دولت استعفاي وزير جهاد 
كشاورزي را تكذيب كرد. در اين اطالعيه، دفتر 
سخنگوي دولت اخبار منتشر شده در ارتباط با 
استعفاي حجتي وزير جهاد كشاورزي را بي پايه و 
اساس دانست و از رسانه ها خواست از پرداختن به 

شايعات و اخبار نادرست اجتناب كنند.

ايران2

معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد

رتبه پايين كشور در بهبود فضاي كسب وكار مناسب جايگاه ايران نيست

ضرورت طراحي پنجره واحد كسب وكار
موض��وع ايجاد پنج��ره واح��د در فضاي كس��ب و 
كار كش��ورمان بيش از يك دهه اس��ت كه از س��وي 
كارشناسان اقتصادي و تحليلگران بازار پول و سرمايه 
ايران به عنوان يكي از مهم ترين ضرورت هاي اجرايي 
براي بهبود شاخص هاي كسب و كار مطرح مي شود؛ 
اما هنوز ابعاد و زواياي گوناگون ساختاري كه بتواند 
مجموعه مطالبات صاحبان كسب و كار را در قالب يك 
پنجره واحد پاسخ دهد، در فضاي اقتصادي كشورمان 

محقق نشده است. 
بر اس��اس اين اهميت بنيادين اس��ت كه معاون اول 
رييس جمهور با اش��اره به ضرورت گزارش عملكرد 
دستگاه هاي اجرايي در بخش بهبود فضاي كسب و 
كار به دولت اعالم كرد كه ايجاد مقررات جديد بايد با 

هماهنگي هيات مقررات زدايي باشد.
اس��حاق جهانگي��ري در جلس��ه س��تاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي بهبود فضاي كس��ب و كار را يكي از 
اولويت هاي دولت تدبي��ر و اميد عنوان و اظهار كرد: 
پيگيري ها براي مقررات زدايي و بهبود محيط كسب 
و كار بايد به سمتي رود كه يك پنجره واحد طراحي 
و مردم بتوانند همه فرآيندهاي ايجاد كسب و كار را 

به آساني و از طريق اين پنجره واحد پيگيري كنند.
وي با بيان اينكه »اقتصاد ايران از مشكالتي نظير رانت 
و انحصار رنج مي برد«، تصري��ح كرد: اگرچه اقتصاد 
كشور با اشكاالت س��اختاري و اساسي روبه رو است 
اما نبايد به بهانه وجود اين اشكاالت، برخي اصالحات 
ضروري نظير مقررات زدايي و حذف فرآيندهاي دست 
و پا گير در محيط كسب و كار را به تعويق بيندازيم و 
اين اصالحات را به اجراي برنامه هاي بلندمدت نظير 

اصالح ساختارهاي اقتصادي كشور موكول كنيم.
وي اف��زود: اقتصاد ايران به ش��دت نيازمن��د ايجاد 
اشتغال و س��رمايه گذاري در بخش توليد است اما به 
داليل متعدد از جمل��ه وجود برخي موانع در محيط 
كس��ب و كار، بخش خصوصي انگي��زه كافي را براي 
سرمايه گذاري و اشتغال زايي ندارد و اين يك نگراني 

جدي براي آينده اقتصاد كشور محسوب مي شود.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اهميت فعاليت 
هيات مقررات زدايي و تس��هيل ص��دور مجوزهاي 
كسب و كار خاطرنشان كرد: با وجود اينكه اين هيات 
از اختي��ارات الزم براي حذف مق��ررات غيرضروري 
برخوردار اس��ت اما همچنان ش��اهد ايجاد مقررات 
جديد از س��وي دس��تگاه هاي اجرايي هس��تيم كه 
الزم اس��ت ب��راي جلوگي��ري از اين اتف��اق، هيات 
مقررات زدايي فعال تر ش��ود و مق��ررات جديدي كه 
از سوي دس��تگاه هاي اجرايي وضع مي شوند را مورد 
بررسي قرار دهد تا در صورت مغايرت با برنامه تسهيل 
فضاي كسب و كار، نسبت به لغو مجوزها اقدام كند. 
همچنين الزم است كه دستگاه هاي اجرايي پيش از 
وضع مقررات و مجوزهاي جديد، هماهنگي هاي الزم 

را با هيات مقررات زدايي انجام دهند.
وي با بيان اينكه »متاسفانه در ساليان گذشته توجه 
كافي به موضوعاتي نظير بهبود كسب و كار و بهره وري 
در كشور صورت نگرفته است«، افزود: با وجود آنكه در 
برنامه هاي سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه كشور 
تاكيد شده كه 33 درصد از رشد اقتصادي بايد از محل 
بهره وري باشد اما در عمل اتفاق مثبتي رخ نداده و اين 
در حالي اس��ت كه برخي كشورهاي شرق آسيا طي 
12� 10 سال رشد اقتصادي خود را از محل بهره وري 

تامين كرده اند. وي افزود: در دولت اصالحات مراسمي 
تحت عنوان روز بهره وري برگزار مي شد و دستگاه هاي 
اجرايي گزارش عملكرد خود را در اين خصوص ارايه 
مي كردند؛ چراكه مي دانستند اين موضوع براي دولت 

از اهميت خاصي برخوردار است.
جهانگيري با اشاره به اينكه »دكتر روحاني از ابتداي 
كار دول��ت تدبي��ر و اميد همواره بر ض��رورت بهبود 
محيط كس��ب و كار تاكيد داشته اس��ت«، از وزارت 
امور اقتصادي و دارايي خواس��ت گ��زارش عملكرد 
دس��تگاه هاي اجرايي در زمينه بهبود فضاي كسب 

و كار را به صورت فصلي و ساالنه به دولت ارايه دهد.

وي با اش��اره به گزارش ارايه شده در جلسه مبني بر 
رتبه پايين كش��ورمان در بخش بهبود فضاي كسب 
و كار در س��طح منطقه، گفت: ايران با برخورداري از 
ظرفيت هاي گسترده و پيش��رو بودن در بسياري از 
حوزه ها در س��طح كشورهاي منطقه، زيبنده نيست 
كه از نظر فضاي كسب و كار رتبه پاييني در مقايسه 

با كشورهاي منطقه داشته باشد.
وي با تاكيد بر اينكه »ما به عنوان دولت بايد با جديت 
بر موضوع بهبود فضاي كسب و كار پافشاري كنيم و 
همه دس��تگاه هاي اجرايي را به همراهي و مشاركت 
مكلف نمايي��م«، از وزارت امور اقتص��ادي و دارايي 

ب��ه عنوان متولي اصلي فضاي كس��ب و كار كش��ور 
خواست با همراهي و هماهنگي هيات مقررات زدايي 
و س��ازمان امور اداري و استخدامي موضوع كسب و 
كار را به عنوان يك اولويت ج��دي دولت پيگيري و 
عملكرد دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه را به دولت 

گزارش دهند.

  پيگيري مشكالت فضاي كسب و كار
معاون اول رييس جمهور همچنين از دبيرخانه ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي خواست گروهي را براي 
پيگيري موضوع بهبود فضاي كسب و كار تعيين كند 

و به صورت مس��تمر با وزارت امور اقتصادي و دارايي 
در ارتباط و هماهنگي باش��د. وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي نيز در اين جلس��ه با تاكيد ب��ر اينكه بايد 
براي بهبود رتبه جهاني كش��ورمان در بخش كسب 
و كار ت��الش و برنامه ريزي كنيم، گفت: الزمه بهبود 
فضاي كسب و كار توسعه خدمات دولت الكترونيك و 
هماهنگي و مشاركت همه دستگاه ها و نهادهاي موثر 

در اين حوزه است. 
مع��اون وزير جهاد كش��اورزي نيز در اين جلس��ه با 
اش��اره به اهتمام جدي اين دستگاه اجرايي براي لغو 
مقررات و مجوزه��اي غيرضروري، گف��ت: در حال 
حاض��ر فرآيند صدور بي��ش از 100 مجوز به صورت 
كامال الكترونيكي و بدون ني��از به مراجعه حضوري 
ش��هروندان و متقاضيان به وزارت جهاد كش��اورزي 

انجام مي شود.
در اين جلس��ه ك��ه وزراي نفت، راه و شهرس��ازي، 
فرهنگ و ارش��اد اسالمي، رييس س��ازمان برنامه 
و بودجه، مع��اون علمي و فن��اوري رييس جمهور، 
رييس س��ازمان امور اداري و اس��تخدامي، معاون 
رييس جمه��ور در امور زنان و خانواده، س��خنگوي 
دولت، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا )ص( 
و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور 
داشتند، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گزارشي 
از وضعي��ت فعلي فض��اي كس��ب و كار و وضعيت 
اس��تعالمات مجوزهاي كشور ارايه كرد و گفت: اين 
وزارتخانه به منظور بهبود فضاي كس��ب و كار س��ه 
برنامه را به طور همزمان در دستور كار خود دارد كه 
س��اماندهي نظام مجوزدهي و تسهيل كسب و كار، 
مقررات زدايي و جلوگيري از تورم مقررات و ارتقاي 
شاخص بهبود فضاي كسب و كار برنامه هايي هستند 
كه به طور جدي دنبال مي ش��ود. دهقاني افزود: به 
منظور ساماندهي نظام مجوز دهي و تسهيل كسب 
و كار، ابتدا مراجع صدور مجوز شناس��ايي ش��ده و 
سامانه اي تحت عنوان درگاه ملي مجوز هاي كشور 
طراحي و فعال شده اس��ت كه به واسطه اين درگاه 
ملي دس��تاوردهايي نظير عدم نياز به ارايه كاغذي 
برخي مدارك و دريافت الكترونيكي پاس��خ برخي 

استعالمات تخصصي حاصل شده است.
وي از بررس��ي و مطالعه تجربي��ات موفق جهاني در 
ح��وزه بهبود فضاي كس��ب و كار خب��ر داد و گفت: 
مقررات زدايي و جلوگيري از تورم مقررات در كشور 
نيازمند پويش ملي بهبود محيط كسب و كار و تسهيل 
فرآيند صدور مجوزها اس��ت كه در اين زمينه وزارت 
امور اقتصادي و دارايي با صدور بخشنامه اي به گمرك 
و س��ازمان امور مالياتي و وزارت جهاد كش��اورزي با 
صدور بخش��نامه اي در خصوص نظام گلخانه در اين 
زمينه پيش ق��دم بودند كه انتظار داريم با ترويج اين 
پويش ملي، س��اير دس��تگاه هاي اجرايي نيز به اين 

برنامه بپيوندند.
در اين جلس��ه پ��س از بح��ث و تبادل نظ��ر و ارايه 
ديدگاه هاي مختلف در خصوص فضاي كسب و كار و 
نحوه مقررات زدايي، مقرر شد وزارت امور اقتصادي 
و دارايي با همراهي هيات مقررات زدايي و س��ازمان 
امور اداري و اس��تخدامي كشور پيگيري هاي الزم را 
براي بهبود فضاي كس��ب و كار انجام داده و گزارش 
عملكرد دستگاه هاي اجرايي را به صورت مستمر به 

دولت ارايه دهند.
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 ايران از هيچ قدرتي 
شكست نمي خورد

رييس سازمان حفاظت و 
اطالعات وزارت دفاع گفت: 
مردم از تحريم ه��ا نگران 
نيس��تند، آنچ��ه موجب 
نگراني شده بي عدالتي ها 
است. به گزارش خبرگزاري 
مهر، سردار مجيد خادمي 
رييس س��ازمان حفاظ��ت و اطالع��ات وزارت دفاع 
در يادواره 32 شهيد روس��تاي پسوجان شهرستان 
سيرجان گفت: ش��هدا نصرت الهي را رويت كردند و 
اگر ما هم پاي خون شهدا بايستيم آن نصرت هميشه 
ساري و جاري اس��ت. وي افزود: شهدا استقامت و از 
خودگذشتگي را از خود نش��ان دادند و هرگز منافع 
شخصي خودشان را در نظر نداشتند و ما مديون خون 
آنها هس��تيم و مبادا از اين قافله عقب بمانيم. رييس 
س��ازمان حفاظت و اطالعات وزارت دفاع گفت: نفوذ 
سرويس هاي اطالعاتي دشمنان در همه بخش هاي 
فرهنگي، اقتصادي و سياسي در جبهه هاي سخت و 
نيمه سخت و نرم افزار بسيار بود تا بتوانند ايران اسالمي 
را شكس��ت دهند اما امروز اين نظام و ملت به قدرت 
منطقه تبديل شده و صاحب لشكر اسالمي است كه با 
هر قدرتي شكست نخواهد خورد. خادمي افزود: مردم 
از تحريم ها نگران نيستند، آنچه موجب نگراني است 
بي عدالتي اس��ت كه بايد برطرف شود زيرا تحريم ها 
گرچه مشكالت اقتصادي را به وجود آورد اما نتوانست 
آس��يب به قدرت ما بزند و امروز توان دشمن در برابر 
قدرت دفاعي ما ناچيز اس��ت. وي عن��وان كرد: امروز 
همين اقتدار ما موجب شده امريكا به چالش افتد و آنان 
امروز دنبال مذاكره با ما هستند و شك نكنيد دشمن 
بيشتر از ما در فشار است، ما مي گوييم اين ملت براي 
هميشه قطع اميد از دشمنان كرده است و حتي ما اميد 
به كشورهاي دوست هم نداريم و با اميد به خداوند و 
توان داخلي و نيروهاي جوان بر اقتدار خود مي افزاييم.

 انتخاب ديپلمات آرژانتيني 
به عنوان مديركل جديد آژانس 
نماينده دايمي روسيه در 
سازمان هاي بين المللي در 
وين اعالم ك��رد: »رافائل 
گروسي« نماينده آرژانتين 
ب��ا راي ح��كام آژان��س 
بين المللي انرژي اتمي به 
عنوان مديركل جديد اين 
آژانس انتخاب شد. ميخاييل اوليانوف در توئيتي اين 
خبر را اعالم كرد: رافائل گروسي سفير فعلي آرژانتين 
در اتريش و دستيار سابق مديركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي است. پيش تر رسانه ها خبر داده بودند كه 
»مارتا زياكوا« از اس��لوواكي و رييس كنوني سازمان 
نظارت هسته اي اين كشور، »كورنل فروتا« رومانيايي 
مديركل موق��ت آژانس بين المللي ان��رژي اتمي كه 
پس از مرگ يوكيا آمانو، س��كان دار اين آژانس ش��د، 
»رافائل گروسي« س��فير آرژانتين در سازمان ملل و 
»السينا زربو« اهل بوركينافاسو دبير اجرايي سازمان 
پيمان منع جامع آزمايش هسته اي مستقر در وين، 
چهار نامزد اصلي براي احزار پست مديركلي آژانس 
بين المللي انرژي اتمي بودند. تجربه رافائل گروسي از 
اواخر دهه نود ميالدي در حوزه خلع سالح، او را تبديل 
به يكي از جدي ترين نامزدهاي پست مديركلي آژانس 
كرده است. گروسي موضع سختي در قبال ايران دارد 
و معتقد اس��ت آژانس بين المللي ان��رژي اتمي بايد 
در گ��زارش هرگونه عدم پايبندي ايران به تعهداتش 
در برج��ام، كوتاه��ي نكند. وي خواهان سرس��خت 
بودن آژان��س در برابر هرگونه عدم پايبندي به توافق 
هس��ته اي اس��ت، موضعي كه احتماال براي امريكا و 
رژيم صهيونيستي خوشايند خواهد بود. اين ديپلمات 
آرژانتيني اخيرا گفته اس��ت كه افزايش غني سازي 
اورانيوم در ايران شايد تهديد فوري محسوب نشود، اما 
يك مس��اله جدي است و جهت پيشگيري از تشديد 

تنش، بايد با آن با دورانديشي برخورد كرد.

شفافيت باعث افزايش نظارت 
و كاهش فساد مي شود

نماين��ده مردم ته��ران در 
مجلس دهم گفت: بايد ميان 
سران قوا، ادارات و سازمان ها 
و هر جا كه پولي و بودجه اي 
داده مي ش��ود، ش��فافيت 
وجود داشته باشد؛ شفافيت 
باع��ث افزايش نظ��ارت و 
كاهش فساد مي شود.  سيده فاطمه ذوالقدر ديروز در 
گفت وگو با ايرنا با اشاره به سخنان رييس جمهوري در 
جلس��ه هيات دولت درباره برجام اظهار داشت: پس از 
تصويب توافقنامه چندجانبه هسته اي، با برداشته شدن 
تحريم هاي ظالمانه، گشايش سياسي و اقتصادي در 
كشور به وجود آمد، رفت و آمد كشورها و شركت هاي 
بزرگ به خصوص براي س��رمايه گذاري در ايران رونق 
گرفت و بيشتر شد. نماينده مردم تهران، در مجلس دهم 
بيان كرد: بعد از انتخاب ترامپ و اقدام وي در خروج از 
برجام، كشور ما با مشكالت و بحران هايي در فروش نفت 
و نيز سرمايه گذاري هاي خارجي مواجه شد، چرا كه به 
دليل اعمال تحريم هاي يك جانبه امريكا، بسياري از 
ش��ركت ها از ايران خارج شدند. وي گفت: االن تقريبا 
يك سالي اس��ت تيم اقتصادي جديد بر سر كار آمده، 
اش��خاص جديدي به عنوان وزير اقتصاد و رييس كل 
بانك مركزي معرفي شده اند كه منشأ تحوالتي شد و 

گشايشي پديد آمد.
وي با اشاره به سخنان رييس جمهوري در مورد اينكه 
نبايد اجازه بدهيم به سيستم بانكي ما اتهام پولشويي 
بزنند، گفت: بله اين يك مساله مطلوب است و همه 
كشورها در پي اين هستند كه اتهاماتي در اين زمينه 
براي آنها به وجود نيايد و پولشويي نداشته باشند. 
پولشويي ممكن است چه در داخل و چه در خارج از 
كشور وجود داشته باشد و واقعا بانك هاي ما بايد اين 
قدرت و شفافيت را داشته باشند و نظارت ها هم روي 

آنها باشد كه از اين اتهام مبرا باشند.

به دنبال پيمان دفاع سايبري 
منطقه اي هستيم

ريي��س س��ازمان پدافند 
غيرعام��ل كش��ور گفت: 
توانسته ايم جنگ تركيبي 
ك��ه در پنج الي��ه امريكا 
عليه ما آغاز ك��رده بود را 
مهار كنيم. سردار جاللي 
همچنين از پيگيري پيمان 
دفاع سايبري منطقه اي با مشاركت كشورهاي منطقه 
خبر مي دهد. به گزارش صداوس��يما، سردار جاللي 
با بيان اينكه در حال حاضر دش��من جنگي پنج اليه 
را عليه كش��ور ما آغاز كرده اس��ت، گف��ت: اليه اول 
اين جنگ در حوزه سياس��ي بود كه با خارج ش��دن 
امريكا از برجام تش��ديد ش��د تا تحريم ها عليه ايران 
راحت تر اعمال شود.  وي با بيان اينكه اليه ديگر جنگ 
هيبريدي امريكا عليه ايران اليه امنيتي بود، توضيح 
داد: در اين روش آنها س��عي كردند به وس��يله انجام 
حمله هاي تروريستي از طريق منافقين يا حمله به 
مناطق مرزي ما جبهه جديدي را آغاز كنند.  رييس 
سازمان پدافند غيرعامل كشور با اشاره به اينكه اليه 
ديگري از تهديدات عليه ايران تهديدات سايبري بود، 
گفت: در يك س��طح اين حوزه به عمليات شناختي 
مربوط اس��ت يعني كار روي ذهن و فكر افراد جامعه 
كه از طريق شبكه هاي اجتماعي خارج پايه هدايت 
مي شد. اهداف اين جنگ نيز القاي حس نااميدي و 
ناكارآمدي بود.  وي با بيان اينكه اينها همه مولفه هاي 
جنگ اقتصادي است كه بستر آن شبكه هاي اجتماعي 
از جنس محتواست، گفت: اينجا ديگر حمله از جنس 
ديروز نيست بلكه از اليه محتواست. اين در واقع مدل 
جديدي از جنگ هيبريدي است كه عليه كشور ما به 
راه انداختند كه چند ويژگي داشت؛ اول شبكه هاي 
اجتماع��ي دوم مردم محوري س��وم اقتصاد، چهارم 
حركت به سمت امنيتي كردن كه ما نتايج بخشي از 
اينها را به صورت موقت در سال 97 مشاهده كرديم. 

ترامپ در جاهايي كه نفت 
است، مي ماند

 ريي��س مجل��س ده��م 
مي گوي��د: س��قف جريان 
مقاومت از تروريس��ت ها 
جداست اما برخي ها به عمد 
مي كوشند اين دو را به هم 
بياميزند. به گزارش ايسنا، 
علي الريجاني در همايش 
»مجاهدان در غربت« در دامغان، اظهار كرد: اگر صحنه 
خاورميانه را جلوي روي ش��ان]غربي ها[ بگذاريد به 
روشني درمي يابند كه مقاومت جريان زنده اي است؛ با 
اين حال تالش مي كنند مقاومت را با حركت هاي كور 
تروريستي يكي كنند. وي صيانت از اين جريان زنده را 
ضروري خواند و افزود: صفوف مقاومت و تروريسم، هم 
در روش و هم در هدف تفاوت ماهوي دارند. اما غرب 
به عمد مي كوشد كه اين دو را با هم قاطي كرده و يكي 
جلوه كند. الريجاني طرح ادع��اي تالش ايران براي 
دستيابي به بمب هس��ته اي را حقه بازي امريكايي ها 
خواند و خاطرنش��ان كرد: جمهوري اسالمي گرفتار 
حقه بازي امريكايي است و گرنه آنها به خوبي مي دانند 
كه ايران به دنبال بمب هس��ته اي نيست. وي با بيان 
اينكه رژيم غاصب اس��راييل تنها كش��ور خاورميانه 
است كه 100 تا 200 بمب هسته اي دارد، گفت: همين 
زرادخانه صهيونيست ها براي قتل عام در خاورميانه 
كفايت مي كند، ام��ا امريكايي ها همه توان خود را در 
جهت آزار و اذيت مردم ايران و تحميل فش��ار بر آنها 
به كار گرفته اند. وي به س��خنان ترامپ بعد از كشتن 
ابوبكر البغدادي اشاره و تصريح كرد: حرف هاي ترامپ 
يك نكته مهم هم داشت كه البته قبال هم آن را گفته 

بودند اما ترامپ به شيوه صريح تري آن را بيان كرد.
الريجاني با بيان اينكه ترامپ به صراحت اعالم كرده 
كه در جاهايي كه نفت است، مي مانند، اضافه كرد: 
آنها كشت  و كشتار راه انداخته اند و حاال مي گويند 

نفت آنها را مي خواهند.

چهره ها

س�خنگوي دولت، پويش مقررات زدايي را از تصميمات مهم نشست س�تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خواند. علي ربيعي در حاشيه نشست 
س�تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، پويش مقررات زدايي را از تصميمات مهم نشس�ت امروز خواند و گفت: تمامي دستگاه هاي اجرايي مكلف 
به هماهنگي با مركز ملي پايش و بهبود فضاي كس�ب و كار براي مقررات زايي جديد )وضع مقررات جديد( ش�دند؛ در غير اين صورت مقررات 

جديد لغو خواهد شد. 
وي بهبود فضاي كس�ب و كار و همچنين آخرين وضع اشتغال و سياست هاي اين حوزه در دوران تحريم را از دستور كارهاي نشست امروز اين 
س�تاد عنوان كرد و افزود: در جلس�ه امروز صرفا زمان به بررسي موضوع بهبود فضاي كسب و كار رس�يد.  وي گفت: مركز ملي پايش و بهبود 
فضاي كسب و كار گزارش بسيار خوبي را از آخرين وضع تالش هاي دولت از سال ۹2 تاكنون به اعضا ارايه داد؛ متأسفانه گرچه در برخي از موارد 

مقررات زدايي انجام گرفته است، اما بالفاصله مقررات زايي در پي داشته است.
 سخنگوي دولت افزود: در مجموع س�ه بحث؛ نظام مجوزها، مقررات زدايي و بهبود شاخص ها به ويژه شاخص هاي بين المللي در جلسه امروز 
بررسي شد، اينكه چه مقدار زمان و هزينه براي صدور مجوزها صرف مي شود، شرايط اوليه هر مجوز و همچنين مدارك مورد نياز و مراحل كار 
نيز مورد بررسي قرار گرفت. وي گفت: گزارش�اتي ارايه شد، مبني بر آنكه براي هر يك از اين موارد تصميمات خاصي اتخاذ شده است و البته 
برخي موارد نيز مش�مول بررسي بيشتر شد. وي در تشريح جزييات تصميمات اتخاذ شده در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، افزود: 
سامانه سام با آدرس G۴B.IR  هم اكنون در وزارت اقتصاد مستقر است كه شامل چند زيرسامانه است؛ دريافت شكايات، داوري، مركز مشاوره 

سامانه ياور و همچنين تمامي اطالعات مورد نياز مجوزها و استعالمات كشور در اين سامانه پيش بيني شده است. 
ربيعي گفت: تمامي دستگاه هاي اجرايي مكلف شدند تا كليه اقدامات مرتبط با كسب و كار خود را به صورت الكترونيكي در اين سامانه پيش بيني 
كنند. وي با تاكيد بر رصد و نظارت فعاليت ها در اين س�امانه، افزود: مقرر ش�د مديران اين مركز بطور فصلي در خصوص عملكرد دستگاه هاي 

مختلف به هيات وزيران گزارش دهند.

برش
سخنگوي دولت: دستگاه هاي اجرايي مكلف به هماهنگي با مركز پايش و بهبود فضاي كسب وكار شدند



3 كالن

گزارش صندوق بين المللي پول از اقتصاد ايران

تركش ركود ايران به منطقه
آيسان تنها|

صن�دوق بين الملل�ي پول اخي�را در مجموعه 
گزارش هايي به بررس�ي افق رش�د اقتصادي 
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا پرداخته است. 
در اي�ن گزارش وضعيتي از اف�ق اقتصاد ايران 
تشريح ش�ده اس�ت و در عين حال به بررسي 
رابطه اقتصاد ايران با اقتصاد كشورهاي منطقه 
پرداخته است. آن گونه كه صندوق گزارش داده 
است، ركود از ايران به كشورهاي منطقه سرريز 
كرده اس�ت. به عبارتي بحران اقتصادي ناشي 
از تحريم ها كه از سال گذشته در اقتصاد ايران 
خود را نشان داد اكنون كشورهاي منطقه را هم 

بي بهره نگذاشته است.

به گزارش »تع��ادل«، صندوق بين المللي پول اخيرا 
در مجموع��ه گزارش هايي به تحلي��ل وضعيت افق 
رش��د اقتصادي خاورميانه و ش��مال آفريقا پرداخته 
است. در بخش��ي از ايران گزارش ها سعي كرده است 
تاثير اقتصاد ايران به اقتصاد كش��ورهاي منطقه را با 
توجه به تحريم ها تحليل كند. در بخشي از گزارش با 
عنوان »سرريز منطقه اي ركود ايران« درباره تاثيرات 
اقتصادي ايران به كشورهاي منطقه توضيحاتي ارايه 
داده است. اين گزارش صراحتا به اين اشاره كرده است 
كه تحريم هايي كه از ارديبهشت سال 1397 از سوي 
امريكا عليه اقتصاد ايران وضع شد نه تنها بر ايران بلكه 
بر اقتصاد كشورهاي منطقه هم تاثيرگذار بوده است. 
در بخش��ي از اين گزارش با عنوان سرريز منطقه اي 
ايران آمده است: عدم ادغام ايران در اقتصاد جهاني به 
دنبال تحريم هايي كه در سال هاي اخير عليه اقتصاد 
كشور شده است منجر به ايجاد ركود عميق در اقتصاد 
ايران شده است؛ ركودي كه احتماال به منطقه سرريز 

خواهد كرد ولو به صورت محدود. 
ضربه اساسي ولي به بازار بين المللي نفت خواهد خورد. 
گرچه ب��ه دليل تنش ه��اي ژئوپليتيكي و همچنين 
واكنش س��اير توليدكنندگان نفت و از س��وي ديگر 
تضعيف تقاض��اي جهاني نفت، نتيج��ه نهايي آن بر 

قيمت نفت چندان شفاف نيست. 
عالوه بر نفت، ساير بازارهاي خاص مانند گردشگري، 
كشاورزي و برق هم در برخي كشورهاي خاص ممكن 

است به صورت محدود تحت تاثير قرار بگيرند. 
همچنين در بخش ديگ��ري از اين گزارش، با عنوان 
»محدود بودن پيوندهاي تجاري ايران«، آمده است: 
در س��ال 2017 تج��ارت ناخالص اي��ران )واردات و 
ص��ادرات(، 47 درصد توليد ناخالص داخلي كش��ور 
بوده است كه نسبت به ساير كشورهاي صادركننده 
نفت )منا( معادل نيمي از توليد ناخالص داخلي كشور 
اس��ت به اين ترتيب قبل از تحريم ه��ا تعداد كمي از 
كشورها، براي صادرات به تقاضاي ايران وابسته بودند 
و حتي آن دسته از كشورهايي كه سهم صادرات ايران 
در آن زياد بوده اس��ت محافظت يا عايق  شده  بوده اند 
چرا كه يا نقش آنها در قالب صادركنندگان مجدد بود 
مانند امارات متحده عربي يا بخش صادراتي ايران به 
آن كشورها بسيار كوچك بوده است مانند افغانستان 

يا تاجيكستان.
با وجود قرار گرفتن در معرض محدوديت هاي كلي، 
تجارت در بازارهاي محدود مي تواند آس��يب ببيند. 

براي مثال يك سوم برق كشور عراق به ايران وابسته 
است. همچنين بخش��ي از نيروگاه هاي گاز عراق به 

ايران وابسته اند.
مازاد تقاض��اي ايران ب��راي دالر امريكا به ب��ازار ارز 
افغانستان سرايت كرده است و به اين ترتيب منجر به 
تضعيف واحد پول افغانستان يعني افغاني شده است. 
همچنين كش��اورزان قفقازي نيز در معرض كاهش 

تقاضاي ايرانيان قرار گرفته اند.

  تاثيرات ايران بر قيمت جهاني نفت
صندوق بين المللي پول در بخشي ديگر از گزارش خود 
درباره اقتصاد ايران ب��ه تاثير ايران، در قيمت جهاني 
نفت اش��اره كرده و آورده است: كم شدن عرضه نفت 
ايران به بازارهاي جهاني منجر به تش��ديد نوسانات 
قيمت ارز شده است. س��هم ايران از توليدات جهاني 
نفت از 5.5 درصد در سال 2017 به فقط 4 درصد در 
سال 2018 كاهش يافته است. از سوي ديگر گرچه 
افزايش توليد نفت اوپك و نفت ش��ل امريكا منجر به 
از بين رفتن تاثير كاهش عرضه ايران در بازار جهاني 
نفت ش��ده است، با اين حال در نيمه اول سال 2018 
عدم قطعيت ها درباره زمان بندي انجام تنظيمات الزم 
براي افزايش عرضه نفت بين المللي در عين حال عدم 
قطعيت درخصوص ميزان مجازات تعيين شده درباره 
واردكنندگان نفت ايران منجر به افزايش نوس��انات 

قيمت نفت شده است.

  پيوندهاي محدود مالي
اين گزارش همچنين به بدهي محدود خارجي ايران 

پرداخته و آورده است: 
ايران بدهي مالي محدودي به خارجي ها دارد. بانك 
تسويه حساب هاي بين المللي بدهي هاي مالي ايران در 
قبال خارجي ها را در سه ماهه سوم سال 2018 صرفا 
1.9 ميليارد دالر گزارش كرده است. گرچه دارايي هاي 
ايرانيان كه در خارج از ايران نگه داشته مي شوند رشد 
كرده و به بيش از 25 ميليارد دالر رسيده است )دو برابر 
سطح س��ال 2017 و حتي بيشتر از رشد دارايي هاي 
خارجي آلمان و كره(، با اين حال تحريم هاي امريكا 
منجر به كاهش روابط بانكي ايران با كش��ورها شده 
است؛ از 350 رابطه در سال 2017 به كمتر از 60مورد 

در سال 2018.
در بخش ديگري از اين گ��زارش به موضوع وضعيت 
گردشگري و مهاجرت در ايران پرداخته شده و گفته 
ش��ده كه مهاجرت و توريس��م در ايران بسيار تحت 
تاثير وضعيت اقتصادي و تجارت كش��ور اس��ت. در 
اين گزارش با اشاره به كاهش س��فر ايرانيان از زمان 

تحريم ها آمده است: 
كاهش درآم��د و همچنين افت قيم��ت ريال منجر 
به كاهش گردش��گر ايراني در جهان شده است. اين 
در حالي است كه در س��ال هاي قبل تحريم ايرانيان 
توريست بيشتري راهي جهان بين الملل مي كردند. 
بر اساس اعالم س��ازمان جهانگردي س��ازمان ملل 
متحد، ايرانيان در سال 2017 بيش از 10.5 ميليون 
سفر بين المللي داش��ته اند كه نسبت به سال 2015 
حدود 60 درصد رشد كرده است. تركيه محبوب ترين 
مقصد سفر ايرانيان است؛مقصدي كه 2.5 ميليون بار 
بازديد داش��ته است. در عين حال تحريم ها به خروج 

مهاجران از ايران منجر ش��ده است. اطالعات موجود 
نش��ان مي دهد كه ايران تقريبا ميزبان يك ميليون 
پناهنده اس��ت كه احتمال بازگشت به خانه را دارند. 
دفتر مهاجرت بين المللي سازمان ملل متحد گزارش 
داده اس��ت كه بيش از 500 هزار افغانس��تاني بدون 
مدرك در ايران وجود داشته اند كه در 9 ماهه نخست 
سال 2018 از ايران به كش��ور خود بازگشته اند، اين 
ميزان تقريبا دو برابر مدت مشابه سال 2017 است. 

در بخش ديگري از اين گ��زارش صندوق به اهميت 
خليج فارس اشاره ش��ده و آمده است كه تنش هاي 
بين المللي مي تواند مس��تقيما تجارت بين المللي را 
متاث��ر كند چرا كه آب  هاي خليج فارس يك مس��ير 
حياتي براي حمل ونقل نفت است. طبق اداره اطالعات 
ان��رژي امريكا، محموله هاي نفتي ك��ه از تنگه هرمز 
حركت كردند، بي��ش از 20 درصد مصرف جهاني را 

تامين كرده اند.
تنش هاي اخير از جمله انفج��ار دو تانكر نفت در ماه 
ژوئن و توقيف يك كشتي انگليسي در ماه جوالي،  اين 
خطر را نشان مي دهد. افزايش تنش هاي ژئوپوليتيكي 
مي تواند تجارت جهاني، به وي��ژه نفت را تحت تاثير 

قرار دهد. 

  شاخص هاي اقتصادي در ايران
اما يكي ديگر از بخش هاي گزارش صندوق مربوط به 
وضعيت اقتصاد ايران است. در اين گزارش آمده است 
كه بر اساس برآوردهاي صندوق بين المللي پول، گرچه 
اقتصاد ايران در سال 2019 رشد منفي 9.5درصدي را 
تجربه كرده است اما در سال 2020 اثر تحريم ها تخليه 
خواهد شد و اقتصاد كشور يك سال درجا زده و رشد 

اقتصادي صفر درصدي خواهد داشت.
همچنين در اي��ن گزارش به تاثير تحريم هاي امريكا 

بر اقتصاد ايران اش��اره ش��ده و آمده اس��ت: با وجود 
تحريم هاي امريكا، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران 
از رقم برآوردي 458 ميليارد دالري در سال 2019 با 
افزايش 5 ميليارد دالري در سال 2020 مواجه خواهد 

شد و به 463 ميليارد دالر خواهد رسيد.
اين گ��زارش به موض��وع »خروج بخ��ش غيرنفتي 
اقتصاد ايران از ركود در سال 2020« هم اشاره كرده 
و آورده است: بخش غيرنفتي ايران در سال 2020 از 
ركود خارج خواهد شد. بر اساس پيش بيني صندوق 
بين المللي پول بخش غيرنفتي ايران در سال 2020 
رشد 1.2درصدي را تجربه خواهد كرد. براي اين بخش 
در سال 2019 رش��د منفي 4.2 درصد برآورد شده 
اس��ت. بخش نفتي ايران در سال 2019 رشد منفي 
28.3درصدي داشته كه پيش بيني شده است اين رقم 

در سال 2020 به منفي 5.7 درصد برسد.

  افق تورم
صندوق بين المللي پول وضعيت تورم در اقتصاد ايران 
را هم بررسي كرده و آورده است: تورم در سال 2020 
نسبت به گذشته كاهش خواهد يافت. اقتصاد ايران 
در سال 2019 تورم 35.7درصدي داشته و پيش بيني 
شده است اين رقم در س��ال 2020 كاهش يابد و به 

31 درصد برسد.
همچنين صندوق در ادامه گزارش خود صادرات ايران 
در س��ال جاري را 60.3 ميليارد دالر و واردات در اين 
س��ال را 73.3 ميليارد دالر برآورد و پيش بيني كرده 
است در سال 2020 صادرات ايران به 55.5 ميليارد 
دالر و واردات به 71.7 ميليارد دالر كاهش يابد. تراز 
حساب هاي جاري ايران هم كه در سال 2018 مثبت 
18.3 ميليارد دالر بوده كه بر اساس گزارش صندوق 
بين المللي پول اين رقم در س��ال جاري منفي شده و 

به منفي 12.3 ميليارد دالر رسيده است. پيش بيني 
شده است در سال 2020 نيز تراز حساب هاي جاري 

ايران به منفي 15.5 ميليارد دالر برسد.
اين نهاد بين المللي كه كل ذخاير ارز و طالي ايران را 
در پايان سال 2018 بالغ بر 101.1 ميليارد دالر اعالم 
كرده بود برآورد كرده در پايان سال 2019 اين رقم به 
85.5 ميليارد دالر خواهد رسيد كه معادل رقم واردات 
براي 14.3 ماه است. پيش بيني شده است روند نزولي 
ذخاير ارزي ايران در س��ال 2020 نيز ادامه يابد و در 
پايان اين سال حجم ذخاير ارز و طالي ايران به 68.8 
ميليارد دالر برس��د كه معادل هزين��ه واردات براي 
11.8 ماه اس��ت. با وجود افت ذخاير ارزي ايران، اين 
كشور همچنان ميان كشورهاي منطقه خاورميانه و 
آسياي مركزي از نظر دوام ذخاير ارزي خود در جايگاه 
مطلوبي قرار خواهد داشت. تنها دو كشور عربستان و 
ازبكستان در اين منطقه هستند كه از نظر دوام ذخاير 
ارزي براي واردات جلوتر از اي��ران قرار دارند. ذخاير 
ارزي عربستان تكافوي 24.1 ماه واردات اين كشور را 
مي كند و ذخاير ارزي ازبكستان براي واردات 12 ماه 

اين كشور كفايت مي كند.
صندوق بين المللي پول نرخ رشد نقدينگي ايران در 
سال 2019 را 26.8 درصد برآورد و پيش بيني كرده 
است اين رقم در سال 2020 نيز ثابت باقي بماند. اين 
نهاد بين المللي همچنين ميزان ديون خارجي ايران 
در س��ال 2020 را معادل 2.5 درصد توليد ناخالص 
داخلي و ميزان بدهي دولت ايران را در اين سال معادل 
28.8 درصد توليد ناخالص داخلي پيش بيني كرده 
است. اين ارقام براي سال 2019 به ترتيب 2.4 درصد 
و 30.7 درصد برآورد شده است. بر اين اساس انتظار 
مي رود وضعيت بدهي هاي دولت ايران در سال 2020 

نسبت به سال جاري ميالدي بهبود يابد.

اليحه ۲ساالنه بودجه ۱۵ آذر به مجلس ارسال مي شود
رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: اليحه دوساالنه 
بودجه مربوط به س��ال هاي 1399 و 1400 پانزدهم 

آذرماه به مجلس ارسال مي شود.
رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور گفت: پانزدهم 
آذر، اليحه دوساالنه بودجه مربوط به سال هاي 1399 و 
1400 به مجلس ارسال مي شود كه در اين اليحه، ريالي 
از منابع فروش نفت براي امور جاري، صرف نخواهد شد.

نوبخت در حاشيه چهاردهمين جلسه ستاد بودجه ابراز 
كرد: دو دستور كار در جلسه ستاد بودجه وجود داشت؛ 
ابتدا بودجه شركت ها كه تا پانزدهم آبان بايد گزارش آن 
به مجلس ارسال شود در چهار محور، ارزيابي عملكرد 
گذشته ش��ركت ها، وضعيت جاري، پيشنهادي براي 

بودجه آينده و ارزيابي آثار بودجه در شاخص هاي كالن 
مورد بررسي قرار گرفت و ايرادات بودجه 383 شركت 
با رسيدگي دقيق برطرف و گزارش مربوطه آماده ارسال 
به مجلس ش��د. وي افزود: دستور كار ديگر اين ستاد، 
بررسي گزارش كميته  بازبيني هزينه ها بود چرا كه براي 
اصالح ساختار بودجه، بايد در هزينه ها اصالحات انجام 
شود و همچنين، چون منابع نفتي از بودجه جاري جدا 

مي شود بايد منابع جديدي جايگزين مشخص شود.
نوبخت تاكيد كرد: براي اصالح هزينه هاي دستگاه ها، 
بايد وضع موجود دستگاه هاي اجرايي از نظر رديف ها، 
برنامه ها و تعدد سازمان ها مورد بازبيني قرار گيرد و البته 
نظرات كارشناسي كه در اين خصوص مطرح شده است 

تاكنون نهايي نشده است و بايد پس از طي مراحل دقيق 
كارشناسي و ستادي، به دولت و سپس به مجلس براي 

نهايي شدن ارسال و تبديل به قانون شود.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به برخي 
نگراني هايي كه اصالح هزينه ها در دستگاه ها ايجاد كرده 
است، گفت: باخبر شديم برخي دستگاه ها تلقي كرده اند 
كه پيشنهادات قطعي شده است و نگراني هايي دارند، 

اما هنوز در اين خصوص هيچ چيز قطعي نشده است.
وي افزود: به همه مس��ووالن دس��تگاه هاي اجرايي، 
مخصوصًا سران قواي مقننه و قضاييه اظهار مي دارم 
كه اينها پيش��نهادات اوليه است و اين پيشنهادات در 
جلساتي، تلفيق خواهد شد و از پيشنهادات دستگاه ها 

براي تعيين شكل نهايي اصالح دستگاه ها و قوا، استفاده 
مي شود و بدون توافق قانوني، قابليت اجرا ندارد.

نوبخت گفت: پانزدهم آذر هم اليحه بودجه سال هاي 
1399 و 1400 كه منابع فروش نفت در بخش جاري 
آن ديده نش��ده، به همراه يك سند اجرايي كه بودجه 
همه دستگاه ها در آن ديده شده است و همچنين يك 
برنامه كلي عملياتي دوساله، به مجلس ارسال مي شود.

وي تاكيد كرد: كنار اينها، س��ه برنامه دوس��اله نيز به 
مجلس مي رود، ابتدا برنامه عمراني به دليل اينكه نوعي 
تملك دارايي هاي سرمايه اي است اجازه داريم منابع 
حاص��ل از فروش نفت را در آن ببيني��م، برنامه ديگر، 
اش��تغال دوساله است كه در آن س��االنه يك ميليون 

فرصت شغلي و در مجموع دو ميليون فرصت شغلي تا 
سال 1400 ديده شده است.

نوبخت ادام��ه داد: برنامه ديگر ه��م موضوع رفاهي و 
يارانه هاست كه همه يارانه هاي بودجه اي و غيربودجه اي 
چه آش��كار و چه پنهان، در اي��ن برنامه در نظر گرفته 

شده است.
وي تصريح كرد: ، چون در بودجه جاري، منابع حاصل 
از فروش نفت وجود ندارد، نگاه جامعه جهاني به ايران 
بدين گونه اس��ت كه اقتصاد ايران غيرنفتي اس��ت و 
بدون نفت اداره مي ش��ود و اين از بركات تحريم هاي 
ظالمانه اي است كه عليه ملت ايران توسط بدخواهان 

اعمال شده است.
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بخش دوم 
  بازسازي سياست و اقتصاد امريكا 

  راه پيش رو
فصل هشتم 

  بازيابي دموكراسي 
 امريكا به عنوان يك نماد دموكراسي ساخته شده بود. 
اهميت حياتي آن در سيستمي بود كه هم بازرسي 
داش��ت و هم توازن. اليحه حقوق مردم را براي آنكه 
حقوق اقليت در برابر اكثريت محافظت و تضمين شود، 
به تصويب رساند. اما ملت در عمل به گونه اي ديگر 
تحول يافت و به كشوري تبديل شد كه به نظر مي رسد 
قدرت اقليت بر اكثريت غلبه دارد. ما سيستم الكترال 
رياست جمهوري داريم كه در آن دو رييس جمهور از 
سه رييس جمهور در اين قرن با آراي اقليت وارد دفتر 
رياست جمهوري شدند. عالوه بر اين، ما در مجلس 
نمايندگان، آتش افروز داريم، ش��اخه اي از دولت كه 
فرض بر اين بود تا نگاه مردم را بازتاب دهد. بنابراين 
در انتخابات 2012، دموكرات ها نتوانستند حتي با 
وجود آنكه 1.4 ميليون راي بيشتر ازجمهوري خواهان 

كس��ب كردن��د در 
مجل��س نمايندگان 
اكثريت را به دس��ت 
آورند  و مجلس سناي 
ما كه عامدانه براي هر 
ايالت وزن مس��اوي 
ب��راي آن طراح��ي 
شده، در نتيجه تراكم 
جمعي��ت، حداق��ل 

زمان��ي كه آن را از نقطه برتري مل��ت در كل در نظر 
بگيريم، مشكل كنترل حزب اقليت را تشديد كرده 
اس��ت. ما دنيا را در خلق يك دموكراس��ي مدرن و 
نهادهاي دموكراتيك رهبري كرده بوديم؛ اما حاال به 
نظر مي رسد كه عقب مانده ايم. اگر رييسان جمهور و 
بدنه هاي قانونگذاري خودشان را با اندكي آداب داني 
كه بازتاب فروتني اين حقيقت بود كه آنها حمايت 
اكثريت امريكايي ها را نداشتند، هدايت مي كردند، 
ش��ايد ماجرا متفاوت مي شد. در عوض آنها پيشگام 
افراطي هاي تازه سياس��ت كه برنده همه چيز را در 
اختيار مي گيرد، شدند. اين تسلط اقليت بر اكثريت 
به طور مشخص غيردموكراتيك است و راي دهندگان 
را دلسرد مي كند و مشروعيت دولت امريكا را در داخل 
و خارج تضعيف مي سازد. موضوعاتي مانند كنترل 
سالح، حداقل دستمزد و س��خت تر شدن مقررات 
مالي، حمايت اكثريت غال��ب امريكايي ها را دارد اما 
نمي توانند مورد مورد خطاب قرار گيرند. كتاب با يك 
بحث خالصه اي از اليحه مالياتي 2017 – كه معموال 
كاهش مالياتي حمايت غالب را دربرمي گيرد - شروع 
شد. اين بار هر چند كه راي دهندگان فهميدند كه اين 
كاهش ماليات، به بهاي آنهايي كه در طبقه متوسط و 
نسل هاي بعدي هستند براي ثروتمندان بوده است؛ 
اكثريت نگاه مطلوبي به آن نداشتند كه مي توان گفت 

نامطلوب ترين كاهش ماليات بوده است .
مشخص ش��د كه هدف حزب جمهوري خواه يك 
حاكميت دايمي اقليت بر اكثريت بوده اس��ت. اين 
براي آنها يك امر ضروري است زيرا سياست هاي آنها 
كه حامي اش هستند، از كاهش ماليات گرفته )ماليات 
ثروتمندان در پايين ترين نرخ نسبت به مابقي جامعه( 
تا كاهش حمايت از تامين اجتماعي و درماني و در كل 
كاهش حمايت از سمت دولت، مورد تنفر اكثريت 
راي دهندگان است. جمهوري خواهان بايد مطمئن 
ش��وند كه اكثريت كنترل را در دست نمي گيرند  و 
اگر اكثريت كنترل را در دس��ت بگيرن��د، آنها بايد 
مطمئن شوند كه اكثريت نمي تواند سياست هايي را 
كه مطلوب هستند و منافع اكثريت را پيش مي برد، 
اعمال كنند. همان طور كه نانسي مك لين، پروفسور 
تاريخ در دانشگاه دوك ياد آوري كرده است آنها بايد 
»دموكراس��ي را به زنجير« بكشند . اين فصل بر سه 
حوزه حياتي متمركز است: اطمينان از عدالت بودن 
در راي دهي، نگهداري يك سيستم موثر از بازبيني 
و توازن در دولت و كاهش قدرت پول در سياست ها. 

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر كالن

آخرين وضعيت تشكيل جلسه 
كميته مزد

نماينده مجمع عالي نمايندگان كارگران گفت: 
وزارت كار نام��ه اي را به نماين��دگان كارگران و 
كارفرمايان ارسال كرده است تا نمايندگان خود را 
براي حضور در كميته مزد اعالم كنند. محمدرضا 
تاجيك، نماينده مجمع عالي نمايندگان كارگران 
در گفت وگ��و با خبرنگار اقتص��ادي خبرگزاري 
تسنيم، درباره آخرين جلس��ه شوراي عالي كار 
گف��ت: فع��اًل وزارت كار اعالم كرده اس��ت كه 
نمايندگان خود براي حضور در كميته مزد را اعالم 
كنيد.  وي ادامه داد: به نظر مي رسد علت اينكه 
تاكنون جلسات كميته مزد برگزار نشده است، 
سهل انگاري مسووالن اس��ت، اما با بهانه هايي 
مانند معرفي نماينده كارگران وقت مي خرند تا از 
برگزاري جلسه فرار كنند.  تاجيك با انتقاد شديد 
از عدم برگزاري جلسه ش��وراي عالي كار گفت: 
متاس��فانه وزارت كار با تخلف از وظايف قانوني 
خود طبق مواد 167 و168 قانون كار در سال 97 
ضربه جبران ناپذيري به طبقه كارگران وارد كرده 
است. رييس مجمع نمايندگان كارگران استان 
تهران گفت: مهم ترين موضوع حال حاضر جامعه 
كارگري تامين معيش��ت خانوار كارگران است، 
مطمئنا در صورت عدم تامين معيش��ت شاهد 
مشكالت روز افزون در چرخه توليد خواهيم بود. 
چگونه كارفرمايان و نمايندگان دولت مي توانند 

نسبت به اين موضوع بي تفاوت باشند؟

بعد از اعالم دستورالعمل هايي مبني بر تسهيل ترخيص كاالهاي 
رس��وب كرده در گمرك و بنادر و به ويژه كاالهاي گروه 4، گمرك 
12 آبان ماه را مهلت نهايي ارايه  اسناد و مدارك الزم براي بررسي 
وضعي��ت پرونده هاي كااله��اي گروه 4 كه داراي ثبت س��فارش 

هستند اعالم كرد.
تعيي��ن تكليف كاالهاي رس��وب ك��رده در گم��ركات و بنادر در 
سال جاري به طور ويژه اي در دس��تور كار دستگاه هاي مربوطه از 
جمله وزارت اقتصاد، گمرك و س��ازمان بنادر قرار گرفت و بعد از 
بازرسي هايي كه از بنادر انجام شد دستورالعمل ها و بخشنامه هايي 

در اين رابطه صادر و به تدريج به مرحله اجرا رسيد.
 گفته مي شد طي ماه هاي گذشته آمار كانتينرهاي موجود در بنادر 
و گمركات كش��ور به داليل مختلف از جمله مسائل ارزي به بيش 
از 110 هزار كانتينر رس��يده بود، از اين رو راهكارهايي در رابطه با 
تعديل اين وضعيت پيش��نهاد و به تصويب رسيد و از چندي پيش 

ترخيص كاالها با سرعت بيشتري در حال انجام است.
اين در حالي است كه در مورد كاالهاي گروه )4( كه ترخيص آنها 
با مشكالتي همراه بود اخيرا دستورالعمل هاي ويژه اي صادر شد و 
در همين رابط��ه نيز به تازگي گمرك از صاحبان اين گروه كااليي 
خواسته تا به سرعت به وضعيت پرونده هاي خود رسيدگي كنند.

بناب��ر اعالم گمرك ايران، تمامي صاحب��ان كاالهاي گروه )4( كه 
داراي )ثبت سفارش( بوده ليكن به هر دليلي از جمله مشكل عدم 
تاييد منشا ارز، اتمام تاريخ مجوز ثبت سفارش مربوطه، اتمام تاريخ 
مصوب��ه مربوطه و... موفق به اظهار يا ترخيص كاال نش��ده اند، بايد 

حداكثر تا تاريخ ١٢ آبان ١٣٩٨، نس��بت به ارايه اس��ناد و مدارك 
مربوط��ه از جمله تصوير مجوز ثبت س��فارش و تصوير قبض انبار 

كاالي مربوطه به دفتر واردات گمرك ايران اقدام كنند.
اين در شرايطي است كه اخيرا نيز گمرك از تعيين و اعالم فهرست 
كاالهاي همراه مسافر و واردات 300 قلم كاالي گروه 4 به مناطق 

آزاد و سرزمين اصلي خبر داده بود.
طبق اعالم ارونقي، معاون فني و امور گمركي گمرك،  سهميه كل 
كاالي همراه مسافر و خرده فروشي و همچنين ميزان سهميه مجاز 
ورود پوش��اك )البسه، كيف و كفش( به هر منطقه، مربوط به سال 
1398 به همراه فهرست 849 رديف تعرفه كاالهاي مجاز به ورود 
يا خروج از محدوده مناطق آزاد تحت عنوان كاالي همراه مسافر و 

خرده فروشي به همه گمركات ابالغ شده است. 
از اين فهرست حدود 300 قلم كاال در گروه 4 كااليي قرار دارد كه 
ثبت س��فارش براي همه اين اقالم از جمله كاالهاي گروه چهارم 
اشاره شده با تاييد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه صادر 

مي شود.
 آخرين اعالم مس��ووالن گمرك از وضعيت رس��وب كاالها بعد از 
اجراي دس��تورالعمل ها و مصوبات مربوطه نش��ان مي دهد كه در 
پايان مهرماه تعداد كانتينرهاي وارداتي موجود در بنادر و گمركات 
كش��ور به حدود 80 هزار كانتينر مي رس��د، در عين حال كه آمار 
تكميلي نش��ان مي دهد بيش از 10000 كانتينر ظرف 10 روز از 
گمركات مهم كش��ور ازجمله گمركات شهيدرجايي بندرعباس، 

بندرامام خميني)ره(، بندرانزلي و خرمشهر ترخيص شده است.

ضرب االجل براي ترخيص كاالهاي گروه )۴( از گمرك
معاون وزير اقتصاد ودبير هيات مقررات زدايي با بيان اينكه 68 درصد 
قوانين كش��ور مانع توليد و صادرات اس��ت، گفت: مسووالن بخش 
مقررات زدايي در بحث مديريت و فرآيندهاي كسب و كار با يكديگر 
تعارف دارند. محمدعل��ي دهقان دهنوي، دبير هيات مقررات زدايي 
گفت: در آخرين گزارش بانك جهاني كه هفته گذشته منتشر شد ايران 
با يك پله صعود در رتبه 127 شاخص جهاني بهبود فضاي كسب و كار 
قرار دارد. وي با بيان اينكه اين ميزان پيشرفت شايد قابل توجه به نظر 
نيايد، ادامه داد: با توجه به اينكه بعد از 4 سال تنزل به بهبود رسيده ايم 
و همچنين با توجه به جنگ اقتصادي كه طي يك سال گذشته كشور 
با آن دست به گريبان اس��ت ارزيابي بانك جهاني از اين ميزان رشد 
اميدوار كننده به نظر مي رسد.  دهنوي با اشاره به اينكه وضع مقررات 
مبتني بر قانون اس��ت، گفت: قانون هاي تشكيل وزارتخانه ها مبناي 
اصلي وضع مقررات هس��تند و در اين قانون ها براي وزير و وزارتخانه 
اختياراتي وضع شده كه براساس اين اختيارات وزير مي تواند مقرراتي 
وضع كند. اما گاهي اوقات اين قوانين در س��طح اختيارات وزارتخانه 
نيست كه اين مقررات به صورت پيش نويس در هيات وزيران مطرح 
و تصويب مي شود. بهرام شكوري، رييس كميسيون معادن و صنايع 
معدني اتاق بازرگاني هم با بيان اينكه ارتقاي يك پله اي كشور در بين 
190 كش��ور شاخص خوبي نيست، گفت: پس از سه تا چهار سال در 
رتبه بندي بانك جهاني به 127 رسيده ايم و اين شاخص خيلي خوبي 
نيست. ما بايد فضا را در داخل كشور براي رونق توليد و فعاليت اقتصادي 
مهيا كنيم. وي به عنوان نماينده بخش خصوصي با بيان اينكه صدور 
تعداد بخشنامه هاي مختلف كم شده است، افزود: تعداد بخشنامه ها 

از 238 در 6 ماهه نخس��ت 97 به 121 بخشنامه رسيده است. زماني 
بود كه روزي چند بخشنامه صادر مي شد كه به توليد و تجارت آسيب 
مي رساند. البته ما هنوز شاهديم بدون مشورت با بخش خصوصي يك 
شبه بخشنامه صادر مي شود. رييس كميسيون معادن و صنايع معدني 
اتاق بازرگاني با بيان اينكه سياست گذاري ها بايد فعاليت اقتصادي را 
تسهيل ببخشد، گفت: در پايشي كه از قوانين مصوب مجلس انجام 
شده 68 درصد قوانين وضع ش��ده مانع توليد و صادرات است و تنها 

32درصد فعاليت اقتصادي را تسهيل كرده است.
شكوري با بيان اينكه بانك مركزي بايد ارز را به كشور برگرداند، افزود: 
چه دليلي وجود دارد كه فعاليت توليد و تجارت ارز 4 هزار 200 توماني 
را به دولت بدهد و خود تجهيزات مورد نيازش را با سه برابر قيمت ارز 
مصوب وارد كند. فوالدگر، رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد كننده 
با اشاره به اينكه قانون بهبود فضاي كسب و كار قانون راهگشايي است؛ 
گفت: بيشترين مشكالت در بحث توليد و رونق كسب و كار از ناحيه 
عوامل محيطي و بيروني حاكم بر كسب و كار است و بخشي ديگر نيز 
از جانب نهادهاي دولتي و بخش ديگري هم از سوي توليدكنندگان و 
صاحب نظران اين حوزه است. سيفي، دبيركل كانون عالي كارفرمايان 
با بيان اينكه مس��ووالن بخ��ش مقررات زدايي در بح��ث مديريت و 
فرآيندهاي كس��ب و كار با يكديگر تعارف دارند و به اين مساله كمتر 
به صورت واقع بينانه نگاه مي كنند، گفت: تا زماني كه رويكرد و نگاه به 
مسائل مديريتي به روز نباش��د هيچ خروجي مثبتي را نبايد متصور 
باشيم. وي در ادامه دليل اصلي ضعف در اين بخش را چيدمان غلط در 

ساختار مديريت پروژه عنوان كرد .

۶۸ درصد قوانين مانع توليد و صادرات است



اخبار

همتي تحوالت بازار ارز  در 6  ماه اخير را تحليل كرد

يك كارتخوان به ازاي هر 8  ايراني

كاهش قيمت دالر از كانال 14 هزار تومان به 11 هزار تومان

هر ايراني ماهانه 34 تراكنش دارد 

گروه بانك و بيمه |
رييس كل بانك مركزي اعالم كرد: قيمت ارز طي شش 
ماه اخير از باالي ۱۴ هزار تومان به حدود ۱۱ هزار تومان 

كاهش يافته است.
به گ��زارش »تع��ادل«، عبدالناصر همتي در پس��تي 
ايس��تاگرامي اظهار كرد كه طي شش ماه اخير با وجود 
تداوم فشار حداكثري، روند نرخ دالر كاهشي بوده است. 
به گفته او، نرخ دالر در ارديبهش��ت ماه باالي ۱۴ هزار 
تومان بود كه رفته رفته روند كاهشي در پيش گرفت و در 
خرداد ماه به كمتر از ۱۴ هزر تومان رسيد. در مرداد نيز 
قيمت اين ارز به زير ۱۲ هزار تومان برگشت و از مهر ماه 

هم با قيمت حدود ۱۱ هزار تومان در ثبات مانده است.

 تامين نقدينگي توليد
دغدغه مهم بانك مركزي در حال حاضر، تامين نقدينگي 
مولد واحدهاي توليدي و بسط رونق پايدار و غير تورمي 

در كشور است.
رييس كل بانك مركزي با اع��الم اين مطلب گفت: بر 
اس��اس گزارش اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي، 
در مهرماه نرخ تورم ماهانه كاهنده بوده و به 0.6 درصد 

رسيد.
وي گفت: از اسفند سال ۹۷ كه تورم ماهانه به اوج خود 
يعني 5.۴ درصد رسيد تا به امروز نرخ رشد ماهانه تورم 
بطور مداوم كاهنده بوده است و نرخ تورم نقطه به نقطه نيز 
از ارديبهشت ماه امسال تا به امروز بطور متوسط ماهيانه 
۴ واحد درصد كاهش داشته كه باعث شد نرخ تورم ۱۲ 

ماهه در مهرماه نزولي شود.
دكت��ر عبدالناصر همتي گفت: آرامش و ثبات نس��بي 
حاكم بر بازار ارز و روند مثبت و منطقي تامين ارز واردات 
كشور در سامانه نيما، از طرق مختلف و متناسب با موانع 
تحريمي، روند مثبت رشد غير نفتي اقتصاد، در كنار آمار 
روز گذشته اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي در 
مورد تغيير روند و افزايش ۲۲ درصدي معامالت مسكن 
در تهران كه مي تواند نشاني از شروع روند كشوري آن 
باشد، همگي خبر از برگشت اميد به روند اطمينان بخش 
اقتصاد است.وي افزود: بانك مركزي تالش مي كند ضمن 
احتراز از رشد نامتناسب نقدينگي، براي حفظ روند توليد 
و تقويت رشد اقتصادي از طريق تامين سرمايه در گردش 
واحدها و تامين مالي بخش هاي توليدي پيشتاز، اقدامات 

الزم را انجام دهد.

 كاهش نرخ ارز متناسب با وضعيت تقاضا 
روز دوشنبه ششم آبان ۹8، قيمت جهاني اونس طال به 
۱۴۹۲ دالر در بازار جهاني رسيد. عصر سه شنبه ۷ آبان 
نيز نرخ اونس جهاني به ۱۴86 دالر رس��يده و نرخ دالر 
نيز ۱۱ هزار و ۲60 تومان اعالم شده است. براين اساس 
نرخ س��كه 3 ميليون و ۹30 هزار، نيم سكه ۲ ميليون و 
۲5 هزار، ربع س��كه ۱ ميليون و ۲30 هزار، سكه گرمي 
8۲0 هزار، مظنه مثقال ۱۷ عيار يا طالي آب ش��ده ۱ 
ميليون و ۷3۷ هزار تومان، يك گرم طالي ۱8 عيار ۴0۱ 
هزار تومان معامله شد. به گزارش »تعادل«، صرافي هاي 

مجاز بانكي و ملي نيز نرخ فروش دالر را ۱۱ هزار و ۱50 
تومان، نرخ خريد دالر را ۱۱ هزار و 50 تومان، نرخ فروش 
يورو ۱۲ هزار و ۴50 و نرخ خريد يورو را ۱۲ هزار و 350 

تومان اعالم كردند. 
سامانه س��نا نرخ ميانگين ارز براي روز شنبه ۴ آبان ۹8 
را براي دالر ۱۱ هزار و ۱00تومان، يورو ۱۲ هزار و 3۷۹ 
تومان، پوند انگليس ۱۴ هزار و ۱8۲ تومان، درهم امارات 
3 ه��زار و ۴۹ تومان، لير تركيه ۲ هزار و 3 تومان و يوآن 
چين يك هزار و 66۱ تومان اعالم كرد.قيمت دالر در بازار 
ارز در سراشيبي قرار گرفت و كاهش يافت. اين در حالي 

است كه قيمت يورو در روزهاي اخير ثابت بوده است.
هادي حق شناس، كارشناس اقتصادي در مورد نرخ ارز 
در نيمه دوم سال مي گويد: امروز امريكا قادر نيست هيچ 
تحريم يا شوك جديدي را به اقتصاد ايران وارد كند زيرا 
ما كاالي ديگري جز نفت نداريم كه امريكا بتواند براي 
صادرات آن مش��كلي ايجاد كند.ركورد بازار مسكن و 
بخش صنعت نشان مي دهد كه تقاضايي براي ارز وجود 
ندارد و در چنين شرايطي طبيعي است كه نرخ ارز كاهش 
يابد. احتمال كاهش بيشتر نرخ دالر كم است زيرا به ازاي 
نرخ ارز فعلي در بازار پول وجود دارد و قيمت فعلي دالر 
نزديك به واقعيت است. با توجه به اينكه ما در نيمه دوم 
سال تورم 30درصدي را تجربه مي كنيم به نظر مي رسد 
قيمت  كاالها همچنان افزايش خواهد يافت.اما برخي 
كارشناس��ان معتقدند كه به تدريج با اثر گذاري رش��د 
نقدينگي و تورم و همچنين احتمال مثبت شدن رشد 
اقتصادي، مي توان انتظار داشت كه در ماه هاي پيش رو، 
نرخ ارز نيز تاحدودي تحت تاثير قرار گيرد اما نمي توان 
انتظار داشت كه فعال ثبات نرخ ارز تغييري داشته باشد. 
دبير اتحاديه طالي تهران در پاس��خ به اين پرسش كه 
قيمت طال و سكه بعد از ماه صفر گران خواهد شد، گفت: 
با توجه به افزايش نرخ اونس جهاني طال و رسيدن آن به 
مرز يك هزار و 505 دالر و شروع ماه ربيع به نظر مي رسد 
كه قيمت طال و سكه در هفته آينده گران شود؛ چرا كه 
طبق سال هاي گذشته با پايان ماه صفر تقاضا براي خريد 

طال و سكه در بازار افزايش مي يابد. 
نتيجه نظرسنجي اين هفته كيتكو نيز درباره تغييرات 
قيم��ت ط��ال در هفت��ه پي��ش رونش��ان مي دهد كه 
س��رمايه گذاران و تحليلگران معتقدند قيمت ها رشد 
خواهد كرد. اما موسسه Capital Economics در 
گزارش چشم انداز س��ال ۲0۲0 خود پيش بيني كرده 
اس��ت كه روزهاي درخش��ش طال در بازارهاي جهاني 
رو به پايان است. قيمت بيت كوين نيز از باالترين سطح 
آن در طول سال كه به ۱0هزار دالر هم رسيد، در حال 
حاضر، بيش از ۲ هزار دالر سقوط را تجربه كرده است.

مفس��ران بازار بيت كوين، يكي از مقص��ران اصلي اين 
كاهش قيمت را، مساله پيش آمده براي مارك زاكربرگ، 
مديرعام��ل فيس ب��وك و دف��اع در دادگاه از رمزارزي 
 كه اين ش��ركت خواهد س��اخت، مي دانند.همچنين 
رييس اتحاديه توليدكنندگان، صادركنندگان طال، نقره 
و سنگ هاي قيمتي ايران با بيان اينكه مواد اوليه براي 
توليد مصنوعات طال در كشور كم داريم، اظهار داشت: 

قاچاق اين فلز توسط فعاالن صنف طال بسيار بعيد است
سيدحجت ش��فايي در گفت وگو با ايِبنا درباره قاچاق 
طالي ذوب شده و شمش در كش��ور به خارج به دليل 
پايين آمدن قيمت داخلي طال نس��بت به قيمت هاي 
جهاني گفت: چنين موضوع��ي صحت ندارد و در حال 
حاضر در ايران مواد اوليه براي توليد طال كم داريم و به 
همين دليل امكان قاچاق طال توسط اعضاي صنف طال 
و جواهر بسيار بعيد اس��ت.وي صنعت طال و جواهر را 
صنعتي شفاف توصيف كرد و افزود: شايد برخي از افراد 
كه در صنف طال و جواهر مش��غول به فعاليت نيستند 
و در مش��اغل ديگري فعاليت مي كنند، از اين دس��ت 
اقدامات انجام دهند اما همكاران ما چنين كاري را انجام 
ن��داده و نخواهند داد.ريي��س اتحاديه توليدكنندگان 
وصادركنندگان طال، جواهر، نقره و سنگ هاي قيمتي 
ايران درباره سرنوش��ت اخذ ماليات ب��ر ارزش افزوده از 
صنعت طال نيز گفت: طرح مجلس درباره ماليات بر ارزش 
افزوده از صحن علني به كميسيون اقتصادي بازگشته و 
بار ديگر در حال بررسي است. اين موضوع نه فقط درباره 
طال كه درباره بسياري از موارد ديگر است. شفايي ابراز 
اميدواري كرد كه نماين��دگان مجلس به طرحي راي 
بدهند كه ماليات بر ارزش افزوده تنها از اجرت ساخت 

طال اخذ شده و اين موضوع شامل اصل طال نشود.

  دالر تقويت شد
 با پيش آمدن مشكالت جديد سر راه برگزيت، ارزش 
دالر تقويت ش��د. به گزارش رويترز، معامالت روز سه 

ش��نبه بازارهاي ارز بار ديگر كام��ال تحت تاثير اخبار 
مربوط به خروج انگلي��س از اتحاديه اروپا قرار گرفت. 
هر چند براي نخستين بار در ماجراي برگزيت، مجلس 
اين كشور با 3۲۹ راي موافق در برابر ۲۹۹ راي مخالف 
با اليحه پيشنهادي دولت در خصوص برگزيت موافقت 
كرد اما مخالفت مجلس با پيشنهاد دولت براي برگزاري 
انتخابات زودهنگام در ماه دس��امبر، قفل جديدي بر 
مساله برگزيت زده است.اتحاديه اروپا با ارسال نامه اي 
به بوريس جانسون- نخست وزير انگليس اعالم كرد كه 
تصميم گرفته است مهلت خروج انگليس از اتحاديه 
اروپا را تا پايان ماه ژانويه س��ال آينده ميالدي تمديد 
كند. جونيچي ايشي كاوا، استراتژيست ارزي در موسسه 
» اي جي س��كيوريتيز« گفت: پوند روي لبه قرار دارد. 
ريسك يك خروج بدون توافق كمتر شده است اما هنوز 
نااطميناني هاي سياسي وجود دارد. پوند با 0.۲۷ درصد 
كاهش به ۱.۲85۷ دالر رسيد تا زيان اين هفته خود در 

برابر دالر را به باالي يك درصد برساند.
 نخس��ت وزير انگليس كه گفته بود انگليس را تحت 
هر شرايطي از اتحاديه اروپا در سي و يكم اكتبر خارج 
خواهد كرد از تمديد مهلت خروج استقبال كرده و گفته 
است كه مصمم به يافتن راهي براي شكستن بن بست 
برگزيت است.مجلس اين كشور شديدا با خروج بدون 
توافق از اتحاديه اروپا مخالف است و اليحه اي را در اين 
خصوص براي ال��زام دولت به حصول توافق با اتحاديه 
اروپا پيش از ترك اين اتحاديه تصويب كرده و به تاييد 
ملكه رسانده است.همچنين در معامالت روز سه شنبه 

بازاره��اي ارز، هر دالر امريكا ب��ه ۱.3053 دالر كانادا 
كاهش يافت. در برابر همتاي س��نگاپوري، هر دالر به 
ازاي ۱.36۲۴ دالر سنگاپور مبادله شد. همچنين هر 
يورو به ۱.۱0۹۱ دالر رسيد تا كار دشواري براي حفظ 
كانال ۱.۱0 دالري در روزهاي آينده داش��ته باش��د.

از س��وي ديگر مواضع امريكا و چين بر سر اختالفات 
تجاري به يكديگر نزديك تر شده است.دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا اعالم كرد كه دش��وار در مسير 

امضاي جزيياتي از يك توافق تجاري بزرگ هستند. 
وي بدون اش��اره به زمان خاصي اعالم كرد كه امريكا 
تصميم خوهد گرفت كه تعليق افزايش تعرفه بر روي 
بخش��ي از محصوالت وارداتي چيني را تمديد كند يا 
خير.فيليپ وي، استراتژيس��ت ارشد بازار ارز در بانك 
»دي بي اس« سنگاپور گفت: ريسك ها سر راه اقتصاد 
جهاني باقي مانده اند اما نشانه هايي از بهبود وضعيت 
پديدار شده اس��ت. روند افزايش تنش هاي بين چين 
و امريكا متوقف ش��ده است و به نظر مي رسد كه بانك 
مركزي امريكا دست به كاهش نرخ بهره ديگري خواهد 
زد.در معام��الت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين هر 
دالر با 0.۱5 درصد افزايش نس��بت به روز گذشته به 

۱08.۹۴ ين رسيد. 
در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا با 0.۲ درصد 
كاهش به ازاي ۱.۴58۴ دالر مبادله شد.شاخص دالر 
كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را 
اندازه مي گيرد، با 0.06 درصد افزايش در مقايسه با روز 

قبل به سطح ۹۷.5۷8 واحد رسيد.

گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
جديدترين گزارش ش��اپرك در زمينه وضعيت س��رانه 
دسترس��ي به كارتخوان نش��ان مي دهد ك��ه بيش از ۷ 
ميليون دس��تگاه فعال در كشور وجود دارد كه با در نظر 
گرفتن جمعيت باالي ۱8 س��ال، براي هر 8 ايراني يك 

كارتخوان وجود دارد.
به گزارش »تعادل«، جديدترين گزارش منتشر شده از 
سوي شاپرك در خصوص سرانه و ضريب نفوذ ابزارهاي 
كارتخوان فروشگاهي حاكي از آن است كه در شهريورماه 
س��ال ج��اري ۷ ميلي��ون و 6۴۹ هزار و ۴۱۴ دس��تگاه 
كارتخوان فعال بوده است كه با در نظر گرفتن جمعيت 
باالي ۱8 سال در كشور يعني 5۹ ميليون و 6۴5 هزار و 
۷۴۲ نفر كه متقاضي دريافت خدمات بانكي و پرداخت 
هس��تند، به ازاي هر ۷.۷ ايراني )8 ايراني( يك دستگاه 
كارتخوان فعال و داراي تراكنش در كشور وجود داشته 
است؛ الزم به ذكر است كه جمعيت باالي ۱8 سال در اين 
گزارش آخرين گزارش جمعيتي منتشره از سوي مركز 
آمار ايران در سرشماري سال ۱3۹5 بوده كه در گزارشات 

بانك مركزي و شاپرك مورد استفاده قرار گرفته است.
ضريب نفوذ ابزار كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي 
به ازاي هر ده هزار نفر فرد باالي ۱8 سال در شهريورماه 
با در نظر گرفتن تعداد ۷ ميليون و 6۴۹ هزار كارتخوان 
فروش��گاهي فعال و جمعيت 5۹ ميلي��ون و 65۴ هزار 
نفري جمعيت باالي ۱8 سال، بالغ بر ۱۲8۲.۲8 دستگاه 
كارتخوان وجود دارد كه نش��ان از دسترس��ي گسترده 
متقاضيان درياف��ت خدمات بانكي و پرداخ��ت به ابزار 

پذيرش كارتخوان به عن��وان رايج ترين ابزار پذيرش در 
شبكه پرداخت الكترونيك دارد.گزارش شاپرك درباره 
س��رانه تعداد تراكنش هاي هر يك از ابزارهاي پذيرش 
به ازاي جمعيت باالي ۱8 س��ال كل كشور در شهريور 
ماه نش��ان مي دهد كه در اين مدت بالغ بر دو ميليارد و 
۱۴ ميلي��ون تراكنش با كارتخوان انجام ش��ده كه با در 
نظر گرفتن جمعيت باالي ۱8 س��ال در كش��ور، سرانه 
تراكنش هاي ه��ر اب��زار 33.۷۷ تراكنش بوده اس��ت.

استان هاي تهران، خراس��ان رضوي، فارس و خوزستان 
به ترتيب بيش��ترين تعداد كارتخوان فروشگاهي فعال 
سيس��تمي در ش��هريورماه ۱3۹8 را به خود اختصاص 
داده اند؛ اس��تان تهران با يك ميلي��ون و 603 هزار ابزار 
بيشترين دستگاه كارتخوان در ميان استان هاي كشور 
دارد.آمار اعالم ش��ده از سرانه اس��تاني كارتخوان هاي 
فروشگاهي فعال سيستمي به ازاي افراد باالي ۱8 سال 
در شهريورماه نكات جالبي را به همراه دارد؛ استان يزد، 
تهران، بوشهر، هرمزگان و مازندران بيشترين سرانه ابزار 
كارتخوان فروشگاهي را داشته اند و جمعيت ساكن در اين 
استان ها دسترسي بيشتري نسبت به ساير استان ها به ابزار 

كارتخوان فروشگاهي دارند.

 تراكنش ۱۰۱ ميليون كارت بانكي 
آمار منتشره از سوي شاپرك نشان مي دهد كه در شهريور 
ماه سال جاري بالغ بر ۱0۱ ميليون و ۲36 هزار كارت از 
جمله كارت هاي اعتباري، برداش��ت و هديه و ُبن كارت 
حداقل يك تراكنش داشته اند.در اين مدت بالغ بر ۱0۱ 

ميليون و ۲36 هزار و ۲۱5 كارت بانكي از جمله كارت هاي 
اعتباري، برداشت و هديه و ُبن كارت حداقل يك تراكنش 
را داشتند؛ از سويي ديگر بررسي ها نشان مي دهد كه در 
مرداد ماه س��ال جاري، تعداد ۱0۱ ميليون و ۲۲6 هزار 
و 558 كارت بانكي تراكنش داش��تند كه نشان از رشد 
0.0۱ درصدي تعداد كارت هاي بانكي داراي حداقل يك 
تراكنش در شهريور ماه دارد كه مقايسه آمار شهريورماه 
با ماه هاي گذشته به معناي وجود ثبات نسبي در تعداد 

كارت هاي بانكي تراكنش دار در شبكه پرداخت است.
با توجه به بررسي گزارش هاي منتش��ره از ابتداي سال 
۱3۹8 تا ب��ه امروز مي توان گفت كه در هر ماه به صورت 
معم��ول حدود ۱00 ميلي��ون كارت بانكي حداقل يك 
تراكنش را دارند كه ميزان اين كارت ها از جمعيت فعلي 
كشور بيشتر است و نشان از استفاده گسترده شهروندان 
از خدمات شبكه پرداخت و خدمات مبتني بر كارت دارد.

در ش��هريور ماه در حدود ۹6 ميليون و 5۷5 هزار كارت 
بانكي از نوع برداشت حداقل يك تراكنش را داشتند كه در 
مقايسه با آمار مرداد ماه تعداد كارت هاي بانكي برداشت 
داراي حداقل يك تراكنش در سوييچ شاپرك رشد منفي 
0.0۹ درصدي داشته است؛ همچنين بالغ بر ۴ ميليون 
و 550 هزار كارت بانك��ي از نوع هديه و ُبن كارت و ۱0۹ 
هزار كارت از نوع كارت اعتباري در مرداد ماه حداقل يك 
تراكنش را داش��ته اند كه به ترتيب نسبت به آمار مرداد 
ماه رشد ۲.5۲ و منفي 8.53 درصدي را تجربه كرده اند.

كارت هاي بانكي از نوع برداشت بالغ بر ۹5.۴0 درصد از 
س��هم كارت هاي بانكي تراكنش دار در شهريورماه را به 

خود اختصاص داده اند؛ همچنين كارت هاي هديه و بن 
كارت صادره از سوي شبكه بانكي سهمي ۴.50 درصدي 
از تمام كارت هاي بانكي تراكنش دار مرداد ماه سال جاري 
داشته اند و كارت هاي اعتباري صرفا 0.۱۱ درصد از سهم 
ان��وع كارت بانكي را به خود اختصاص دادند كه نش��ان 
از وجود ثبات نس��بي در كارت هاي برداش��ت و رشد در 
كارت هاي هديه دارد اما در وضعيت كارت هاي اعتباري 
رش��د منفي وجود دارد كه بايد با اصالح بازار كارت هاي 
اعتب��اري، در اين بخش وضعيت مطلوب��ي براي ايجاد 
رونق در نظر گرفته شود. بانك  ملي ايران با سهم ۲۲.۲3 
درصدي بيشترين سهم از كارت هاي بانكي تراكنش دار 
را در ميان شبكه بانكي كش��ور در اختيار دارد و در ادامه 
بانك هاي مل��ت، صادرات ايران و كش��اورزي به ترتيب 
جايگاه دوم تا چهارم بيشترين سهم از كارت هاي بانكي 
تراكنش دار ش��هريور ماه را به خود اختصاص داده اند؛ از 
سويي ديگر بانك سپه كه تعداد بسيار زيادي كارت بانكي 
صادر كرده در جايگاه سهم بانك هاي صادر كننده از تعداد 
كارت هاي بانكي تراكنش دار با س��هم 6.۷8 درصدي در 
جايگاه پنجم قرار گرفته است.گزارش شاپرك از وضعيت 
ش��بكه پرداخت الكترونيك نش��ان مي دهد كه تعداد 
تراكنش هاي ناموفق در شهريورماه نسبت به مرداد ماه 
۷.35 درصد رش��د داشته اس��ت.در اين مدت بالغ بر دو 
ميليارد و 5۱3 ميليون تراكنش انجام شده كه از اين ميان 
تعداد تراكنش هاي موفق حدود دو ميليارد و 300 ميليون 
تراكنش بوده و تعداد تراكنش هاي ناموفق به ۲۱۲ ميليون 
تراكنش رسيده است؛ مقايسه تعداد تراكنش هاي موفق و 

ناموفق در شهريورماه نسبت به مرداد ماه سال جاري نشان 
مي دهد كه تراكنش هاي موفق كاهشي ۲.36 درصدي 
داش��ته اما تعداد كل تراكنش هاي ناموفق ۷.35 درصد 
رشد كرده است.خطاي پذيرندگي با يك ميليون و ۷05 
هزار تراكنش، خطاي كاربري با ۱8۹ ميليون و ۷۲ هزار 
تراكنش و خطاي صادركنندگي با ۱۹ ميليون و 8۷8 هزار 
تراكنش، خطاي شاپركي با 806 هزار تراكنش و خطاي 
كسب و كار با يك ميليون و ۴50 هزار تراكنش تعداد كل 
تراكنش هاي ناموفق ش��هريورماه در شبكه پرداخت را 
تشكيل داده اند؛ مقايسه آمار شهريور ماه با مرداد ماه سال 
جاري نش��ان مي دهد كه خط��اي پذيرندگي و كاربري 
به ترتي��ب ۲0.۹۹ درصد، 6.5۲ درص��د و ۲.66 درصد 
رشد داشته، اين در حالي است كه خطاي كسب و كار و 
شاپركي به ترتيب ۲3.۹6 و 3.۹۱ درصد كاهش داشته 
است.سرانه هر دس��تگاه كارتخوان بالغ بر ۲۹ ميليون و 
۲85 هزار تومان است كه از ساير ابزارهاي پذيرش شبكه 
پرداخت الكترونيك بيشتر است. در حدود ۹ ميليون و 
۹۱۱ هزار ابزار پذيرش در سراس��ر كشور فعال بوده كه 
با اس��تفاده از آنها به ارزش دو هزار و 505 ميليارد ريال 
تراكنش انجام ش��ده است؛ بر همين اساس سرانه مبلغ 
تراكنش هر ابزار در مدت مذكور بالغ بر ۲5 ميليون و ۲۷۷ 
هزار تومان اعالم ش��ده است. ارزش تراكنش هاي انجام 
شده توسط اين ابزار بالغ بر دو هزار و ۲۴0 ميليارد ريال 
است؛ همين موضوع باعث شده تا بيشترين سرانه مبلغ 
تراكنش هاي هر ابزار پذيرش متعلق با ۲۹ ميليون و ۲85 

هزار تومان به كارتخوان اختصاص يابد
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پرداخت وام به كشاورزان 
مناطق سيل زده سرعت مي گيرد

مع��اون اعتب��ارات بانك صادرات اي��ران گفت: 
پرداخت وام به كشاورزان خسارت ديده از حادثه 
سيل فروردين ماه سال جاري، با استفاده از منابع 

داخلي بانك سرعت بيشتري خواهد گرفت.
به گزارش روابط عموم��ي بانك صادرات ايران، 
احم��د بهش��تي لنگرودي با اش��اره ب��ه اينكه 
مديرعامل بانك صادرات ايران از جمله نخستين 
مسووالن نظام بانكي كشور بوده كه در مناطق 
آسيب ديده حاضر و از نزديك مسائل و مشكالت 
هموطنان آس��يب ديده از سيل را مورد بررسي 
قرار داده، گف��ت: پرداخت بي��ش از ١٣ هزار و 
٣١٤ فقره وام اعطايي بانك ص��ادرات ايران به 
صاحبان منازل آسيب ديده  در مناطق سيل زده 
استان هاي مختلف كشور بالغ بر دو هزار و ٨٠٣ 
ميليارد ريال كه بيش از ٩٧ درصد پرونده هاي 
پذيرش شده توسط بانك را شامل مي شود، نشان 
از اهتمام اين بانك به حل معضالت و مشكالت 

هموطنان دارد. 
وي افزود: ارزيابي ها و پيش بيني هاي كارشناسان 
بانك ص��ادرات اي��ران در پي وقوع س��يل و در 
نظرگرفت��ن زمان اندك براي بازس��ازي منازل 
آسيب ديده از س��يل تا قبل از آغاز فصل سرما، 
دليل اولويت دادن به تسهيالت بخش مسكن در 
اين مناطق بوده و با رفع نسبي اين دغدغه، تمركز 
ويژه هم اكنون بر اعطاي وام به بخش كشاورزي 
قرار خواهد گرفته و در اين راستا شاهد افزايش 
چشمگير پرونده هاي پذيرش شده، آماده براي 

انعقاد قرارداد و پرداخت وام هستيم.
بهش��تي لنگرودي با ي��ادآوري اينك��ه اعطاي 
تسهيالت در بخش مسكن مناطق سيل زده با 
پيش بيني نزديكي فص��ل بارندگي، در برخي 
اس��تان ها به مي��زان ١٠٠ درص��د و در برخي 
اس��تان ها بين ٩٠ تا ١٠٠ درصد تحقق يافته، 
اظه��ار كرد: تع��داد اي��ن وام ها از نظ��ر مبلغ و 
تعداد دو برابر س��هميه تخصيص داده ش��ده به 
بخش كش��اورزي بوده كه نش��ان دهنده توجه 
بانك صادرات ايران به رفع مش��كالت ناش��ي 
از حوادث غي��ر مترقب��ه دارد و اين روند ضمن 
 تكميل پرون��ده متقاضيان همچن��ان تا پايان 
س��هميه تخصيص يافته در اي��ن خصوص، در 

دستور كار قرار دارد.
وي افزود: حال بانك صادرات ايران با وجود حضور 
در بازار سرمايه و لزوم پاسخگويي به سهامداران و 
نهادهاي نظارتي در خصوص سوداوري و افزايش 
EPS، همچنان در عمل به مسووليت اجتماعي 
خود ني��ز كارنامه درخش��اني دارد به نحوي كه 
از ابتداي س��ال ٩٧ تا پايان مهرماه سال جاري 
٣١٧ هزار فقره وام قرض الحسنه از منابع داخلي 
بانك به ارزش بالغ بر ٣٩٢ هزار ميليارد ريال در 
بخش هاي مختلف مشاغل خانگي، ازدواج و تهيه 
جهيزيه، زندانيان نيازمند، وام مسكن روستايي و 
اقشار ويژه )خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران(، 
خريد گندم، وام هاي ضروري و ... تخصيص داده 
كه نش��ان از اهتمام ويژه اين بانك به مشكالت 

اقشار آسيب پذير داشته است.
معاون اعتبارات بانك صادرات ايران با اعالم اينكه 
تالش هاي صورت گرفته در عمل به مسووليت  
اجتماعي توس��ط بانك صادرات ايران، همواره 

مورد توجه اصحاب رسانه بوده است. 

 آزمون استخدامي 
بانك رفاه كارگران برگزار شد 

آزمون استخدامي بانك رفاه كارگران با حضور 
فرش��يد فرخ نژاد عضو هيات مديره اين بانك، 
جمع��ه 3 آب��ان ماه س��ال جاري در دانش��گاه 

اميركبير برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، در 
اين آزمون سه ساعته، يك هزار و شصت و پنج 
نفر از فارغ التحصيالن ممتاز مقطع كارشناسي 
ارشد دانش��گاه هاي معتبر كشور در ۲3 عنوان 
رشته دانشگاهي براي اس��تخدام و راهيابي به 
حضور در بانك رفاه با يكديگر رقابت و متقاضيان 
رشته هاي مختلف به س��واالت مطروحه كه از 
سوي سازمان سنجش كشور طراحي شده بود، 

پاسخ گفتند.
گفتني اس��ت، تمام مراحل انج��ام اين آزمون 
از فراخوان، ثبت نام، طراحي س��وال، برگزاري 
آزم��ون و اعالم نتايج نهايي توس��ط س��ازمان 

سنجش صورت پذيرفته است.
پس از اعالم نتايج آزمون كتبي، بانك رفاه، اقدام 
به فراخوان سه برابر ظرفيت پذيرش براي انجام 
ساير مراحل استخدام شامل مصاحبه تخصصي، 

گزينش و... خواهد كرد.

قرعه كشي پس انداز  بانك آينده انتصاب مديرعامل و رييس هيات مديره بيمه البرز
قرعه كشي پنجمين جش��نواره حساب هاي قرض الحس��نه پس انداز 
بانك آينده، برگزار ش��د. مراسم قرعه كش��ي جوايز پنجمين جشنواره 
حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك آينده، 30 مهرماه سال جاري، 
در سالن همايش بين المللي كتابخانه ملي، با حضور اعضاي هيات نظارت 
بر قرعه كشي بانك ها )نمايندگان دادس��تان كل كشور و بانك مركزي 
ج.ا.ايران(، مديرعامل، اعضاي هيات مدي��ره، معاونان و مديران و برخي 
روساي شعب و مشتريان برگزار و برندگان خوش شانس اين دوره از قرعه 

كشي، مشخص شدند.
در پنجمين دوره از قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك 
آينده، به پاس قدرداني از نيت خيرخواهانه سپرده گذاران قرض الحسنه، 
۱00 )يك صد( جايزه يك ميليارد ريالي )يك صد ميليون تومان( كمك 
هزينه خريد واحد مس��كوني و ده ها هزار جايزه نفي��س و ارزنده ديگر، 

من جمله، كمك هزينه خريد لوازم خانگي توليد داخلي و صنايع دستي، 
با ارزش ميلياردها ريال، براي سپرده گذاران در نظر گرفته شده بود كه با 
مشخص شدن برندگان در اين مراس��م، اين جوايز به زودي به آنها اهدا 

مي شود. اسامي اعالم شده، شامل برندگان قطعي جوايز ياد شده است.
يادآوري مي نمايد؛ طرح افتتاح حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك 
آينده، تا پايان ش��هريور ماه ۱3۹8، ادامه داشت كه مورد استقبال چشم 
گير حدود يك ميليون و شش��صد هزار نف��ر از هموطنان خيرانديش و 
 ارجمند قرار گرفت. شايان ذكر است؛ دارندگان حساب هاي قرض الحسنه 
پس انداز موجود، در صورت حفظ و افزايش موجودي خود، در قرعه كشي 

سال ۱3۹۹ نيز، شركت داده مي شوند.
مشتريان گرامي، براي اطالع از اسامي برندگان مي توانند به تارگاه رسمي 
بانك آينده، به نشاني: www.ba24.ir و شعب اين بانك مراجعه نمايند.

محسن پوركياني، به عنوان مديرعامل شركت بيمه البرز انتخاب شد. 
به گزارش روابط عمومي بيمه البرز، هيات مديره اين شركت محسن 
پوركياني، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيات مديره بيمه 

البرز را به عنوان مديرعامل برگزيد.
اي��ن گزارش حاكي اس��ت، اعضاي هيات مديره ش��ركت بيمه البرز 
همچنين مجيد علي پناهي، نماينده گروه مالي ملت در اين هيات مديره 

را به عنوان رييس هيات مديره انتخاب كردند.
بنا بر اين گزارش، محسن پوركياني، مديرعامل بيمه البرز كه داراي 
مدارك كارشناس علوم سياسي دانش��گاه آزاد اسالمي و كارشناس 
ارشد مديريت اجرايي دانشگاه تهران است، پيش از اين سمت هايي 
از جمله مديرعامل و رييس هيات مديره، عضو و رييس هيت مديره 
شركت كارگزاري بورس، مدير برنامه و بودجه، رييس اداره كل بازرسي 

و رسيدگي به شكايات، معاون امور شعب و نمايندگان داخل كشور، 
معاون مديريت امور سرمايه گذاري ها، رييس اداره كل نظارت بر امور 
سرمايه گذاري را در ش��ركت سهامي بيمه ايران عهده دار بوده است. 
عضو شوراي عالي بيمه و رييس شوراي عمومي سنديكاي بيمه گران، 
رييس هيت مديره انجمن كارشناسان صنعت بيمه، نماينده وزارت 
امور اقتصادي و دارايي در تعدادي از كميسيون هاي مشترك اقتصادي 

ايران با ساير كشورها از ديگر سوابق كاري محسن پوركياني است. 
همچنين مجيد علي پناهي،  رييس هيات مديره شركت بيمه البرز كه 
دانش آموخته اقتصاد بازرگاني از دانشگاه شهيد بهشتي و مديريت بيمه 
از دانشگاه آزاد اسالمي است از سال ۱3۷۷ تاكنون به عنوان معاون و 
رييس شعب خرم آباد و همدان و مجتمع خدمات بيمه اي كريمخان 

زند شركت بيمه البرز مشغول به فعاليت بوده است.

برندگان قرعه كشي بانك رفاه 
اسامي برندگان سي و سومين مرحله قرعه كشي 
جوايز حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك 

رفاه كارگران اعالم شد.
به گزارش رواب��ط عمومي بانك رف��اه كارگران، 
مش��تريان بانك مي توانند با مراجعه به شعب و 
 www.refah-bank.ir پورتال بانك به نشاني 

از نتيجه اين قرعه كشي مطلع شوند.
گفتني اس��ت، ۱58 كمك هزينه خريد واحد 
مس��كوني هر يك به ارزش يك ميليارد ريال، 
۱58 كم��ك هزينه خريد خ��ودرو داخلي هر 
يك به ارزش 300 ميلي��ون ريال، ۱58 كمك 
هزينه س��فر به عتبات عاليات هر يك به ارزش 
50 ميليون ري��ال، ۲000 كمك هزينه خريد 
صنايع دستي هر يك به ارزش ۱0 ميليون ريال 
و تعداد ۱۹۷.5۲6 جايزه نقدي هر يك به ارزش 
يك ميليون ريال از مجموع ۲00 هزار جوايز اين 
مرحله از قرعه  كشي حساب هاي قرض الحسنه 

پس انداز بانك رفاه كارگران بود.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از كاهش ارزش معامالت در دو روز معامالتي اخير

بررسي بازارهاي موازي جهت سرمايه گذاري نشان مي دهد 

تقويت احتمال رشد بازار سهام در روزهاي آتي

بازار سهام، پيشتاز در بازدهي سرمايه گذاري 

گروه بورس |محمد امين خدابخش|
بازار سهام اين روزها در حال بازيابي توان خود براي ادامه 
روند صعودي ايجاد شده در ماه هاي اخير است. اين بازار كه 
در هفته هاي پاياني مهرماه اصالحي تند و تيز و پر فروش 
را شاهد بود حاال با كاسته شدن از حجم عرضه در بسياري 
از نمادهاي مورد معامل��ه در بورس و فرابورس معامالت 
متعادل تري را نس��بت به روزهاي پاياني مهرماه ش��اهد 
است. آن طور كه به نظر مي آيد كاهش قيمت هيجاني به 
وقوع پيوسته در دوره ياد شده كه به قيمت كمتر بعضي از 
سهام حتي تا حدود 60 درصد نيز انجاميد، در حال حاضر 
به دليل ارزندگي نمادها و تلطيف فضاي هيجاني فروش 
در ميان سرمايه گذاران كمتر مجرب بازار، سمت و سويي 

منطقي به خود گرفته است.
بررسي روند معامالت در چند روز معامالتي اخير حكايت 
از آن دارد كه سير نزولي قيمت سهام تضعيف شده است 
و بازار سهام در روزهاي پيش رو از استعداد بيشتري براي 
رش��د قيمت ها برخوردار خواهد بود. داد و ستد سهام در 
بورس اوراق بهادار تهران در روز معامالتي گذشته با رشد 
2 هزار و 520 واحدي شاخص كل اين بازار خاتمه يافت. 
اين در حالي است كه عملكرد روزانه بورس تهران در روز 
شنبه تقريبا به همين اندازه كاهشي بوده است. اگر چه اين 
تغييرات به طور معمول در ميان معامالتي كه  بين روزهاي 
تعطيل انجام مي شود امري طبيعي است اما وقوع آن باالي 
س��طح 300 هزار واحدي را مي توان به عنوان گواهي بر 
تثبيت نماگر اصلي بازار باالي پيش روي آن تلقي كرد. در 
واقع آنچه كه بايد در تحليل معامالت هفته جاري در نظر 
گرفت اين است كه كاهش نوسان قيمت ها و افت ارزش 
معامالت به كمتر از نصف اين رقم در روزهاي رونق بازار در 
مهرماه بيش از آنكه محصول كاهش اقبال سرمايه گذاران 
خرد به آتيه سهام مورد معامله باشد، به دليل افت ميل آنها 
به انجام معامالت در روزهايي رخ مي دهد كه در محدوده 
چند تعطيلي قرار دارند. بازار سهام در سال هاي گذشته 
نيز نشان داده است كه در ميانه تعطيالت ميل كمتري به 

عرضه و تقاضا دارد.

     بهبود چشم اندازها
ش��اخص اصلي بورس تهران كه تا همين چندي پيش 
ش��اهد ريزش هاي بيش از 8 هزار واح��دي بود، در حال 
حاضر و با مقاومت باالي سطح رواني 300 هزار واحدي، 
توانس��ته ديدگاه كارشناسان را نس��بت به آينده بازار و 

ماه هاي پيش رو بهبود ببخشد. البته بايد به خاطر داشت كه 
داليل خوشبيني اين بخش از فعاالن بازار نسبت به آينده 
بيش از آنكه در عملكرد تكنيكالي شاخص هاي بازار نهفته 
باشد در نگاه به چشم انداز بنيادي است كه بازار در ماه هاي 
آتي رو به شرط ثبات ساير شرايط پيش رو خواهد داشت. 
در حالي كه وضعيت سود س��ازي بسياري از شركت هاي 
پذيرش شده بازار به گواه صورت هاي مالي 6 ماهه منتشر 
شده در سامانه كدال، نسبت به دوره مشابه در سال قبل بهتر 
گزارش شده است، حاال پيش بيني هاي ارايه شده در مورد 
چشم انداز پيش روي كاالهاي اساسي داللت بر آن دارد كه 
افت عرضه برخي از فلزات مي تواند بازار اين محصوالت را 

تا سال 2021 با افزايش قيمت  قابل توجهي مواجه كند. 
مطابق با آنچه كه موسسه »كاپيتال اكونوميست« مورد 
ارزيابي قرار داده است، فلز مس اين امكان را خواهد داشت 
كه در صورت تداوم روند تقاضاي فيزيكي اين فلز سرخ در 

پايان س��ال 2020 تا قيمت 6 هزار 800 دالر نيز افزايش 
يابد. آنچه كه در حصول اين قيمت و نزديك شدن آن به 
واقعيت نقش پر رنگي ايفا خواهد كرد، چش��م انداز رشد 
اقتصادي اياالت متحده، چين و به طور كلي جهان خواهد 
بود كه تا حدود زيادي به مذاكرات تعرفه اي چين و امريكا 
وابسته است. از آنجايي كه تقاضاي مواد خام تا حد زيادي 
از وضعيت توليد كاالهاي نهايي ناش��ي مي شود به نظر 
مي رس��د كه حصول توافق نهايي ميان چين امريكا كه 
در ماه نوامبر رخ خواهد داد بتواند تاثير عمده اي در تداوم 
رشد اقتصادي كشورهاي ياد شده داشته باشد و متاثر از 
آن تقاضاي فلزات اساسي را نيز بهبود بخشد. گفتني است، 
قيمت مس كه تا همين چن��دي پيش در كانال 5 هزار و 
600 قرار داشت، در حال حاضر به بيش از 5 هزار و 900 
دالر رسيده است. بنابراين رس��يدن قيمت اين رساناي 
معروف به 6 هزار و 800 دالر تا پايان سال بعدي ميالدي 

بعيد به نظر نمي رس��د. به گفته كاپيتال اكونوميست در 
صورت تداوم روند صعودي در مس قيمت اين فلز قابليت 
رس��يدن تا 7 هزار و 500 دالر را نيز تا پايان سال 2021 
خواهد داشت. گفتني است كه تحقق اين پيش بيني تاثير 
بس��يار زيادي روي نمادهايي همچون »فملي« و ساير 
نمادهاي فعال در بازار كه در توليد مس و اس��تخراج آن 

فعال هستند خواهد داشت.
وضعيت براي محصوالت فوالدي تقريبا به همين روال 
است. در شرايطي كه تحريم هاي يكجانبه امريكا قيمت 
فروش كاالي ياد شده را كاهش داده بود، حاال به دليل 
افزايش تقاضاي چيني هاي براي فوالد، قيمت فروش 
توليدات ايران را در محدوده تقريبي 350 دالر تثبيت 
كرده است. تمامي رويدادهاي جهاني ياد شده كه پيش تر 
به آن اشاره كرديم روي تداوم رشد قيمت اين محصوالت 
و ساير گونه هاي فلزات اساسي در ماه هاي پيش رو نيز 

موثر خواهد بود؛ عاملي كه بودن شك به نفع نمادهاي 
فوالدي بازار نظير »فوالد«، »فخوز« و غيره است.

     حرك�ت ناگزي�ر دول�ت ب�ه س�مت درآمد 
غيرنفتي

از آنجاي��ي كه بيش��تر ارزش بورس و فراب��ورس تهران 
مربوط به حضور صنايعي است كه تاثير زيادي از صادرات 
كاالهاي اساس��ي مي پذيرند، به نظر مي رسد كه توافق 
تجاري احتمالي ميان دو قدرت عمده اقتصادي جهان در 
دو سوي اقيانوس آرام بر كاالهايي نظير نفت و محصوالت 
پتروشيمي نيز تاثير مش��ابه بگذارد و در نهايت حاشيه 
امني را براي تداوم رشد بلندمدت بورس تهران در ماه هاي 
پيش رو يا حتي س��ال آينده نيز فراهم كند. اين در حالي 
اس��ت كه دولت نيز ب��راي كاهش وابس��تگي به نفت در 
بودجه س��ال 99 ناگزير به افزايش درآمدهاي غير نفتي 
خود از طريق بهب��ود درآمدزايي صنايع اس��ت و انتظار 
مي رود براي تحقق اين هدف، اهتمام ويژه اي بر توس��عه 
صنايع فلزي و پتروشيمي به عنوان دو منبع مهم درآمد 

ارزي داشته باشد.

     جهت گيري منطقي قيمت ها در بلندمدت
بازارهاي مالي به خصوص بازار س��هام نشان داده اند كه 
جهت گيري كوتاه مدت سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي 
هر چند كه باي��د در بلندمدت قيمت ها همواره مس��ير 
منطقي خود را پيش ببرند و با نزديك شدن به ارزش ذاتي 
خود، جاي هيچ گونه شك و شبه را در خصوص اهميت 
ارزندگي شركت ها باقي نمي گذارند. از اين رو انتظار مي رود 
تا وضعيت مناس��ب ش��ركت ها در فضاي فعلي در ميان 
مدت و بلندمدت به رشد قيمت سهام بنيادي بينجامد و 
مسير پيش روي نماگرهاي بازار بيش از آنكه نزولي باشد 
در جهت صعود و رش��د پيش برود. البته بايد اين نكته را 
نيز مورد توجه قرار داد كه رشد قيمت ها در شرايط فعلي 
كامال مي تواند متفاوت از رونق 6 ماه نخست سال باشد و 
تنها به شركت هايي محدود شود كه درآمدزايي آنها يا از 
طرح توسعه تاثير مي پذيرد يا افزايش قيمت هاي جهاني در 
صورت سود و زيانشان بازتاب جدي خواهد داشت. در هر 
صورت دليل رشد هرچه كه باشد مي تواند در شرايط ركود 
بازارهاي موازي تاثير قابل توجهي بر افزايش اقبال عمومي 
نسبت به بازار س��هام ايفا كند و فرهنگ سرمايه گذاري 

بلندمدت را در بورس و فرابورس ارتقا دهد.

بهنام بهزادفر| كارشناس بازار سرمايه |
مفهوم س��رمايه گذاري ي��ا )Investment( عبارت 
اس��ت از هر گونه فدا كردن ارزشي در حال حاضر )كه 
معموال ميزان آن مش��خص اس��ت( به اميد به دس��ت 
آوردن هر گونه ارزشي در زمان آينده )كه معمواًل اندازه 
يا كيفيت آن نامعلوم است( . مفهوم سرمايه گذاري در 
كشورهاي مختلف براي سرمايه گذاران متفاوت است. 
ش��ايد بزرگ ترين متغيري كه اين مفه��وم را مي تواند 
پررنگ يا كمرنگ كند عامل نرخ تورم باشد. در فضاهاي 
اقتصادي مثل فضاي اقتصادي حاكم بر كش��ور ما كه 
نوسانات اقتصادي زياد اس��ت، دغدغه سرمايه گذاري 
هم طبيعتا جدي تر است. تغيير ناگهاني نرخ طال يا ارز 
يا مس��كن يا هر پارامتر اقتصادي ديگر، ممكن است به 
سرعت ارزش دارايي هاي آن را كاهش دهد. همچنانكه 
مي ت��وان اش��خاصي را يافت كه س��رمايه هاي خود را 
توانستند چندين برابر كنند. زماني كه نرخ تورم و ميزان 
نوسانات ش��اخص هاي اقتصادي باالست، عموم مردم 
احس��اس خوبي به نگهداري پول نقد ندارند و به دنبال 
گزينه هايي جهت س��رمايه گذاري هس��تند تا بتوانند 
پول ها و دارايي هاي خود را به شكلي مولد تر و ماندگارتر، 
تبديل كنند. از طرفي هدف همه  از سرمايه گذاري هاي 
اقتصادي يكسان نيست. برخي ممكن است با استفاده از 
سرمايه گذاري در پي حفظ ارزش پول خود باشند. برخي 
ممكن است ديدگاه كوتاه مدت، ميان مدت يا بلندمدت 
از سرمايه گذاري داشته باشند و نهايتا برخي ممكن است 
با هدف كاهش ريس��ك، به دنبال فرصت هاي متنوع 

سرمايه گذاري باش��ند. اما سوالي كه عموم مردم دارند 
اين است كه بهترين گزينه براي سرمايه گذاري چيست؟ 
جدول ش��ماره ي��ك، بازده��ي بازارهاي م��وازي در 
كشورمان را در بازه بلندمدت 10 ساله نشان مي دهد، 
در اين مقايسه، رش��د بازار سرمايه خيره كننده است. 
اين رشد تقريبا دو برابر دومين بازار است. بازدهي سكه 
عمدتا به دليل رشد اونس طالي جهاني و دالر صورت 
گرفته كه طبيعتا از رش��د دالر بيشتر و مضاعف بود. 
برخالف تصور عموم مردم رشد خانه و زمين مسكوني 
در نهاي��ت خيلي زياد نب��وده و اندكي باالتر از س��ود 
بانكي در 10سال گذش��ته بود. عمده سرمايه گذاران 
به دليل ارقام در گردش باالي خريد و فروش مس��كن 
اين رش��د را فراتر از حد تصور مي  دانند. براي اتومبيل 
نيز با توجه ب��ه مصرفي و هزينه بر بودن اين كاال عمال 
مفهوم سرمايه گذاري و جنس سرمايه دانستن براي 
اين كاال مبهم بوده و شايد مبناي مقايسه اي مناسبي 
در برابر ديگر بازارها نباشد. در مطالعه تطبيقي صورت 
گرفته در نمودار ش��ماره 1، بازده��ي بازارهاي امريكا 
در بازه زماني بلندمدت 90 س��اله مقايسه شده كه در 
آن كشور نيز عملكرد بازار س��رمايه فراتر از حد تصور 
بود. دليل اين موض��وع را مي توان در پويا و مولد بودن 
شركت هاي پذيرفته شده يا ليست شده در بورس ها 
دانست. عمده ش��ركت هاي بازار س��رمايه از افزايش 
نرخ تورم سود مي برند چرا كه هم موجب افزايش نرخ 
فروش محصوالت مي ش��ود و هم موجب مي شود كه 
ارزش جايگزيني شركت ها بيش از گذشته شود كه اين 

موضوع خود مي تواند مقدمات افزايش سرمايه شركت 
را فراهم نمايد. از طرفي هر عملكرد اقتصادي مثبتي در 
نهايت مي تواند موجب رشد در شركت هايي شود كه 

گاهي در بورس ها نيز پذيرفته شدند.
جدول ش��ماره 2 همي��ن بازده��ي را در ب��ازه زماني 

ميان مدت 7 ماهه نش��ان مي دهد. در اين بررس��ي نيز 
مجددا بازار سرمايه بين همه بازارهاي موازي عملكردي 
به مراتب بهتري دارد. نهايتا نمودار آخر بازدهي بازارهاي 
موازي را در بازه زماني ميان مدت 9 ماه گذشته در كشور 
امريكا نش��ان مي دهد كه رتبه بازارهاي سرمايه گرچه 

اول نيس��ت، اما مناسب اس��ت.  مجموع اين نمودارها 
نش��ان مي دهد كه به طور قطع در بازه هاي بلندمدت، 
بازار سرمايه س��ودآورترين بازار است و در كوتاه مدت و 
ميان مدت نيز شايد با فراز و نشيب هايي روبه رو شود اما 

باز هم از ميانگين باالتر است.

ركوردشكني تاريخي »وال استريت«
ش��اخص »اس اند پي 500« در معامالت ديروز به باالترين سطح تاريخ 
خود رس��يد. به گزارش ايس��نا به نقل از رويترز، با وجود آنكه مقامات و 
ديپلمات هاي اروپايي و انگليسي به توافق اوليه در مذاكرات چگونگي خروج 
انگليس از اتحاديه اروپا رسيده اند، به نظر مي رسد كه هنوز اختالفات بين 
اروپايي ها با پنجمين اقتصاد بزرگ جهان به طور كامل حل نشده است. 
مجلس انگليس كه پيش تر به كليات اليحه  خروج اين كشور از اتحاديه 
اروپا راي مثبت داده بود با درخواست دولت اين كشور براي انحالل پارلمان 
و برگزاري انتخابات زودهنگام در ماه دسامبر مخالفت كرد. از سوي ديگر 
اتحاديه اروپا با درخواست انگليس براي تمديد مجدد برگزيت موافقت و 
اعالم كرد كه تاريخ برگزيت به ژانويه سال 2020 موكول شده است. از طرف 
ديگر چين و امريكا نيز به رسيدن به توافق تجاري نزديك تر شده اند. اين بار 
مقامات امريكايي به چيني ها پيشنهاد كرده اند كه تعليق متقابل افزايش 
تعرفه ها روي محصوالت وارداتي تمديد شود. جفري هالي - استراتژيست 
ارشد بازارهاي جهاني در موسسه »اواندا« گفت: توافق تجاري بين چين و 
امريكا حتي اگر موقتي باشد مي تواند يك لحظه سرنوشت ساز براي اقتصاد 
كالن و بازارهاي جهاني باشد. مساله دوم مهم موافقت بانك مركزي امريكا 
با كاهش مجدد نرخ بهره خواهد بود كه مي تواند نيروي محركه جديدي 
براي رشد باشد. در وال استريت شاخص ها همگي صعودي بودند تا جايي 
كه ش��اخص داوجونز ايدانس��تريال اوريج 0.۴9 درص��د صعود كرد و به 
27 هزار و 90.72 واحد رس��يد، شاخص اس اند پي با 500 با 0.56 درصد 
صعود تا سطح 3039.۴2 واحدي باال رفت و به باالترين سطح تاريخ خود 

رسيد و ديگر شاخص مهم بورسي يعني نزدك كامپوزيت با جهش 1.01 
درصدي در سطح 8325.98 واحدي بسته شد. در ديگر مناطق جهان و 
در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص ها عملكرد مشابهي داشتند 
تا جايي كه شاخص فوتسي 100 بورس لندن با افزايش 0.09 درصدي 
تا 7331.28 واحد باال رفت، ش��اخص كك ۴0 بورس پاريس با افزايش 
0.1۴ درصدي در سطح 5730.57 واحد بسته شد و شاخص دكس 30 
بورس فرانكفورت در آلمان با افزايش 0.37 درصدي و ايستادن در سطح 
12 ه��زار و 9۴1.71 واحدي به كار خود خاتمه داد. در مادريد ش��اخص 
ايبكس 35 حدود 0.03 درصد پايين رفت و به 9۴33 واحد رسيد. از سوي 
ديگر در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص نيك كي 225 بورس توكيو 
ژاپن با صعود 0.۴7 درصدي تا سطح 22 هزار و 97۴.13 واحدي باال رفت، 
شاخص هانگ سنگ بورس هنگ كنگ با ريزش 0.۴7 درصدي به 26 هزار 
و 766.13 واحد رسيد. در چين شاخص شانگهاي كامپوزيت با ريزش 0.33 
درصدي در سطح 3912.59 واحد بسته شد. در استراليا شاخص بورس 
سيدني صعوي و در كره جنوبي شاخص  بورس سئول ريزشي بودند. در 
بازار طالي سياه، هر بشكه نفت وست تگزاس اينترمديت با 0.56 درصد 
كاهش به 55.50 دالر رس��يد و نفت خام برنت درياي ش��مال با كاهش 
0.۴5 درصدي به ازاي 61.29 دالر در هر بشكه مبادله شد. همچنين در 
بازار فلزات گرانبها، بهاي هر اونس طال براي تحويل فوري با افزايش 0.05 
درصدي به 1۴93.33 دالر رسيد و هر اونس نقره با كاهش 0.62 درصدي 

به ازاي 17.77 دالر مبادله شد.

روند شاخص بورس تا چند روز آينده افزايشي است
يك كارشناس بازار س��رمايه گفت: به نظر مي رس��د كه تا حدودي جو 
معامالت بورس براي روز چهارشنبه و ابتداي هفته آينده مثبت خواهد 
بود اما بعد از آن معامله گراني كه براي مدت كوتاه وارد بازار سرمايه شدند 
نوس��اناتي را در بازار ايجاد مي كنند.  به گ��زارش ايرنا، همايون دارابي به 
رشد ش��اخص بورس در بازار روز گذشته اش��اره و بيان كرد: در روزهاي 
بين تعطيلي براي بازار انتظار بازار آرام و به دور از تب و تاب را داريم. وي به 
عوامل تاثيرگذار بر صعود شاخص بورس تاكيد كرد و گفت: مسائلي مانند 
افزايش قيمت نفت تا 61 دالر و 51 سنت، رشد قيمت مس به نرخ 5 هزار 
و 900 دالر در هر تن همچنين افزايش قيمت روي و سرب در كنار يكديگر 

زمينه رشد شاخص بورس را فراهم كرد.
دارابي با بيان اينكه در بازار هفته گذش��ته شاهد افت سنگين شاخص 
بورس در بازار و كاهش حدود ٧٥ درصدي قيمت برخي از نمادها بوديم، 
گفت: امروز صف فروش در برخي نمادها جمع آوري و دوباره صف خريد 
ايجاد شد، در مجموع بازار كم حجمي را در معامالت روز گذشته پشت سر 
گذاشتيم اما بازار يك بازگشتي را از كف قيمتي در برخي از نمادها تجربه 
كرد كه همين موضوع در كنار يكديگر باعث رشد شاخص بورس شد. اين 
كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه طبق پيش بيني هاي صورت گرفته 
چند روز آينده دوران بازگشت بازار است و توقع داريم بخشي از افت هاي 
چند روز گذشته شاخص بورس در اين روزها جبران شود، گفت: در اين 
دوران وضعيت حاكم در بازار جهاني و انتشار عملكرد مهر ماه شركت ها 
زمينه رشد شاخص بورس را فراهم مي كند. وي به تاثير بخشنامه اليحه 

بودجه سال ٩٩ بر روند بورس تاكيد و بيان كرد: با توجه به اينكه تاكنون 
خبر پيش نويس اليحه بودجه منتشر نشده بنابراين تصميم گيري درباره 
تاثير آن بر بورس زود است. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: هنوز خبري 
در مورد اينكه دولت در بودجه سال آينده چه هزينه و استراتژي هايي را 
براي تامين بودجه اي كه از محل صادرات نفت كم ش��ده در نظر گرفته 
منتشر نشده و بازار هنوز نمي داند دولت سال آينده چه تركيبي از درآمد و 
استراتژي ها را ارايه مي دهد. وي معتقد است، اليحه بودجه بعد از تنظيم 
توسط سازمان تنظيم و بودجه و ارايه آن به مجلس از اهميت برخوردار 
مي شود. دارابي تنظيم اليحه بودجه براي سال آينده را از 5 جهت مورد 
اهميت دانست و گفت: تنظيم اليحه بودجه از برخي جهات مانند تامين 
كس��ري بودجه كه مربوط به تحريم هاي نفتي اس��ت، موضوع قيمت 
حامل هاي انرژي به خصوص قيمت برق و بنزين، قيمت ارز، هزينه هايي كه 
دولت براي صادرات پيش بيني كرده و مدنظر قرار گرفتن ماليات بر ارزش 
افزوده صادرات يا هزينه معادن در اليحه بودجه از جمله مس��ائلي است 
كه قابل اهميت است و بر روند بازار تاثيرگذار خواهد بود. وي با بيان اينكه 
طبق پيش بيني هاي صورت گرفته روند معامالت براي روز چهارشنبه 
افزايشي و قيمت سهام از كف قيمتي باز مي گردد، افزود: به نظر مي رسد 
كه تا حدودي جو معامالت براي روز چهارشنبه و ابتداي هفته آينده مثبت 
خواهد بود اما بعد از آن معامله گراني كه براي مدت كوتاه وارد بازار سرمايه 
شدند نوساناتي را در بازار ايجاد مي كنند و بازار تا زمان انتشار خبرهايي از 

تحوالت عمده وارد فازي از نوسان خواهد شد.
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    3 بلوک روی ميز فروش فرابورس:3بلوک 
غيرمديريتی، اواسط هفته آينده روی ميز فروش 
فرابورس ايران خواهد رفت. به گزارش سنا،  دو 
بلوک 5.3 و 5.29 درصدی شرکت کارخانه های 
صنعت��ی آزمايش و يک بل��وک 1.۴8 درصدی 
ش��رکت کيس��ون در بازار پايه فراب��ورس روی 
ميز حراج می رود. بر اس��اس اطالعيه منتش��ر 
شده توسط مديريت عمليات بازارهای خارج از 
بورس فرابورس ايران، 7۴ ميليون و 537 هزار و 
885 سهم معادل 1.۴8 درصد از سهام شرکت 
کيسون که نماد آن در گروه انبوه سازی، امالک 
و مستغالت درج ش��ده به قيمت پايه هر سهم 
2963 ريال در روز دوش��نبه 13 آبان 98 روی 
تابلوی حراج قرار خواهد گرفت، بدين ترتيب که 
قيمت پايه کل اين ح��راج بالغ بر 220 ميليارد 
و 855 ميليون ريال اس��ت. موضوع فروش اين 
اوراق، اوراق بهادار بازداش��تی ب��وده و کارگزار 
عرضه کننده آن ش��رکت کارگزاری پاس��ارگاد 
خواهد بود. اما دو اطالعيه ديگر مربوط به عرضه 
عمده سهام غير مديريتی شرکت کارخانه های 
صنعتی آزمايش است که در گروه ماشين آالت 
و تجهيزات درج شده است. موضوع يکی از اين 
اطالعيه ها فروش اوراق بهادار بازداشتی و ديگری 
فروش اوراق بهادار توثيقی ذکر ش��ده است. هر 
دوی اين حراج ها به صورت عمده و نقد بوده اما 
کارگ��زاری عرضه کننده آن به ترتيب ش��رکت 
کارگزاری بانک پاس��ارگاد و شرکت کارگزاری 
بورس بهگزين خواهند بود. شايان ذکر است که 
در حراج روز دوشنبه 11 ميليون و 532 هزار و 
228 سهم اين شرکت معادل 5.3 درصد از سهام 
کل شرکت به قيمت پايه 6566 ريال روی ميز 
حراج قرار خواهد گرفت. همچنين در حراج روز 
سه شنبه 11 ميليون و 51۴ هزار  و ۴69 سهم 
اين شرکت معادل 5.29 درصد از سهام شرکت 
به قيم��ت پايه هر س��هم 6796 ريال به فروش 
خواهد رسيد. بر اس��اس اطالعيه منتشر شده 
قيمت پايه کل در حراج روز دوشنبه بالغ بر 75 
ميليارد و 720 ميليون ري��ال و قيمت پايه کل 
برای حراج روز سه شنبه نيز بالغ بر 78 ميليارد 
و 252 ميليون ري��ال خواهد بود. در هر 3 حراج 
اعالم شده، وجه س��پرده برای حضور اشخاص 
حقيقی و حقوقی 10 درص��د قيمت پايه کل و 
پرداخت کل ثم��ن معامله مطابق با رويه جاری 

تسويه و پاياپای خواهد بود.

    کسب س�ود »تاصيکو« از واگذاری های 
خود: شرکت سرمايه گذاری صدر تامين در دوره 
يک ماهه منتهی به 30 مهر ماه 1398 خريدار 
و فروشنده سهام چند ش��رکت بورسی بود و از 
واگذاری های خود 830 ميليارد و 19۴ ميليون 
ريال سود کسب کرد. ش��رکت سرمايه گذاری 
صدر تامين با س��رمايه 20 ه��زار ميليارد ريال، 
صورت وضعيت پرتفوی س��رمايه گذاری ها در 
دوره يک ماهه منتهی به 30مهر 98 را حسابرسی 
نش��ده منتشر کرد. ش��رکت س��رمايه گذاری 
صدرتامين با انتش��ار عملکرد يک ماهه منتهی 
به 30مهر سال جاری اعالم کرد در ابتدای دوره 
يک ماهه ياد شده، تعدادی از سهام چند شرکت 
بورس��ی را با بهای تمام ش��ده 23 هزار و 956 
ميليارد و 82۴ ميليون ريال و ارزش بازار معادل 
99 هزار و 501 ميليارد و ۴62 ميليون ريال در 
سبد سهام خود داش��ت. بهای تمام شده سهام 
بورسی اين شرکت طی اين مدت با کاهش 295 
ميلي��ارد و 385 ميليون ريال به 23 هزار و 661 
ميليارد و ۴66 ميليون ريال رس��يد. ارزش بازار 
شرکت سرمايه گذاری صدر تامين نيز با کاهش 
يک ه��زار و 60۴ ميلي��ارد و 391 ميليون ريال 
معادل 97 هزار و 897 ميليارد و 71 ميليون ريال 
محاسبه شد. »تاصيکو« تعدادی از سهام چند 
شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 371 
ميليارد و 360 ميليون ريال به مبلغ يک هزار و 
201 ميليارد و 55۴ ميليون ريال واگذار کرد و از 
اين بابت 830 ميليارد و 19۴ ميليون ريال سود 
کسب کرد . شرکت سرمايه گذاری صدر تامين 
طی دوره يک ماهه منتهی به مهر ماه تعدادی از 
سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 76 

ميليارد و 2 ميليون ريال خريداری کرد.

    سود تلفيقی »بنيرو« به ۸۰۶ريال رسيد: 
ش��رکت نيرو ترانس در اطالعات و صورت های 
مال��ی تلفيقی مي��ان دوره ای 6ماهه منتهی به 
31شهريور1398 سود هر س��هم را 806ريال 
اعالم کرد. »بنيرو« در 6ماهه سود اصلی شرکت 
را ۴39 ريال محق��ق کرده ، س��ود عملياتی را 
310ميليارد ريال و سود خالص را 219ميليارد 
ري��ال اعالم ک��رده اس��ت؛  اما اين ش��رکت در 
صورت ه��ای مال��ی تلفيقی س��ود عملياتی را  
۴9۴ميليارد ريال، سود خالص را ۴03ميليارد 
ريال و سود انباش��ته را يک هزار و 292ميليارد 
ريال اعالم کرده اس��ت. اين شرکت نرخ خريد 
مواد اوليه را با توجه به ميزان موجودی مواد اوليه 
اعالم کرده است و بخش عمده خريدها خارجی 
اس��ت که با توجه به افزايش نرخ ارز، انتظار دارد 
نرخ های آتی رو به افزايش باشد. از سوی ديگر با 
توجه به افزايش نرخ ارز و افزايش سطح عمومی 
قيمت های مواد داخلی و ميزان موجودی کاال و 
افزايش ساير نهادهای بهای تمام شده، انتظار می 
رود که بهای تمام شده نيز افزايش يابد. »بنيرو« 
مبلغ ي��ک ه��زار و 78ميلياردري��ال از طريق 
تسهيالت و مابقی را ازطريق فروش محصوالت 
تامين کرده است. در برآوردی که اين شرکت از 
برنامه های تامي��ن مالی و تغييرات هزينه های 
مالی دارد، اعالم کرده است که کماکان ازطريق 
تسهيالت بانکی و پيش فروش محصوالت اقدام 
به تامين مالی می کند. عالوه بر اين بهره برداری 
از نيروگاه 2مگاواتی خورشيدی را از ساير برنامه 

های با اهميت خود اعالم کرده است.
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تشكلها6اخبار

تحريم و تنظيم بازار، دو ترمز صادرات

چرا جهش ارزي منجر به صادرات نشد
زماني كه ش��وك ارزي در زمس��تان 96 آغاز شد بسياري 
منتظ��ر افزايش صادرات در س��ال 97 بودند. در فروردين 
97 با ش��دت گرفتن ش��وك ارزي بسياري مي گفتند كه 
فرصت براي صادرات فراهم است. با اين وجود آمار صادرات 
نتوانست چندان تغييري كند و حتي در مقاطعي كاهش 
را هم تجربه كرد. دعواي دايم بر س��ر بازگشت ارز عمال در 
سال 97 وقت زيادي را از فعاالن تشكلي گرفت. با اين وجود 
هيچ گاه وضعيت آمار ص��ادرات بهبود نيافت. نظريه هاي 
زيادي امروز در اين خصوص وجود دارد و هنوز بين بخش 
خصوصي بحث است كه چگونه مي توان از اثرات اين شوك 

براي صادرات استفاده كرد.

  مشكلي به نام تحريم
در همين رابطه عضو هيات مديره اتحاديه صادركنندگان 
نفت، گاز و پتروش��يمي درباره عدم اثرپذيري صادرات از 
افزايش نرخ دالر، گفت: برخي معتقدند كه كاهش ارزش 
دالر بر صادرات كشور تاثيري ندارد و بيان مي كنند كه سال 
گذشته قيمت دالر در بازار ايران سه برابر شد، اما صادرات 
افزايش پيدا نكرد؛ البته اين تحليل درستي نيست؛ چراكه 

بايد براي نگاه به اين موضوع يك نگاه سيستمي داشت. 
سيد حميد حسيني، در ادامه با بيان اينكه كاهش ارزش ريال 
و افزايش قيمت دالر براي افزايش صادرات از سياست هاي 
اقتصادي كشورها است، اظهار كرد: اما متاسفانه اين سياست 
با شرايطي مواجه روبرو شد كه كشور دچار تحريم هايي شد 
كه خود باعث محروم شدن كشور از برخي از بازار ها و افزايش 
هزينه هاي جاري مي شود. برهمين اساس، اثر كاهش ارزش 

ريال و صادرات را خنثي مي كند.
البته بنابه به اظهارات حسيني، اين مساله بدان معنا نيست 
كه اگر كشورهايي كه از اين سياست استفاده مي كنند، بي اثر 
 است. اگر اين سياست در شرايط عادي و مطابق برنامه هاي

 5 ساله و محاسبه مابه التفاوت تورم داخلي و خارجي و مطابق 
آن كاهش ارزش دالر باشد، روند صادراتي حفظ خواهد شد و 

قدرت رقابتي در بازارهاي هدف از دست نمي رود. 
دبيركل اتاق ايران و عراق در ادامه صحبت هاي خود با اشاره 
به اينكه چندين سال نرخ را ثابت نگه مي داريم و در شرايطي 
بحراني، مجبور به افزايش قيمت مي شويم، گفت: با توجه 
به اينكه افزايش ارزش دالر، به سرعت بر قيمت مواد اوليه، 
دستمزدها و ساير شاخص ها تاثير مي گذارد، اثر محسوسي 
بر صادرات كشور نخواهد گذاشت و تحريم نيز در اين شرايط 
به عنوان عامل محدودي كننده و بازدارنده وارد مي شود و اثر 

افزايش ارزش دالر را از بين مي برد.
عضو هيات مدي��ره اتحاديه صادركنندگان نف��ت، گاز و 
پتروشيمي همچنين با اش��اره به اينكه بحران ارزي سال 

گذشته، مجموع دست اندركاران حوزه اقتصاد را در موقعيت 
بغرنجي قرار داد، اظهار كرد: در چنين شرايطي بود كه تيم 
اقتصادي دولتي ناچار به اتخاذ تصميماتي ش��د، كه همه 
زواياي آن مورد واكاوي قرار نگرفت و صادرات را به ش��دت 

تحت تاثير قرار داد. 
حسيني همچنين با ابراز تاسف از اينكه بي ثباتي در قوانين 
و مقررات لطمه شديد را بر صادركنندگان كشور وارد كرد، 
بيان كرد: اين بي نظمي ها و بي تدبيري ها موجب ش��د تا 
صادركنندگان خوش��نام و باسابقه از صادرات كنار رفته و 
صادركنندگان بي هويت و يك بار مصرف در چرخه صادراتي 

ظهور كنند.

  چالش تنظيم بازار
با اين وج��ود نگاه اتاق تهران بيش��تر به بحث جلوگيري 
از ص��ادرات به بهانه تنظيم بازار اس��ت. در جلس��ه اخير 
كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران، موضوع 
اعمال عوارض روي برخي فرآورده هاي صادراتي اين حوزه 
بحث و تبادل نظر شد. در اين جلسه كه نمايندگان برخي 

تشكل هاي حوزه كشاورزي و صنايع غذايي در آن حضور 
داشتند، فعاالن اقتصادي مخالفت خود را با اعمال هرگونه 
عوارض روي ص��ادرات اعالم كردن��د. درحالي كه به نظر 
مي رسد سايه تنظيم بازار داخل روي صادرات محصوالت 
و فرآورده هاي كشاورزي س��نگين شده و به گفته برخي 
مقامات دولتي، كنترل صادرات به ابزاري براي تنظيم بازار 

داخل درآمده است.
در اي��ن نشس��ت، ريي��س هيات مديره انجم��ن صنايع 
فرآورده هاي لبني ايران با بيان اينكه اين تشكل مخالف وضع 
عوارض صادراتي روي فرآورده هاي اين بخش است، گفت: 
ما مخالف صادرات برخي كاالها مانند شيرخشك هستيم.

ميراسالم تيموري افزود: اعضاي اين انجمن كه جمعي از 
توليدكنندگان بزرگ محصوالت لبني در كشور هستند، 
معتقدند براي واردات و صادرات بايد شرايط يكسان و نرخ 

ارز واحد اعمال شود.
مشاور وزير جهاد كشاورزي نيز با بيان اينكه بايد با حذف 
تعرفه، صادرات غيرنفتي را روان كرد، افزود: آمارها نش��ان 
مي دهد كه در برخي سال ها كه توليد شير در كشور به 11 

ميليون تن رسيد، نزديك به يك ميليون تن شير از كشور 
صادر شده است.

حسن ركني با اعالم اينكه طي هفته هاي گذشته، وضع 
تعرفه 20 درصدي روي صادرات از سوي برخي دستگاه ها 
پيش��نهاد و به طور جدي در دستوركار قرار گرفته بود، 
افزود: اين موضوع طي چندين جلس��ه ميان موافقان و 
مخالفان مورد بحث قرار گرفت و در آخرين نشستي كه در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، وضع عوارض 

صادراتي رأي نياورد.
در ادامه، محم��ود بازاري مدي��ركل دفتر هماهنگي 
صادرات محصوالت كشاورزي و صنايع تبديلي سازمان 
توس��عه تجارت ايران، با اشاره به اينكه بر اساس قانون 
برنامه، وض��ع هرگونه عوارض روي ص��ادرات بايد در 
شوراي عالي صادرات تصويب شود، گفت: مشكالتي 
كه از س��ال گذش��ته و به دنبال تامين ارز پيش آمد، 
حساسيت ها نسبت به تامين مايحتاج بازار داخل را باال 
برد بطوري كه كليات دستورالعمل هاي صادره و ابالغي 

نيز مبتني بر كنترل صادرات است.

  نگراني از وضع عوارض صادراتي بر محصوالت 
كشاورزي

بحث هايي كه بر سر صادرات مواد معدني مانند سنگ آهن 
و س��رب و روي رخ داده باعث نگران��ي صادرات كنندگان 
در بخش هاي ديگر شده است. در جلسه اخير كميسيون 
كش��اورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران. در همين رابطه، 
صدرالدين نياوراني، نايب رييس اتحاديه ملي صادركنندگان 
و واردكنندگان محصوالت كشاورزي در سخناني، با بيان 
اينكه ساالنه بيش از 40 ميليون تن سيب درختي در ايران 
توليد مي شود، افزود: با اين حال، صنايع تبديلي كافي براي 

اين حجم از توليدات در كشور وجود ندارد.
وي با اش��اره به اينكه زنجيره س��يب در كش��ور طي 
همكاري بخش  خصوصي و وزارت جهاد كش��اورزي 
راه اندازي شده است، افزود: در اين زنجيره، توليدكننده 
سيب 60 درصد اين زنجيره را تشكيل مي دهد و صنايع 
تبديلي، صنعت حمل و نقل و صادركنندگان نيز ديگر 

اركان اين زنجيره هستند.
نياوران��ي با بيان اينكه بايد به زنجيره ه��ا قدرت و توان 
الزم براي كنترل بازارهاي صادراتي داده ش��ود، افزود: 
در حال حاضر، محصول س��يب از ايران بطور نامنظم و 
بدون هدف به بازار امارات صادرات مي شود بطوري كه 
در بخشي از سال، انبوه سيب ايراني در اين بازار به قدري 
باال مي رود كه قيمت هر كارتن اين محصول به كمتر از 
12 درهم مي رسد درحالي كه قيمت تمام شده آن براي 

صادركننده نزديك به 25 درهم است.
وي اف��زود: وضع عوارض صادراتي روي محصوالت باغي و 
كشاورزي بدعت مرگباري است كه صادرات كشور را تهديد 
مي كند و اين نگراني وجود دارد كه به زودي صادرات سيب 

نيز با اين چالش مواجه شود.
دبير انجمن ملي شركت هاي زنجيره اي توليد گوشت مرغ 
نيز در اين جلسه، قيمت گذاري را بالي جان واحدهاي 
توليدي اين بخش در كشور عنوان كرد و گفت: واسطه ها 
س��هم قابل مالحظه اي در افزايش قيمت مرغ در بازار 

داخل دارند.
علي صابري همچنين وضع عوارض روي صادرات مرغ از 
كشور را نيز نگران كننده دانست و افزود: در حالي هر كيلوگرم 
مرغ به بازار عراق و افغانس��تان به قيم��ت 15 هزار تومان 
صادرات مي شود كه دولت عوارض صادراتي به ميزان 5 هزار 

تومان روي هر كيلوگرم مرغ صادراتي اعمال كرده است.
به گفته وي، ميزان توليد ساالنه گوشت مرغ در كشور نزديك 
به 3 ميليون تن است در حالي كه از اين ميزان در حدود 700 
هزار تن مازاد مصرف داخل اس��ت و مي توان به بازارهاي 

منطقه صادرات كرد.

رييس اتاق بازرگاني ايران تاكيد كرد نايب رييس اتاق بازرگاني تهران از مزاياي موافقتنامه تجارت ترجيحي با اوراسيا مي گويد

تحقق اقتصاد مقاومتي با قطع وابستگي به نفتايجاد پل تجاري به بازار اوراسيا
تجارت ترجيحي ايران با اتحاديه اوراسيا رسما كليد خورد. 
براس��اس موافقت نامه ايران با اتحاديه اوراسيا در مجموع 
۸62 قلم كاال ش��امل 360 قلم ترجيح��ات اعطايي ايران 
به اوراس��يا و 502 قلم ترجيحات اعطايي اوراسيا به ايران 
مشمول تجارت ترجيحي خواهد بود. ليست منتشرشده 
از كاالهاي مش��مول اعطاي امتياز از س��وي دو طرف، از 
پيش��تازي كاالهاي صنعتي براي تخفيف هاي تعرفه اي 
حكايت دارد. از س��وي ديگر، بررسي ليست كااليي ايران 
نش��ان مي دهد اغلب كاالهاي تمام شده مشمول اعطاي 
امتياز شده اند كه اين خود يك گام مثبت به شمار مي رود. از 
سوي ديگر، اوراسيا نيز براي محصوالت معدني و صنعتي، 
كشاورزي و پتروشيمي ايران امتيازهايي در نظر گرفته است. 
اين موافقت نامه، مقدمه تجارت آزاد ايران با اوراسيا است و 
قرار است يكسال پس از اجراي آن، مقدمات تجارت آزاد با 

اتحاديه اوراسيا فراهم شود.
تجارت ترجيحي ايران و اوراسيا از 5 آبان  امسال، روي ۸62 
كاال آغاز ش��د. اتحاديه اقتصادي اوراسيا از سوي 5 كشور 
روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، بالروس و ارمنستان تاسيس 
شده و ارزش مبادالت تجاري آن به حدود 750 ميليارد دالر 
در سال مي رسد. حسن روحاني، رييس جمهوري ايران دهم 
مهر امسال، پس از پايان اجالس سران اتحاديه اوراسيا اعالم 
كرد كه موافقت نامه ترتيبات تجارت ترجيحي بين ايران 
و اتحاديه اوراسيا از 5 آبان امسال اجرايي مي شود و بر اين 

اساس ايران بايد ظرف سه سال عضو اتحاديه اوراسيا شود.
در همين رابطه، س��يده فاطمه مقيمي نايب رييس اتاق 
تهران مي گويد: با توجه به تنوع بازار و تنوع منابع موجود 
در كشورهاي عضو اين اتحاديه، پيوستن به آن يك فرصت 
قابل توجه براي اقتصاد ايران ايجاد مي كند و مي توان از اين 

طريق بخشي از اثر تحريم ها را جبران كرد.
او در ادامه مي افزايد: در خصوص باز شدن بازار اوراسيا به روي 

كاالهاي توليد داخل اين گمانه زني مبني بر تهاتر كاالهاي 
اروپايي ها با ارزهاي صادراتي مطرح است، كه اين موضوع 

خود جاي اميدواري است.
اين فعال اقتصادي بر اين باور اس��ت كه با گش��وده شدن 
بازار اوراس��يا بر روي محصوالت وكااله��اي ايراني، توليد 
و اشتغالزايي در كش��ور نيز افزايش مي يابد، اما مساله اين 
است كه بايد نياز اين بازار را بطور جدي پيگير و نسبت به 

تعهدات مان به بازارها خوش قول باشيم.
مقيمي اين موافقتنامه تجاري را ايجاد پل ارتباطي براي 
اتصال به بازار با بيش از 1۸0 ميليون نفر و بازار بالقوه اي براي 
افزايش صادرات كشور مي داند و مي گويد: تنها روسيه، يعني 
بزرگ ترين كشور اتحاديه اوراسيا بازاري 140 ميليون نفري 
پيش روي تجار ايراني قرار مي دهد. توليد ناخالص داخلي 
منطقه در مجموع 1.9 هزار ميليارد دالر است كه 3.2 درصد 

GDP جهان را تشكيل مي دهد.
او همچنين با تاكيد بر اينكه تقوي��ت ارتباط با ايران براي 
اعضاي اتحاديه اوراسيا داراي اهميت است، اظهار مي  كند: 
چرا كه ايران با توجه به اهداف سياس��ي مشترك با اغلب 
كشورهاي عضو و همچنين قرار گرفتن در بهترين موقعيت 
ترانزيتي، يعني قرار گرفتن بين دو درياي خزر در شمال و 
خليج فارس در جنوب و قرار گرفتن در موقعيت ترانزيتي 
شرق به غرب، مي تواند مسيري مناسب وموثر براي ترانزيت 
كاالهاي كشورهاي عضو اتحاديه در رونق كريدور بين المللي 

حمل و نقل شمال- جنوب باشد.
او در ادامه تصريح مي كند كه نگاه دولت هاي توسعه يافته 
به بخش خصوصي را مي توان بومي سازي كنيم. البته بايد 
بومي سازي بر اساس فرهنگ و شرايط و قوانين موجود در 
كشور اتفاق افتد. اگر قوانين ما اجازه بدهد كه نگاه دولت هاي 
خارجي را پياده كنيم، تصميم خوبي محسوب مي شود كه 

تاثير مطلوبي نيز در پي خواهد داشت.

نايب رييس اتاق تهران در اين ميان متذكر مي شود كه اگر 
هم قوانين مانع ش��وند، بايد تالش كنيم كه اين نگاه را در 
جهت رشد اقتصادي كشور سمت و سو ببخشيم و در ادامه 
به ارتقاي بخش خصوصي ياري رسانيم. ياري رساندن به 
بخش خصوصي، در حقيقت كمك رساندن به رشد و توسعه 

كشور خواهد بود.
مقيمي در بخش ديگري از صحبت هاي خود مي گويد: بايد 
رقابت پذيري را در بازارهاي عرضه و تقاضا، واردات و صادرات، 
توليد، ساخت و ساز و… ارتقا بخشيد. اگر به بخش خصوصي 
توجه ويژه اي ش��ود، در ش��رايط تحريم مي تواند موهبت 
جديدي را براي اقتصاد كشور به ارمغان آورد. بايد به بخش 
خصوصي اجازه دهيم كه در فضاي تعاملي با دنيا وارد مباحث 

اقتصادي – قراردادي قابل قبول شود.
از س��وي ديگر، رييس سازمان توسعه تجارت ايران نيز در 
رابطه با اين موافقت نامه اعالم كرد كه موافقت نامه مذكور 
شروعي براي تجارت آزاد با اوراسيا است، زيرا بعد از يك سال 
از اجراي اي��ن موافقت نامه مقدمات تجارت آزاد با منطقه 
مذكور فراهم مي شود و حدود 2 سال فرصت وجود دارد تا 
مذاكرات در رابطه با تجارت آزاد با اين منطقه انجام شود. البته 
به گفته حميد زادبوم، اين موضوع به اين معني نيست كه در 
پايان سه سال، تجارت آزاد با اين منطقه ادامه خواهد داشت، 
اما در اين مدت مي توان زمين��ه الزم را براي تجارت آزاد با 
منطقه فراهم كرد. مطابق با ارزيابي ها ترتيبات ترجيحي روي 
تجارت ايران با اتحاديه اوراسيا در حال حاضر 6/ 2 ميليارد 
دالر است. عمده اقالم صادراتي ايران به اوراسيا شامل پسته، 
كيوي، ساير نفت هاي گازي، كشمش، خيار و خيار شور، 
خرما، داروها، سيمان هاي هيدروليك، مس تصفيه شده، 
متانول و كلم و عمده اقالم وارداتي ايران از اوراسيا جو، ذرت 
دامي، روغن خام، كاتد و قطعات كاتد، آهن آالت به ضخامت 

كمتر از 2ميلي متر، چوب اره شده كاج و... است.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 
گفت: اقتصاد مقاومتي به معناي ايستادگي بناي اقتصاد 
كشور در مقابل تكانه هاي ناگهاني است تا با هر تالطمي، 
كمر آن خم نشود و زيرساخت هايش به چالش كشيده 
نشود. بيشترين آس��يبي كه تا به امروز، به واسطه اين 
تكانه ها وارد آمده، از محل وابستگي اقتصادمان به نفت 
بوده، پس تحقق اقتصاد مقاومتي در گرو قطع وابستگي 
از نفت است. غالمحسين شافعي كه در دهمين جلسه 
هيات نمايندگان اتاق مشهد سخن مي گفت، تصريح كرد: 
اقتصاد مقاومتي ُنقل مجالس و محافل مختلفي است و 
با ورود اين مفهوم به ادبيات اقتصادي كشور، به فراخور 
احوال، تفاسير مختلفي از آن ارايه شده كه البته اغلب 

ناقص و فاقد يك درك مشترك هستند.
ش��افعي افزود: موضوعي كه رهبر معظم انقالب بيان 
كردند، بر تقويت بنيان اقتصاد كشور تاكيد داشت تا با هر 
تالطمي، كمر آن خم نشود. عبور از اقتصاد وابسته به نفت، 

مي تواند به تحقق اين مفهوم بينجامد.
او در ادامه به طرح مثلث توس��عه اقتصادي- فرهنگي 
خراسان رضوي اشاره كرد و گفت: اين حركت جديد بايد 
مغتنم شمرده شود. قاعدتا تازگي اين طرح باعث مي شود 
تا نقايصي هم بر آن وارد باشد و دغدغه هايي نيز به موازات 
آن شكل بگيرد اما رسالت اتاق مشهد در اين خصوص، 
تالش براي هدايت گري و بهينه سازي اقدامات صورت 

گرفته در چارچوب الگوي مذكور است.
وي عنوان كرد: در همين راس��تا و به منظور بررس��ي و 
شناسايي مشكالت احتمالي طرح مذكور، مي توان بازه 
مشخصي، مثال طي 2 ماه، را براي ارايه ابعاد الگوي مثلث 
توسعه اقتصادي-فرهنگي استان، در كميسيون هاي 
تخصصي اتاق مشهد تعيين كرد و سپس جمع بندي 
نظرات جمع بزرگي از فعاالن اقتصادي استان كه عضو 

كميسيون هاي مذكور هستند را به استاندار خراسان 
رضوي، منتقل كرد.

وي تاكي��د كرد: معتقديم اي��ن الگو ك��ه در آن اركان 
حاكميتي و بخش خصوصي در كنار هم قرار مي گيرند 
و دغدغه هاي مشتركي براي آنها تعريف و از سوي ايشان 
دنبال مي شود، مي تواند منشأ اتفاقات خوبي باشد و براي 
بهينه كردن نتايج آن، بايد اشكاالتش نيز به موازات اجرا، 

احصاء شود.
ش��افعي در بخش ديگري از اظهارات خود، به جايگاه 
واحدهاي كوچ و متوسط در اقتصاد اشاره كرد و گفت: 
اين نگرش كه ايجاد و توسعه واحدهاي كوچك و متوسط 
در كش��ور، به هدر رفت منابع منجر مي ش��ود يا اينكه 
كشورهاي توسعه يافته، ايجاد واحدهاي بزرگ اقتصادي 
را مورد تاكيد قرار مي دهند و از واحدهاي كوچك چشم 

مي پوشند، اشتباه است.
وي توضي��ح داد: از قضا در كش��ورهايي كه اقتصادي 
توسعه يافته دارند، واحدهاي كوچك و متوسط اقتصادي، 
از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و مورد حمايت جدي قرار 
مي گيرند. البته كه رويكرد حمايتي از آنها، متفاوت است. 
در واقع اين واحدهاي توليدي كوچك و متوسط در امتداد 
فعاليت مراكز بزرگ توليدي تعريف مي شوند تا ضمن 
ايجاد يك زنجيره ارزش، فعاليت شان پايدار شود. براي 
نمونه، قطعات يك برند بزرگ خودروساز را واحدهاي 
كوچك و متوسط توليد مي كنند و به بهينه سازي عملكرد 

در آن بخش منجر مي شوند.
او در ادامه بار ديگر بر اهميت توسعه منطقه اي با هدف 
توسعه عدالت در بخش هاي مختلف تاكيد كرد و گفت: 
اتاق مش��هد در اين خصوص طرحي را آماده كرده  و در 
هماهنگي با وزير كشور، مقرر شد تا طرح مذكور در حضور 

استانداران سراسر كشور، ارايه شود.
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عوامل موثر بر قاچاق 
معكوس دارو

در ماه هاي اخير، قاچاق معكوس دارو از مسيرهاي 
غيررس��مي به كش��ورهاي همجوار بحث هاي 
بس��ياري را به خود اختصاص داده اس��ت؛ علي 
ربيعي سخنگوي دولت چندي پيش با بيان اينكه 
خروج دارو بصورت چمداني ميسر نيست، سهم 
قاچاق معكوس دارو از مس��يرهاي غيررسمي را 
كمتر از هشت درصد كل بازار دارويي كشور اعالم 
كرد. با اين حال، فعاالن حوزه غذا و دارو با اشاره به 
قاچاق دارو از برخي مرزهاي ايران تأكيد مي كنند 
كه ش��هرهاي مرزي به دليل قاچاق دارو از سوي 
گردشگران سالمت گرفتار كمبود دارو شده است.

مرتضي خاتمي نايب رييس كميسيو ن بهداشت 
 و درمان مجلس ب��ا بيان اينك��ه افزايش توليد

50 درصدي دارو و داروهاي ارزان قيمت زمينه 
قاچاق دارو به كشورهاي همسايه را فراهم آورده 
اس��ت، مي گويد: قاچاق ممكن است بيشتر به 
صورت مسافري باشد و در برخي اقالم، اختالف 

قيمت در داخل و خارج كشور تا ۸ برابر است.
محمود نجفي عرب رييس كميس��يون اقتصاد 
سالمت اتاق تهران هم مي گويد: با توجه به افزايش 
مصرف دارو و باال رفتن جمعيت، هر س��ال بطور 
ميانگين حدودا تولي��د دارو 12 درصد افزايش 
مي يافت، اين در حالي است كه رقم امسال رشد 

بيش از 40 درصدي توليد را نشان مي دهد.
در همي��ن زمينه، هال��ه حامدي فر نايب رييس 
كميسيون اقتصاد سالمت اتاق تهران با بيان اينكه 
كيفيت باال و ارزان بودن قيمت داروهاي ايراني، 
زمينه قاچ��اق را فراهم كرده اس��ت، به »پايگاه 
خبري اتاق اي��ران« مي گويد: هر چند نمي توان 
آمار دقيقي از قاچاق دارو داش��ت اما بر اس��اس 
شواهد موجود از ميزان خريد دارو توسط برخي 
داروخانه هاي مرزي، ارق��ام داروهاي خريداري 
شده در مقطعي از سال در مقايسه با سال گذشته 
با افزايش همراه بوده است؛ از طرفي فروش دارو 
هم توسط شركت  هاي دارويي باالتر رفته است 
و در برخي اقالم دارويي ميزان مصرف، بس��يار 
بيشتر از مصرف سال هاي گذشته است كه نشان 
مي دهد دارو در جاي ديگري جز بازار هميشگي 

دارو عرضه مي شود.
حامدي فر، خاطرنشان مي كند: همه اينها صرفا 
شواهدي است كه نشان مي دهد قاچاق معكوس 
دارو در حال اتفاق افتادن است؛ شخصا بر اين باور 
هستم كه اين قاچاق اتفاق مي افتد، به اين دليل 
كه قيمت دارو در كشور ما، حتي در مقايسه با ديگر 
كاالهاي مصرفي كه در س��وپر ماركت ها عرضه 

مي شود، بسيار ارزان است.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران تصريح مي كند: 
قيمت گذاري دارو توسط دولت انجام مي شود و به 
داليل ناشناخته اي، اگر قيمت هر كااليي افزايش 
پيدا كند، قيمت دارو حداقل افزايش هم نخواهد 
داش��ت؛ با پايين بودن قيمت داروهاي ايراني در 
كنار كيفيت مطلوب آنها، منطقي است كه از سوي 

كشورهاي همسايه قاچاق صورت گيرد.
حامدي ف��ر، نايب ريي��س كميس��يون اقتصاد 
سالمت اتاق تهران بابيان اين نكته كه هر كاالي 
سوبسيدي منشأ فساد است، مي گويد: االن ارز 
4200 توماني به دارو تخصيص داده مي شود و با 
همين منطق قيمت دارو پايين نگه داشته شده 
است؛ اما منش��أ فس��اد در حوزه دارو همين ارز 
4200 توماني است و مي بينيم يارانه دولت بابت 
دارو به جيب بيماران كشورهاي همسايه مي رود.

حامدي فر با تأكيد بر اين نكته كه سوبسيد يعني 
امتياز و هميشه در تخصيص اين امتياز، هستند 
كساني كه بخواهند سوءاستفاده كنند. راه حل 
جلوگيري از قاچاق معكوس دارو راپرداخت يارانه 

دارو به سازمان هاي بيمه گر عنوان كرد.

كاهش قيمت مواد اوليه 
توليد كفش

رييس اتحاديه كفاش��ان تبريز از كاهش قيمت 
مواد اولي��ه توليد كفش خب��ر داد و اظهار كرد: 
توليدكنندگان اين محصول ب��ه دنبال تقويت 

بازارهاي صادراتي هستند.
عليرض��ا جباريان ف��م در گفت وگو با ايس��نا، از 
 ش��روع كاهش قيمت مواد اوليه توليد كفش از 
خ��رداد ماه امس��ال خبر داد و تصري��ح كرد: در 
مواردي حباب هاي بزرگ قيمت��ي در برخي از 
مواد اوليه وجود داش��ت كه بيش از 300 درصد 
افزايش قيمت داشتند، اما اين حباب ها شكسته 

شده است.
وي با بيان اينكه قيمت مواد اوليه 10 تا 30 درصد 
كاهش يافته است، اظهار كرد: قيمت چرم 150 
تا 200 درصد در س��ال گذشته افزايش داشت، 
ام��ا از ح��دود 15 روز پيش در تبريز و مش��هد، 
10 تا 30 درصد كاهش يافته اس��ت كه علت آن 
كاهش جزئي قيمت پوست خام و كاهش قيمت 

چشمگير ساير مواد اوليه بوده است.
رييس اتحاديه كفاشان تبريز با اشاره به افزايش 
 هزينه ه��اي خان��وار، ب��ازار كف��ش را در حالت 

نيمه راكد توصيف كرد.
جباريان ف��م همچنين از كاهش تك فروش��ي 
در بازار كفش از ش��هريورماه خب��ر داد و گفت: 
توليدكنندگان در ح��ال حاضر به دنبال تقويت 

بازارهاي صادراتي هستند.
سال گذشته با افزايش نرخ ارز، قيمت مواد اوليه 
اكثر صنايع افزايش يافت. از طرف ديگر ايران در 
بخش پوست گاوي نيازمند واردات است كه در 
اين زمينه اختالفاتي بين دست اندركاران صنعت 
چرم و سازمان دامپزشكي كشور وجود دارد، اما 
اخيرا مديركل دفتر صنايع نس��اجي و پوشاك 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت )صمت( خبر 
داد كه در حال حاضر واردات پوس��ت سنگين از 

بسياري از كشورها مجاز شده است.

نايب رييس بنياد توانمندسازي گندمكاران مطرح كرد

تدارك براي واردات ۳ ميليون تن گندم!
عليقلي ايماني نايب رييس بنياد توانمندسازي گندمكاران 
درباره آخرين وضعيت سطح زير كشت گندم اظهار كرد: 
براساس آخرين آمار تاكنون حدود 2 ميليون و 500 هزار 
هكتار اراضي مناطق سردس��ير و ديم زار ها به زير كشت 

رفتند.
وي از اس��تمرار رون��د توزيع بذر گندم خب��ر داد و گفت: 
كش��اورزان مناطق ديم محكوم به كشت گندم هستند 
و به ناچار امس��ال همانند سال گذش��ته اقدام به كشت 
مي كنند، اما كشاورزان مناطق آبي ممكن است به سمت 
و سوي كش��ت ديگر محصوالت روند كه براي آنها صرفه 

اقتصادي دارد.
ايماني ادام��ه داد: با توجه به آنك��ه قيمت تضميني 25 
محصول كشاورزي هيچ گونه سنخيتي با هزينه هاي توليد 

ندارد و براي كشاورزان كشت هيچ يك از اين محصوالت 
مزيت ندارد، از اين رو خود كشاورزان بايد تصميمات الزم 

در خصوص كشت محصول را بگيرند.
اين مقام مس��وول در واكنش ب��ه قيمت خريد تضميني 
گندم براي س��ال زراعي جدي��د, بيان كرد: ب��ا توجه به 
نارضايتي كش��اورزان، بنياد ملي گندمكاران شكايتي به 
سازمان بازرسي كل كشور تنظيم كرده است كه اميدواريم 
دستگاه هاي مسوول هر چه سريع تر شوراي اقتصاد را مكلف 

به اصالح قيمت خريد تضميني گندم كند.
به گفته وي، با توجه به آنكه امس��ال كشاورزان بخشي از 
گندم توليدي خود را به مراكز خريد تحويل ندادند، از اين 
رو دولت براي تامين نياز كشور در تدارك واردات 3 ميليون 
تن گندم اس��ت و چنانچه قرار باش��د براي آينده نتوانيم 

نرخ منصفانه و واقعي را اعالم كنيم، اين مس��ائل استمرار 
خواهد يافت.

رييس بنياد ملي گندمكاران با اشاره به اينكه آينده توليد 
گندم در معرض خطر اس��ت، بيان كرد: اگر قيمت خريد 
تضميني براي سال آينده اصالح نشود، ميزان خريد سال 
آينده به ۸ ميليون تن نخواهد رسيد، از اين رو خواهان اين 
موضوع هستيم كه با مسائل كارشناسي، علمي و قانوني 
مطالبه توليدكنندگان محصوالت استراتژيكي همچون 
گندم را پاسخ دهيم چرا كه در زمان تحريم تامين گندم از 

طريق واردات به سهولت ميسر نيست.
وي با اش��اره به اينكه چهارمين سال خودكفايي گندم را 
پشت سر مي گذرانيم، گفت: اگر مسووالن امر در تعيين 
قيمت خريد تضميني گندم نگاه منصفانه تري داشتند، 

بدون ترديد هم اكنون با مشكل تامين گندم براي نياز داخل 
روبه رو نبوديم چرا كه از ابتداي فصل بار ها اعالم كرده ايم كه 
با توجه به تورم و هزينه هاي توليد، قيمت خريد تضميني 
كمتر از 2 هزار و 500 تومان براي كشاورزان صرفه اقتصادي 
ندارد. اين مقام مسوول ادامه داد: با توجه به آنكه كشاورزان 
براي استفاده از مكانيزاس��يون و تكنولوژي روز دنيا نياز 
به سرمايه گذاري دارند و از طرفي مكانيزاسيون و ناوگان 
برداش��ت به منظور توجيه اقتصادي توليد بايد بازسازي 
شود، از اين رو كشاورزان را تنها به عنوان تامين كنندگان 
نياز كشور نبايد نگاه كنيم، بلكه آنها براي تامين هزينه خانوار 

خود نيازمند درآمد حداقلي هستند.
وي با انتقاد از اين مساله كه بخش اعظم سن تراكتور هاي 
بخش كشاورزي به باالي 20 سال مي رسد، بيان كرد: اين 
در حالي است كه متوسط عمر تراكتور در دنيا 7 سال است 
كه دولت تمهيداتي براي اين موضوع بايد بينديشد چرا كه 
بازسازي و نوسازي ناوگان مكانيزاسيون در كاهش مصرف 

سوخت تاثير بسزايي دارد.
ايماني با اشاره به ديگر چالش هاي پيش روي كشاورزان 

اف��زود: با وجود آنكه بار ها اع��الم كرده ايم كه قيمت هاي 
فعلي خريد تضميني جوابگوي هزينه كشاورزان نيست و 
توليدكنندگان از اين حيث متضرر هستند، از اين رو اين 
امكان براي آنها وجود ندارد كه محصوالتش��ان را در برابر 
حوادث طبيعي بيمه كنند و به سبب فقدان بيمه محصوالت 
كشاورزي تنها در صورت وقوع سيل و توفان به دولت فشار 

مي آورند كه خسارت آنها را پرداخت كند.
به گفته نايب رييس بنياد ملي گندمكاران، خودكفايي گندم 
همانند پازل تابع عوامل متعددي نظير مكانيزاسيون، نهاده، 
آموزش، نقدينگي و قيمت گذاري مناسب محصول است كه 
اگر هر يك از اين بخش ها حذف شود، پازل ناقص مي شود. 
اما در شرايط فعلي قيمت خريد تضميني محصول به عنوان 
مهم ترين عامل در افزايش بهره وري، استمرار خودكفايي و 

پايداري توليد و كاهش ضايعات تاثير بسزايي دارد.
وي ادامه داد: با توجه به افزايش بيش از 100 درصدي قيمت 
تراكتور و ساير نهاده هاي مورد نياز اعم از خدمات، حمل و 
نقل، سم و كود, قيمت محصوالت كشاورزي نبايد كمتر از 

قيمت تضميني اعالم شود.
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صندوق بين المللي پول درباره وضعيت اقتصادي كشورهاي نفت خيز خاورميانه گزارش داد

نقطه شكننده قيمت  نفت  ايران و منطقه در 2019 و 2020
گروه انرژي| فرداد احمدي|

صندوق بين المللي پول در گزارش خود درباره 
اقتصاد كشورهاي جهان، تخمين هايي را درباره 
آينده اقتصاد 31 كشور خاورميانه و آسياي ميانه 
در سال هاي 2019 و 2020 ارايه داده و پيش بيني 
كرده است كه هر يك از كشورهاي نفتي حاضر در 
اين منطقه ها حداقل به نفت هر بشكه چند دالري 
نياز دارند ت�ا نيازهاي اقتصادي خود را پاس�خ 
دهند. در اين گزارش پيش بيني شده كه ايران 
در س�ال 2020 ميالدي براي تحقق هزينه هاي 
اقتصادي مندرج در بودجه خود نيازمند فروش 
نفت با قيمت 194 دالر و 60 س�نت در هر بشكه 
است و تخمين زده ش�ده كه اين كشور در سال 
2020 حدود 500 هزار بشكه در روز نفت خواهد 
فروخ�ت. س�اير كش�ورهاي صادركننده نفت 
خاورميانه نيز در اين گزارش با كس�ري بودجه 
با توجه به قيمت هاي فعلي نفت مواجه خواهند 
بود و تنها 3 كشور عراق، كويت و قطر با نفت 60 

دالري فعلي سازگاري دارند.

با توجه به آنكه بيش��تر كش��ورهاي نفتي خاورميانه 
صادركننده نفت هس��تند و تحوالت اخير حوزه نفت 
مبني بر افزايش عرضه از سوي امريكا و جنگ تجاري 
ميان اين كش��ور با چين؛ كه دو اقتص��اد برتر جهان 
هستند؛ باعث كاهش قيمت هاي نفت شده است، اكثر 
كشورهاي اين منطقه با چالش كسري بودجه روبه رو 
ش��ده اند. گزارش صندوق بين المللي پول نشان داده 
كه در صورت اتكا ب��ه متغيرهاي حال حاضر مي توان 
پيش بيني كرد كه هر كدام از كشورهاي صادركننده 
نفت براي آنكه با كسري در مخارج خود مواجه نشوند 
بايد هر بشكه نفت را به طور متوسط چند دالر به فروش 

برسانند.
بر اساس اين گزارش، ايران كه در سال 2017، معادل 
2 ميليون و 150 هزار بش��كه نفت خام و گاز طبيعي 
صادر كرده، در س��ال 2018، با كاهش فروش مواجه 
ش��ده و معادل حدود يك ميليون و 850 هزار بشكه 
نفت و گاز صادر كرده است. پيش بيني مي شود كه اين 
كشور در سال 2019 حدود 600 هزار بشكه و در سال 
2020 حدود 500 هزار بشكه نفت و گاز صادر كند. با 

توجه به كاهش چشمگير صادرات نفتي اين كشور به 
دليل تحريم هاي يك جانبه امريكا، ايران در سال 2019 
براي آنكه بتواند كسري اقتصادي خود را جبران كند، 
نيازمند آن اس��ت كه قيمت هاي نفت به 155 دالر و 
60 س��نت در هر بشكه برسد. براي سال 2020، ايران 
نيازمند نفت 194 دالر و 60 سنتي خواهد بود. اين رقم 
باالترين قيمت هر بشكه نفت مورد نياز كشورها براي 
تأمين كسري بودجه در بين كشورهاي مورد بررسي 

گزارش است.
الجزاير با هر بشكه 109 دالر براي سال 2020، دومين 
كشور ليست بر اس��اس نياز به رقم هاي باالي قيمت 
نفت است، اما با توجه به آنكه بر اساس گزارش صندوق 
بين المللي پول، الجزاير در س��ال 2019 نيازمند نفت 
129 دالر و 80 سنتي بوده، تخمين ها نشان مي دهند 
كه وضعيت كسري اقتصادي اين كشور در سال 2020 

با كمي بهبود همراه خواهد بود.
ليبي با نفت هر بش��كه 99 دالر و 70 سنت، سومين 
كشور ليست گزارش صندوق بين المللي پول است كه 
نيازمند رقم هاي باالي نفت براي تأمين بودجه مورد نياز 
براي اداره كشور است. توليد نفت اين كشور همچنان 
تحت تأثير ناآرامي هاي پس از س��قوط معمر قذافي، 
رييس جمهور سرنگون شده اين كشور در سال 2011 

قرار دارد و كاهش يافته است. 
كشورهاي بحرين با 91 دالر و 80 سنت در هر بشكه، 
عمان با 87 دالر و 60 س��نت در هر بش��كه، عربستان 
سعودي با 83 دالر و 60 س��نت در هر بشكه و امارات 
متحد عربي با 70 دالر در هر بش��كه، همگي نيازمند 
قيمت هايي باالت��ر از رقم حدود 60 دالري فعلي نفت 
هستند تا در تأمين هزينه هاي خود دچار كسري بودجه 
نشوند. عربستان سعودي بودجه سال 2019 خود را با 
نفت بين 80 تا 85 دالر در هر بشكه تنظيم كرده است.

در اين گزارش كشور عراق با نيازمندي به نفت هر بشكه 
60 دالر و 30 سنتي در وضعيت تعادل بودجه و درآمد 
نفتي قرار مي گيرد. اين كشور بودجه سال 2019 خود 

را با نفت 56 دالر در هر بشكه بسته است.
كشورهاي كويت با هر بشكه 54 دالر و 70 سنت و قطر 
با هر بشكه 45 دالر و 70 سنت با وضعيت كسب درآمد 
نفتي بيش��تر از بودجه مورد نياز خود روبه رو هستند. 
كويت بودجه خود را با نفت 50 دالر در هر بش��كه در 

سال 2019 بسته است و قطر نيز بودجه سال 2019 
خود را با نفت 55 دالر در هر بشكه تنظيم كرده است.

بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول، رشد توليد 
ناخالص داخل��ي )GDP( ايران كه در س��ال 2018 
منفي 4.8 درصد بود، در سال 2019 رشد منفي خود 
را ادامه داده و رقم آن به 9.5 درصد منفي خواهد رسيد. 
پيش بيني ها حاكي از آن اس��ت كه سال 2020 رشد 

منفي اقتصاد ايران متوقف خواهد شد.
مجموع داده هاي موج��ود در اين گزارش به عالوه اين 
موضوع كه ايران بودجه سال 1398 شمسي خود را با 
بشكه اي 54 دالر بسته بود، بيانگر آن است كه كاهش 
حجم صادرات نفتي ايران مسبب تخمين قيمت 194 
دالر و 60 س��نت براي هر بشكه نفت به منظور جبران 
كسري اقتصادي اين كشور است. بدين معني كه با فرض 

آنكه اتكاي بودجه ايران به نفت به همان ميزان سال هاي 
گذشته باشد و اين كشور در سال 2020 فقط بتواند 500 
هزار بشكه در روز نفت بفروشد، قيمت نفت 194 دالر 
و 60 سنت براي هر بشكه جبران كننده كاهش حجم 
فروش اين كشور خواهد بود و در صورتي كه فرض كنيم 
اين كشور روزانه يك ميليون بشكه نفت صادر كند، رقم 
كف قيمتي نفت براي جبران كس��ري بودجه ايران به 
ميزان زيادي كاهش خواهد يافت. اين در حالي است 
كه چنين قواعدي بر فضاي اقتصادي كشورهاي عربي 
صادركننده نفت حاكم نيس��ت و رقم هاي باالي مورد 
نياز قيمت نفت در برخي از اين كشورها با حجم فروش 
نفت آنان ارتباط ندارد. به عنوان مثال گزارش صندوق 
بين المللي پول پيش بيني كرده كه عربستان سعودي 
براي جبران كسري بودجه خود در سال 2020 نيازمند 

نفت 83 دالر و 60 س��نتي در هر بشكه است كه نشان 
مي دهد اين كشور با وجود عدم محدوديت در توليد و 
صدور نفت، نيازمند قيمت هاي باالتر اين كاال از سطح 
فعلي است. صندوق بين المللي پول سطح قيمتي نفت 
براي برآورده كردن اهداف بودجه اي عربستان سعودي 
در س��ال 2019 را 86 دالر و 50 س��نت در هر بش��كه 
پيش بيني كرده بود و اين كش��ور با وجود بازه قيمتي 
72 دالري نفت در زمان تصويب بودجه س��ال 2019، 
بودجه اين سال خود را با نفت 80 دالري براي هر بشكه 
بسته بود. نفت هم اكنون در محدود 60 دالر در هر بشكه 
قرار دارد. همچنين، صندوق بين المللي پول در آخرين 
گزارش خود پيش بيني كرده كه عربس��تان سعودي 
نيازمند نفت 83 دالر و 60 س��نتي براي تأمين اهداف 

بودجه خود در سال 2020 خواهد بود. 

ريستاد انرژي گزارش داد

مهم ترين اكتشاف هاي نفت و گاز امسال
تسنيم| روسيه رتبه شماره يك را در اكتشاف هاي 
نفت��ي 2019 دارد و پس از آن گوي��ان و قبرس قرار 

دارند.
به گ��زارش اويل پراي��س، جهان هنوز ه��م در حال 
اكتش��اف هاي بزرگ نفتي است ولي اين اكتشاف ها 

ديگر متعارف نيستند.
اكتشاف هاي متعارف نفت و گاز از زمان رونق شيل و 
به دنبال آن پايين آمدن قيمت نفت، كاهش يافته اند 
و در واقع به پايين ترين حد خود طي 70 سال گذشته 
رسيده اند. ولي هنوز هم اكتشاف هاي فوق العاده اي 
وجود دارد. در س��ال جاري ميالدي، شاهد اكتشاف 
حدود 8 ميليارد بش��كه معادل ه��اي نفتي بوده ايم 
در حالي كه اين رقم در س��ال گذش��ته 10 ميليارد 

بشكه بود.
آنچه بيش از همه تكان دهنده اس��ت، اين اس��ت كه 
اكتش��اف هاي جديد همگام با از دست رفتن منابع 
متعارف نفتي نيستند. طبق اطالعات ريستاد انرژي، 

نرخ جايگزيني فعلي منابع براي منابع متعارف تنها 
16 درصد است. به عبارت ديگر، تنها يك بشكه از هر 
6 بشكه مصرف شده با منابع جديد جايگزين مي شود.

بنابراين نه تنها سرعت اكتشافات كاهش يافته بلكه 
در مناطقي صورت مي گيرد كه از نظر زمين شناسي 
چالش برانگيز هس��تند و معمواًل در دري��ا قرار دارند 
يعني سال ها طول مي كش��د مورد بهره برداري قرار 
بگيرند. روس��يه از نظر فني اكثر اين اكتشاف ها را از 
نظر مقدار در ذخاير قابل بازيافت در اختيار دارد ولي 
حوزه سورينام گويان هم اميدوار كننده است. اكسون 
موبيل تا حاال 14 اكتش��اف در اين حوزه انجام داده 
و شركت تولو هم دو اكتش��اف داشته است. شركت 
آپاچي هم در حال حاض��ر در حال حفاري در بخش 
س��ورينام اين حوزه اس��ت. اگر حفاري هاي آپاچي 
موفقيت آميز باشد، سرمايه گذاران شاهد افزايش قابل 
مالحظه سرعت اكتشاف در طول مرز دريايي گويان 
خواهند بود.ولي تا آن زمان روسيه منطقه شماره يك 

در اكتش��اف هاي 2019 اس��ت و پس از آن گويان و 
قبرس قرار دارند.

  روسيه
روسيه تاكنون حدود 1.5 ميليارد بشكه معادل هاي 
نفتي اكتشاف كرده است كه از حفاري هاي دينكوف 
و يارميس��كويي در ش��به جزيره يامال در درياي كارا 
به دست آمده اند. اين اكتش��اف ها شامل 17 تريليون 

فوت مكعب گاز طبيعي هم مي شود.
اكتشاف گاز مربوط به شركت گزپروم مي شود ولي از 
نظر نفت قطب شمال، شركت نفت دولتي رزنفت دست 
برتر را دارد. رزنفت براي عملي كردن پروژه قطب شمال 
نياز به 40 ميليارد دالر معافيت مالياتي از طرف دولت 
دارد. اين ش��ركت قراردادي با سرمايه گذاران هندي 
براي س��رمايه گذاري در 15 تا 20 درصد س��هام اين 
پروژه بسته است. مشكل سرمايه گذاري در اين پروژه 
با ذخاير 15 ميليارد دالري اين است كه شرايط جوي 

باعث فرو رفتن تاسيسات نفت و گاز در زمين مي شود و 
هزينه پروژه را باالتر مي برد. بنابراين ممكن است روسيه 
در سال جاري اكتشاف هاي بيشتري انجام دهد ولي 

استخراج از آنها مساله ديگري است.

  گويان
اكسون موبيل به تازگي گويان را براي اولين بار در نقشه 
نفت و گاز قرار داده است. اين يك اكتشاف بسيار بزرگ 
است. اكس��ون موبيل تا حاال 14 اكتشاف انجام داده و 
تولو اويل هم دو اكتشاف خود را اعالم كرده است؛ بيش 
از 6 ميليارد بشكه و همچنان رو به رشد. ظرفيت كشور 
گويان بسيار باالس��ت برخي تخمين مي زنند آينده 
توليد اين كش��ور 750.000 طي 5 سال آينده باشد 
اين يعني يك بش��كه نفت براي هر مرد، زن و كودك 
اين كشور در هر روز. ولي درگيري هاي مرزي با ونزوئال 
و برخي سياست هاي داخلي ممكن است مشكل ساز 
باشد. گويان در بهار سال آينده يك انتخابات در پيش 

دارد كه درست همزمان با اولين توليد اكسون موبيل از 
فاز يك پروژه ليزاست.

  قبرس
اكسون موبيل در ماه فوريه بزرگ ترين اكتشاف گاز 
طبيعي در دو سال گذشته را در ساحل قبرس انجام 
داد. ح��دود 5 تا 8 تريليون فوت مكع��ب گاز در اين 
منطقه كشف شده است. اتحاديه اروپا اين منطقه را 
يك قطب جديد گاز در مديترانه مي داند كه مي تواند 

سلطه روسيه را در منطقه كاهش دهد.
همه مي دانند كه اين اكتشاف براي تركيه مشكل ساز 
اس��ت. اردوغان اي��ن اقدام قب��رس را با فرس��تادن 
كشتي هاي حفاري خود به منطقه اقتصادي انحصاري 
براي آغاز حفاري پاس��خ داد. تركيه ادعا مي كند اين 
منطق��ه در ح��وزه قضايي قبرس ب��راي حفاري گاز 
طبيعي نيس��ت. ولي قبرس و كل دنياي غرب آن را 

رد مي كنند.

آژانس بين المللي انرژي گزارش داد

پيش بيني مازاد عرضه نفت در سال 2020
تس�نيم| آژانس بين المللي انرژي پيش بيني كرد 
بازارهاي نف��ت در 2020 با عرضه بي��ش از حد نفت 

روبه رو خواهند بود.
به گزارش سي ان بي سي، مدير بخش امنيت و بازارهاي 
انرژي آژانس بين المللي ان��رژي گفت انتظار مي رود 
بازارهاي نفت در 2020 به خاطر تقويت توليد و رشد 

ضعيف تقاضا با عرضه بيش از حد نفت مواجه باشند.
كيسوك س��اداموري در نشست بين المللي انرژي در 

سنگاپور گفت: » در كل ما در 2020 يك بازار با عرضه 
بسيار خوب نفت را پيش بيني مي كنيم« . وي اضافه 
كرد ما احتماال شاهد عرضه بيش از حد نفت خواهيم 
بود مگر اينكه ش��رايط تغيير كند و تقاضا رش��د قابل 
توجهي داشته باشد.آژانس بين المللي انرژي كه مقر 
آن در پاريس اس��ت، در آخرين گ��زارش ماهانه خود 
رش��د تقاضاي نفت را براي 2019و 2020، صد هزار 
بشكه در روز پيش بيني كرد.آژانس بين المللي انرژي 

در اين گزارش اعالم كرد انتظار مي رود تقاضاي نفت 
1.2 ميليون بشكه در روز در 2020 رشد داشته باشد.

ساداموري گفت نگراني هاي اقتصاد كالن جهان مانند 
جنگ تجاري چين و امريكا و مسائل مربوط به خروج 
انگلستان از اتحاديه اروپا، بر دورنماي بازار نفت سايه 
انداخته اند.سازمان كشورهاي صادر كننده نفت و ساير 
توليدكنندگان از جمله روس��يه از اول ژانويه 2019 
طي قراردادي 1.2 ميليون بشكه در روز از توليد نفت را 

كاهش داده اند تا از بازار حمايت كنند.ولي عرضه نفت 
در سال جاري به خاطر رونق نفت شيل امريكا افزايش 
يافته است، برزيل و نروژ هم سال آينده نفت بيشتري 
تولي��د مي كنند.وي گفت در بحبوحه رش��د ضعيف 
اقتصاد در نيمه اول س��ال جاري و كندتر شدن بيش 
از حد رشد تقاضاي هند، تقاضا در 2019 ضعيف بوده 
است . عربستان سعودي در سپتامبر مجبور شد نيمي 
از توليد نفت خود را پس از حمله پهپادها به تاسيسات 

نفتي آن كاهش دهد. اين اتفاق 5.7 ميليون بشكه از 
توليد نفت اين كشور معادل 5 درصد توليد روزانه نفت 
جهان را تحت تاثير قرار داد.ساداموري گفت در حالي 
كه نگراني هايي در مورد امنيت عرضه پس از حمله به 
عربستان وجود داشت، بازگشت عربستان به ظرفيت 
كامل توليد شگفت انگيز بود. وي به مشتريان عربستان 
در سراس��ر جهان اطمينان داد و تاكيد كرد كه ثبات 

بازارهاي نفت جهان حفظ خواهد شد.
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تكذيب كم فروشي
در جايگاه هاي سوخت

ايرنا| ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
ايران در اطالعيه اي ضمن تكذيب اخبار منتش��ر 
ش��ده در فضاي مجازي مبني بر كم فروش��ي در 
جايگاه هاي عرضه سوخت، اعالم كرد: كم فروشي 
در جايگاه هاي س��وخت وجود ن��دارد و اين خبر 
تكذيب مي ش��ود.در اين اطالعيه آمده است، به 
اطالع هموطنان مي رس��اند در پي انتشار برخي 
ش��ايعات در فضاي مج��ازي مبني بر مش��اهده 
كم فروشي در جايگاه هاي عرضه سوخت باتوجه به 
بازرسي ها و كنترل هاي انجام شده از سوي شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي اي��ران، هيچ گونه 
كم فروش��ي در جايگاه هاي عرضه سوخت كشور 
گزارش نشده و تاييد نمي شود.در ادامه اين اطالعيه 
آمده اس��ت، با توجه به كنترل و بازرسي مستمر 
جايگاه هاي عرضه و س��وخت رساني مطلوب در 
جايگاه ها، الزم است هموطنان از توجه به چنين 

شايعاتي و انتشار آن جدا خودداري كنيد.

رشد ذخاير نفت امريكا
تس�نيم| انتظار مي رود ذخاير نف��ت خام امريكا 
هفته گذشته افزايش يافته باشد در حالي كه ذخاير 
محصوالت پااليش شده اين كشور احتماال كاهش 
يافته است.5 تحليلگري كه رويترز از آنها نظرسنجي 
كرده تخمي��ن مي زنند ذخاير نف��ت امريكا به طور 
متوس��ط حدود 700 ه��زار بش��كه در روز در هفته 
منتهي به 25 اكتبر افزايش يافته باشد.ذخاير نفتي 
امريكا در هفته منتهي به هجدهم اكتبر 1.7 ميليون 
بشكه در روز كاهش يافته بود در حالي كه تحليلگران 
انتظار داشتند 2.2 ميليون بشكه باال رفته باشد. اين 
نظرسنجي قبل از اعالم گزارش موسسه نفت امريكا 
كه يك گروه صنعتي است و اداره اطالعات انرژي امريكا 
صورت گرفت.تحليلگران تخمين مي زنند ذخاير بنزين 
امريكا احتماال 2.3 ميليون بش��كه در هفته گذشته 
كاهش يافته باش��د. ذخاير ميعانات گازي كه شامل 
ديزل و نفت گرمايشي مي شود هم 2.3 ميليون بشكه 
پايين آمده است.طبق اين نظرسنجي، انتظار مي رود 
نرخ بهره برداري از پااليشگاه ها در هفته گذشته نسبت 
به 85.2 درصد كل ظرفيت در پايان هفته منتهي به 

18 اكتبر، 0.7 درصد افزايش يافته باشد.

سرمايه گذاري نفتي روسيه
در قطب شمال

شانا| وزارت انرژي روسيه اعالم كرد كه پروژه نفتي 
اين كشور در قطب شمال به رهبري شركت روسنفت، 
به حدود 10 تريليون روبل )معادل 157 ميليارد دالر( 
سرمايه نياز دارد.به گزارش خبرگزاري رويترز از مسكو، 
پاول س��وروكين، معاون وزير انرژي روس��يه، اعالم 
كرد كه پروژه نفتي وس��توك كه پروژه اي مشترك 
بين شركت روسنفت روسيه و شركت اينديپندنت 
پتروليوم )آي پي سي( است، شامل چند ميدان نفتي 
در حال توليد و چند ميدان در آستانه توليد نيز خواهد 
شد.شركت روسنفت اميدوار است سرمايه گذاران 
خارجي نيز در پروژه ووستوك اويل سرمايه گذاري 
كنند. اين ش��ركت پيش بيني مي كن��د اين پروژه 
بتواند ساالنه 100 ميليون تن نفت در سال )معادل 
دو ميليون بشكه در روز( نفت توليد كند. پيش از اين 
نيز يوري تروتنف، معاون نخست وزير روسيه، اعالم 
كرده بود كه دولت اين كش��ور به طور كلي با اعطاي 
معافيت هاي جديد مالياتي براي توسعه توليد نفت در 

مناطق قطبي روسيه موافقت كرده است.

امريكا از روسيه
LNG وارد مي كند

ايسنا| با وجود اينكه امريكا يك صادركننده بزرگ 
LNG است، اما از روسيه كه رقيب ژئوپوليتيكي به 
شمار مي رود LNG وارد مي كند.سال گذشته كه 
تقاضاي بااليي در زمستان سرد امريكا وجود داشت، 
يك محموله LNG روسيه به بوستون رسيد و قرار 
است به زودي يك كشتي با پرچم اسپانيا محموله گاز 
طبيعي مايع روسيه را به پورتوريكو تحويل دهد.طبق 
قانون 1920 جونز، كشتي هايي كه محموله بين نقاط 
مختلف امريكا حمل مي كنند بايد در امريكا به ثبت 
رسيده باشند، همچنين 75 درصد آنها تحت مالكيت 
امريكا باشد و حداقل 75 درصد خدمه آنها امريكايي 
و كشتي هم ساخت امريكا باشد اما كشتي با چنين 
ويژگي هايي براي حم��ل LNG ميان اياالت هاي 
مختلف امريكا وجود ندارد. از بيش از 225 كشتي 
LNG در جه��ان، هيچ يك با قان��ون جونز انطباق 
ندارند. به اين ترتيب كشتي هاي حامل LNG امريكا 
به كشورهاي دوردستي مانند هند و ژاپن مي روند اما 
نمي توانند در آب هاي بين دو قس��مت امريكا تردد 
كنند.اين وضعيت تا زماني كه قانون جونز تغيير داده 
نشود، به همين منوال خواهد ماند. اين قانون عمال 
تضمين كرده كه حمل LNG امريكا به پورتوريكو 
يا از طريق كشتي به قسمت هاي ديگر امريكا از نظر 

اقتصادي هرگز منطقي نباشد.

 آخرين وضعيت بارش ها
تسنيم| با ثبت 15.4 ميليمتر بارش در 35 روز 
ابتدايي سال آبي جاري، رشد 53 درصدي در ميزان 
بارش ها نسبت به مدت مشابه به صورت متوسط 

در درازمدت )آمار 51 ساله( به ثبت رسيده است.
بر اساس آمار رس��مي دفتر مطالعات پايه منابع 
آب ش��ركت مديريت منابع آب ايران، ارتفاع كل 
ريزش هاي جوي از آغاز سال آبي جاري )اول مهر 
98( تا پنجم آبان ماه )35 روز ابتدايي س��ال آبي 

جاري( بالغ بر 15.4 ميلي متر است.
اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره هاي 
مشابه درازمدت )10 ميلي متر( 53 درصد افزايش 
و نسبت به دوره مش��ابه سال آبي گذشته )18.4 

ميلي متر( كاهشي 16 درصدي را نشان مي دهد.

فرمان بازار طالي سياه در دستان تنش هاي تجاري چين و امريكاوزير انرژي اياالت متحده به رياض سفر كرد
نوسان قيمت نفت در كانال 61 دالرهمكاري امنيتي عربستان و امريكا در حوزه انرژي

ايس�نا| وزير انرژي عربستان س��عودي در ديدار با 
همتاي امريكاي��ي خود بر هم��كاري براي تضمين 

امنيت تامين انرژي جهاني تاكيد كرد.
شاهزاده عبدالعزيز بن سلمان، وزير انرژي عربستان 
سعودي روز دوشنبه در رياض با ريك پري، وزير انرژي 
امريكا ديدار ك��رد و طبق گزارش خبرگزاري دولتي 
سعودي SPA، دو طرف درباره بازارهاي نفت، نقش 
اوپك و كشورهاي توليدكننده نفت خارج از اين گروه 
در هماهنگي توليد، دستيابي به ثبات بازارهاي نفت و 
تهديدها عليه تاسيسات نفتي به گفت وگو پرداختند.

وزير انرژي عربس��تان س��عودي همچنين با تيمپره 
س��يلوا، وزير نفت نيجريه ديدار و درباره فرصت هاي 
س��رمايه گذاري ميان دو كش��ور، بازاره��اي نفت و 
همكاري ميان كش��ورهاي عضو اوپ��ك براي حفظ 
ثبات بازار گفت وگو كرد.عبدالعزيز بن سلمان بر نقش 
كشورش به عنوان يك تامين كننده نفت مطمئن در 

دس��تيابي به ثبات بازار و پايبندي كامل براي فراهم 
كردن اين كاالي استراتژيك تاكيد كرد.

از سوي ديگر خبرگزاري تاس به نقل از وزارت انرژي 
روسيه گزارش كرد اوپك و متحدانش در زمان نشست 
رسمي دسامبر در وين به منظور بازنگري در سياست 
توليد خود، كندي رشد توليد نفت امريكا را به عنوان 

يك عامل مهم مورد لحاظ قرار خواهند كرد.
پاول سوروكين، معاون وزير انرژي روسيه اظهار كرد: 
با اين حال هنوز زود است درباره كاهش بيشتر توليد 
نفت صحبت شود.اوپك، روسيه و ساير توليدكنندگان 
غيراوپك در چارچوب گروهي معروف به اوپك پالس 
با هدف تقويت بازار، از ابتداي ژانويه امسال توافقي را 
براي محدوديت عرضه به ميزان 1.2 ميليون بش��كه 
در روز به اجرا گذاشتند. اين توافق قرار است تا مارس 
سال 2020 اجرا شود و اين توليدكنندگان در ديدار 
رس��مي كه روزهاي پنجم و ششم دس��امبر برگزار 

مي شود، به بررس��ي سياس��ت توليد خود خواهند 
پرداخت.تاس به نقل از س��وروكين نوشت: مكانيزم 
اوپك پالس كارآمدي خود را نشان داده است اما براي 
هميشه موثر نيست. اگر به امريكا نگاه كنيد، كندي 
رشد توليد نفت اين كشور در سه، چهار ماه گذشته را 

مشاهده خواهيد كرد.
بر اس��اس گزارش رويترز، رونق شيل كه تحت تاثير 
افزايش توليد نفت در تگزاس و داكوتاي شمالي روي 
داد، امري��كا را به بزرگ ترين توليدكننده نفت جهان 
تبديل كرد و عربستان س��عودي و روسيه در جايگاه 

پايين تر از اين كشور قرار گرفتند.
با اين حال امسال كه ش��ركت هاي انرژي امريكايي 
ش��مار دكل هاي حفاري نف��ت را كاه��ش دادند و 
توليدكنندگان طرح هايي را براي كاهش هزينه روي 
حفاري جديد دنبال مي كنند، نرخ رش��د توليد نفت 

امريكا آهسته شده است.

تسنيم| در حالي كه سرمايه گذاران در انتظار انتشار آمار 
ذخاير نفت خام امريكا هس��تند و نگراني ها در مورد كند 
شدن رشد اقتصاد جهاني بر نشانه هاي مثبت از مذاكرات 
تجاري ميان امريكا و چين سايه افكنده است، قيمت نفت 
روز سه شنبه شاهد كاهش بود.به گزارش رويترز، قيمت هر 
بش��كه نفت برنت ديروز با 6 سنت كاهش به 61 دالر و 51 
سنت رسيد. قيمت نفت برنت روز دوشنبه 0.7 درصد افت 
كرده بود. قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت امريكا هم 
ديروز با 12 سنت كاهش به 55 دالر و 69 سنت رسيد. در 
جلسه قبل قيمت نفت خام امريكا 1.5 درصد افت كرده بود.

بر اساس اين گزارش، به دنبال كاهش ذخاير نفت خام امريكا 
و بروز نشانه هايي از كاهش تنش هاي تجاري بين امريكا و 
چين، قيمت نفت هفته گذشته رشد چشمگيري داشت، اما 
نگراني هايي كه ديروز در مورد رشد ضعيف اقتصاد جهاني 
ايجاد شد، اميدها نسبت به افزايش تقاضا براي نفت حتي با 
وجود پيشرفت در مذاكرات تجاري را از بين برد.بر اساس 

پيش بيني تحليلگران شركت كننده در نظرسنجي رويترز، 
ميزان ذخاير نفت خام امريكا كه در هفته ماقبل هفته پيش 
به شكل غيرمنتظره اي افت كرده بود، در هفته گذشته حدود 
700 هزار بشكه افزايش داشته است.تجار پيش تر با اشاره به 
اطالعات به دست آمده از داده هاي موسسه گنسكيپ گفته 
بودند، ميزان ذخاير نفت خام در كوشينگ اوكالهاما در هفته 
منتهي به 25 اكتبر حدود 1.5 ميليون بشكه رشد داشته 
است.آمارهاي انستيتوي نفت امريكا اواخر امروز منتشر 
مي شود و آمارهاي رسمي اداره اطالعات انرژي امريكا نيز 
فردا منتشر خواهد شد.دفتر نمايندگي تجاري امريكا روز 
دوشنبه اعالم كرد كه در حال بررسي اين موضوع است كه 
آيا تعليق تعرفه ها بر 34 ميليارد دالر كاالي چيني را كه روز 

28 دسامبر منقضي خواهد شد تمديد كند يا نه؟
ترامپ روز دوشنبه گفته بود انتظار دارد بخش مهمي از توافق 
تجاري با چين پيش از موعد مقرر به امضا برسد، اما اشاره اي 

به زمان دقيق اين توافق نكرده بود.
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گفت وگو با واكالو اسميل: 

بايدرشدرامتوقفكرد،ظاهرًادوستاناقتصاددانبهايننكتهپينبردهاند
مترجم: مجتبي هاتف|

گاردين| واكالو اسميل استاد سرشناس و بازنشسته 
دانشكده محيط زيست دانشگاه منيتوبا در وينيپگ 
كاناداس�ت. بيش از ۴۰ سال اس�ت كه تأثيرگذاري 
كتاب هايش درباره محيط زيس�ت، جمعيت، غذا و 
انرژي هم�واره رو به افزايش بوده اس�ت. اكنون او را 
يكي از برترين انديشمندان جهان در تاريخ توسعه 
و استاد تحليل آماري مي دانند. بيل گيتس مي گويد 
هميش�ه منتظر بيرون آم�دن تازه ترين كتاب هاي 
اسميل است، درس�ت مثل كساني كه منتظر فيلم 
بعدي »جنگ ستارگان« مي مانند. جديدترين كتاب 
 اسميل رشد: از ميكروارگانيسم ها تا ابرشهرها است.

  جاناتان واتس: شما نرِد نردهاييد. شايد هيچ چهره 
دانشگاهي ديگري مثل شما با اعداد و ارقام نقاشي 
نكشد. شما آمارهاي خيره كننده اي كشف كرده ايد، 
مثاًل اينكه از سال ۲۰۰۳ تاكنون مقدار بتن ريزي چين 
در هر سه  سال بيش از مقدار بتن ريزي اياالت متحده 
در كل قرن بيستم بوده است. طبق محاسبات شما، در 
سال ۲۰۰۰ جرم بدون آب بدن همه انسان هاي جهان 
۱۲۵ ميليون تن بوده اس�ت، در حالي كه اين مقدار 
براي همه مهره داران وحشي فقط ۱۰ ميليون تن بود. 
و اكنون به كاوش الگوهاي رشد مشغوليد، از توسعه 
سالم جنگل ها و مغزها گرفته تا افزايش ناسالم چاقي و 
دي اكسيدكربن در جو زمين. اما پيش از ورود به چنين 
مباحث عميقي، مي خواهم بدانم آيا شما خودتان را 

نرد مي دانيد؟
واكالو اس��ميل: نه اصاًل. من فقط دانشمندي قديمي ام كه 
مي خواهد دنيا و اوضاع دنيا را آنگونه كه هست توصيف كند. 
همه ماجرا همين است و بس. كافي نيست كه فقط بگوييم 
زندگي بهتر شده يا قطارها سريع تر شده اند. بايد عدد و رقم 
بياوريد. اين كتاب تالشي است در تأييد حرفي كه بايد با اعداد 
بيان كنم تا مردم بدانند اينها فكت  هستند، فكت هايي كه به 

اين آساني نمي توان ردشان كرد.
  واتس: رشد كتاب قطوري است؛ تقريبًا از ۲۰۰ هزار 
كلمه تشكيل شده و آميزه اي است از انبوه مطالعات 
ديگر ش�ما درخصوص نقاط مختلف دني�ا و درباره 

گذشته و آينده. آيا اين اثر را شاهكار خود مي دانيد؟
اسميل: از همان ابتدا قصد داشتم اين كتاب قطور را در موضوع 
رشد بنويس��يم. اين اثر تا حدي كتاب سنگين و نامتعارفي 
است. مردم مي توانند هر تعداد كتاب كه مي خواهند از دل 
آن بيرون بكشند: اقتصاددانان مي توانند درباره رشد توليد 
ناخالص داخلي و جمعيت مطالعه كنند؛ زيست شناس��ان 
مي توانند درباره رشد ارگانيسم ها و بدن انسان بخوانند. ولي 
من مي خواستم همه اين مطالب را زير يك چتر گردآوري 
كنم تا مردم بفهمند اين چيزها چقدر با هم مرتبطند و يك 
نكته شفاف در همه آنها ديده مي شود: بايد رشد را متوقف 

كرد. ظاهراً دوستان اقتصاددان ما به اين نكته پي نبرده اند.
  واتس: اولين آش�نايي ام با آثار ش�ما وقتي بود كه 
مشغول نگارش كتابي درباره محيط زيست چين بودم. 
بارها و بارها داده هايي را كه در جست وجويشان بودم 
پيش شما يافتم و اين داده ها اغلب نشان مي دادند كه 
بسياري از آمارهاي رسمي چقدر مشكوك هستند. 
ش�ما را »س�الخ مزخرفات« ناميده اند. آيا هدفتان 

همين است؟
اس��ميل: من در دوران شوروي سابق در چكسلواكي بزرگ 
شدم. من كه ۲۶ س��ال از عمرم را در دل امپراتوري شرارت 
گذرانده ام تاب تحمل مهمالت را ندارم. در فضايي بزرگ شدم 
كه اطرافم را پروپاگانداي كمونيستي فراگرفته بود –فرداي 
روشن، آينده باشكوه بشريت– پس هنگام مواجهه با اين جور 
چيزها زبان به انتقاد باز مي كنم. موضوْع نظر ش��خصي من 
نيست، بلكه صحبت بر س��ر فكت هاست. من ديدگاه هاي 
شخصي ام را مكتوب نمي كنم، بلكه مطالبي مي نويسم كه 

كاماًل با فكت ها تأييد مي شوند.
  واتس: شما پيش بيني هاي بيش ازحد اميدوارانه 
را رد مي كنيد، چه پيش بيني جرگه خوش بينان 
به فناوري كه مي گويند ما مي توانيم همه مسائل 
را با رايانه هاي هوشمندتر حل كنيم يا پيش گويي 
اقتصادداناني كه نويد رشد بي پايان كاپيتاليستم 
را مي دهند. به نظر مي رسد اكنون در بسياري از 
كشورها جنبه منفي رشد مادي بيشتر از جنبه 
مثبت آن باشد كه به اوضاعي مي انجامد كه شما 
»تعرض هاي بشري به اكوسيستم ها« مي خوانيد. 

آيا اين تعبير منصفانه اي است؟
اسميل: بله اين طور فكر مي كنم. اگر زيست كره در وضعيت 

سالمي نباش��د، هيچ حياتي روي اين س��ياره نخواهد بود. 
به همين س��ادگي. اين تمام چيزي اس��ت كه بايد بدانيد. 
اقتصاددانان خواهند گفت ما مي توانيم رشد را از مصرف مادي 
تفكيك كنيم، ولي اين حرف كاماًل بي معني است. گزينه هاي 
موجود با توجه به شواهد تاريخي بسيار روشن است. اگر زوال 
و انحطاط را مديريت نكنيد، تسليمش خواهيد شد و از بين 
خواهيد رفت. انتظار مي رود راهي براي مديريت آن پيدا كنيد. 
وضعيت كنوني ما براي اين كار بهتر از ۵۰ يا ۱۰۰ سال پيش 
است، چون دانشمان بسيار گسترده تر شده است. اگر جديت 
به خرج دهيم، ممكن اس��ت به راه حلي برسيم. بدون درد و 
زحمت نخواهد بود، ام��ا مي توانيم راه هايي براي به حداقل 

رساندن اين درد پيدا كنيم.
  واتس: پس مي گوييد بايد انتظاراتمان را درباره رشد 

توليد ناخالص داخلي تغيير دهيم؟
اسميل: بله، واقعيت ساده اين است كه شادي و خوشبختي را 
هرجور تعريف كنيد، مي دانيم - و از دير باز مي دانستيم- كه 
ميزان جي دي پي )توليد ناخالص داخلي( سطح رضايت شما 
از زندگي، آرامش و احساس رفاهتان را بهبود نخواهد بخشيد. 
ژاپن را نگاه كنيد. ژاپني ها خيلي ثروتمندند اما از ناشادترين 
مردم روي زمين اند. پس چه كشوري هميشه از نظر داشتن 
ش��ادترين مردم در ده رتبه اول قرار مي گيرد؟ اين كش��ور 
فيليپين است كه مردمش به مراتب فقيرتر و توفان زده تر از 
همسايگان ژاپني ش��ان اما چندبرابر شادتر از آنها هستند. 
وقتي به نقطه معيني مي رسيد، مزيت هاي رشد جي دي پي 
از لحاظ مرگ ومير، تغذيه و آموزش ثابت و يكنواخت مي شود.
  واتس: آيا اين نقطه همان اعتدال طاليي است؟ آيا 
اين همان چيزي است كه بايد هدف گيري كنيم، نه 
اينكه تا جايي پيش برويم كه رشد به پديده اي بدخيم، 
سرطاني، بيش ازحد فربه و ويران كننده محيط زيست 

تبديل شود؟
اسميل: دقيقاً. اين كار خوبي است. مي توانيم مصرف انرژي 
و مواد را تا نصف كاهش دهيم و با اين كار به سطح رشد دهه 
۱۹۶۰ برگرديم. مي توانيم مصرف را بدون ازدست دادن چيز 
مهمي پايين بياوريم. در دهه ۱۹۶۰ يا ۱۹7۰، زندگي در اروپا 
ناگوار و وحشتناك نبود . با اين راهكار مردم كپنهاگ ديگر 
نخواهند توانست با هواپيما به سفري سه روزه به سنگاپور 
بروند، اما مگر مهم اس��ت؟ اتفاق خاصي در زندگي ش��ان 
رخ نخواهد داد. مردم متوجه نمي ش��وند در سيستم چقدر 

كندي داريم.

  واتس: ش�ما به تمايز كِنث بولدينگ بين »اقتصاد 
كابويي« و »اقتصاد فضانوردي« استناد كرده ايد. اولي 
شامل ميدان هايي فراخ و فرصت هايي ظاهراً بي پايان 
براي مصرف منابع مي شود. دومي يعني تصديق اينكه 
سياره زمين بيشتر ش�بيه سفينه فضايي بسته اي 
است كه بايد در آن منابعمان را با دقت تمام مديريت 
كنيم. حال چالش پيش رو گذر از يك طرز فكر به طرز 
فكر ديگر است. اما تاريخ بشر تاكنون از هزاران سال 
اقتصاد كابويي و فقط چن�د دهه اقتصاد فضانوردي 
تشكيل شده است. آيا ما بطور طبيعي و ذاتي براي اين 

كار ساخته نشده ايم؟
اسميل: در سنت هاي شرقي و غربي، صرفه جويي به معني 
زندگي در حد توان و اس��تطاعت خويش و درپيش گرفتن 
سبك زندگي مالحظه كارانه، سنتي ريشه دار است. هميشه 
اينگونه بوده است. امروزه تقاضا براي مصرِف بيشتر، حمام هاي 
بزرگ تر و خودروهاي شاسي بلند باالست، اما كم كم معلوم 
مي ش��ود كه اين روند نيز نمي توان��د ادامه يابد. عاقبت اين 
گرايش هم مثل سيگار خواهد بود كه پنجاه سال پيش همه جا 
مصرف مي ش��د. ولي حاال كه مردم به رابطه مسلم مصرف 
دخانيات با سرطان ريه پي برده اند، مصرف سيگار نيز محدود 
شده است. همين اتفاق دوباره تكرار خواهد شد اگر مردم پي 
ببرند كه رشد مادي ما را به چه سرمنزلي مي كشاند. به نظرم، 

دير يا زود چنين اتفاقي خواهد افتاد.
  واتس: قبل از اينكه خطر مهارناپذير شود، بايد دست 

به چه اقداماتي بزنيم؟
اسميل: بهتر است براي پاسخ به اين سوال در مقياس جهاني 
صحبت نكنيم. رويكردهاي زيادي وجود خواهند داش��ت 
كه الزم است براي مخاطبان مختلف به شيوه هاي متفاوت 
ساخته و هدف گيري شوند. اين ايده توماس فريدمن انديشه 
زيان باري اس��ت كه مي گويد جهان مسطح است و اكنون 
همه چيز يكسان است، بنابراين اگر راه حلي در جايي جواب داد 
احتمااًل براي همگان كارساز است. اين حرف كاماًل نادرست 
است. براي مثال، دانمارك هيچ وجه اشتراكي با نيجريه ندارد. 
در هر يك از اين دو كشور اقدامات متفاوتي بايد انجام بدهيد. 
در نيجريه به غذا و رشد بيشتري نيازمنديم. در فيليپين به 
اندكي رشد بيشتر نيازمنديم. درحالي كه در كانادا و سوئد 

بايد رشد كمتري داشته باشيم. 
بايد از منظرهاي مختلفي به قضيه نگاه كنيم. در برخي جاها 
الزم اس��ت چيزي را ترويج و تقويت كنيم كه اقتصاددانان 

رش��دزدايي مي نامند. اما در برخي جاهاي ديگر، بايد رشد 
را تقويت كنيم.

  واتس: شما يك تنه تحليلي آماري ارايه كرده ايد كه 
شبيه گزارش كامل بانك جهاني است. آيا اين پژوهش 
باعث شد احساس كنيد بيش از چيزي كه پيش تر فكر 

مي كرديد به پايان رشد نزديك  شده ايم؟
اسميل: مردم از من مي پرس��ند آيا به آينده خوشبينم يا 
بدبين و من پاس��خ مي دهم هيچ كدام. البته س��عي ندارم 
از روي عم��د خودم را ب��ه ندانم گرايي بزن��م: اين بهترين 
نتيجه اي است كه مي توانم به آن برسم. در چين وقتي به 
مردم مي گفتم اوضاع محيط زيست بد است از تصويري كه 
ساخته بودم كاماًل جا مي خوردند. مي پرسيدند: »چه زماني 
فرو مي پاشد؟« پاسخ مي دادم: »هر روز دارد فرومي پاشد، 
اما هر روز هم ترميم مي ش��ود«. آنها زغال سنگ بيشتري 
مصرف مي كردند و آلودگي بيشتر هوا نصيبشان مي شد، 
اما از آن طرف نيز ميليون ها دالر از بانك جهاني مي گرفتند 
و درنهايت در شهرهاي بزرگ تصفيه خانه هاي مدرن دارند. 
چيني ها اكنون از كش��اورزي مدرن برخوردارند، بنابراين 
آب كمتري براي آبياري مزارع مصرف مي كنند. طبيعي 
است كه اين طور باشد. ما چنين گونه اي هستيم: احمق، 
بي مباالت و تنبل. اما از طرف ديگر، موجوداتي سازگارپذير 
و هوش��منديم و هرچند اوضاع در حال از هم پاش��يدگي 
است، مي كوش��يم جمع وجورش كنيم. ولي در اين ميان 
دشوارترين كار محاسبه اثر خالص است. آيا روي هم رفته 
اوضاعمان خوب اس��ت يا بد؟ با اين  همه تجزيه و تحليل، 

پاسخ اين سوال را نمي دانيم.
  واتس: در كتابتان اش�اره كرده ايد كه ۲۰۰۰ س�ال 
پيش اطالعات كل كتابخانه رم به حدود ۳ گيگابايت 
مي رس�يد، ولي امروزه اينترنت جهاني بيش از يك 
تريليون برابر آن زمان اطالعات دارد. به روشني ترديد 
داريد در اينكه اين آمار، خالص مثبت بوده يا توان ما را 

براي حل مشكالت بهبود بخشيده است.
اسميل: رشد اطالعات صرفاً نوعي سيل يا انفجار نيست. اين 
توصيف ها تعابير رسا و دقيقي نيستند. ما زير اطالعات دفن 
شده ايم. فايده اي به حال كسي ندارد. ماهواره ها پيوسته در 
باالي سر ما مقادير عظيمي اطالعات توليد مي كنند، اما افراد 
كافي براي تجزيه و تحليل اين اطالعات نداريم. بله، كامپيوترها 
مي توانند به فشرده سازي حجم اين اطالعات كمك كنند، 
ولي باز هم بايد كس��ي باشد كه تصميم گيري كند. چنين 

حجمي در فهم نمي گنجند.
  واتس: آيا در طول پژوهش جايي بود كه اوج لذت كار 

آماري را تجربه كنيد؟
اسميل: رشته تحصيلي من زيست شناسي است، بنابراين از 
خواندن مطالعات جديد درباره بزرگ ترين درختان جهان-

سرخ چوبان و اوكاليپتوس ها– به وجد آمدم. رشد اين درختان 
هرگز متوقف نمي شود. فيل ها نيز از الگوهاي رشد نامعيني 
برخوردارند و تا وقتي كه بميرند هرگز از رشد باز نمي ايستند. 
رشد ما انسان ها وقتي به سن هجده نوزده سالگي مي رسيم 
متوقف مي شود. اما بزرگ ترين گونه هاي روي زمين تا لحظه 

مرگشان به رشد خود ادامه مي دهند.
  واتس: و نظرتان درباره جمعيت انسان ها چيست؟

اس��ميل: جالب ترين بخش ماجرا اين است كه روند نزولي 
چقدر سريع رخ داده است؟ نرخ رشد بيش از ۱۰۰ سال همواره 
ش��تاب مي گرفت. دهه ۱۹۳۰ سريع تر از دهه ۲۰، دهه ۴۰ 
سريع تر از دهه ۳۰ پيش مي رفت و اين روند همين طور ادامه 
داشت. در دهه ۱۹۶۰، جمعيت جهان با چنان سرعتي افزايش 
مي يافت كه مقاله مش��هوري در نشريه ساينس ادعا كرد تا 
سال ۲۰۲۴، نرخ رشد جمعيت نامحدود خواهد شد؛ چيزي 
شبيه نقطه تكينگي جمعيتي كه البته بي معني است. از آن 
زمان تاكنون، اين نرخ سال  به  سال كاهش داشته است. رشد 
جمعيت همچنان مثبت بوده، اما به لحاظ درصد مقايسه اي 

از اواسط دهه ۶۰ به بعد رو به زوال گذاشته است.
  وات�س: به نظ�ر م�ن كتابت�ان روي هم رفته لحن 
بدبينانه اي دارد، اما ش�ما احتمال وقوع سناريويي 
خوش�بينانه تر را نيز بعيد نمي دانيد، سناريويي كه 
در آن جمعيت جهان از ۹ ميلي�ارد فراتر نمي رود –
همانطور كه پيش بيني هاي كنوني چنين مي گويند– و 
انتقال انرژي س�ريع تر از حد انتظار است. حتي اگر 
تقاضاي ماده پيش از ۲۰۵۰ به اوج خود برس�د، هنوز 
هم چند دهه فشار فزاينده خواهيم داشت. با توجه به 
نگراني هاي آشكاري كه از قبل درباره آب وهوا، خاك، 
تنوع زيستي و ثبات اجتماعي داريم، چگونه مي توانيم 

بر اين افزايش ناگهاني و خطرناك فائق شويم؟
اسميل: بخش دشوار ماجرا همين است. در دنياي غرب و 
ژاپن ما تقريبًا به آن نقطه رسيده ايم. چين هنوز بايد جلو 
برود، چون از نظر انرژي به س��طح اس��پانيا در دهه ۱۹۶۰ 
رسيده است. انفجار واقعي در آفريقا رخ خواهد داد، جايي كه 
يك ميليارد نفر ديگر متولد خواهند شد. رساندن جمعيت 
كنوني آفريقا به سطح زندگي مناسب، مثل ويتنام و تايلند، 
خيلي سخت است. انجام اين كار با يك ميليارد نفر اضافي 
بسيار دشوار خواهد بود. مي توانيد همه را در يك رقم خالصه 
كنيد؛ اين رقم ميزان مصرف انرژي سرانه هر شخص در سال 
را برحسب گيگاژول نشان مي دهد، اما واحد اندازه گيري 
اهميتي ندارد. فقط به اين مقايسه دقت كنيد. امريكا اين رقم 
را به حدود ۳۰۰ رسانده است. سرانه ژاپن نزديك ۱7۰ است. 
اتحاديه اروپا به حدود ۱۵۰ و چين اكنون به ۱۰۰ نزديك 
شده است. هندوستان، نيجريه و اتيوپي نيز به ترتيب ارقام 
۲۰، ۵ و ۲ را به خود اختصاص داده اند. براي رساندن نيجريه 
به چين فقط بايد رقم سرانه را ۲۰برابر افزايش دهيم. مقياس 
افزايش ناگهاني چنين ايجاب مي كند. بنابراين مي توانيم 
ميزان مصرف را در كپنهاگ يا ساسكس پايين بياوريم، اما 

نمي توانيم در نيجريه اين كار را بكنيم.
  واتس: آيا ژاپن با جمعيتي كه به شكل فزاينده پير 
مي شود، يك الگو است؟ باورش برايم سخت است كه 
اين كشور توانسته سقوط طوالني مدت قيمت امالك، 
ارزش س�هام در بازار بورس و اثرگذاري و سرزندگي 
جمعيت را بدون لغزيدن به گرداب هرج ومرج پشت 
سر بگذارد. آيا كشورهاي ديگري كه ناخواسته دچار 

قهقرا مي شوند مي توانند از ژاپن درس بگيرند؟
اسميل: ژاپن تا حدي مي تواند يك الگوي ناتمام باشد، چون تا 
همين اواخر از چنان جامعه منضبط و مقتصدي برخوردار بود 
كه مردمش مي توانستند چيزهايي را تحمل كنند كه ديگران 
حاضر به پذيرشش نبودند. ولي ما سستي داريم و از حيث 
مصرف مادي خيلي چاق شده ايم. جا دارد كه مصرفمان را 
كاهش بدهيم. اما راهكار آساني وجود ندارد. اگر وجود داشت، 

تا حاال به كار بسته بوديم.
  واتس: آيا اهالي كس�ب وكار مي توانند توقف رشد 
را بپذيرن�د؟ اين موضوع را به بي�ل گيتس يادآوري 

كرده ايد؟
اسميل: الزم نيست به بيل گيتس چيزي بگويم. او خودش 
خيلي درباره محيط زيس��ت مي داند. او ه��م، صرف نظر از 
ميلياردها دالر ثروتي كه دارد، شخصي است عالقه مند به 
درك بهتر دنيا. هر ساله كتاب هاي زيادي مي خواند. مثل من.
منبع: ترجمان 
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سياسيون كالسيك، به فناوري 
خواهند باخت نه به رقبا!

حامد اكبري|پژوهش�گر علوم سياس�ي| 
سياستمداران و سياسيون كالسيك يكي از رقباي 
اصلي خود را فراموش ك��رده و بعضي مطلقًا آن را 
نمي شناسند. اما اگر اين رقيب را نشناسند و تعامل 
و ارتباط ب��ا آن را نياموزند، بط��ور كامل از صفحه 
سياس��ي و اجتماعي كشور در دهه پيش رو حذف 

خواهند شد.
تحوالت چشمگير و پرش��تاب دهه اخير در حوزه 
فناوري به ويژه فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي و 
نفوذ بسيار پرشتاب آنها در اليه هاي مختلف جامعه 
و تحميل آنها به عن��وان يك مطالبه به حكمرانان 
از مهم تري��ن موضوعاتي اس��ت كه هم��واره فكر 
پژوهشگران و انديش��مندان حوزه هاي فرهنگي، 
سياس��ي، اقتصادي و اجتماعي را به خود مشغول 
كرده است. حال آنكه اين شتاب سهمگين، چنان 
اس��ت كه دست ش��ناخت پژوهان به گرد پاي آنها 
نرسيده و گويي همه اركان جامعه را به دنبال خود 

مي دواند!
به جرأت مي توان گفت ابعاد اين دگرديسي ها كه در 
فضاي عمومي جامعه رخ داده است، هرروز پيچيده تر 
و داراي ابعاد و قوانين نانوشته، فرهنگ ها و عرف هاي 
متفاوت تري مي شود. جالب تر و مهم تر اين است كه 
اين رويه ها، دايمًا متغير هم به نظر مي رسند. امروزه 
سايه اي سنگين از جامعه واقعي را در فضاي مجازي و 
شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها و كسب وكارهاي 
اينترنتي و نمايي از دول��ت را در دولت الكترونيك 

مي توان مشاهده و دنبال كرد.
مفاهيمي كالسيك و انتزاعي هم در اين چهارراه و 
بزنگاه تاريخ��ي در دو بعد فضاي مجازي و حقيقي 
گرفتار آمده و مجبور به بازتعريف خود و همچنين 
هماهنگ شدن با رويه ها و عرف هاي فضاي مجازي 
كه غالبًا هم توس��ط جوانان در كل دنيا مديريت و 
گسترده و نافذ مي ش��ود، خواهند بود. از اقتصاد تا 
فرهنگ و مفاهيم جامعه شناختي گرفته تا سياست 
و كنش هاي مدني يكس��ر تحت تأثير اين جامعه 
نوپديدار كه قوانين و رويه هاي عرضي خود و البته 

دايمًا متغير را دارند، قرار گرفته است.
نگارنده در اين يادداش��ت قصد دارد طرح بحثي از 
بابت تلنگر به سياستمداران و سياسيون كالسيك 
داشته باش��د كه غالبًا رقيب اصلي خود را فراموش 
كرده و بعضًا مطلقًا آن را نمي شناس��ند و زبانش را 
نمي فهمند. چرا كه ش��كاف پديد آمده نس��لي در 
جامعه كه هم پوشاني قابل اعتنايي با طبقه مانوس با 
فناوري هاي نوين و طبقه بيگانه با آن دارد عميق تر 
مي كند. فناوري هاي نوظهور اطالعاتي و ارتباطي 
از جمل��ه پيام رس��ان ها، ش��بكه هاي اجتماعي و 
اپليكيش��ن هايي كه داراي نفوذ بااليي در جوامع 
هستند، اولويت هاي كنش هاي جامعه را به راحتي 

مي توانند تغيير دهند.
نگارنده بر اين باورس��ت كه در جريان بلوغ بيشتر 
فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي در پيوند با هوش 
مصنوعي و ان��واع الگوه��اي داده كاوي، آيتم هاي 
جديدي به اكوسيستم سياسي و اجتماعي كشور 
خواهند افزود ك��ه نوع تعامل سياس��ي جامعه با 
حاكميت هاو به عبارت بهتر نقش آفرينان سياسي 

را بطور كامل تغيير خواهد داد.
به عنوان مثال ارتباط ارگانيك و لحظه اي با جامعه 
در روزگار كنون��ي صرفا از طريق پيام رس��ان ها و 
ش��بكه هاي اجتماعي مقدور و مرس��وم است كه 
سياسيون و احزاب كالس��يك آمادگي محتوايي، 
فني و تيم زبده توليد محتوا و ديجيتال ماركتينگ 

فعاليت هاي سياسي خود را ندارند.
مورد ديگر، نياز مبرم به آناليز دايمي جامعه در فضاي 
مجازي است كه آينه نوپديدار و تمام نما و در بسياري 
از مواقع، واقعي تر از حالت عادي اس��ت كه باز هم 
سياسيون سنتي با الگوهاي متن كاوي و داده كاوي 

و تحليل مخاطبان و جامعه بيگانه اند.
م��ورد ديگر، انواع استحقاق س��نجي ها براس��اس 
پروفايل  آحاد جامعه براساس هويت يكتاي ديجيتال 
افراد است كه مي تواند نقشي تاريخي در تحوالت 

سياسي كشور در آينده نزديك ايفا كند.
مايلم اين مورد را قدري بيشتر بشكافم كه هم اهميت 
موضوع مشخص شود و هم پيشنهادي ضمني براي 
سياستمداران و احزاب و فعاالن سياسي باشد كه 
بدانند اگر آغوشي به روي فناوري هاي اطالعاتي و 
ارتباطي نگشايند، بطور كامل از صفحه سياسي و 
اجتماعي كشور در دهه پيش رو حذف خواهند شد 
و در واقع به فناوري خواهند باخت و نه به رقباي خود!

مكانيسم استحقاق سنجي، يكي از انواع روش هاي 
داده كاوي است. داده كاوي هم عبارتست از كشف 
الگوهاي پنهان از داده هاي موجود. به عبارت ديگر 
در استحقاق سنجي توسط تحليل داده ها و با استفاده 
از متن كاوي قانوني و داده كاوي و هوش مصنوعي 
مي توان بطور مثال خدم��ات و يا حقوقي كه افراد 
جامعه بر اس��اس متن قانون از آنه��ا برخوردارند، 
كشف و با اتصال به هويت يكتاي ديجيتال افراد به 
آنها اعالم و براي آنان فعال س��ازي كرد. حال تصور 
كنيد كه رقيب انتخاباتي ش��ما به اس��تفاده از اين 
ابزار مجهز باش��د. مي توان به راحتي نتيجه گرفت 
كه مي تواند برنامه هاي انتخاباتي اش را براس��اس 
اطالعات دقيقا واقعي و در واقع خرده اطالعات و با 
دقت بسيار، تعريف كند. همچنين مي تواند با كمك 
اتصال به هويت ديجيتال افراد UID، پيام رسان ها 
و ش��بكه هاي اجتماعي افراد مستقيمًا وعده هاي 
مطابق با مختصات اطالعات��ي افراد به صورت يك 
به يك را اعالم كند )و ش��عارها و توئيت هايش را بر 
اين اساس تنظيم كند( . تا همينجا هم دارنده اين 
امكان داده كاوانه بسيار از رقيب خود جلوتر خواهد 
بود چراكه دس��ت كم حقوق افراد را از ميان سطور 
طوالني و پيچيده قوانين كش��ف و به او اعالم كرده 
است، چه برس��د به اينكه قول فعال سازي و جاري 
شدن آن خدمات را به او بدهد و پيچيده نيست اگر 
بتوانيم پيش بيني كنيم كه افراد جامعه بالدرنگ به 
منبع: ايرنا او راي خواهند داد.  

انرژي و تمدن: يك تاريخچه انتشارات ام آي تي، ۲۰۱۷. »اسميل يكي از نويسندگان محبوب من و اين كتاب شاهكار اوست. او در اين اثر نشان مي دهد كه نياز ما به 
انرژي چگونه تاريخ بشر را شكل داده است: از دوران آسياب هايي حيواني گرفته تا تالش امروزي بشر براي دستيابي به انرژي  تجديدپذير«

ساخت دنياي مدرن: مواد و ماديت زدايي انتشارات وايلي، ۲۰۱۳.  »اگر كسي سعي دارد به شما بگويد مواد كمتري مصرف مي كنيم، اين كتاب را برايش بفرستيد. 
اسميل در اين كتاب با شكاكيت هميشگي و عالقه اش به داده ها نشان مي دهد كه چگونه توانايي ما در ساخت اشيا با مواد كمتر – مثاًل ساخت قوطي هاي نوشيدني 
با آلومينيوم كمتر– باعث ارزان ترشدن آنها مي شود و درنتيجه ما را به توليد بيشتر ترغيب مي كند. اكنون ما بيش از هر زمان ديگري ماده مصرف مي كنيم« برداشت 
زيست كره انتشارات ام آي تي، ۲۰۱۳. »]اسميل[ در اين كتاب تا جايي كه مي تواند با تصويري روشن و اعداد و ارقام نشان مي دهد كه انسان ها چگونه زيست كره را 

دگرگون كرده اند... اگر به تأثيري كه بر اين سياره مي گذاريم اهميت مي دهيد، اين كتاب داستاني انتقادي براي گفتن دارد«. 

نظربيلگيتس،بنيانگذارشركتمايكروسافت،دربارهكتابهايواكالواسميل
برش

ژئوپليتيك فرهنگي و تاثير مشخص آن بر نظام جهاني
مريم وريج كاظمي| پژوهشگر مسائل ژئوپليتيك|

 اولين بار مفه��وم ژئوكالچر يا ژئوپليتي��ك فرهنگي در 
س��ال۱۹8۴ مي��الدي توس��ط اقتص��اددان امريكايي 
ايمانوئل والراشتاين در تشريح نظام جهاني مطرح شد. او 
نئوماركسيستي بود كه اعتقاد داشت از قرن ۱۶ به بعد نظام 
جهاني سيطره خود را برجهان افكنده كه مركزي دارد كه 
محل توليد يا تكثر ثروت است و پيراموني دارد كه محل 
تامين نيازها و مواد اوليه است و اين نظريه بعدها تحت عنوان 
ژئوپليتيك بر قدرت فرهنگي عنوان شد. والراشتاين اعتقاد 
داشت اين نظام يك ويژگي فرهنگي دارد يعني فرهنگ 
خ��ود را هم به جهان انتقال مي دهد كه به آن ژئوپليتيك 
فرهنگي مي گويند. حال اگر ديدگاه والراش��تاين را مورد 
بررسي قرار دهيم چهارچوبي خواهد داشت كه شامل مدل 
سه گانه قدرت يعني برخورد رقابت و همكاري مي شود كه 
اين هر سه با هم حركت مي كند و در جوامع سنتي بيشتر 
حالت برخورد جوامع مدرن و صنعتي )رقابت( و در جوامع 
فرامدرن )ديجيتالي( همكاري ديده مي ش��ود. در مدل 
برخورد از تك گوئي در مدل رقابت از گفت وگو و در مدل 
همكاري از همگوئي يا گفتمان اس��تفاده مي شود. با اين 
حال ژئوكالچر بر اساس صنايع فرهنگي استوار است كه بر 

اساس نظريه مركز-پيرامون والراشتاين كه اعتقاد داشت 
همانطور كه مواد خام و نيروي انساني و.. از پيرامون به مركز 
مي رود فرهنگ ها هم از مركز ساخته و پرداخته شده و به 
درون جوامع پيرام��ون مي روند. يعني كاالي فرهنگي از 
طرق پيام هاي فرهنگي در صنايع فرهنگي ساخته و منتشر 
مي شود. در اينجا منظور از صنايع فرهنگي يعني كاالهاي 
فرهنگي مثل موسيقي، سينما، روزنامه ها و خبرگزاري ها، 
كتاب رمان و اينترنت و.. كه از مراكز پيشرفته )مدرن( به 
سوي پيرامون )در حال توسعه( مي رود و پيام هاي فرهنگي 

را به آنها انتقال مي دهد.
كاركردهاي ژئوكالچر را ميتوان به شرايط زير دسته بندي 

كرد از جمله: 
 پوشش فراگير: يعني اين توليدات فرهنگي در سطح و حجم 
گسترده سراسر كره زمين را دربرگرفته است هيچ حادثه اي 
و هيچ خبري در جاي خود متوقف نشده و به سرعت همه 

از آن مطلع مي شوند.
 فرامكاني: اين توليدات فرهنگي منحصر به مكان خاصي 

نيست و به تمام مكان ها منتقل مي شود.
چند حس��ي: تمام احساسات انس��ان را تحريك مي كند 
)بينايي شنوايي مثال با ديدن و شنيدن راديو و تلويزيون( 

 انبوه: در مقي��اس جهاني و ميلياردي پخش مي ش��وند. 
 واقعي بودن: اخبار توس��ط افراد درك مي ش��ود و حسي 

واقعي بودن دارد.
عناصر فهم: تمام مردم در هر سطحي فكري پيام ها را درك 

مي كنند.
فرازماني: مثل فيلمي كه مربوط به زمان ما نيست يا گذشته يا 
آينده را براي ما به تصوير مي كشند و زمان و مكان را از طريق 
سيستم اطالعاتي طي مي كنند. در ارتباط با كاركردهاي 
ژئوكالچر بد نيست نظر مك لوهان كه در ۱۹۶8 واژه دهكده 
جهاني را به كار برد را بدانيم. مك لوهان مي گفت آنچنان 
ارتباط جهاني در هم تنيده شده كه ارتباط رودررو بود و همه 
از كوچك ترين حادثه اطالع پيدا مي كنند و همه از روستا تا 

شهر باخبر مي شوند.
اصول نظام ژئوكالچر عبارتند از: 

۱- پيام ها جذاب باش��ند يا مخاطبين بيش��تري را تحت 
پوشش قرار دهند، پس پيام هايي كه جذاب نيستند مخاطب 
ندارند مثال سعي مي كند در بهترين يا نمايش هاي شفاف 
و ديجيتالي پيام هاي زيبا را انتقال دهد، پيام آنها انساني، 
عاطفي، عشقي است يا در نقطه مقابل خشونت هاي مذهبي 

بزرگ جلوه مي دهند تا فرهنگ ما مورد نفرت باشد.

۲-عقالني باشند: يعني اين پيام ها فرهنگي با منطق انسان 
سازگار باشد كه از ديد غربي ها خرافه گويي، معجزه و.. كه 
در كشورهاي سنتي و اس��المي وجود دراد واقعي نبوده و 

معني ندارد.
۳-كاربردي باشد: پيام هاي كه كاربردي نباشد مخاطب 

كمتري دارد.
۴-پيام هاي ما بايد با ابزارهاي تكنولوژيكي كه در اختيار دارند 

مخاطبين بيشتري را جذب كنند.
با اين تفاسير به نظر مي رسد دورنمايي آينده نظام ژئوكالچر 
جهاني با توجه به روندي كه در پيش است تمام جهان تحت 
سيطره يك الگوي فرهنگي در مي آيد كه الگو هم بر اساس 
بخشش و دوستي استوار نيست بلكه طبق نظر والراشتاين 
بيشتر سود منابع درآمدي و فروش كاالهاي فرهنگي مدنظر 
است و سودي كه از اين طريق به دست مي آيد خيلي بيشتر 
از سودي است كه از فروش كاالهاي مصرفي ديگر به دست 

مي آيد، پس به نظر ميرسد كه: 
۱-فرهنگ ها پويا هستند و همواره در حال تغيير و تحولند 
و هيچ فرهنگي ثابت و پايدار نيس��ت )در واقع فرهنگ ها 
فرآيندهاي ارگانيكي هستند نه مثل يك عكس كليشه  اي( .

۲-شالوده فرهنگ ها بر پايه نواحي جغرافياي كره زمين 
استوارند.

۳-فرهنگ ها همواره در حال تعامل با يكديگرند.

۴-فرهنگ ها تابع اصل تنوع و تكثر عالم هستند.

 در نتيجه پديده هاي كه ما امروزه مي بينيم ممكن است 
واقعي باشند اما حقيقتي نيستند. گرچه با توجه به شرايط و 
ويژگي فرهنگ ها به نظر مي رسد فرهنگ غربي استيال پيدا 
مي كند، اما در واقع حقايق ديگري در پس اين واقعيات نهفته 
است كه شامل چهار نكته باالست و همين باعث مي شود 
اس��ير واقعيت هاي كنوني نشويم و به حقايقي برسيم كه 
فرهنگ ها پويا و روز به روز كامل تر مي شوند و همچنين چون 
فرهنگ از Cultiration )كاشتن( گرفته شده پس بازتابي 
از زندگي يكجانشيني انسان در مكان است. پس فرهنگ ما 
تاروپودي از مكان جغرافيايي ما است و با فرهنگ هاي ديگر 
نواحي جغرافيايي متفاوت خواهد بود. ديگر اينكه فرهنگ ها 
مستقل از هم عمل نمي كنند بلكه با هم داد و ستد دارند. مثل 
برخورد فرهنگ عرب ها يا مغول ها با ايراني ها كه يكسري 
امور را به ما منتقل كردند و اموري را هم از ما اقتباس نمودند. 
نكته آخر اينكه هويت فرهنگ ها استنباطي همه جانبه دارند 
)مثل دانش بشر نگرش انساني به طبيعت و ديگر انسان ها 
و..( و باعث ارتقاي فرهنگي ما مي شود اما اگر فقط به مظاهر 
خاصي از فرهنگ توجه كنيم به انحطاط فرهنگي مي رسيم 
پس در آينده همه فرهنگ ها در اموري جهانشمول مي شوند 
)مثل صلح دوستي، حفاظت از محيط زيست، عدالت خواهي 
و..( و برخي خرده فرهنگ هاي خاص نواحي جغرافيايي هنوز 

وجود خواهند داشت.
مركز  بين المللي مطالعات  صلح 



گزارش 9 پرونده

»تعادل«تصوير20سالهصنعتحملونقلكشوررابررسيميكند

پشت پرده اقبال به حمل و نقل جاده اي كاال
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

 گزارش وضعيت حمل و نقل كشور طي سال هاي 
1375 تا 1396 كه توسط اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش�اورزي تهران منتشرشده است، 
نشان مي دهد، بيشترين رشد طي اين 20 سال، 
مربوط به حمل و نق�ل دريايي و كمترين آن به 
حمل و نقل هوايي اختصاص دارد. در اين ميان، 
اگرچه حم�ل و نقل جاده اي هم�واره باالترين 
س�هم را در جابه جايي كاال ب�ه خود اختصاص 
مي ده�د اما در اين گزارش، رش�د اين حوزه از 

حمل و نقل فقط 5.2 درصد بوده است.
درحالي كه رشد ساالنه مودهاي مختلف حمل و 
نقل كاال در كشور طي 20 سال )75 تا 96( رشد 
قابل قبولي نداشته است، اما براساس گزارش 
منتشرشده از سوي اتاق بازرگاني تهران، ارزش 
افزوده بخش حمل و نقل از سال 1390 تا 1397 
روند صعودي داشته و در سال 1397 به حدود 
162 هزار ميليارد تومان رسيده است و در سال 
1397، بيش از 90 درص�د از ارزش افزوده اين 
بخش مربوط به حمل و نقل جاده اي بوده است.

اگرچه داليل مختلفي براي پايين بودن رش�د 
حمل و نقل كاال در هركدام از حوزه هاي حمل و 
نقلي وجود دارد، اما مشكل اصلي در تمام اين 
مودهاي حمل و نقل، نبود برنامه ريزي مناسب 
براي بهره گيري از فرصت هاي استثنايي ايران 

در ترانزيت كاال است.
ضمن اينك�ه در حوزه ج�اده اي، وجود قوانين 
دس�ت و پاگير گمركي، باالب�ودن هزينه هاي 
خريد و نگه�داري كاميون در كش�ور  موجب 
ش�ده كه اين بخش با وجود پوش�ش دادن 90 
درصد از حجم جابه جايي كاال در كشور نتواند 
رشد چنداني را طي سال هاي اخير كسب كند. 
حوزه ريلي هم با مشكالتي اعم از نبود بهره وري 
مناسب خطوط، نبود بالك بندي در شبكه ريلي 
و همچنين توسعه خطوط كم تقاضا مواجه است، 
اين عوامل منجر ش�ده كه بخ�ش ريلي نتواند 
س�هم 30 درصدي مربوط ب�ه جابه جايي بار را 

براساس چشم انداز 1404 به دست آورد.
اما عواملي كه كم بودن رشد حمل و نقل هوايي 
بار را موجب ش�ده اند، از نبود ناوگان مناس�ب 
شروع مي شوند تا بي توجهي به ايجاد سيستمي 
منظم ب�راي جابه جاي�ي كاال؛ در حوزه بندري 
هم نبود نگاه تس�هيل گر به تج�ارت، قوانين و 
مقررات دست و پاگير و عدم استفاده از موقعيت 
استراتژيك ايران دراين حوزه، رشد پايين اين 
حوزه را در جابه جايي كاال به همراه داشته است.

احداثخطوطريليكمتقاضا
محمد حسن رضاييان، كارشناس ارشد حوزه حمل 
ونقل ريلي درباره پايين بودن رشد اين حوزه طي 20 
سال گذشته به »تعادل« مي گويد: در سال 75، سهم 
ريل نسبت به ديگر مودهاي حمل و نقل كاال بيشتر و 

در حدود 17 تا 18 درصد بوده است. 
رضاييان اضافه مي كند: با گذشت زمان، حجم كاالي 
جابه جا شده در كشور افزايش يافت اما سهم راه آهن 
تغييري نكرد، براساس آمار اتاق بازرگاني هم اگرچه 
حمل و نقل ريلي در عملكرد، 3.5 درصد رشد داشته 
است اما در سهم اين بخش از كل حمل و نقل كشور 
شاهد كاهش )از 17 درصد به 12 درصد( هستيم چون 
مجموع حمل و نقل كاال در كشور افزايش يافته است.
او ادامه مي دهد: دليل اينكه چرا حجم خطوط ريلي 
طي مدت 20 س��اله )96-75( 2 تا 3 هزار كيلومتر 
رشد كرده اما عملكرد آن بهبود نيافته، اين است كه 
خطوط ريلي متصل شده به شبكه ريلي، باري ندارند 
و تقريبا فاقد تقاضاي باري هستند مثل راه آهن تهران-

همدان، تهران-كرمانشاه.
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه ريلي، اين خطوط نه 
بار دارند و نه مسافر درحالي كه قرار بوده در هر دو اين 
بخش ها، عملكرد مثبتي داشته باشد البته مسووالن 
حوزه ريلي اعالم مي كنند كه پايين بودن حجم بار و 
مسافر جابه جا ش��ده در اين خطوط در شبكه نبودن 

آن است.
رضاييان اظهار مي كند: احداث خطوط ريلي كم تقاضا 
در شرايطي اس��ت كه اگر برخي مراكز بار به خطوط 
ريلي متصل شوند شاهد آمدن بار به شبكه و افزايش 

حجم حمل و نقل ريلي كاال باشيم.
او ادامه مي دهد: رويكرد مس��ووالن به توس��عه ريل، 
بيش��تر از آنكه اقتصادي و اجتماعي باشد، سياسي 
است؛ خطوطي كه در س��ال هاي اخير افتتاح شدند 

مانند قزوين-رشت، نه بار دارند و نه مسافر.

پايينبودنبهرهوريخطوطريلي
اين كارشناس ارش��د حوزه ريلي، دليل عدم افزايش 
جابه جايي ريل��ي بار را در عملك��رد ضعيف راه آهن 
مي دان��د و مي گويد: حمل ريلي ب��ار، جذابيت خود 
را براي صاحبان كاال از دس��ت داده اس��ت كه علت 
آن هم دش��واري جابه جايي ريلي بار و افزايش عدم 
قطعيت هاي زماني اس��ت، از سوي ديگر سيستم راه 
آهن به دلي��ل بهره وري پايين، ب��ا تنفس مصنوعي 

زنده است.
رضاييان اضافه مي كند: واگني كه مي تواند در هر ماه 
5 تا 6 بار حمل بار داشته باشد و درآمد مناسبي كسب 

كند، ماهي يك تا دوبار در مسير جابه جا مي شود.
او با انتقاد از تالش ها براي افزايش سهم ريل از درآمد 
حاصل ش��ده از فروش گازوييل و نفت بيان مي كند: 
اين درحالي است كه مسووالن حوزه ريلي مي توانند 
با بهره گيري از درآمده��اي موجود، حجم كاالهاي 
جابه جا شده توس��ط ريل را افزايش دهند و عملكرد 

خود را بهبود دهند به دنبال كس��ب درآمد از طريق 
فروش نفت هس��تند. به گفته اين كارش��ناس ارشد 
حوزه ريلي، نظام بهره وري شبكه ريلي پايين است و 
در برخي محورها مانند محور هاي معدني مركز كشور 
و بندرعباس، با وجود بار، همواره فول ظرفيت است 
و باعملكرد ناچيزي اعالم مي شودكه ظرفيت خط پر 

شده چون بهره وري خط كم است.
رضاييان اضافه مي كند: چون سيستم هاي بهره وري 
خطوط ريلي در كشور، پايين است، بخش بزرگي از بار 

توسط حمل و نقل جاده اي جابه جا مي شود.
او با اش��اره به اينكه مش��كل اول حمل و نقل ريلي، 
توسعه خطوط نيست، مي گويد: غالب بارجابه جا شده 
در كشور در مس��يرهاي كنوني كشور انجام مي شود 
و بقيه پروژه هاي تعريف ش��ده به اندازه شبكه فعلي 
تقاضاي بار ندارد. اين كارش��ناس ارشد حوزه ريلي 
اظهار مي كند: مش��كل اصلي در به��ره وري خطوط 
اس��ت. اين درحالي اس��ت كه با هزينه هاي ناچيزي 
مي توان به��ره وري را افزايش داد اما عزمي براي حل 
اين مشكل وجود ندارد و بارهاي ريلي چندين روز در 
پايانه معطل مي ماند تا تخليه و بارگيري انجام شود و به 
سير خود ادامه دهند. رضاييان بيان مي كند: سرعت 
سير قطارهاي باري در كشور، بين 10 تا 11 كيلومتر 
در ساعت است و صاحبان بار اگر كاالي خود را با پاي 

پياده جابه جا كنند، سريع تر مي رسد.

راهكارهايافزايشسهمحوزهريلي
اين كارش��ناس ارش��د حوزه ريلي با اش��اره به اينكه 
راهكارهاي الزم براي بهبود سهم ريل و همچنين رشد 
كاالهاي جابه جا شده چيست، مي گويد: اين راهكارها 
بايد بر حل مشكل بهره وري شبكه ريلي متمركز شود، 
در حال حاضر از واگن هاي موجود به درستي استفاده 

نمي شود اما مسووالن به دنبال افزايش واگن هستند.
رضاييان اظهار مي كند: بايد گلوگاه هاي بهره وري از 
جمله ايستگاه هاي تشكيالتي را كه پايانه هاي تخليه 
و بارگيري كاال محس��وب مي شوند شناسايي كنند، 
به عنوان نمون��ه واگن ها چندين روز معطل تخليه و 

بارگيري مي شوند و اين زمان بايد كاهش يابد.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د حوزه ريل��ي، نبود 
بالك بندي در ش��بكه ريلي كش��ور اس��ت و چون 
موقعيت يابي براي قطارها وجود ندارد، براي كاهش 
خطر تصادف، وقت��ي يك قطار از يك ايس��تگاه به 
سمت ايس��تگاه بعد حركت مي كند، كل اين فاصله 
بس��ته مي ش��ود تا قطار به ايس��تگاه بعدي برسد و 
سپس ايستگاه را باز كنند تا مبادا در فاصله 40 تا 50 

كيلومتر دو قطار به يكديگر برخورد كنند.
او ادام��ه مي دهد: در كش��ورهاي ديگ��ر بالك هاي 
مجازي با فاصله 4 ت��ا 5 كيلومتر ايجاد كرده اند و به 
محض اينكه قطاري 4 تا 5 كيلومتر از ايستگاه فاصله 
گرفت، قطار بعدي فرستاده مي شود و از اين طريق 

از خط بهتر استفاده شود.
رضايي��ان بيان مي كن��د: البته اين روش در مس��ير 
تهران-مشهد مورد استفاده قرار گرفت اما سيستم 
بهره گي��ري ش��ده غيراس��تاندارد بود و متاس��فانه 
ش��اهد برخورد دو قطار و جان باختن تعداد زيادي 
از هموطنانمان بوديم و اما بع��د ازاين حادثه، بحث 
بالك بندي مجازي به فراموشي سپرده شد، اگرچه 
سيستم استفاده ش��ده در خط ريلي تهران-مشهد 
هم بهره وري خاصي نداش��ت چون سيستم موجود 

استاندارد نبود.

3مشكلاصليحملونقلبندري
آنوش رهام، كارشناس ارشد حوزه بندري با اشاره به 
اينكه نتوانسته ايم از ظرفيت هاي كشور در اين حوزه به 
درستي استفاده كنيم، درباره رشد 5.2 درصدي حوزه 
بندري طي بازه زماني سال هاي 75تا 96 به »تعادل«، 
مي گويد: با بهره گيري درست از پتانسيل هاي موجود 
مي توانس��تيم 2 تا 3 برابر حجم كنوني، حمل و نقل 

كاال داشته باشيم. 
رهام اظهار مي كند: يكي از مش��كالت عالوه بر عدم 
استفاده از موقعيت جغرافيايي كشور كه كاهش حجم 
صادرات، واردات و ترانزيت كاال را در حوزه حمل و نقل 
بندري به همراه داشته، مقررات و قوانين سختگيرانه 
است، عاملي كه موجب شده نتوانيم از امكانات موجود 
در اين حوزه به درس��تي اس��تفاده كنيم و به تبع آن 

نتوانيم درآمد خوبي هم كسب كنيم. 
او ادامه مي دهد: ديگر مش��كلي كه برسرراه ترانزيت 
كاال وجود دارد، نبود نگاه مناسب براي تسهيل تجارت 
و ترانزيت اس��ت، اگر در سال هاي گذشته بر موضوع 
تسهيل تجارت كار مي كرديم و موانع غيرتعرفه اي را 
رفع مي كرديم و وارد زنجيره تأمين جهاني مي شديم 
يا حداقل به عنوان يكي از حلقه هاي كارآمد در آسيا، 
آسياي ميانه و شمال آفريقا، مي توانستيم مهم ترين 

حلقه ترانزيت بين اين كشورها باشيم.
به گفته ره��ام، در ايران نوع نگاه حكمراني در بخش 
بازرگاني و تجارت خارج��ي باالترين عدم تحرك را 
ايجاد مي كن��د، در حالي كه در بخش لجس��تيك و 
ترانزيت، درآمد در تحرك و از گردش كاال به دس��ت 

مي آيد.
اين كارشناس ارشد حوزه بندري اضافه مي كند: در 
كشورهاي توس��عه يافته بيشترين سطح اشتغال در 
بخش خدمات است اما بخش حمل و نقل و ترانزيت 
به دليل نگاه هاي سلبي به عنوان مزيت رقابتي و حتي 

نسبي، نتوانسته كارايي الزم را داشته باشد.

معطلماندنپتانسيلهايبندري
رهام با اشاره به عدم بهره گيري درست از فرصت هاي 
اي��ران در بخش بن��دري مي گوي��د: پايي��ن بودن 
درآمدهاي كشور از ترانزيت بندري در شرايطي است 
كه ايران از جمله كشورهايي است كه از نظر موقعيت 
ژئواكونوميكي و جغرافيايي در محل تالقي دو كريدور 

اصلي شمال-جنوب و شرق-غرب قرار دارد.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه بندري، اضافه مي كند: 
ايران از ش��مال ب��ه درياي خزر و كش��ورهاي حوزه 
سي آي اس )CIS( و حتي كشورهاي اروپايي مرتبط 
اس��ت، از جنوب هم به آب هاي گ��رم و خليج فارس 
دسترسي دارد و يك بازار 800 ميليون نفري هم در 

16 كشورهمسايه دارد.
او ادامه مي دهد: يك نمونه موفق براي كسب درآمد 
از پتانس��يل هاي حوزه بندري، شهر دوبي در امارات 
است اين شهر درآمد نفتي ندارد اما از طريق ترانزيت 
درآمد خوبي كس��ب مي كند، بي��ش از 95 درصد از 
صادرات دوبي، توليد اين كشور نيست و ساخته شده 

در كشورهاي ديگر است.
به گفته اين كارشناس ارش��د حوزه بندري، با وجود 
نمونه هايي مانند دوبي، در ايران با وجود آنكه از لحاظ 
موقعيت جغرافيايي بيش��ترين پتانس��يل را داريم و 
بندري مث��ل چابهار ظرفيت تبديل ش��دن به هاب 
لجس��تيكي را در منطقه دارد ام��ا از اين مزيت ها به 

درستي استفاده نكرده ايم.

رهام بيان مي كند: از س��وي ديگر، دسترسي ويژه به 
منابع نفت و گاز مي تواند مزيت هاي نسبي را به سمت 
مزيت هاي رقابتي پيش ببرد، يكي از اين مزيت هاي 
رقابتي در ترانزيت است و اگر ترانزيت به شكل واقعي 
در كشور ايجاد مي شد به دليل وجود امنيت در حوزه 
بندري كشور مي توانستيم برابر با درآمدهاي نفتي، 

در حمل و نقل كاال درآمد داشته باشيم.
اين كارشناس ارش��د حوزه بندري تصريح مي كند: 
زماني كه كريدورهاي ترانزيت فعال ش��ود و كاالي 
بين المللي و عبوري در كش��ور وجود داش��ته باشد 
تحريم ها اثرگذاري خود را از دس��ت مي دهند، چون 
در خالل كاالي ترانزيتي، كاالهاي مورد نياز و اوليه 

هم به دست بنگاه هاي توليدي مي رسد.

راههاييبرايبهبودرشدحملونقلدريايي
رهام با اشاره به مشكالت موجود در حوزه حمل و نقل 
بندري، مي گويد: به دليل ايستايي در تجارت كشور، 
عدم اس��تفاده از مزيت هاي جغرافيايي و لجستيكي 
كشور، وجود قوانين و مقررات سختگيرانه موجب شده 
كه حمل و نقل بندري كاال در حال از بين رفتن است 
و كش��ورهايي مانند سي اي اس، پاكستان و عراق در 
حال خارج كردن بازار ترانزيتي از دست ايران هستند.

اين كارشناس ارشد حوزه بندري ادامه مي دهد: دولت 
بايد نگاهي فراملي به موضوع بنادر كشور داشته باشد 
تا بخش دريايي و بندري كشور بخش مهمي از مشكل 

اشتغال كشور را حل كند.
او اظهار مي كند: واقعيت اين است كه درحال حاضر 
بيشترين حجم بيكاري مربوط به استان هايي است 
كه نزدي��ك مرزهاي دريايي كش��ور قراردارند چون 
نتوانس��ته ايم اقتصاد بندري را به درس��تي هدايت 
نمي كنيم و با نگاه نادرست، فرآيند ترانزيت را درجاده 
قفل كرديم. رهام تصريح مي كن��د: با اجراي قوانين 
بازدارنده در امورگمركي، امكان س��رمايه گذاري بر 
ترانزي��ت و لجس��تيك را از بين برده اي��م و با حضور 
بخش عمومي غيردولتي به عنوان رقيب انحصارگرا، 
در بخش خدمات ترانزيت،  دس��ت بخش خصوصي 

را بسته ايم.
اين كارشناس ارشد حوزه بندري بيان مي كند: اين 
عوامل موجب شده هم فضا براي پيشرفت گرفته شود 
و ه��م تحرك را از حمل و نقل كاال گرفته ش��ود، اين 
درحالي است كه حمل ونقل بندري پشتيبان صنايع 
ترانزي��ت و حمل و نقل داخلي و همچنين ترانزيت و 

تجارت است.

قوانيندستوپاگيرگمركي
عليرضا پاس��بان، فعال حمل و نقل ج��اده  اي درباره 
مش��كالت كنون��ي حمل و نق��ل كاال ب��ه »تعادل« 
مي گويد:  ش��رايط نامناس��ب گمركي در مرز ايران 
موجب ش��ده كه هم هزينه حمل كاال افزايش يابد و 

همزمان صادرات و واردات طوالني شود.
پاسبان مي افزايد: كنترل هاي سخت در بخش گمرك 
باعث ش��ده راننده براي دريافت برگه ترخيص بار و 
س��پس ش��روع بارگيري و ترانزيت حدود يك هفته 

منتظر بماند.
او ادامه مي دهد: مانع تراشي براي حمل و نقل جاده اي 
در ايران در شرايطي انجام مي شود كه در كشورهاي 
همسايه از جمله تركيه و آذربايجان،  سخت گيري هاي 
چنداني اعمال نمي ش��ود و صاحبان كاال مسيرهاي 

ديگر را به ايران ترجيح مي دهند.

 اين فع��ال حوزه حمل و نقل جاده اي اضافه مي كند: 
عالوه بر قوانين س��ختگيرانه، قيمت كاميون هم در 
ايران باال اس��ت و كاميوني كه در كشورهاي همجوار 
بين 150 تا 200 ميليون تومان به فروش مي رسد، در 

ايران 4 تا 5 برابر به فروش مي رسد.

نبودسيستممنظمبرايجابهجاييهوايي
داوود ربيعي، كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي درباره 
پايين بودن ميزان رش��د حمل و نقل هوايي طي 20 
سال 75 تا 96 به »تعادل« مي گويد: اركان حمل و نقل 
هوايي به سه بخش مسافر، كارگو و پست دسته بندي 
مي شود. ربيعي مي افزايد: بخش حمل و نقل كاال به 
دو بخش تقسيم مي شود، بخش اول مربوط به كارگو و 
محصوالتي است كه از طريق هواپيما جابه جا مي شود 

و بخش دوم هم به مرسوالت پستي اختصاص دارد.
او ادامه مي دهد: رش��د 2 درص��دي در حجم كاالي 
جابه جا شده طي 20 ساله گذشته مربوط به افزايش 
نياز كش��ور به واردات و صادرات بوده است. به گفته 
اين كارش��ناس ارشد حوزه هوايي، سيستم منظمي 
براي حمل ونقل و ترانزيت بار به صورت هوايي نداريم 
و هيچ شركت خصوصي بطور مستقل به جابه جايي 
كاال نمي پردازد. ربيعي اظهار مي كند: ايرالين هايي 
كه عالوه بر بخش مس��افر دربخش باري هم فعاليت 
مي كنند، ماهان، ايران اير و ... هستند، اگرچه آسمان 
هم پيش از اي��ن در بخش كارگو فعال ب��ود.  او بيان 
مي كند: همچنين سپاه هم در بخش كارگو فعاليت 
مي كند و از هواپيماهاي ايلوشين براي جابه جايي بار 
اس��تفاده مي كند. مثال در سال گذشته بخش اعظم 
واردات گوشت در كشور توسط همين ايلوشين ها و 

بخش كارگو ايرالين ها انجام شد.
ربيع��ي تصريح مي كند: در كش��ور برنام��ه اي براي 
جابه جايي كاال به صورت سيستماتيك وجود ندارد 
و از هواپيماهاي باري بيشتر در بحران ها مانند سيل، 

زلزله و ... استفاده مي شود.

ضرورتهمكاريتجاردركارگو
اين كارشناس ارشد حوزه هوايي با اشاره به وضعيت 
بهتر س��اير مودهاي حمل و نق��ل درجابه جايي كاال 
مي گويد: دربخش ترانزيت جاده اي، ريلي و بندري به 
صورت علمي تر پيش رفته ايم، اما علت كم رنگ بودن 
كارگو در كش��ور، اين است كه در بخش مسافر، سود 
تضمين شده و به دليل عدم اس��تفاده از جابه جايي 
هواي��ي كاال دراي��ران، كس��ب س��ود در اين بخش 

درهاله اي از ابهام است.
او اضافه مي كند: دربين سرمايه گذاران در ايران، نگاه 
سرمايه اي به بخش كارگو وجود ندارد، بخش بزرگي 
از ايرالين ه��اي خصوصي كش��ور را س��رمايه داران 
تش��كيل داده اند اما چرا اين سرمايه گذاران به دنبال 
سرمايه گذاري در بخش باري نيس��تند، آيا اين نياز 
احساس نمي شود؟ ربيعي تصريح مي كند: راهكار اين 
است كه تجار و سرمايه گذاران اتاق بازرگاني مثل ساير 
سرمايه گذاراني كه وارد حوزه جابه جايي مسافر شدند 
اينها وارد كارگو داري شوند چون بسياري از فعاالن 
صنعتي و كشاورزي كه دراتاق بازرگاني حضور دارند، 

محصوالتي براي جابه جايي كاال دارند.
او ادامه مي دهد: شرايط الزم براي بهبود سهم كارگو 
در كشور وجود دارد، بسياري از فرودگاه هاي كشور 
مي توانند به عنوان فرودگاه پايه در اين زمينه استفاده 
ش��وند، فرودگاه هايي كه مجوز بندر خشك دارند در 
اين زمره قرار مي گيرند به عنوان نمونه فرودگاه يزد، 
فرودگاه مناطق آزاد و .... اين كارش��ناس ارشد حوزه 
هوايي، با اشاره به بودن فضاي داخلي براي جابه جايي 
بار مي گويد: ايران مي تواند در قالب هاب اند اسپوك، 
فعاليت كند يعني بارها را با تناژ پايين، از اقصي نقاط 
دنيا جمع آوري كند و از فرودگاه هاب به ساير كشورها 

منتقل كند.

سودآوريحملونقلهوايي
ربيع��ي با اش��اره به  به  صرف��ه ب��ودن جابه جايي بار 
توسط هواپيما اضافه مي كند: بسياري از محصوالت 
كشاورزي ايران، ازجمله گل، توت فرنگي، كلم و ... زود 
فاسد مي شوند، بايد براي جابه جايي اين محصوالت 
از هواپيما استفاده كرد اما در مقابل بعضي محصوالت 
از جمله س��يب زميني و... ديرتر فاس��د مي ش��وند و 
در محدوده زماني يك ماه مي توانند به كش��ورهاي 
اوكراين، روس��يه و ... صادر شوند. او ادامه مي دهد: با 
توجه به ارزآوري صادرات كاال به صورت هوايي، سود 
خوبي نصيب س��رمايه گذاران در اين بخش مي شود 
ضمن اينكه دولت تسهيالت خوبي را براي حمل و نقل 
هوايي كاال در نظرگرفته است كه يكي از اين امتيازها، 
پايين تر بودن قيمت سوخت براي هواپيماهاي كارگو 

نسبت به هواپيماهاي مسافري است.

نبودهواپيماهايكوچكدركارگو
اين كارشناس ارش��د حوزه هوايي درباره مشكالت 
مربوط به بخش حمل و نقل هوايي كاال اظهار مي كند: 
يكي از اين مش��كالت كمبود ن��اوگان در اين بخش 
اس��ت، هواپيماهاي كارگو در ايران پهن پيكر است و 
براي استفاده از اين هواپيما، صادركننده يا بايد هزينه 
كل پرواز را بپردازد يا اينكه در انتظار پرشدن هواپيما 
توس��ط ديگرصادركنندگان بماند كه در اين صورت 

مزيت سرعت از بين مي رود.
ربيع��ي ادامه مي ده��د: بهتر اس��ت، از هواپيماهاي 
كوچك تر استفاده شود تا قيمت مصرف كننده روي 

هر كيلو كاال كاهش يابد.
او بيان مي كند: در حال حاضر هواپيماهاي كارگو در 
كشور بزرگ هستند و همين موضوع موجب شده كه 
اين بخش نتواند چندان مورد استقبال صادركنندگان 

قرار بگيرد.
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مزاياومعايب
مودهايحملونقلكاال

صاحبان كاال براي حمل كاالي خود بايد نسبت 
به انتخاب يكي از روش هاي حمل ونقل از جمله 
بندري، هوايي، ريلي و جاده اي براساس4 فاكتور 
هزينه، زمان حمل، ارزش مالي كاال و وزن و حجم 
كاال اقدام كنند. اگر صاحب كاال زمان برايش مهم 
اس��ت حمل و نقل هوايي بهترين گزينه است، 
اما اگر پايين بودن هزينه حمل و نقل براي او در 
اولويت باشد بايد از روش ريلي يا بندري استفاده 
كند. با توجه به ضرورت انتخاب ش��يوه درست 
حمل و نقل از سوي صاحبان كاال، به مزيت ها و 

معايب 4 شيوه حمل و نقل مي پردازيم.

  حملونقلدريايي
ارزان تري��ن روش حمل و نق��ل از طريق بنادر و 
كشتي اس��ت اما اين روش، زماني مناسب است 
كه صاحبان كاال عجله اي براي دريافت بار نداشته 
باش��ند زيرا زمان حمل از طريق دريا در مقايسه 
با ساير روش ها بسيار زمان بر است، حمل ونقل 
دريايي براي حمل بارهايي كه به صورت عمده و 

فله جابه جا مي شوند بسيار مناسب است.
 كاالهايي از قبيل محصوالت كشاورزي )مانند 
گندم، س��ويا، ذرت، كنجد و غيره( سنگ آهن، 
محص��والت مايع، مانن��د نفت خ��ام و بنزين و 
همچنين كاالهايي كه ابع��اد و اندازه نامتعارف 
دارند؛ مانند ماشين آالت صنعتي و موتوري كه 

مي توان آنها را هم از طريق دريا حمل كرد.
  اين ش��يوه حمل و نقل مناس��ب براي طيف 

گسترده اي از محصوالت با ماهيت هاي مختلف
  جابه جايي بار در حجم زياد 

  مناسب ترين روش براي حفظ محيط زيست
  داش��تن صرفه اقتصادي، حمل و نقل دريايي 

به صرفه ترين روش حمل كاال است
  پوشش گسترده در سراس��ر دنيا، تقريبا از راه 

دريا به كليه نقاط جهان مي توان بار ارسال كرد
  وجود شركت هاي حمل و نقل دريايي متعدد 
كه موجب ايجاد بازاري رقابتي مي ش��وند و اين 
روش را به گزينه مناس��بي ب��راي صاحبان كاال 

تبديل كرده اند.

  حملونقلهوايي
پيش بيني مي ش��ود در آينده و با افزايش توليد 
ناخالص داخلي كش��ورها در جهان، تقاضا براي 
كاالهاي ارزشمند افزايش پيدا كند و در اين ميان 
حمل و نقل هوايي يكي از مناسب ترين روش هاي 

جابه جايي براي كاالهاي ارزشمند است. 
البته حمل و نقل هوايي معايب خاص خود را هم 
دارد مانن��د هزينه باالي حمل و نقل به دليل نياز 
به سرعت و گران قيمت بودن سوخت، اين روش 
محدوديت هايي هم در اندازه و وزن كاال دارد ضمن 
اينكه برخي مقررات مشخص مي كنند كه چه چيز 
مي تواند يا نمي تواند از طريق هواپيما حمل شود.

مزاياي اين روش عبارتند از:
  حمل و نقل سريع

  جابه جايي كمتر بار
  زمان حمل و رسيدن بار تا حد بسيار زيادي قابل 

پيش بيني و برنامه ريزي است
  امنيت كاال در اين روش بسيار باال است

  حملونقلجادهاي
حمل و نقل جاده اي يكي از رايج ترين روش هاي 
حمل و نقل است كه بطور گسترده در قاره هايي 
مانند اروپا، آفريقا، امريكاي شمالي و تا حد زيادي 

در آسيا استفاده مي شود.
مزاياي حمل زميني عبارت است از: 

  مناسب بودن هزينه حمل
  سرعت در برنامه ريزي زمانبندي حمل و نقل

  حمل مس��تقيم از درب كارخانه تا درب انبار 
مشتري

  انعطاف پذيري در خدمات
  صرفه جويي در هزينه هاي بس��ته بندي كاال 

نسبت به ساير روش هاي حمل
  پيگيري لحظه اي موقعيت كاال از طريق تماس 

با راننده
 البته حمل جاده اي با محدوديت هايي هم همراه 
اس��ت. از جمله محدوديت فضاي بار به حجم و 
اندازه اي مشخص، تاثير پذيري اين روش حمل از 
شرايط آب و هوايي جاده اي و ترافيك، الزام وجود 

راه هاي دسترسي جاده اي.

  حملونقلريلي
ايمني در حمل و نقل ريلي نسبت به ساير وسايل 
نقليه بيشتر است و معمواًل فراواني حوادث ريلي 
پايين اما ش��دت اثر آن در ص��ورت بروز چنين 

حوادثي از نظر هزينه و اعتبار بسيار باال است.
حمل و نقل ريلي نه تنه��ا در ايران بلكه در همه 
جاي دنيا از دو منظ��ر حمل ونقل حايز اهميت 
است: يكي از منظر پاك بودن اين وسيله چون از 
بين انواع ديگر وسايل حمل ونقل پاك ترين نوع 
حمل ونقل محسوب مي شود و در منظر بعدي، 

ايمن بودن اين شيوه حمل و نقل.
مزيت هاي اين روش عبارتند از: 

  كاه��ش قاب��ل مالحظ��ه در مص��رف انرژي 
)گازوييل( 

  ايمني فوق العاده باال و تلطيف محيط زيس��ت 
ازنظر مصرف سوخت فسيلي كمتر

  پايين بودن هزينه جابه جايي كاال 

  با توجه به ارزآوري صادرات كاال به صورت هوايي، سود خوبي نصيب سرمايه گذاران در اين بخش مي شود ضمن اينكه دولت تسهيالت خوبي را 
براي حمل و نقل هوايي كاال در نظرگرفته است كه يكي از اين امتيازها، پايين تر بودن قيمت سوخت براي هواپيماهاي كارگو نسبت به هواپيماهاي 

مسافري است.
  به دليل ايستايي در تجارت كشور، عدم استفاده از مزيت هاي جغرافيايي و لجستيكي كشور، وجود قوانين و مقررات سختگيرانه موجب شده 
كه حمل و نقل بندري كاال در حال از بين رفتن است و كشورهايي مانند سي آي اس، پاكستان و عراق در حال خارج كردن بازار ترانزيتي از دست 

ايران هستند.
   حمل ريلي بار، جذابيت خود را براي صاحبان كاال از دس�ت داده است كه علت آن هم دشواري جابه جايي ريلي بار و افزايش عدم قطعيت هاي 
زماني است، از سوي ديگر سيستم راه آهن به دليل بهره وري پايين، با تنفس مصنوعي زنده است. واگني كه مي تواند در هر ماه 5 تا 6 بار حمل بار 

داشته باشد و درآمد مناسبي كسب كند، ماهي يك تا دوبار در مسير جابه جا مي شود
  ش�رايط نامناسب گمركي در مرز ايران موجب شده كه هم هزينه حمل كاال افزايش يابد و همزمان صادرات و واردات طوالني شود. كنترل هاي 
سخت در بخش گمرك باعث شده راننده براي دريافت برگه ترخيص بار و سپس شروع بارگيري و ترانزيت حدود يك هفته منتظر بماند. مانع تراشي 
براي حمل و نقل جاده اي در ايران در شرايطي انجام مي شود كه در كشورهاي همسايه از جمله تركيه و آذربايجان،  سخت گيري هاي چنداني اعمال 

نمي شود و صاحبان كاال مسيرهاي ديگر را به ايران ترجيح مي دهند

برش
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ضرورتاستفادهاز»هاست«براينگهدارياطالعاتوبسايتهاوشركتها

بهترين راه نگهداري ديتا چيست؟
گروه دانش و فن|

مباحث امنيتي مرب��وط به نگهداش��ت اطالعات در 
وب سايت ها و ش��ركت ها، اين روزها يكي از مهم ترين 
دغدغه ها به ش��مار م��ي رود. صاحبان وب س��ايت ها 
و ش��ركت ها مي خواهن��د بدانن��د مناس��ب ترين و 
كم هزينه ترين مح��ل براي نگهداري اطالعاتش��ان 
كجاست و اينكه آيا الزم است هر وب سايت يا شركت 
س��روري ش��خصي را خريداري كند ي��ا مي تواند از 
شركت هاي ارايه دهنده خدمات استفاده كند. مسلما 
براي اينك��ه كاربران دسترس��ي مس��تمري به يك 
وب سايت داشته باشند، اطالعات وب سايت بايد روي 
سرورهايي مشخص، ذخيره س��ازي شود. اينجاست 
كه نقش هاس��تينگ يا ميزباني وب ب��ه ميان مي آيد. 
خدمات هاست به يك حس��اب كاربري با مشخصات 
و حجم فضاي ديسك مش��خص در يك سرور امن و 
مطمئن روي ش��بكه اينترنت در مراك��ز داده در دنيا 
گفته مي ش��ود كه مي توان در اين حس��اب كاربري 
سرويس هاي مختلفي از ميزباني وب سايت تا ايميل 
دريافت كرد. هاستينگ به عنوان اصلي ترين خدمت، 
وب سايت را به صورت مستمر در دسترس قرار مي دهد 

و همچنين امنيت اين دسترسي را فراهم مي كند. 
خدمات ميزباني سرور، امكاني كارآمد براي هر يك از 
شركت ها، سازمان ها و نهادهايي است كه مايل به در 
اختيار داشتن فضايي ايمن و استاندارد براي نگه داري 

سرورهاي خود هستند. 
اين خدمات شامل اختصاص بخشي از فضاي مركز داده  
به سازمان هاست تا بسته به نياز يك يا چندين سرور 
اختصاصي خود را در آن نگهداري كنند. استفاده از اين 
سرويس راهكاري موثر و مناسب است كه به دارندگان 
سرورها امكان مي دهد، با صرف كم ترين زمان و هزينه 

داراي يك مركز داده اختصاصي شوند. 
همچنين محلي براي ميزباني سرور مشترك در مركز 
داده موجود است كه شرايط استاندارد نگهداري يك 
س��رور نظير برق بي وقفه، اينترنت پهناي باند وسيع، 
سيستم هاي خنك كننده و تامين دماي استاندارد و 
امنيت فيزيكي سرور مشترك در آن رعايت شده است.

بنابراين شما براي حضور در فضاي مجازي وب عالوه 
بر طراحي س��ايت نياز به خريد سرويس »هاست« از 
ش��ركت هاي ميزبان داريد. »هاست« وب سايت روي 
سرورها در مراكز داده يا همان ديتاسنترها نگهداري 

مي ش��ود. در گزارش ديجياتو به اين موضوع پرداخته 
شده كه شركت هاي خدمات هاستينگ چگونه فعاليت 
مي كنند و به چه صورت هايي مي توان از خدمات آنها 
استفاده كرد. اين شركت ها در واقع بخشي از سرورهاي 
خود را با مبلغ و مدت زماني مشخص، به مشتريان اجاره 
مي دهند. براي مثال وب س��ايت شما بايد ۲۴ ساعته 
در دس��ترس باشد اما آيا سيستم شخصي شما امكان 
ميزباني و نگهداري از اطالعات وب سايت را دارد؟ البته 
كه سيستم هاي شخصي ممكن است به صورت مستمر 
روشن و به اينترنت متصل نباشند؛ همچنين پهناي باند 
و امنيت پايين در اين نوع سيستم ها، وب سايت شما 
را در معرض خطر قرار مي دهد. بنابراين شركت هاي 
ارايه دهنده خدمات هاستينگ، با استفاده از اينترنت 
نامح��دود، ترافيك و امنيت باال اطالعات وب س��ايت 
را ذخيره و امكان دسترس��ي به آنه��ا را به صورت ۲۴ 

 ساعته براي ش��ما و بازديدكنندگان فراهم مي كنند. 
نكته مهم ديگ��ر ويژگي هاي يك هاس��ت قدرتمند 
است. سرورها به عنوان محل ذخيره سازي و ميزباني 
از اطالعات وب س��ايت، بايد از چند ويژگي برجس��ته 
برخوردار باشند. نخستين ويژگي مهمي كه بايد به آن 
اش��اره كرد، امنيت باالي يك هاست است. سرورهاي 
ميزبان وب سايت چه به صورت س��رور مجازي و چه 
به عنوان سرورهايي كه در ديتاسنترها قابل دسترس 

هستند، بايد از امنيت بااليي برخوردار باشند.
تمامي اطالعات يك وب س��ايت در سرورهاي ميزبان 
يا هاست ذخيره س��ازي مي شوند و بر اين اساس است 
كه ش��ركت هاي ارايه دهنده خدم��ات ميزباني بايد 
امنيت هاس��ت را تضمي��ن كنند. از طرفي س��رعت 
دسترس��ي به اطالعات يك وب سايت تا حد زيادي به 

ويژگي هاي هاست وابسته است. 

همچنين حجم ديس��ك و ميزان انتق��ال داده اي كه 
شركت ارايه دهنده هاست در اختيار شما قرار مي دهد، 
كاركرد وب سايت شما را تحت تاثير قرار  خواهد داد. در 
واقع اگر وب سايت شما با توجه به حجم بازديد كاربران 
به ترافيك بااليي در هاست نيازمند است، بايد در انتخاب 

نوع سرور خود، دقت بيشتري به خرج دهيد.

  انواع سرويس هاي مركز داده
س��رويس هاي مرك��زداده مختلفي وج��ود دارد كه 
هر كدام ويژگ��ي خاصي دارند. س��رويس هم مكاني 
)Colocation( اساسي ترين و مقرون به صرفه ترين 
س��رويس ارايه ش��ده در هر هاس��تينگ، مرب��وط به 
سرور اش��تراكي مي ش��ود. در واقع س��رور اشتراكي 
محدوديت هاي��ي در حج��م ديس��ك و ترافيك دارد 
و منابع RAM و CPU س��رور به صورت اش��تراكي 

بين وب س��ايت هايي مشخص به اش��تراك گذاشته 
مي شوند. اگر وب سايت شما به تازگي راه اندازي شده و 
تعداد بازديدهاي وب سايت شما هنوز محدود و پايين 
اس��ت، پيشنهاد مي ش��ود به صورت موقت از اين نوع 
سرور براي هاستينگ اس��تفاده كنيد. استانداردهاي 
زيرس��اختي ديتاس��نتر در اين نوع خدمات ميزباني 
نيز مهم اس��ت و نبايد هنگام انتخاب هاستينگ، اين 

ويژگي ها را فراموش كرد.
سرور اختصاصي )Dedicated( از ديگر سرويس هاي 
موجود اس��ت كه وب س��ايت هاي پربازديد با حجم 
اطالعات باال كه ويژگي سرعت براي آنها حياتي است 

بايد از اين سرورهاي اختصاصي بهره مند شوند. 
در س��رور اختصاصي، همانطور كه از نامش پيداست، 
بخشي از سرورهاي يك ديتاسنتر به صورت اختصاصي 
به ميزباني از اطالعات و نرم افزارهاي مورد نياز وب سايت 
شما اختصاص پيدا مي كند. س��رعت و حجم انتقال 
داده در اين نوع هاستينگ به مراتب باالتر از سرورهاي 

اشتراكي است.
 در اي��ن نوع خدم��ات ميزبان��ي، عالوه ب��ر امكانات 
زيرساختي ديتاسنتر، س��رور ميزبان وب سايت شما 
بايد پاس��خگوي نيازهاي پرتع��داد بازديدكنندگان 
باش��د وCPU، RAM و HDD باال از جمله ويژگي و 

مزيت هاي سرور اختصاصي است.
س��رور مجازي اختصاصي )VPS( امكاني اس��ت كه 
بين ميزباني اشتراكي و س��رور اختصاصي قرار دارد. 
س��رور مجازي اختصاص��ي از طري��ق نرم افزارهاي 
مجازي سازي، هاس��ت مج��ازي را به ص��ورت ويژه و 
اختصاصي در خدمت وب سايت شما قرار مي دهد. در 
واقع شما در سرور مجازي اختصاصي هزينه پايين تري 
نسبت به سرور اختصاصي موجود در رك هاي ديتاسنتر 
پرداخت مي كنيد ولي امكانات ش��ما نزديك به سرور 

اختصاصي موجود در ديتاسنتر است.
نكت��ه جال��ب در تمامي اين م��وارد، اهمي��ت باالي 
ويژگي هاي زيرساختي ديتاسنتر مركز ارايه خدمات 
ميزباني است. حجم ديسك و محدوديت ترافيك در 
انتق��ال داده ها نيز ديگر ويژگي اس��ت كه بايد هنگام 
استفاده از خدمات ميزباني به آن توجه داشته باشيد. با 
توجه به ضرورت استفاده از يك هاست براي وب سايت، 
پيشنهاد مي ش��ود كه هاس��تينگ خود را با توجه به 

ويژگي هاي موردنياز وب سايت خود انتخاب كنيد.

اپل به كاربران آيفون ۵ براي آخرين بار هشدار داده كه 
در صورت عدم دريافت آپديت هاي جديد، سيس��تم 
عامل گوشي آنها از كار افتاده و از دسترس خارج خواهد 
ش��د. به گزارش ايس��نا، اپل به عنوان توسعه دهنده 
گوشي هاي هوشمند آيفون، بعد از انتشار نسخه هاي 
به روزرساني سيستم عامل آي اواس، از تمامي كاربرانش 
تقاضا مي كند كه هر چه سريع تر آپديت نسخه جديد 
را دريافت و دانلود كنند تا با مشكالت مختلفي همچون 
هجوم بدافزار و برخي ديگر از آسيب پذيري هاي امنيتي، 

نرم افزاري و سخت افزاري مواجه نشوند.
ح��اال به تازگي اپ��ل خطاب به كاربران گوش��ي هاي 
آيفون ۵ اعالم كرده اس��ت كه در صورت عدم دريافت 
به روزرس��اني جديد iOS، گوش��ي آنها از كار خواهد 
افتاد و ديگر كاربران قادر نخواهند بود از آن اس��تفاده 
كنند. بر اساس گزارش وب س��ايتthe verge، اپل 
يكي از معدود ش��ركت هاي توليدكنن��ده موبايل در 

جهان به ش��مار مي رود كه بعد از گذشت هفت سال 
از انتش��ار و عرضه رس��مي آيف��ون ۵، همچنان براي 
سيستم عامل گوشي هاي خود آپديت ارايه مي كند و 
از كاربرانش مي خواهد به منظور حفظ امنيت و بهبود 
قابليت هاي گوشي آن را دريافت، دانلود و نصب كنند. 
آخرين و جديدترين نسخه سازگاري كه اين كاربران 
 بايد براي گوش��ي خود دانلود و دريافت كنند، نسخه

 iOS ۱۰.۳.۴ است.

آيفون۵راآپديتكنيد
محدوديت هاي اينستاگرام براي عكس هاي گرافيكي 
پست ش��ده توس��ط كاربران همچنان گسترش پيدا 
مي كند. به گزارش ديجياتو، مرگ نوجواني به نام مالي 
راسل كه در سال ۲۰۱7 با ديدن عكس هاي گرافيكي 
مرتبط با خودكشي در اينستاگرام و پينترست جان 
خ��ودش را گرفته بود باعث ش��ده تا اينس��تاگرام بر 
محدوديت هاي پست هاي ارس��الي كاربران بيفزايد. 
اين ممنوعيت ها عالوه بر عكس ها، ش��امل محتواي 
تصويري همچون كارتون ها و ميم ها )meme( هم 

مي شود. 
در پستي كه بالگ اينس��تاگرام در اين رابطه منتشر 
كرده آمده اس��ت: »ما از اين پس اجازه نمي دهيم تا 
محتواي تصويري ساختگي از اعمال مرتبط با صدمه 
زدن به خود يا خودكشي در اينستاگرام منتشر شوند. 
اين مساله عالوه بر تصاوير، شامل طراحي ها، ميم ها و 
يا محتواي گرافيكي برگرفته از فيلم ها و كميك ها نيز 

مي ش��ود. عالوه بر اين تصاوير گرافيكي كه به صورت 
مستقيم به خودكشي نمي پردازند اما روش ها يا ابزار 
مرتبط با آن را شامل مي شوند حذف خواهيم كرد.« 
اين شبكه اجتماعي همچنين اعالم كرد اكانت هايي كه 
محتواي مرتبط با خودكشي و صدمه به خود را منتشر 
مي كنند در بخش اكسپلور و جست وجو نمايش داده 
نخواهند شد. پيشتر اينستاگرام اعالم كرده بود براي 
مبارزه با محتوايي كه صدمه به خود را ترويج مي كنند 

عكس ه��اي مرتبط را با اس��تفاده از فيلترهايي محو 
مي كند. در حال حاضر فيلتر اينستاگرام براي پنهان 
كردن محتواي مذكور روي 8۳۴ هزار پس��ت اعمال 
شده و بر اساس اعالم آنها، اين پلتفرم موفق شده 77 
درصد از پست هاي نامناسب را پيش از گزارش شدن 

توسط كاربران شناسايي كند.
بر اس��اس گزارش س��ازمان جهاني سالمت، ساليانه 
نزديك ب��ه 8۰۰ هزار نفر به علت خودكش��ي از دنيا 
مي روند و خودكشي دومين عامل اصلي مرگ جوانان 
در رده سني ۱۵ تا ۲9 سال به شمار مي رود. در امريكا 
هم اوضاع نامناس��ب اس��ت و در دهه گذش��ته آمار 
خودكش��ي جوانان ۵6 درصد افزايش داش��ته است. 
متخصصان بر اين باورند كه ش��بكه هاي اجتماعي با 
پايش درست و محدود كردن فعاليت اكانت هايي كه 
تفكر صدمه به خود يا خودكش��ي را ترويج مي كنند، 

مي توانند از شدت گرفتن اين موج جلوگيري كنند.

اينستاگراممحتوايمربوطبهخودكشيرامحدودكرد

گزارشي جديد نشان مي دهد احتماال انگليس از برخي 
تجهيزات هوآوي در ش��بكه5G خود استفاده خواهد 
كرد. به گزارش مهر به نقل از انگجت، طبق گزارش��ي 
جديد انگليس باالخره پس از چندماه مذاكره و گمانه 
زني از تجهيزات هوآوي در ش��بكه اينترنت 5G خود 
اس��تفاده مي كند. به گفته يكي از منابع آگاه »بوريس 
جانسون« نخست وزير انگليس قصد دارد اجازه استفاده 
برخي از تجهيزات هوآوي در سرويس5G اين كشور را 
صادر كند. البته هنوز جزئيات اين امر مشخص نيست 
اما گزارش هاي پيش��ين حاكي از آن است كه احتماال 
اس��تفاده از تجهيزات ه��وآوي در م��واردي كه خطر 
دسترسي چين به اطالعات وجود دارد، محدود خواهد 
ش��د. گزارش هاي اوليه نيز حاك��ي از آن بود كه چهار 
كرير مخابراتي بزرگ انگليس در شبكه هاي 5G خود 
از تجهيزات هوآوي استفاده مي كنند. اين شركت ها از 
نگراني ها درباره خطر استفاده از تجهيزات اين شركت 

چيني آگاه هس��تند. اما آنها با كمك تجهيزات هوآوي 
مي توانند شبكه هايي ايجاد كنند كه احتمال فروپاشي در 
آنها كمتر است. از سوي ديگر آنها با استفاده از تجهيزات 
هوآوي سعي دارند شركت هاي اريكسون و نوكيا را وادار 
كنند قيمت هاي خدم��ات و تجهيزات خود را بكاهند. 
چنين خبري در صورت صحت به ايجاد اختالف ميان 
امريكا و انگليس منجر مي شود. زيرا امريكا به هم پيمانان 
خود هشدار داده از تجهيزات5G هوآوي استفاده نكنند.

استفادهانگليسازتجهيزات5Gهوآوي
صدها نفر از كارمندان شركت فيس بوك با امضاي يك 
نامه سرگشاده خطاب به بنيانگذار اين شركت، خواستار 
ايجاد تغيير در قوانين مربوط به تبليغ سياسي در پلتفرم 
اين شبكه اجتماعي شدند كه به سياستمداران اجازه 
مي دهد تا ب��ا مصونيت تمام دروغ پ��ردازي كنند. به 
گزارش ايرنا به نقل از بيزينس اينسايدر، بيش از ۲۵۰ 
نفر از كاركنان فيس ب��وك به امضاي يك نامه داخلي 
اقدام كرده اند كه از مقامات ارشد فيس بوك مي خواهد 
تا رويه و موضع خود را در مورد تبليغات سياسي تغيير 
دهند. اين اواخر سياست هاي فيس بوك در اين باره به 
آتشي سياسي بدل شده كه اين شركت را محاصره كرده 
است. به استناد رونوشتي از اين نامه كه به دست روزنامه 
نيويورك تايمز رسيده، در بخشي از متن آن آمده است: 
»آزادي بيان و بيان خريداري شده يك چيز نيستند و 
با هم تفاوت دارند. اطالعات نادرس��ت همه ما را تحت 
تاثير قرار مي دهد، سياست هاي كنوني ما در خصوص 

اعتبارسنجي افرادي كه در ُپست هاي سياسي قرار دارند 
يا آن دسته از سياس��تمداراني كه نامزد تصدي گري 
اين ُپست ها هس��تند، تهديدي براي آن چيزي است 
كه فيس بوك نماد آن است. ما قويا به اين سياست به 
ترتيبي كه هست، انتقاد داريم. چنين سياستي از صداها 
حفاظت نمي كند بلكه در عوض به سياستمداران اجازه 
مي دهد تا از پلتفرم ما براي هدف ق��رار دادن افرادي 
كه معتقدند محتوا و مضامين به اش��تراك گذاش��ته 

شده توسط چهره هاي سياسي موثق و قابل اعتمادند، 
استفاده ابزاري كنند.« فيس بوك در ماه اكتبر تصميم 
گرفت تا تبليغات سياستمداران را از قوانين گسترده و 
جامع اين شبكه اجتماعي كه دروغ پردازي و فريبكاري 
را در تبليغات ممنوع مي كند، معاف كند. اين اقدام در 
واقع يك چراغ س��بز ب��راي دروغ پردازي هاي عمدي 
سياستمداران در پلتفرم تبليغاتي فيس بوك بود، بدون 
اينكه با تنبيه يا مجازاتي روبه رو ش��وند. اين تصميم 
مناقشات بسياري را به همراه داشته است و نمايندگان 
دموكرات آمريكا هشدار مي دهند كه چنين تصميمي 
مي تواند بر انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ در 
آمريكا اثر بگذارد. اين در حالي است كه مارك زاكربرگ 
بنيان گذار فيس بوك با بهانه حمايت از آزادي بيان از 
اين موضع گيري دفاع مي كن��د. هرچند ظاهرا همه 
كارمندان اين مدير ۳۴ س��اله با وي در اين باره اتفاق 

نظر ندارند.

انتقادكارمندانفيسبوكازسياستهاياينشركت

فيس بوك به تازگي موفق شد كه از نخستين ابزار خود براي 
كنترل و نظارت بر سالمت كاربران رونمايي كند. به گزارش 
ايس��نا به نقل از انگجت، با گذش��ت چند ماه از زماني كه 
فيس��بوك ابزار اهداي خون خود را در دس��ترس تعداد 
بيشتري از مردم امريكا قرار داده، يك ابزار ديجيتالي جديد 
راه اندازي كرده كه مبتني بر سالمت افراد است و »سالمتي 
پيشگيرانه« نام گرفته اس��ت. اين ابزار ديجيتال با هدف 
ترغيب كاربران براي پيشگيري از بيماري است. فيس بوك 
گفته كه كاربران مي توانند از اين ابزار در اپليكيشن موبايل 
خود اس��تفاده كنند تا دريابند اين ابزار با توجه به سن و 
جنسيت آنها چه توصيه هاي پزشكي  را ارايه داده است. از 
ميان اين توصيه ها مي توان به كنترل قند خون، كلسترول 
يا انجام ماموگرافي اش��اره كرد. البته توصيه هاي مذكور 
با همكاري سازمان هاي سالمتي امريكا صادر مي شوند.  
هم اكنون اين ابزار جديد روي آزمايش هايي تمركز دارد 
كه با بيماري هاي قلبي و سرطان مرتبط هستند؛ زيرا اين 

دو بيماري مهم ترين داليل مرگ ومير در امريكا به حساب 
مي آيند. همچنين آنفلوآنزا به دليل فراگير بودن در سطح 
ميليوني، از بيماري هايي است كه در اين ابزار مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت. كاربران قادر خواهند بود براي انجام 
چكاپ خود يك حال��ت يادآوري هم فع��ال كنند يا در 
صورت انجام، آن را عالمت گذاري كنند. فيس بوك گفته 
آزمايش هايي كه اين ابزار پيشنهاد مي دهد، تحت پوشش 

بيمه قرار دارند و رايگان هستند.

رونماييازابزارفيسبوكبرايكنترلسالمتي
موتور جس��ت وجوي گوگل در بزرگ ترين به روزرساني 
س��ال هاي اخير خود، با درك بهتر زب��ان مكالمه، نتايج 
دقيق تري را ارايه خواهد ك��رد. به گزارش زوميت، موتور 
جس��ت وجوي گوگل در حال به روزرساني است و با ارايه 
نتايجي بهتر در اختيار كاربران ق��رار خواهد گرفت. اين 
پيش��رفت به گوگل كمك مي كند تا زبان مكالمه را بهتر 
درك كن��د و عباراتي نظير »For« يا »to« كه بطور قابل 
توجهي معناي جمله را تغيير مي دهند، متوجه شود. در 
گذشته گوگل براي ارايه نتايج، فقط به كلمات كليدي توجه 
مي كرد اما با اين به روزرساني، تمامي كلمات يك جست وجو 
را درك خواهد كرد. درواقع از اين پس گوگل با درك بهتر 
جزييات در يك جست وجو، نتايج بهتري ارايه خواهد كرد 
و خبري از نتايج نادرست نخواهد بود. در گذشته گوگل در 
زمينه رمزگشايي معناي كامل جمالت محاوره اي چندان 
موفق نبود؛ درنتيجه نمي توانست نتايج دقيقي را براساس 
جست وجوها ارايه دهد. براي درك بهتر موتور جست وجوي 

گوگل، اين شركت از تكنيك تازه اي بهره برده كه در آن، 
الگوريتم هاي شبكه عصبي قادر به فهم جزييات بيشتري 
از جمالت خواهند بود.   اين روش به الگوريتم هاي هوش 
مصنوعي اجازه مي دهد تا با تجزيه و تحليل چگونگي ارتباط 
كلمات در يك جمله با يكديگر، متن را دقيق تر تفسير كنند. 
درواق��ع اين پردازش جديد به درك كلمه به كلمه كمك 
خواهد كرد؛ درنتيجه نتايج دقيق تري ارايه خواهد ش��د 
و اين موضوع باعث باهوش تر ش��دن موتور جست وجوي 

گوگل خواهد شد. براي مثال در جست وجوي »كتاب هاي 
تمرين رياضي براي بزرگس��االن«، گوگل متوجه خواهد 
ش��د كه كلمه »بزرگسال« بسيار حياتي اس��ت و از ارايه 
نتايج جست وجوي مربوط به جوانان و نوجوانان يا حتي 
كودكان خودداري مي كند. در نهايت امكان ارتباط با موتور 
جست وجوي گوگل بطور طبيعي تري برقرار خواهد شد. 
اين پيشرفت فقط ۱۰ درصد از جست وجوي زبان انگليسي 
در اياالت متحده را تحت تأثير قرار مي دهد. با وجود اين، 
پاندو ناياك، مدير ارش��د بخش جست وجوي گوگل، آن 
را »بزرگ ترين جهش رو به جلو در پنج س��ال گذش��ته« 
براي محبوب ترين موتور جست وجوي جهان ناميد.  البته 
به گفته ناياك امكان اعمال اين پيشرفت در زبان هاي ديگر 
نيز وجود خواهد داش��ت و گوگل آزمايش هايي جزئي از 
جست وجوي پيش��رفته BERT براي زبان هاي كره اي، 
هندي و پرتغالي انجام داده و تاكنون شاهد پيشرفت هاي 

قابل توجهي بوده است.

موتورجستوجويگوگلباهوشميشود
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تهديدات سايبري امنيت 
شهروندان را تهديد مي كند

وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات با بيان اينكه 
تهديدات سايبري امروز امنيت شهروندان و طيف 
گسترده اي از خدمات مربوط به زندگي شهروندان 
را تهديد مي كند، گفت: »ايران به عنوان يكي از 
قربانيان حمالت سايبري، پوشش دفاعي خود در 
برابر اين حمالت را از طريق سامانه دژفا ارتقا داده 
است و توانسته ۳۳ ميليون حمله سايبري در يك 

سال گذشته را دفع كند.«
به گ��زارش وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
محمد جواد آذري جهرمي روز گذشته در مراسم 
افتتاحيه نمايشگاه شهر هوشمند قطر و كنفرانس 
امنيتي مونيخ با موضوع امنيت سايبري شركت 
ك��رد. اين دي��دار با حضور امي��ر تميم بن حمد 
آل ثاني امير قط��ر، محمدجواد ظري��ف -وزير 
امور خارجه كشورمان- يوسف بن علوي -وزير 
امور خارج��ه عمان- هاكوپ آرش��اكيان -وزير 
ارتباطات ارمنس��تان- و موسكوفس��كي -وزير 
ارتباطات بلغارستان- انجام شد. آذري جهرمي 
در اين مراس��م به رياست ولف ايشينگر -رييس 
كنفرانس امنيتي مونيخ-، يكجانبه گرايي و توسل 
به تحريم را تهديدي عليه امنيت بين المللي در 
عرصه سايبري دانست و استفاده از مكانيزم هاي 
چندجانبه گرايان��ه را راه حل مش��كالت امنيت 

سايبري در جهان توصيف كرد. 
او ضمن اعالم مش��اركت و حمايت ايران از روند 
مباحثات موسوم به »گروه باز« در مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد گفت: »ايران به نقش آفريني 
موثر خود در شكل دهي به ابتكارات بين المللي 
در اين عرصه ادام��ه مي دهد.«وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات همچنين در ديدار با عبدالل�ه 
بن ناصر بن خليفه آل ثاني نخست وزير قطر، ضمن 
ارايه گزارش��ي از روند مقابله ايران با تحريم هاي 
يك جانبه امريكا، گفت: »هرچند اين تحريم ها 
ش��رايط رش��د اقتصادي در ايران را موقتا كند 
ك��رده اما اقتصاد بخش ICT ب��ه ويژه در عرصه 
ش��ركت هاي نوآور و خالق با رشد چشمگيري 

روبرو بوده است.« 
آذري جهرم��ي همچنين با اش��اره به وضعيت 
موجود روابط تجاري ميان ايران و ش��ركت هاي 
قطري در حوزه تلكام و فناوري اطالعات، تصريح 
كرد: »سطح موجود روابط تجاري در اين بخش 
متناسب با فضاي دوستانه روابط دو كشور نيست 
و بايد بطور چش��مگيري ارتقا يابد.« وي با اشاره 
به فرصت برگزاري جام جهاني در قطر و آمادگي 
ش��ركت هاي ايراني، خواس��تار مش��اركت اين 
ش��ركت ها در برگزاري اين رويداد شد كه مورد 
استقبال نخست وزير قطر قرار گرفت و مقرر شد 
وزراي ارتباطات دو كشور جزييات اين همكاري 
را مورد بحث و بررس��ي ق��رار دهند. همچنين 
نخست وزير قطر با اعالم تمايل دولت قطر براي 
توسعه روابط با ايران در عرصه فناوري و نوآوري، 
حمايت كامل خود را از همكاري هاي روبه رشد 
وزارتخانه هاي ارتباطات دو كشور در اين زمينه 

اعالم كرد.

كالهبرداري با شگرد 
رجيستري گوشي

در يك��ي از جديدترين روش هاي فيش��ينگ، 
كالهبرداران با ترفند رجيس��تري كردن تلفن 
همراه مس��افري، افراد را به سايت ها و صفحات 
جعلي هدايت ك��رده و موجودي حس��اب آنها 
را به س��رقت مي برن��د. به گ��زارش ايس��نا، در 
كالهبرداري به شيوه فيشينگ از طريق اطالعات 
واردش��ده توس��ط كاربران در صفحات جعلي 
حس��اب هاي بانكي قربانيان خالي مي شود. به 
تازگي روش جديدي توس��ط كالهبرداران باب 
شده كه از اخبار رجيستري براي فريب كاربران 
اس��تفاده مي كنند. به همين دلي��ل پليس فتا 
از فيش��ينگ با ترفند رجيس��تري كردن تلفن 
همراه مسافري خبر داده و به افرادي كه اينگونه 
تلفن همراه ها را تهيه كرده اند، هش��دار داد كه 
مراقب اين گونه فيش��ينگ ها از طريق سايت ها 
و صفحات جعلي باش��ند، بدين ترتيب برخي از 
افراد پيامك هايي را دريافت كرده اند كه در متن 
آن قيد شده جهت رجيستري كردن تلفن همراه 
خود كه به صورت مسافري وارد كشور شده، بايد 
مبلغي را پرداخت كنند تا خدمات مخابراتي تلفن 

همراهشان قطع نشود. 
همچنين در پيامك مش��ابهي اعالم ش��ده كه 
به علت افزايش نرخ عوارض گمركي تعيين شده 
براي تلفن همراه و مش��موليت شناسه دستگاه 
تلفن همراه مورد استفاده، براي جلوگيري از قطع 
شدن آن، بايد مبلغ قيدشده را به عنوان اصالحيه 
عوارض گمركي جديد پرداخ��ت كنند. اين در 
حالي اس��ت كه در انتهاي متن ه��ر دو پيامك، 
يك لين��ك اينترنتي تعريف ش��ده و كاربران را 
جهت پرداخت سريع مبلغ به آن لينك هدايت 
مي كن��د، در صورتي ك��ه به  مح��ض بازكردن 
لينك، معمواًل صفحه اي جعلي مش��ابه سامانه 
اينترنتي سازمان هاي متولي قانوني نظير گمرك، 
روبروي كاربر گشوده مي شود كه در ادامه به يك 
درگاه پرداخت اينترنتي بانكي جعلي منتهي و 
اطالعات حساب افراد كپي يا فيشينگ خواهد 
شد. شهروندان در صورت مواجهه با سايت هاي 
مش��كوك به فيش��ينگ، ابتدا آدرس اينترنتي 
اين سايت را بررسي كنند كه با آدرس اينترنتي 
اعالم��ي از مراجع رس��مي مغايرت نداش��ته و 
درگاه هاي بانكي متصل به اين پايگاه ها با استفاده 
از پروتكل https و گواهينامه ssl امن شده باشند. 
همچنين مي توان جهت انجام عمليات اينترنتي 
بانكي و اقتصادي، از رمز دوم يك بار مصرف يا پويا 
)OTP( استفاده كرد تا در صورت كپي اطالعات 
توسط مجرمان سايبري، امكان برداشت و سرقت 

موجودي حساب ها از بين برود.
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چالش هاي پيش روي ايجاد پنجره واحد اقتصادي
در روزهاي ابتدايي هفته و در شرايطي كه اكثر ايرانيان 
مشغول سپري كردن تعطيالت آخر ماه صفر بودند؛ 
جلسه س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به رياست 
جهانگيري برگزار شد؛ جلس��ه اي كه هرچند بازتاب 
وسيعي در رس��انه ها و خبرگزاري ها پيدا نكرد، اما در 
جريان آن در خصوص يك��ي از مهم ترين موضوعات 

اقتصادي كشورمان تصميم گيري شد. 
جهانگيري در بخشي از اظهاراتش در اين جلسه بهبود 
فضاي كسب و كار را يكي از اولويت هاي دولت تدبير 
و اميد عنوان كرد و گفت: » پيگيري ها براي مقررات 
زدايي و بهبود محيط كس��ب و كار بايد به سمتي رود 
كه يك پنجره واح��د طراحي و م��ردم بتوانند همه 
فرايندهاي ايجاد كس��ب و كار را به آساني و از طريق 
اين پنجره واحد پيگيري كنند.«موضوعي كه از منظر 
كارشناسان يكي از حلقه هاي مفقوده زنجيره اي است 
كه تا ابعاد و زواي��اي گوناگون آن در فضاي اقتصادي 
محقق نش��ود؛ امكان بهبود شاخص هاي كسب و كار 
در فضاي اقتصاد كش��ورمان بيشتر به يك رويايي در 
دوردست شبيه اس��ت تا واقعيتي كه بتوان روي آن 

حساب ويژه اي باز كرد. 
پنج��ره واحد، مفهوم��ي جهاني به حس��اب مي آيد 
ك��ه ب��راي ارزيابي س��هولت فضاي كس��ب و كار در 
يك كش��ور نيز همواره مد نظر ق��رار مي گيرد. مركز 
تس��هيل تجارت س��ازمان ملل متحد پنجره واحدرا 
 اين گون��ه تعريف مي كن��د: »پنجره واح��د تجارت

)single window system( تس��هيالتي است 
كه به تاجران، س��رمايه گذاران، ش��ركت هاي دخيل 
در امر حمل و نقل و ترانزيت اين امكان را مي دهد كه 
اطالعات الزم را در قالب هاي اس��تاندارد به يك واحد 
ارايه و تمام مجوزها و م��واد قانوني مرتبط با فعاليت 
خويش را در همان نقطه دريافت كنند.« بنابراين يكي 
از رويكردهايي كه امروزه براي حل مشكالت مربوط 
به اشتغال و سرمايه گذاري در اكثر كشورهاي توسعه 
يافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته، طراحي 
و اجراي مدل پنجره واحد كسب و كار و تجارت است 
كه به موجب آن اطالعات و اسناد تنها يك بار و از طريق 

يك ورودي وارد و ثبت مي شود.
اين ام��ر مي تواند امكان دسترس��ي و رس��يدگي به 
اطالع��ات را افزايش داده و جري��ان اطالعات را ميان 
متقاضي��ان راه ان��دازي كس��ب و كار و كارآفرينان و 
سازمان ها و نهادهاي مرتبط تسريع و تسهيل كند و 
در كل منجر به هماهنگي بيشتر آنها و تبادل آسان تر 
داده هاي مورد نياز در سيستم هاي مرتبط با راه اندازي 
يك كسب و كار و كارآفريني شده و منافع بيشتري را 
براي هردو طرف به همراه داشته باشد. اما در شرايطي 
كه ايجاد پنجره واحد يكي از مهم ترين وعده هاي دولت 
تدبير و اميد در بدو به دس��ت گرفتن س��كان هدايت 
ساختار اجرايي كشور بود؛ پرسشي كه به ذهن خطور 
مي كند آن اس��ت كه با وجود اين ميزان اهميت چرا 
هنوز اركان اصلي پنجره واحد اقتصادي در فضاي كلي 
كسب و كار كشورمان تحقق پيدا نكرده است؟ با توجه 
به اهميت پرسش هاي مطرح شده سراغ ديدگاه هاي 
كارشناسان در اين زمينه رفتيم تا نوري به ابعاد پنهان 

بحث تابانده شود.

     تسهيل راه سرمايه گذاري 
يكي از اثرات مس��تقيم ايجاد پنجره واحد در فضاي 
كسب و كار، تسهيل فرآيند سرمايه گذاري در استان ها 
و بهبود ش��اخص هاي جذب س��رمايه است. به گفته 
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان 
كرمان، ايجاد پنجره واحد الكترونيكي راه حل تسريع 
و تس��هيل در فرايند اخذ مجوزهاي س��رمايه گذاري 
در قرن انفجار اطالعات و توس��عه ابزارهاي اطالعاتي 
است. سيدمهدي طبيب زاده با اشاره به رفع مشكالت 
پنجره واحد سرمايه گذاري استان كرمان گفت: براي 
رونق توليد عالوه بر اينكه بايد محدوديت هاي پنجره 

واحد فيزيكي رفع ش��ود بايد ع��ده اي همراه، مطلع، 
هماهنگ، با شناخت و اختيارات كافي و دانش روز براي 
رفع مشكالت س��رمايه گذاري گردهم جمع و پنجره 
واحد الكترونيكي مستقر شود زيرا از اين راه مي توان 
محدوديت هاي سرمايه گذاري اين استان را از بين برد.

اما اهميت ايجاد اين پنجره واحد در فضاي اقتصادي 
استان ها چيس��ت و چه اثري را بر شاخص هاي كالن 
اقتصادي ايجاد مي كند؟ طبيب زاده در پاسخ به اين 
پرسش مي گويد: با اجراي پنجره واحد الكترونيكي، 
زمان��ي كه فردي براي اخذ مج��وز اقدام مي كند بايد 
بتواند با ارايه درخواست، مدارك و پرداخت هزينه ها 
به درخواست خود از طريق يك نمايشگر، مجوزهاي 
الزم را دريافت كند. وي ادامه داد: براي اجرا بايد پنجره 
واحد الكترونيكي به يك پلتفرم، فرايند استعالمات، 
ارتباطات و لجس��تيك و بانك جامع اطالعاتي مجهز 
ش��ده باشد و س��رمايه گذار از يك درگاه الكترونيكي 
بتواند پاس��خ استعالمات و مجوزهاي خود را دريافت 
كند. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
كرمان عنوان ك��رد: تا زماني كه مش��كالت مقررات 
زدايي، قوانين دس��ت و پاگير، فق��دان آموزش هاي 
الزم، نداش��تن اختيارات و هراس هاي بي اس��اس از 
س��ازمان هاي نظارتي در بين دس��تگاه ها رفع نشود، 
پنجره الكترونيكي پاسخي روشن نمي دهد و نمي توان 
انتظار تحولي جدي در حوزه س��رمايه گذاري و رونق 
توليد استان كرمان داشته باشيم. طبيب زاده با بيان 
اينكه به طور مشخص چند پروژه زمانبر با هزينه باال را 
در فرايند اخذ مجوز بررسي كرديم، گفت: با انجام دادن 
اين بررسي ها در مورد كوتاه كردن مسير اخذ مجوزها 
در حوزه توليد و سرمايه گذاري تصميم گيري شد. وي 

تاكيد كرد: استاندار كرمان پنجره واحد فيزيكي را در 
زمان تصدي معاونت اقتصادي مطرح كرد كه بر اساس 
اين طرح مديران مجوز دهنده و سازمان هاي استعالم 
شونده در يك جاي مش��خص دور هم جمع شوند و 
پاسخ استعالمات در مورد پروژه هاي سرمايه گذاري 
را ظرف مدتي مشخص مي دهند و اين گونه مجوزها 

صادر مي شود.
رييس ات��اق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
كرمان گفت: پنجره واحد فيزيكي ايده مناسبي بود و 
اثرات خوبي داشت اما به چند دليل ممكن است كامل 
نباشد و بتوان آن را تكميل كرد. وي بيان كرد: قوانين 
و مقررات بايد تسهيل شود و صرف حضور فيزيكي در 
يك محل براي ايجاد فضاي كسب و كار بهتر كفايت 
نمي كند و در اين زمينه بايد ابت��دا مديران به دنبال 
تسهيل و تس��ريع در فرايند س��رمايه گذاري باشند 
و همچنين مدير ش��ركت كننده در نشس��ت پنجره 
واحد سرمايه گذاري اس��تان اختيارات الزم و تعامل 
و همكاري بين س��ازمان ها و دانش الزم وجود داشته 
باشد. طبيب زاده افزود: برخي از محدوديت ها به علت 
فقدان دانش مديران از قوانين و مقررات به وجود آمده 
لذا مديران بدون دانش كاف��ي براي صدور مجوزها و 
پاسخ اس��تعالمات احتياط و براي سرمايه گذار ايجاد 

محدوديت مي كنند.
وي ادامه داد: محدوديت هايي از جمله محيط زيست و 
منابع طبيعي در تمام كشورها وجود دارد اما كشورها با 
مجهز شدن به روش ها و دانش نوين، توسعه اقتصادي 
را در كنار حفظ محيط زيست و منابع طبيعي خود رقم 
زده اند. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
كرمان با بي��ان اينكه افزايش محدوديت ها آس��يب 

بيش��تري به ما وارد كرده است، اظهار داشت: با ايجاد 
محدوديت هاي بي جهت در حوزه س��رمايه گذاري، 
سرمايه گذار و منابع طبيعي خود را از دست داديم و در 
اين زمينه تفاوِت توجه و بي توجهي به منابع طبيعي به 
فاصله اندكي در كشورهاي همسايه مشاهده مي شود.

     بي تاثيري پنجره واحد سرمايه گذاري
پيش��ه مديركل امور اقتصادي و دارايي مازندران نيز 
يكي از چهره هايي اس��ت كه معتقد است نبود پنجره 
واحد تج��اري در نهايت فرآيند جذب س��رمايه هاي 
خارج��ي را نيز در كش��ور با مش��كل مواجه مي كند. 
موسي ابن قاسم مي گويد: كوچك ترين احساس ناامني 
اقتصادي موجب مي شود تا سرمايه گذار به جاي امن 

ديگري پناه ببرد.
نايب ريي��س س��رمايه گذاري خارج��ي مازن��دران، 
اي��ران را مطمئن ترين منطق��ه در خاورميانه جهت 
سرمايه گذاري با سود سرشار دانست و گفت: متأسفانه 
با تبليغ هاي گسترده تخريبي رسانه هاي غربي ريسك 
فضاي كسب و كار ايران باال نشان داده مي شود و طوري 
القا مي كنند كه سرمايه گذاري در اين كشور به ريسك 
باالي آن نمي ارزد در صورتي كه سرمايه گذار خارجي 
س��ودي كه در ايران منتفع مي ش��ود در هيچ يك از 
كشورهاي ديگر عايدش نمي شود. در اين ميان نبود 
برخي قوانين اقتصادي استاندارد مانند پنجره واحد 
تجاري باعث شده تا سياه نمايي دشمنان اثرات خود 
را داشته باش��د.  نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي 
مش��كل ديگر پيش روي س��رمايه گذاران خارجي را 
نبود يك پنج��ره واحد ارزيابي مي كن��د و مي گويد: 
متاس��فانه برخي قوانين داخلي ما موانعي را بر سر راه 

س��رمايه گذاران مي گذارد و موجب دلسردي آنان به 
ادامه فعاليت مي شود. ابن قاسم پيشه در ادامه افزود: 
بررس��ي هاي صورت گرفته نش��ان داد در حوزه هاي 
كش��اورزي، صنعت، معدن و تجارت و زيرساخت ها 
1700 مورد مجوز صادر شده كه با بهبود روش كاري، 
خودبه خود درصدي از اين مجوزها حذف مي ش��ود. 
مديركل امور اقتص��ادي و دارايي مازن��دران با بيان 
اينكه در قوانين باالدستي چون چشم انداز 20ساله و 
برنامه توسعه 5ساله، ايجاد پنجره واحد سرمايه گذاري 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت، اظهار كرد: به دليل نبود 
زيرساخت ها، پنجره واحد س��رمايه گذاري توفيقي 
نداشته و كمكي به سرمايه گذاري استان نكرده است. 
ابن قاسم پيشه گفت: در دستگاه هايي مثل سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، س��ازمان جهاد كشاورزي و 
اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
اس��تان پنجره واحد س��رمايه گذاري راه اندازي شد 
كه وظيف��ه آن حذف حضور فيزيكي س��رمايه گذار، 
پيگيري مج��ازي صدور مجوز و كاهش بروكراس��ي 
اداري ب��ه حداقل زمان ممكن ب��ود. وي افزود: پروژه 
مربوط به پنجره واحد سرمايه گذاري مي بايست آنقدر 
هوشمند باشد تا فردي كه از خارج كشور عالقه مند به 
سرمايه گذاري است بتواند تمامي مراحل دريافت مجوز 

را به صورت مجازي و غيرفيزيكي انجام دهد.
ابن قاسم  بيشه گفت: هيچ يك از دستگاه هاي اجرايي 
كه در قانون هاي توسعه، پنجره واحد سرمايه گذاري به 
آنها تكليف شده بود نتوانستند از پس اجراي آن برآيند.

نماين��ده وزير ام��ور اقتص��ادي و دارايي با اش��اره به 
برگزاري جلسه اي با دستگاه هاي مجري پنجره واحد 
س��رمايه گذاري اس��تان اظهار كرد: با توجه به اينكه 
متولي پيگيري پنجره واحد سرمايه گذاري سازمان 
مديريت و برنامه ريزي استان است ابتدا مي بايست اين 
پروژه به صورت فيزيكي به اجرا مي رسيد و بعد مرحله 
مجازي آن صورت مي گرفت. مديركل امور اقتصادي 
و دارايي مازندران با بيان اينكه تقريبا مرحله فيزيكي 
پنجره واحد س��رمايه گذاري انجام شده اما كمكي به 
سرمايه گذاري نكرده است، اظهار كرد: هدف از ايجاد 
پنجره واحد سرمايه گذاري كمك و سرعت بخشي به 

صدور مجوزها بود كه اين مهم به وجود نيامده است.
وي گفت: سرمايه گذار نمي تواند در استاني كه بخش 
زيادي از خاك آن به توليد كشاورزي اختصاص يافته 
اس��ت واحد توليدي صنعتي ايجاد كند. ابن قاس��م 
پيش��ه، مازندران را متمايز با ديگر استان هاي كشور 
دانس��ت و گفت: قوانيني كه در دهه 60، مازندران را 
به عنوان استان كش��اورزي معرفي كرده امروز براي 

سرمايه گذاري مشكل ساز است.
نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: ش��ايد به 
ظاهر قوانين گذشته برداشته ش��ده باشد اما قوانين 
جنگل داري، امور اراضي، كشاورزي و محيط زيست 
بر پايه همان قوانين گذشته است كه اينها مي بايست 
در طول زمان اصالح مي شد. ابن قاسم پيشه در ادامه 
افزود: اگر سرمايه گذاري بخواهد مكاني را براي توليد 
احداث كند نيازمند مجوز تغيير كاربري است و براي 
دستيابي به اين مهم سازمان جهاد كشاورزي شرط 
كرده اس��ت كه مكان مورد نظر مي بايست 60 درصد 
پيشرفت فيزيكي داشته باشد اما سوال اينجاست اين 
تغيير بدون مجوز يقينا حساسيت ديگر دستگاه هاي 
مربوط را برمي انگيزد و هركدام سنگي جلوي پاي او 

قرار مي دهند.
مدي��ركل اموراقتصادي و دارايي مازن��دران برخي از 
قوانين داخلي را دچار نقصان دانست كه سرمايه گذاري 
خارجي را با مشكل مواجه مي كند و تصريح كرد: راه حل 
اين معضل شناسايي قوانين سخت و مشكل آفرين و 

حذف آنان است.
وي تاكيد كرد: بايد آنقدر قوانين را براي سرمايه گذاري 
آسان كنيم تا س��رمايه گذار خارجي بتواند به راحتي 

دست به سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي بزند.

قاتلخاموشيكهبيصداجان
راميگيرد

لرستان|معاون دانشگاه 
علوم پزشكي لرستان ضمن 
تشريح فرآيند مسموميت با 
گاز مونوكسيد كربن گفت: 
در فصل سرما ش��رايط را 
براي ورود اكسيژن در خانه 
ايجاد و صحت كار وسايل 
گرمايش��ي را بررس��ي كنيم. به گ��زارش مهر، امين 
حسنوند ديروز در جمع خبرنگاران گفت: مسموميت 
با گاز مونوكسيد كربن قاتل خاموشي است كه به دليل 
سوختن ناقص وسايل گرمايش��ي موجب مرگ فرد 
مي ش��ود. وي با اشاره به مس��موميت گاز CO اظهار 
كرد: به طور معمول مس��موميت با گاز مونوكس��يد 
كربن بيش��تر در فصل هاي سرد سال ش��يوع و بروز 
پيدا مي كند و اين موضوع به دليل اس��تفاده نادرست 
مردم از وسايل گرمايشي مانند بخاري، پيك نيك در 
محيط خانه يا محل كار خود اس��ت. به دليل آنكه در 
هنگام سرما ما منافذ و پنجره هاي محل اقامت خود را 
مي بنديم اكسيژن رد و بدل نمي شود و سوختن ناقص 
وسايل گرمايش��ي باعث توليد گاز مونوكسيد كربن 
در هوا مي ش��ود. حسنوند خاطرنش��ان كرد: به دليل 
سوختن ناقص وسايل گرمايشي مانند بخاري، اكسيژن 
دي اكس��يد كربن كاهش پيدا مي كند و اين شرايط، 
ش��رايط توليد گاز مونوكسيد كربن در محيط اطراف 
وسايل گرمايشي مي شود و احتمال بروز مسموميت 

را در افراد باال مي برد. 

صادراتميگوهايهرمزگان
بهكشورهاياروپاييوآسيايي
هرمزگان|در شرايطي كه 
اقتصاد ايران با اس��تفاده از 
ظرفيت هاي صادرات غير 
نفتي تالش مي كند تا سهم 
درآمدهاي نفتي از بودجه 
كل كشور را كاهش دهد، 
رييس اداره توسعه ميگوي 
ش��يالت هرمزگان مي گويد: ۸0 درص��د ميگوهاي 
توليدي هرمزگان به كشورهاي اروپايي و آسيايي صادر 
مي ش��ود. به گزارش ايسنا، علي اكبر مجاز با بيان اين 
مطلب، تصريح كرد: پيش بيني مي شود 2۸ هزار تن 
ميگو تا پايان فصل برداشت از مزارع پرورش ميگو استان 
برداشت شود.  وي با اشاره به برداشت 7000 تن ميگو 
از آغاز فصل برداشت تاكنون خاطرنشان كرد: برداشت 
ميگوي پرورشي در هرمزگان تاكنون 26 درصد بيشتر 
از مدت مشابه پارسال است. رييس اداره توسعه ميگوي 
شيالت هرمزگان اظهار كرد: افزايش سطح زيركشت 
و استفاده از ش��بكه هاي هوا دهي از مهم ترين عوامل 
افزايش برداشت ميگوي پرورشي در هرمزگان است. 
مجاز عنوان كرد: مرحله نخس��ت برداش��ت ميگوي 
پرورشي در هرمزگان از اواخر اسفند تا خرداد سال آينده 
و مرحله دوم از مرداد تا اواخر آذر اس��ت. امسال سطح 
زير كشت ميگوي پرورشي در هرمزگان با 27 درصد 
افزايش، 5۴۳1 هكتار و بيشترين مراكز پرورش ميگو در 
شهرستان هاي جاسك، سيريك، ميناب، بندرعباس، 

بندرلنگه، پارسيان و قشم واقع است. 

مشكالتناشيازبارندگي
رابهگردنيكديگرنيندازيد

ر  خوزستان|اس��تاندا
خوزس��تان با بي��ان اينكه 
همه مس��ووالن باي��د در 
برابر مردم پاسخگو باشند، 
گفت: مسووالن بايد با مردم 
صادق و شفاف باشند، هيچ 
مسوولي حق ندارد در ميان 
مردم حضور نداشته باشد يا تقصير را به گردن ديگري 
بيندازد. غالمرضا شريعتي ديروز با اشاره به مشكالت 
پيش آمده ب��ر اثر بارش ب��اران تصريح ك��رد: اينكه 
دستگاه ها يك مشكل يا مساله را به هم پاسكاري كنند 
موجب ناراحتي و عصبانيت مردم مي ش��ود، همه در 
مقابل مردم مسوول و پاس��خگوييم و همه بايد آنچه 
شده را بگوييم و مردم را در جريان بگذاريم. وي گفت: 
بارش هاي روز گذشته نوعي پديده همرفتي به شمار 
مي رفت كه از طرف هواشناسي قابل پيش بيني نبود، 
پيش از اين اداره كل هواشناسي خوزستان پيش بيني 
كرد كه بارش هاي خوزس��تان از پانزده��م آبان آغاز 
مي شوند اما ناگهان با توفان تندري و پديده همرفتي 
مواجه شديم و بارش شديدي ايجاد شد. شريعتي گفت: 
به دستگاه هاي اجرايي تاكيد كرده ام كه بايد بتوانند 
ش��رايطي را فراهم كنند كه پس از بارش ها 12 تا 2۴ 
ساعت آب از شهر خارج شود. وي گفت: همه كارهاي 
زيرساختي در اين مناطق پيش بيني شده است و االن 
نيز تمام تالش ما اين است كه بتوانيم ظرف 2۴ ساعت 

حجم آب را از مناطق خارج كنيم.

پرداختاعتباراتبراي
مقاومسازيمسكنروستايي
كل  ي��ر مد | ن صفها ا
مديريت بحران استانداري 
اصفهان مي گويد: امس��ال 
۴0۴ ميليارد تومان اعتبار 
براي بهسازي و مقاوم  سازي 
مسكن روستايي به صاحبان 
واحدهاي مسكوني آسيب 
ديده ناش��ي از سيل اس��تان پرداخت ش��ده است. به 
گزارش ايرنا، منصور شيشه فروش گفت: امسال ۴0۴ 
ميليارد تومان اعتبار براي بهس��ازي و مقاوم س��ازي 
مسكن روستايي و 121 ميليارد و 550 ميليون تومان 
تسهيالت بانكي به صاحبان واحد هاي مسكوني آسيب 
ديده ناش��ي از سيل استان پرداخت ش��ده است. او با 
بيان اينكه 26 ميليارد توم��ان كمك بالعوض هم به 
سيل زدگان اس��تان اعطا شده اس��ت، اظهار داشت: 
همچنين حدود 5۴ ميلي��ارد تومان از محل اعتبارات 
مديريت بحران سال ۹7 به منظور بازسازي و تعمير سه 
هزار و 7۴ واحد مس��كوني اختصاص يافت كه تاكنون 
۹0 درصد آن پرداخت شده است. به گفته او، تسهيالت 
طرح ويژه بهسازي و بازسازي مسكن روستايي در قالب 
وام ۴0 ميليون توماني با بازپرداخت 5 درصد و به صورت 
15 ساله براي مقاوم سازي هر واحد مسكوني فرسوده 
پرداخت مي شود. او تصريح كرد: سهميه استان اصفهان 
در بخش بهسازي مسكن روستايي، امسال 10 هزار و 
100 واحد است كه پرونده واحد هاي روستايي پس از 

تكميل به بانك هاي عامل معرفي مي شود.

لزوماستفادهازبازارسرمايه
درجهترونقتوليدقم

قم|مدي��ركل اقتص��اد و 
دارايي اس��تان ق��م گفت: 
الزم اس��ت از ظرفيت بازار 
سرمايه در جهت رونق توليد 
استفاده كنيم زيرا نسبت 
به نظ��ام بانكي مزيت هاي 
بس��ياري دارد. به گزارش 
ايسنا، عادل علي پور ديروز در نشست خبري با اصحاب 
رسانه عنوان كرد: تاكنون از ظرفيت باالي بازار بورس 
استان قم استفاده نشده است و اميدواريم بتوانيم در 
آينده از پتانسيل اس��تان قم در بازار سرمايه استفاده 
كنيم. مديركل اقتصاد و دارايي اس��تان قم بيان كرد: 
واحدهاي توليدي نيازمند حمايت هستند كه اكنون 
بيشترين فشار روي سيس��تم بانكي استان است كه 
مشكالتي را ايجاد كرده است؛ الزم است از ظرفيت بازار 
سرمايه در جهت رونق توليد استفاده كنيم زيرا نسبت 
به نظام بانكي مزيت هاي بسياري دارد. وي ادامه داد: 
اولويت اول در اقتصاد اس��تان، بايد ايجاد آگاه سازي و 
فرهنگ سازي سرمايه گذاري باشد تا بتوانيم با استفاده 
از ظرفيت بازار سرمايه، گام جهشي در اقتصاد استان را 
شاهد باشيم. حسين مروجي مدير تاالر بورس قم نيز 
در اين جلسه عنوان كرد: در حال حاضر 26كارگزاري 
بورس در اس��تان قم فعال هستند كه اميدواريم روند 
توس��عه بازار سرمايه در اس��تان قم رشد پيدا كند كه 
يكي از راه هاي توس��عه، افتتاح ش��عب كارگزاري در 

استان است.
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 اوضاع ورودي سدهاي
استان تهران تحت كنترل است

تهران|همزمان با افزايش بارندگي هاي پاييزي در 
استان هاي مختلف، مردم استان هاي تهران و البرز 
هم نگران جاري شدن آب هاي سدها و بروز مشكالت 
پس از آن هستند؛ در واكنش به اين نگراني ها معاون 
هماهنگي امور عمراني استانداري تهران مي گويد: 
اوضاع ورودي س��دهاي استان تهران تحت كنترل 
است. محمد تقي زاده در خصوص وضعيت ورودي 
سدهاي استان تهران اظهار داشت: با توجه به اينكه 
در برخي از نقاط اس��تان به طور موضعي مش��كل 
آبگرفتگي گزارش شد، خوشبختانه با حضور به موقع 
و موثر عوامل مديريت بحران فرمانداري هاي استان 
و شهرداري ها جز موارد جزيي مشكل خاصي از بابت 
آبگرفتگي مش��اهده نمي شود. وي با تاكيد بر اينكه 
وضعيت ورودي سدهاي اس��تان تهران به دقت در 
حال رصد و پيگيري است، گفت: در اين باره نيز هيچ 
گونه نگراني خاصي وجود ندارد و همه تحوالت سدها 

تحت كنترل است.

تحويل 50  واحد مسكوني 
مددجويان سيل زده 

بجنورد|مديركل كميته امداد اس��تان خراسان 
شمالي از تحويل 50 واحد مسكوني ويژه مددجويان 
آسيب ديده از سيل و بارندگي فروردين امسال خبر 
داد. مجيد الهي راد بابيان اينكه بيش از سه هزار و ۴00 
خانوار تحت حمايت اين نهاد در سيل و بارندگي امسال 
آسيب ديدند، اظهار كرد: حدود 2 هزار مسكن اين 
خانوارها نياز به تعمير و بازسازي داشت كه هم اكنون 
اين پروژه ها در حال پايان اس��ت. وي در ادامه اضافه 
كرد: 1۹00 واحد مسكوني مددجويان بااعتبار بيش 
از سه ميليارد تومان از محل كمك هاي مردمي ارسالي 
از مركز، تعمير و بازسازي و تحويل شده است. مديركل 
كميته امداد استان خراسان شمالي همچنين با اشاره 
به آس��يب صددرصدي هزار و ۴00 واحد مسكوني 
مددجويان نيز گفت: با هماهنگي بنياد مسكن براي 
1۳00 نفر از اين خانوارها پرونده تشكيل  شده است.

خط لوله دريايي ۲۴ اينچ ميدان 
ابوذر در خارگ تعمير شد

بوشهر|محل نش��ت يك نقطه ديگر از خط لوله 
دريايي 2۴ اينچ ميدان ابوذر كه در عمق 260 تا 170 
پايي )۴۹ تا 51 متري( دريا قرار داشت، از سوي غواص 
تعميرات زير آب منطقه خارگ با موفقيت مهار و تعمير 
شد. اردشير ضابطي ديروز در جمع خبرنگاران اظهار 
داش��ت: گروه غواصي تعميرات زير آب اين منطقه 
با شناسايي و عالمت گذاري محل نشت، نسبت به 
افزايش فاز آبي خط 2۴ اينچ با توجه به ساعت محل 
نشت و كاهش تفكيك آب همراه نفت از سكو اقدام 
كردند. رييس تعميرات زير آب منطقه خارگ افزود: 
اين كار بدون ايجاد آلودگي نفتي، عمليات برداشتن 
پوشش سيماني و پاكس��ازي ها با به كارگيري ابزار 
هيدروليكي و تجربه غواصان و سرپرستان تعميرات 

زيرآب انجام شد.

هر چه سريع تر نسبت به بيمه 
كردن دارايي ها اقدام كنيد

خرمآباد|مدي��ركل مديريت بحران اس��تانداري 
لرستان با اشاره به اينكه بايستي تمام هم استاني ها 
هر چه سريع تر نسبت به بيمه كردن دارايي هاي خود 
اقدام كنند و كشاورزان نيز دام و زمين هاي كشاورزي 
را بيمه كنند، گفت: اعتباري براي س��يل احتمالي 
نداريم. غالمرضا آقاميرزايي گفت: به زودي خسارت 
سيل اخير اعالم مي شود و تمام آمار و ارقام بر اساس 
مستنداتي است كه در حوزه هاي مختلف بررسي و 
ارايه مي ش��ود. مديركل مديريت بحران استانداري 
لرستان تصريح كرد: تمهيدات الزم را براي هر گونه 
حادثه احتمالي پي��ش بيني و م��وارد الزم را براي 
پيشگيري از بروز سيالب در سطح شهرها از جمله 

خرم آباد انجام داده ايم. 

درخشش مدال حمايت از توليد 
داخلي بر سينه فوالد مباركه

اصفهان|معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، در 
جريان افتتاح پنجمين همايش و نمايشگاه صنعت 
ديرگداز و پس از بازديد از غرفه فوالد مباركه، ضمن 
تقدير و تش��كر از تالش اين شركت در بومي سازي 
صنعت نسوز، از فوالد مباركه به عنوان برترين شركت 
در زمينه استفاده و عرضه توليدات داخلي در شرايط 
جنگ اقتصادي نام برد و تصريح كرد: در اين ماراتن 
اقتصادي، شركت فوالدمباركه عملكرد بسيار خوبي 
داشته و بخش اعظمي از بي نيازي كشور از محصوالت 
زنجيره فوالد مديون تالش و تخصص فوالد مباركه 
است. خداداد غريب پور تصريح كرد: بخش اعظمي از 
بي نيازي كشور از محصوالت زنجيره فوالد مديون 

تالش و تخصص فوالد مباركه است.

 انفجار در مركز رشد اروميه
 6 مصدوم برجاي گذاشت

اروميه|انفجار در يكي از ساختمان هاي مركز رشد 
واحدهاي فناور كشاورزي اروميه در روستاي كولق 
اين شهر، 6 مصدوم برجاي گذاشت. رييس سازمان 
آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اروميه ديروز 
گفت: در پي انفجار در يكي از ساختمان هاي محوطه 
دانشگاه علمي كاربردي جهاد دانشگاهي اين شهر در 
روستاي كولق در مسير اروميه – سلماس، تيم هاي 
آتش نش��اني و امداد و نجات در اولين فرصت به اين 
محل اعزام ش��دند. او اضافه كرد: طبق بررسي هاي 
صورت گرفته، در اين حادثه هيچ يك از حاضران در 

محل جان خود را از دست نداده اند.
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اقتصاد اجتماعي12اخبار

چرا كارتن  خواب ها تمايلي به حضور در گرمخانه ها ندارند؟

كارتن خواب هايي كه گرمخانه را ترجيح نمي دهند 
نام گرمخانه ها يا مددسراهاي شهرداري در سال هاي اخير، 
به گوش بسياري از مردم آشناس��ت و در روزهاي پر باران 
سال ، آدرس شان در شبكه هاي اجتماعي دست به دست 
مي ش��ود تا برسد دس��ت افرادي كه به سقفي باالي سر و 
وعده غذايي گرم نياز دارند. نخستين بار در سال1383، دو 
مددسرا در دو پارك پرمخاطره هرندي و المهدي در مناطق 
12 و 9 شهرداري تهران، راه اندازي شد، مددسراهايي كه 
تنها چادري بود براي اسكان كمتر از 10 نفر اما تعداد اين 
گرمخانه ها اكنون به حدود 19 مورد رسيده كه از ميان اين 
تعداد 9 مورد مددسراي اضطراري و يك مورد مددسراي 
ويژه زنان است. 19 مددس��را براي اسكان حدود 15 هزار 
كارتن خواب در تهران رقم اندكي به نظر مي رسد اما همين 
تعداد هم چندان مورد استقبال كارتن خواب ها قرار نمي گيرد 
چرا كه آسيب شناسان اجتماعي معتقدند كارتن خواب ها 
به دليل دور بودن گرم خانه ه��ا از مراكز توزيع مواد مخدر 
و رفتارهاي بازدارنده اي كه در اين اماكن اعمال مي ش��ود، 

عالقه اي به زندگي در آنها را ندارند.

  رفتار موجود در گرمخانه ها بازدارنده است
با كاهش دماي هواي تهران در روزهاي گذشته مساله امتناع 
كارتن خواب ها از رفتن به گرمخانه بار ديگر از سوي مسووالن 
خدمات شهري مطرح شد تا جايي كه سرپرست سازمان 
رفاه، خدمات و مش��اركت هاي اجتماعي از سازمان هاي 
مردم نهاد درخواس��ت كرد تا در زمينه جلب اعتماد افراد 
كارتن خواب به ش��هرداري كمك كنند. مالك حسيني 
درباره اين موضوع گفت: اتفاقات گذش��ته براي اين افراد 
ذهنيت ايجاد كرده و جلب اعتماد بخشي از آنها كه بيرون 
از گرمخانه ها و در پاتوق هاي نامناس��ب استقرار دارند را با 
مشكالتي مواجه ساخته است. افراد كارتن خواب نسبت 
به موسسه هاي مردم نهاد اعتماد بيشتري دارند. به همين 
واس��طه از آنها و هر شخص يا نهاد با فعاليت داوطلبانه كه 
داراي ظرفيت هاي الزم در اين خصوص هست درخواست 
داريم ما را براي جذب آن بخش از افراد بي س��رپناه مانده 
و نيازمند حمايت ك��ه تاكنون براي حضور در گرمخانه ها 
امتناع كرده اند، ياري كنند. ب��ا اين وجود مرتضي دياري، 
پژوهشگر مسائل اجتماعي معتقد اس��ت رفتاري كه در 
كمپ ه��ا و گرمخانه  ها صورت مي گي��رد، كامال بازدارنده 
اس��ت و افراد ترجيح مي دهند به گرمخانه نروند. او درباره 
اين موض��وع گفت: كارتن خواب ها برخ��الف تصور رايج، 
شخصيتي براي خود قائل هستند و مي گويند زندگي  كردن 
ما در همان پاتوق ها شرافتمندانه تر است تا اينكه به زندگي 
در يك گرمخانه يا كمپ تن بدهيم. رفتاري كه در كمپ ها 
و گرمخانه  ها صورت مي گيرد، كامال بازدارنده است و افراد 

ترجيح مي دهند به گرمخانه نروند. مددسراها و گرمخانه ها 
مبتني  بر نياز كارتن خواب ها نيست و نتيجه اين مي شود 
كه گرمخانه ها فقط در زمستان پر مي شوند. او همچنين 
درخصوص اينكه چرا كارتن خواب ها حاضر نيستند به جاي 
اينكه در پاتوق زندگي كنند به گرمخانه بروند؟ تصريح كرد: 
گرمخانه ها بعضا از مراكز توزيع موادمخدر دور است و با توجه 
به اينكه معتادان پول يا حال ندارند كه بخواهند هر روز خود 
را با ماشين به مراكز توزيع مواد برسانند در نتيجه ترجيح 
مي دهند در يك جا باشند و همان جا از مواد استفاده كنند. 

  چرا كارتن خوابي شكل مي گيرد؟
بروز معضل اجتماعي كارتن خوابي داليل بس��ياري دارد 
گذشته از آنكه اعتياد دليل اصلي شكل گيري چنين آسيبي 
است، عوامل ديگري هم در بروز و گسترش آن دخالت دارد. 
مجتبي خالدي، رييس عمليات وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي و سخنگوي اورژانس كشور معتقد است از 
دست دادن مسكن اصلي ترين دليل بروز چنين پديده اي 
است. او درباره اين موضوع بيان كرد: بسياري از افراد به داليل 

درگيري با مشكالت مالي مسكن خود را از دست مي دهند 
و ب��ه كارتن خوابي روي مي آورن��د. كارتن خواب ها از پس 
نيازهاي روزمره خود برنمي آيند، برخي از كارتن خواب ها 
به دليل طرد ش��دن از محيط خانواده ب��ه اين كار اهتمام 
مي ورزند. برخي از كشورها با تعيين ساختارهاي مشخص و 
مديريت هاي جامع مي توانند معضل كارتن خوابي را بهتر از 
ساير كشورها برطرف كنند. او با اشاره به اينكه وجود امنيت 
و سالمت در هر جامعه اي دو امر مهم به شمار مي آيد، عنوان 
كرد: بسياري از كارتن خواب ها به دليل تامين معاش اوليه 
خود مجبور مي شوند دست به هر كاري بزنند و از اين طريق 
امنيت جامعه را خدشه دار مي كنند. عدم وجود سالمتي 
ناش��ي از كارتن خوابي در مناطق مختلف شهر مي تواند 

سالمت يك جامعه را مورد تهديد قرار دهد.
خالدي با اشاره به اينكه موضوع كارتن خوابي در ايران بايد 
به طور دقيق و ريشه اي مورد بررسي قرار بگيرد، عنوان كرد: 
اگر افراد جامعه پويا باش��ند و مسووليت هاي اجتماعي را 
قبول كنند، مي توانند به مرور زمان مهارت هاي مطلوبي 
را بياموزند و از اين طريق درآمد كسب كنند. كسب درآمد 

باعث مي شود تا افراد مختلف ساختار تامين مسكن و معاش 
خود را در فرآيندهاي مطلوب شكل دهند. كارتن خواب ها 
با مش��كالت جدي در حوزه امرار معاش رو به رو هستند، 
اكثر كارتن خواب ها به صورت جدي با معضل اعتياد درگير 
هستند. اظهارات خالدي در حالي است كه احمد بيگدلي، 
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي بر اين باور 
است كه تمامي مسووالن سه دهه گذشته كشور در ايجاد 
آسيب هاي اجتماعي نقش داشته اند. او درباره اين موضوع 
گفت: مديريت صحيح مس��ووالن در دهه هاي گذش��ته 
باعث شده تا آس��يب هاي اجتماعي به صورت مستمر در 
حال رشد باشند. آسيب هاي اجتماعي در كشور بايد يك 
متولي واحد داشته باشد، مجلس شوراي اسالمي هميشه 
در كليات قانون ورود مي كند و جزييات و آيين نامه ها را به 
دولت مي سپارد. دولت هاي مختلف معموال در حوزه رفع 
آسيب هاي اجتماعي، س��ازمان ها و نهادهاي مختلفي را 
دخيل مي كنند و همين موضوع باعث مي ش��ود تا در اين 
حوزه موازي كاري هاي متعددي شكل بگيرند. بيگدلي با 
اشاره به اينكه آسيب هاي اجتماعي امروزه به دغدغه مقام 

معظم رهبري تبديل شده اند، افزود: شايسته است كه هر 
بخش از آسيب هاي اجتماعي يك متولي خاص در كشور 
داشته باشد.در رفع آس��يب هاي اجتماعي ما بايد از ساير 
كشورها الگوبرداري كنيم و از تجربه هاي جهاني بهره مند 
شويم.در زماني كه ما نقشه علمي و مطلوبي در مسير رفع 
آسيب هاي اجتماعي نداريم اشكالي ندارد كه از كشورهاي 
مختلف الگوبرداري كنيم. وي با اشاره به اينكه كارتن خوابي 
بدترين نوع زندگي را براي افراد به همراه مي آورد، خاطرنشان 
كرد: يك كارتن خواب از كمترين حقوق شهروندي برخوردار 
است. هيچ كس عالقه اي به كارتن خوابي ندارد، با اين حال 
مشكالت اقتصادي و معيشتي مهم ترين عامل شكل گيري 
كارتن خوابي هستند. گروهي از دانشگاه عالمه طباطبايي 
تهران، سال گذشته مطالعه اي را با هدف تبيين عدم تمايل 
افراد اصطالحا كارتن خواب براي استفاده از گرمخانه هاي 
شهرداري انجام دادند نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه 
دو درون مايه اصلي »چارچوب گريزي و حفظ هويت متمايز 
افراد كارتن خواب« و »ناكارآمدي گرمخانه ها« از موانع اصلي 
بي رغبتي كارتن خواب ها در استفاده از مكان هاي فوق بوده 
است. حسين رضايي، پژوهشگر گروه مددكاري اجتماعي 
دانش��گاه عالمه طباطبايي درباره يافته هاي اين پژوهش 
گفت: در اين تحقيق، نيمي از كارتن خواب ها س��ن كمتر 
از 50 سال داشتند. همچنين بيش از نيمي از آنان بي سواد 
و داراي تحصيالت ابتدايي و بقيه داراي تحصيالت سيكل 
و ديپلم بودند. بر اساس بررس��ي هاي انجام شده روي اين 
افراد، يكي از داليل بي رغبتي كارتن خواب ها در استفاده از 
گرمخانه ها، عدم امكان مصرف مواد در اين مكان ها است؛ 
درحالي ك��ه در بيرون براي مصرف مواد در كل س��اعات 
ش��بانه روز آزادي عمل دارند. او افزود: يكي ديگر از مسائل 
افراد فوق در عدم استفاده از گرمخانه ها، مرتبط با مسائل 
جنسي است. درواقع، در شرايطي كه قوانين و عرف، داشتن 
روابط جنسي در چارچوب خانواده را مجاز و قانوني مي داند، 
اين شرايط با وضعيت كارتن خوابي سازگار نيست. اما نكته 
بسيار جالبي كه در اين تحقيق به آن اشاره شده، آن است كه 
تعدادي از كارتن خواب ها، زندگي خياباني را به عنوان نشانه 
اعتراض خود به وضع موجود جامعه ذكر نمودند و استفاده از 
گرمخانه را در تضاد با اين نگرش مي دانستند به نظر مي رسد 
براي جذب كارتن خواب ها به گرمخانه ها بايد آموزش هاي 
الزم به كاركنان گشت سيار و گرمخانه ها در خصوص رفتار 
مناسب )حامي و بدون پيش داوري( با بي خانمان ها ارايه و 
از دانش آموختگان رشته هاي ياورانه به خصوص مددكاران 
اجتماعي مجرب بهره گرفته شود. همچنين، گرمخانه ها الزم 
است از اقامت صرف شبانه، به حلقه اتصال به ساير خدمات 

مورد نياز اين قشر از جامعه به خدمات تبديل گردند.
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خليل آقايي رييس سازمان 
جنگل ها بازداشت شد

رييس س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
به اتهام ارتشا از سوي دادسراي كاركنان دولت 
بازداش��ت ش��د.  خليل آقاي��ي كهليك بالغي 
نماينده حوزه انتخابيه مشگين ش��هر در دوره 
ششم مجلس شوراي اس��المي بوده است. وي 
معاون وزير جهاد كش��اورزي بوده و با انتصاب 
محم��ود حجت��ي، رييس س��ازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري شد. مهر سال 1398 خبري 
مبني بر تجمع كاركنان سازمان جنگل ها مقابل 
مجلس منتش��ر ش��د كه باعث ايجاد حواشي 
گس��ترده اي براي آقايي شد، اما دو روز بعد اين 
اتفاق را سازمان مذكور تكذيب كرده و جوابيه اي 

صادر كرد.

قرارداد سفيد؛ نافي مسووليت 
بيمه اي كارفرما نيست

قائم مق��ام س��ازمان تامين اجتماع��ي با بيان 
اينكه رد و بدل كردن برگه قرارداد سفيد، نافي 
مسووليت بيمه اي كارفرما در قبال كارگران خود 
نيست، گفت: حتي اگر كارفرما برگه اي گرفته 
باش��د و هر نوع قراردادي با كارگر خود داشته 
باشد اگر رابطه دستمزدبگيري برقرار باشد بايد 
كارگران خود را بيمه كند تا مش��مول جريمه 
نش��ود. محمدحس��ن زدا درباره قراردادهاي 
س��فيدامضايي كه در ابتداي كار توسط برخي 
كارفرمايان از كارگران مبني بر نداش��تن هيچ 
حقي گرفته مي ش��ود، گف��ت: برخي كارگران 
ناچار مي ش��وند وقتي ش��روع به كار مي كنند 
برگه س��فيدي به كارفرما بدهند مبني بر آنكه 
هيچ حقي ندارند و همه ح��ق و حقوق خود را 

گرفته اند.
زدا اف��زود: اين كار به لح��اظ روابط كار صحيح 
نيس��ت و اگر كارگري ب��ه ادارات كار مراجعه 
كن��د قاب��ل پيگيري و حل اس��ت. قائ��م مقام 
سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه رد و بدل 
كردن اين برگه سفيد، نافي مسووليت بيمه اي 
كارفرما در قبال كارگران خود نيس��ت، گفت: 
حتي اگر كارفرما برگه اي گرفته باشد و هر نوع 
قراردادي با كارگر خود داش��ته باشد اگر رابطه 
دستمزدبگيري برقرار باشد بايد كارگران خود 

را بيمه كند تا مشمول جريمه نشود.
او ادامه داد: برخي كارفرمايان تصور مي كنند كه 
در صورت رضايت كارگر مي توانند وي را بيمه 
نكرده و مس��ووليتي هم متوجه ش��ان نخواهد 
بود اما اين طور نيس��ت و بر اساس قانون، بيمه 
امري اجباري ب��وده و مس��ووليت آن بر عهده 

كارفرماست.

هماي��ش پايش اهداف و برنامه  ه��اي عملياتي فوالد 
خوزستان در شش ماهه نخست س��ال 98 با حضور 
محمدعلي وكيلي عضو هيات رييسه و نماينده مردم 
تهران در مجلس ش��وراي اس��المي، علي محمدي 
مديرعام��ل، اعض��اي هيات مديره، مدي��ران عامل 
ش��ركت هاي تابعه و ساير مسووالن ش��ركت فوالد 
خوزستان روز چهارش��نبه يكم آبان ماه 98 در تاالر 
طوبي واقع در فرهنگسراي دويست دستگاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي، در آغاز اين همايش، 
مهران عباس زاده مدير استراتژي و تعالي سازماني با 
خوشامدگويي به ميهمانان، در راستاي تبيين اهداف 

و برنامه هاي گروه فوالد خوزستان سخنراني كرد. 
در ادام��ه محمدعل��ي وكيلي، عضو هيات رييس��ه و 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي گفت: 
راه مبارزه با فساد، هوشمندسازي تمامي اضالع اقتصاد 
است؛ عملكرد فوالد خوزستان در اشتغالزايي و كمك 

به رفع محروميت قابل تقدير است.
وي اف��زود: تحريم ها م��ا را وادار نم��ود كه نگاه كالن 
اقتصادي خود را تغيير دهيم. تحوالتي كه در قيمت 
ارز اتفاق افتاد در اقتصاد مضر، اما براي ارزش گذاري بر 
دارايي بنگاه ها تاثيرگذار بود. به همين دليل تراز واردات 
و صادرات به نفع صادرات در حال مثبت شدن است. 

وكيلي درب��اره مولفه ه��اي تاثيرگذار ب��ر يك بنگاه 
اقتصادي اذعان داش��ت: تنها 30 درصد از مولفه هاي 
تاثيرگذار بر بنگاه ها و شركت هاي صنعتي اقتصادي 
بوده و ۷0 درص��د ديگر مولفه ه��اي غيراقتصادي و 

بيروني است. 
وي ادام��ه داد: چند متغير راهبردي مهم و تاثيرگذار 
بر صنعت كشور وجود دارد؛ نخست اينكه در مجلس 
تصويب قانون رفع موانع توليد به دليل نامگذاري سال 
به نام »رونق توليد« تس��ريع ش��ود، دوم ايجاد وفاق 
مديريتي و سوم شفافيت سازي تكليف و حقوق در كار 
اس��ت. اگر براي هر فرد در سازمان و جامعه توازني از 
تكليف و حقوق وجود داشته باشد، امنيت آفرين است. 

راه ديگر مبارزه با فس��اد از راه هوشمندسازي اضالع 
اقتصاد اس��ت.  وي تصريح كرد: شفاف سازي، نفاق را 
از بين مي برد. آنچه سرعت توسعه را در ديگر كشورها 

پيش برده، رفع نفاق است.
وكيلي افزود: هر قدمي كه در تكميل زنجيره باالدستي 
و پايين دستي فوالد برداشته شود، كمك به چرخه و 

زنجيره اقتصاد كشور است.
عضو هيات رييسه مجلس ش��وراي اسالمي در پايان 
س��خنان خود خاطرنش��ان كرد: در دنيا بخش��ي از 
هزينه هايي كه بنگاه هاي اقتصادي در حوزه اجتماعي 
انجام مي دهند، براي ارتقاي كارآمدي و ماندگاري خود 

است؛ مردم خوزستان خود را در موفقيت  هاي فوالد 
خوزستان شريك بدانند و به اين شركت افتخار كنند؛ 
اين مجموعه بزرگ صنعتي در كمك رساني به مناطق 
محروم، روس��تاهاي اطراف، كمك به س��يل زدگان، 
ارايه خدمات درماني، آموزشي، فرهنگي و همچنين 
اشتغالزايي همواره پيش��تاز بوده و اين توجه ويژه به 

مسووليت هاي اجتماعي قابل تقدير است. 
در ادامه اين همايش علي  محمدي، مدير عامل فوالد 
خوزس��تان گفت: با عنايت خداون��د متعال و تالش 
همكاران، بس��ياري از اهدافي كه براي س��ال جاري 
مشخص شده بود، تحقق يافته و در توليد شمش، آهن 

اسفنجي و گندله توانستيم طبق برنامه پيش برويم و 
اين دستاورد حاصل زحمات كاركنان فوالد خوزستان 
و شركت هاي تابعه است كه جاي تقدير و تشكر دارد.

وي با اشاره به تامين مواد اوليه فوالد خوزستان اذعان 
كرد: در اين راستا، شركت ها و بخش هاي تامين كننده 
اقدام  هاي خوبي انجام داده ان��د؛ همچنين در زمينه 
پايداري مواد از س��ه ماه گذش��ته با همكاري شركت 
فوالد ريل به پايداري مناس��بي رسيده ايم؛ عملكرد 
شركت صعنتي و معدني توسعه فراگير سناباد در توليد 
كنسانتره و كس��ب ركوردهاي پي درپي قابل تقدير 
 اس��ت. در شركت صنعت فوالد ش��ادگان نيز معادل 

83 درصد از برنامه ها تحقق يافته است.
محمدي با اشاره به مشكالت ناشي از تحريم ها تصريح 
كرد: با وجود چالش هاي پيش رو و تحريم ها در تحقق 
برنامه هاي سال رونق توليد، موفقيت هاي بزرگي به 
دس��ت آمد كه مرهون زحمات و تالش شبانه روزي 

مسووالن و كاركنان گروه فوالد خوزستان است.
وي با اشاره به صادرات چشمگير محصوالت شركت 
افزود: با وجود تحريم هاي ظالمانه در حوزه  صادرات 
توانستيم گام هاي موثري  برداريم؛ در هفته جاري نيز 
شركت فوالد خوزستان از سوي سازمان توسعه تجارت 

كشور به عنوان صادركننده برتر كشور انتخاب شد. 
مديرعامل فوالد خوزس��تان با اشاره به سياست هاي 
اين شركت در نيمه  دوم سال  جاري خاطرنشان كرد: 
اولويت اول برنامه هاي فوالد خوزستان تثبيت وضعيت 
موجود و تحقق كامل اهداف برنامه هاي سال 98 است. 
اولويت دوم تمركز بر توليد محصوالت خاص با ارزش 
افزوده باالتر است كه عمده نياز شركت فوالد اكسين 
است؛ به دنبال تملك سهام فوالد اكسين نيز هستيم 
و اميدواريم اين امر با توافقنام��ه اي كه در وزارت كار 
انجام شده است تا پايان سال بحث تملك اين شركت 

به پايان برسد.
 وي ادامه داد: اولويت بعدي ما در برنامه  هاي شش ماهه 
دوم س��ال جاري، تكميل زنجيره ارزش در باالدست 
براي تامين پايدار كنس��انتره مورد ني��از گروه فوالد 

خوزستان است.
محمدي افزود: تس��ريع در اجراي طرح هاي توسعه، 
كميت��ه فني هي��ات مدي��ره، پروژه اس��لب عريض، 
مگامدول آهن اسفنجي، پس��ت برق ۴00، افزايش 
ظرفيت توليد در س��ناباد از 2/5ميليون به 5 ميليون 
تن و افتتاح پروژه فوالدسازي فوالد شادگان از ديگر 

موضوعاتي است كه با جديت در حال پيگيري است.
وي اظهار داشت: در حوزه  سياست  شركت هاي تابعه، با 
توجه به نقش حاكميت فوالد خوزستان تقاضا مي شود 
كه مانند گذشته، سياست  هاي هماهنگ و همسو در 

هم��ه حوزه ها همچون منابع انس��اني، مالي، توليد و 
فروش انجام شود.

مديرعامل فوالد خوزستان درباره فعاليت هاي شركت 
در حوزه مسووليت هاي اجتماعي گفت: مسووليت هاي 
اجتماعي تنها رس��يدگي به مناطق مح��روم و ارايه 
خدمات آموزشي، درماني، فرهنگي و تامين معيشت 
مردم نيست و يكي از سياست هاي ما حمايت از صنايع 
داخل استان است كه در زنجيره پايين دست فوالد قرار 
دارند. اگر قرار است فوالد خوزستان به سودآوري برسد، 
بايد شركت هاي داخل استان نيز به سودآوري برسند. 
به همين دليل نمايشگاه بومي سازي فوالد خوزستان 
براي شناسايي و استفاده از توانايي سازندگان داخلي 
براي تامين بخش��ي از قطعات مورد نياز اين شركت 
برپا شد. بر همين اساس قرار شد، سهميه اي كه فوالد 
خوزستان به ش��ركت هاي داخل استان مي دهد، به 

عنوان سهميه اين شركت در بورس لحاظ شود.
وي با بيان اهميت نيروي انساني در فوالد خوزستان 
خاطرنشان كرد: نيروي انساني سرمايه اصلي سازمان 
محس��وب مي ش��ود و نياز است كه ديده ش��وند. لذا 
درخواست مي ش��ود كه مسووالن فوالد خوزستان با 
نيروهاي زيرمجموعه خود تعامل مناس��ب و خوبي 
داشته باش��ند و اين امر در بهره وري س��ازمان تاثير 

بسزايي دارد.
مديرعامل فوالد خوزستان در پايان سخنان خود اظهار 
داش��ت: با برقراري فوق العاده بدي آب وهوا و مناطق 
جنگي )موضوع ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه( 
به صورت اختياري موافقت شده و از اول مهرماه براي 

كاركنان محاسبه و در حقوق آنان لحاظ مي شود.
گفتني اس��ت، در آغاز اين همايش سعيد قاسم زاده 
قائم مقام شركت صنعت فوالد شادگان، محمدحسين 
مولوي زاده مديرعامل شركت صنعتي و معدني توسعه 
فراگير س��ناباد و مهران خرم نيا معاون برنامه ريزي و 
توسعه فوالد خوزستان گزارشي از اقدامات و پيشرفت 

پروژه هاي در حال انجام ارايه نمودند.

همايش پايش اهداف و برنامه  هاي عملياتي فوالد خوزستان برگزار شد
ويژه



ايرانشهر 13 راهوشهرسازي

بانك مركزي كارنامه رسمي بازار ملك تهران در مهرماه را منتشر كرد

بازگشت قيمت مسكن به مدار مثبت رشد
گروه راه و شهرسازي|

همزمان با سنت شكني بازار مسكن در تعداد معامالت 
مهرماه، نرخ تورم ماهانه مل��ك نيز با ثبت ركورد 0.4 
درصدي به فاز رشد بازگشت. آن گونه كه بانك مركزي 
تحوالت بازار مسكن را گزارش كرده، تعداد معامالت 
ملك در مهرماه س��ال جاري نس��بت به شهريورماه 
22 درصد رشد يافته اس��ت. اين در حالي است كه در 
سال هاي گذش��ته، به دليل پايان فصل نقل و انتقال، 
همواره تعداد معامالت مسكن در مهر ماه با رشد منفي 

نسبت به شهريور مواجه بود. 
آهسته ش��دن آهنگ رش��د تعداد معامالت به شكل 
معناداري در آمار معامالت تيرماه س��ال جاري هويدا 
شد و حجم معامالت در تيرماه پس از ثبت رشد هاي 
ماهانه باالي 5 درصد، نسبت به خردادماه 0.4 درصد 
گزارش شد. اين شاخص در مرداد و شهريور به ترتيب 
ب��ه منفي 2.4 و منفي 2.8 درصد س��قوط كرد. از اين 
رو، با ثبت رش��د 0.4 درصدي براي معامالت ملك در 
مهرماه بار ديگر،  شاخص تعداد معامالت به مدار رشد 

مثبت بازگشت.
در عين حال، بايد گفت بازار مسكن همچنان در شرايط 
ركود تورمي ق��رار دارد و از اين مس��اله رنج مي برد به 
گونه اي كه تعداد معامالت ملكي انجام شده در 7 ماهه 
نخست سال جاري نس��بت به دوره مشابه سال قبل 
داراي رشد منفي 57.5 درصد و متوسط قيمت هر متر 
مربع در 7 ماهه گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل 

داراي رشد مثبت 81.3 درصدي بوده است.

     رشد همزمان قيمت و تعداد معامالت
بر اساس گزارش بانك مركزي، ميانگين قيمت خريد 
و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله 
شده در ماه مهر با افزايش 0.4 درصدي به 12 ميليون 
و 720 هزار تومان رس��يد كه نس��بت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتيب 0.4 و 47.7 درصد افزايش 
نشان مي دهد. همچنين در مهرماه سال 13۹8 تعداد 
معامالت آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران به 3.4 هزار 
واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه قبل 22 درصد 
افزايش و نسبت به ماه مش��ابه سال قبل ۶3.7 درصد 

كاهش نشان مي دهد.
پي��ش از اين، مش��اوران ام��الك مناط��ق مختلف 
پايتخت )ش��مال، مرك��ز، غرب،  ش��رق و جنوب( در 
گفت وگو با »تعادل« بر اين موضوع اذعان داشتند كه 
كاهش قيمت ها در مرداد و ش��هريورماه سال جاري، 
تاثيرمحسوسي بر معامالت نداشته و جهش قيمت ها 
طي يك سال و نيم گذش��ته به اندازه اي بوده است كه 
كاهش چند درصدي نمي توان��د كمكي به وضعيت 

بازار كند.
به گفته آنها تنها فروش��ندگاني كه پول الزم هستند، 
اق��دام به كاهش محس��وس قيمت ه��ا مي كنند و با 
خريدار كنار مي آيند اما مابقي فروش��ندگان، به علت 
عدم شفافيت بازار مس��كن، دست و دلشان به فروش 
واحدهايش��ان نمي رون��د، اگرچه از س��وي ديگر هم 
خريداران اين بازار، به دليل جهش قيمت مس��كن و 
كاهش توان اقتصادي قادر به خريد مس��كن نبوده و 
اغلب متقاضيان مصرفي مسكن از بازار خارج شده اند.

در اين مي��ان، دولت هم حمايت چنداني از خريداران 
بازار مس��كن و همچنين طرف عرضه ندارد برهمين 
اساس به نظرنمي رسد كه طي دو، سه سال آينده تغيير 
محسوسي در ركود بازار مسكن رخ دهد. به اين ترتيب، 

تغييرات ان��دك در قيمت و تعداد معامالت ملك طي 
مهرماه سال جاري معنادار نيست و با شرايط رونق بازار 

مسكن فاصله بسياري وجود دارد.

     وضعيت بازار در يك سال و نيم گذشته
جهش قيمت مسكن كه از ارديبهشت سال گذشته آغاز 
شده بود با فراز و نشيب بسيار تا مردادماه سال جاري 
ادامه داشت، يعني درحالي كه قيمت ها در ارديبهشت 
افزايش يافت و اين رشد به صورت ماهيانه در ماه هاي 
بعدي هم ت��داوم پيدا كرد اما درصد رش��د قيمت در 
ماه هاي مختلف نوسان داشت، البته در نيمه ابتدايي 
سال گذشته قيمت ها، ماهيانه در بازه بين 8 تا 10 درصد 
افزايش داش��ت تا اينكه با آغاز مهر ماه، رشد ماهيانه 
قيمت مسكن روندي تقريبا كاهشي را تجربه كرد و جز 

در اسفندماه، شاهد افت قيمت ها بوديم.

اما با آغاز س��ال جاري و در ارديبهش��ت م��اه دوباره 
قيمت ها رش��د كرد. اين افزاي��ش در ماه هاي بعدي 
ادامه نيافت و در خرداد و تير، افزايش قيمت چنداني 
را نداش��تيم و حت��ي در مرداد و ش��هريور با كاهش 
رشد ماهيانه قيمت ها مواجه شديم. در بخش حجم 
معامالت ثبت شده، از ابتداي سال گذشته همگام با 
افزايش قيمت ها، حجم معامالت روندي نزولي را طي 
كرد تا اينكه در مرداد س��ال۹8، معادله بازار مسكن 
تغيير كرد و رش��د قيمت مسكن نس��بت به ماه قبل 
روندي كاهشي پيدا كرد. اين روند در شهريور ماه هم 
تداوم يافت در اين شرايط، تعداد قراردادهاي خريد و 
فروش به سير نزولي خود ادامه داد يعني با وجود افت 
قيمت ها، معامالت بهبود نيافت و تعداد قراردادهاي 
امض��ا ش��ده در ش��هريورماه با منف��ي 74 درصد به 

پايين ترين سطح خود طي ۶ سال اخير رسيد.

     افزايش اقبال به واحدهاي قديمي 
براساس بررسي هاي صورت گرفته توسط بانك مركزي، 
توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده در شهر 
تهران به تفكيك عمر بنا در مهرماه سال 13۹8 حاكي 
از آن است كه از مجموع 3 هزار و 401 واحد مسكوني 
معامله شده، واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 41.۹ 

درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند.
سهم ياد شده در مقايس��ه با مهرماه سال قبل حدود 
2.۶ واحد درص��د كاهش يافته و در مقابل به س��هم 
واحدهاي با قدمت ۶ تا 10 س��ال و بيش از 15 س��ال 

افزوده شده است.

     منطقه 5 همچنان پيشتاز معامالت
همچنين توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب 
مناطق مختلف ش��هر تهران در مهرماه س��ال 13۹8 

حاكي است كه از ميان مناطق 22 گانه تهران، منطقه 
5 با س��هم 15.1 درصدي از كل معامالت، بيشترين 
تعداد قرارداد هاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده 
اس��ت. همچنين مناطق 2 و 4 به ترتيب با سهم هاي 
۹.1 و 7.۹ درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. 
در مجموع70.8 درص��د از كل تعداد معامالت انجام 
شده در شهر تهران در مهرماه سال جاري مربوط به 10 
منطقه شهر )به ترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق 
5، 2، 4، 10، 7، 15، 1، 14، 8 و ۶( ب��وده و 12 منطقه 
باقي مانده 2۹.2 درصد از كل تعداد معامالت را به خود 

اختصاص داده اند.

     قيمت هر متر مسكن در منطقه يك؟
 بررسي انجام شده از سوي بانك مركزي نشان مي دهد، 
در ميان مناطق 22 گانه ش��هرداري تهران، بيشترين 
متوسط قيمت يك متر مربع زيربناي مسكوني معامله 
شده معادل 2۶ ميليون و ۹70 هزار تومان به منطقه يك 
و كمترين آن با 5 ميليون و 520 هزار تومان به منطقه 
18 تعلق داشت، اين ارقام نس��بت به ماه مشابه سال 
گذش��ته به ترتيب 43.7 و 52.7 درصد افزايش نشان 
مي دهند. همچنين توزيع فراوان��ي تعداد واحدهاي 
مسكوني معامله شده بر حسب قيمت يك متر مربع بنا 
در مهر ماه سال 13۹8 حاكي از آن است كه واحدهاي 
مس��كوني در دامنه قيمتي 7.5 تا ۹ ميليون تومان به 
ازاي هر متر مربع بنا با س��هم 11.۹ درصد، بيشترين 
سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص 
داده اند و دامنه قيمتي ۶ ت��ا 7.5 و ۹ تا 10.5 ميليون 
تومان به ترتيب با اختصاص سهم 11 و 10.4 درصدي 
در رتبه هاي بعدي قرار گرفته ان��د. در اين ماه، توزيع 
حجم معامالت به گونه اي بوده است كه 58.3 درصد 
واحدهاي مسكوني با قيمتي كمتر از متوسط قيمت هر 
متر مربع واحد مسكوني شهر تهران )12 ميليون و 720 

هزار تومان( معامله شده اند.

     واحدهاي پرطرفدار در مهر ماه؟
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده 
بر حسب س��طح زيربنا هر واحد مسكوني در مهرماه 
سال 13۹8 نشان مي دهد،  بيشترين سهم از معامالت 
انجام ش��ده به واحدهاي مس��كوني با زيربناي 50 تا 
۶0 متر مربع با س��هم 14.2 درصد اختصاص داشته 
اس��ت. واحدهاي داراي زيربناي ۶0 تا 70 و 40 تا 50 
متر مربع به ترتيب با سهم هاي 13.2 و 11.8 درصدي 
در رتبه هاي بعدي ق��رار دارند. در مجموع در اين ماه، 
واحدهاي مسكوني با سطح زيربناي كمتر از 80 متر 
مربع، 54.4 درصد از معامالت انجام ش��ده را به خود 

اختصاص دادند.
همچنين در مهر ماه سال 13۹8، توزيع فراواني تعداد 
واحدهاي مسكوني معامله ش��ده بر حسب ارزش هر 
واحد حاكي از آن است كه در ميان دامنه هاي قيمتي 
مورد بررسي، واحدهاي مسكوني با ارزش 300 تا 450 
ميليون تومان با اختصاص سهم 15.۶ درصد، بيشترين 
سهم از معامالت انجام شده را به خود اختصاص داده اند. 
واحده��اي داراي ارزش 450 تا ۶00 ميليون تومان و 
۶00 تا 750 ميليون تومان نيز به ترتيب با اختصاص 
سهم هاي 11.8 و ۹.7 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار 
گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود 53.۶ درصد از 
معامالت به واحدهاي مسكوني با ارزش كمتر از ۹00 

ميليون تومان اختصاص داشته است.

سيل تهران را تهديد نمي كند

درخواست شهردار از پايتخت نشينان
گروه راه و شهرسازي|

 اوايل س��ال جاري ب��ه همراه بارش هاي ش��ديد و راه 
افتادن س��يل در شمال و جنوب كش��ور، تهران را نيز 
موجي از هراس فراگرفت و نگراني از وقوع سيل در اين 
كالن شهر براي مدتي جاي خود را به نگراني از احتمال 
وقوع زلزل��ه داد. در يكي از ش��هرهاي اقماري جنوب 
تهران پل رودخانه اي كه از كن سرچشمه مي گرفت و 
به جنوب غربي شهر مي رفت تخريب شد و خساراتي 
بسياري برجاي گذاشت. خوشبختانه سيلي در تهران 
جاري نشد اما آبگرفتگي خيابان هاي تهران شديد بود 
و هر چند مس��ووالن شهرداري عنوان كردند كه تمام 
تمهيدات خود را به كار بسته اند اما بازهم از اين حادثه 

رو سفيد بيرون نيامدند. 
تا قبل از وقوع سيل در كشور، اين موضوع چندان مورد 
توجه مس��ووالن نبود، اما بعد از جاري شدن سيل به 
دغدغه مردم و مس��ووالن تبديل شده است. در واقع 
بعد از اين قضيه بود كه كارشناس��ان نسبت به تغيير 
كاربري رود دره ها و ساخت و ساز در مسير آنها هشدار 
دادند. بس��ياري از اين دره ها به نام ساماندهي رودها 
به صورت كانال س��اخته ش��دند، مانند بوستان هاي 
»نهج البالغ��ه« و »جوانم��ردان« و در برخي از اين 
دره ها بزرگراه ساخته شده است، مانند بزرگراه »امام 
علي)ع(«. علي بيت اللهي، رييس بخش زلزله شناسي 
مركز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي معتقد است، 
بارندگي هاي ش��ديد و متوالي عالوه بر اينكه ممكن 
است منجر به وقوع سيل و سيالب در تهران شود، فرو 
ريزش و فرو نشست هاي موضعي را نيز تشديد كرده 
و در بخش هاي مركزي ش��هر و مناطقي كه قنات ها 
جاري هس��تند، اين احتمال چند برابر مي ش��ود. به 
گفته او، احتمال وقوع سيل در شهر تهران وجود دارد 
به اين دليل كه در دهه هاي گذشته شاهد رخداد سيل 
در تجريش، گالبدره و دره ك��ن بوده ايم كه با تلفات 
جاني همراه بوده است. اما اصغر عطايي، مديركل امور 
خدمات شهري شهرداري تهران روز گذشته عنوان 

كرد كه سيل تهران را تهديد نمي كند. به گفته عطايي، 
موضوعي كه شهرها را هنگام بارندگي تهديد مي كند 
اين است كه كانال ها و مسيل ها و رودها دچار مشكل 
ش��ود.او در اين باره توضيح داد: دوشنبه شب بارشي 
كه داشتيم در شميرانات 32 ميلي متر و در ايستگاه 
مهرآباد 1۹ ميلي متر بود. اگر بخواهم اين حجم بارش 
را با سال ۹4 و سيل كن قياس كنم بايد بگويم كه در 
آن س��ال طي 20 دقيقه بارش ما 30 ميلي متر بارش 
باران داش��تيم. اما شب گذشته از 8 شب تا ۹.5 شب 
به مدت يك س��اعت و نيم اوج بارش ب��ود و به دليل 
تمهيداتي كه ش��هرداري تهران در طول سال براي 
اليروب��ي كانال ها و مس��يل ها برنامه ريزي كرده بود 

آبگرفتگي و آسيبي را شاهد نبوديم.
او ادامه داد: شهرداري تهران به دنبال وظيفه ذاتي كه 
دارد در طول س��ال كانال ها و مسيل هاي داخل شهر 
را به صورت مستمر اليروبي مي كند و اگر موضوعات 
عمراني نياز باشد آن را برطرف مي كند و براي همين 
دوشنبه ش��ب حتي 10 درصد ظرفيت برخي از اين 

كانال ها هم پر نشد.
عطايي ادامه داد: موضوعي كه شهرها را هنگام بارندگي 
تهديد مي كند اين است كه كانال ها، مسيل ها و رودها 
دچار مشكل شود. سيل در شهرها هيچ وقت به خاطر 
پر شدن نهرها و ش��بكه هاي فرعي رخ نمي دهد. بايد 
يك مس��يل يا كانال دچار مشكل جدي شود تا سيل 
رخ بدهد كه خوشبختانه از اين بابت هيچ نگراني وجود 
ندارد و سيل تهران را تهديد نمي كند. ممكن است بر 
اثر بارش، يك نهر 40 س��انتي كمي پر ش��ود و آب آن 

داخل خيابان بيايد. 
مديركل امور خدمات شهري شهرداري تهران عنوان 
كرد: شبكه هاي فرعي انهاري هستند كه در كوچه پس 
كوچه هاي ش��هر مش��اهده مي كنيد. حدود 10 هزار 
كيلومتر نهر در سطح ش��هر تهران وجود دارد و گاه به 
داليل فن��ي و گاهي به دليل ريختن پس��ماند برخي 
صنوف زباله س��از داخل اين نهرها، ب��ا اين بارش ها به 

صورت مقطعي جايي دچار مشكل مي شود كه عوامل 
شهرداري حضور دارند و به سرعت مشكل را برطرف 

مي كنند. 
او با اشاره به اينكه 530 كيلومتر كانال هاي اساسي كه 
برخي زير زمين هس��تند در شهر تهران وجود دارد، از 
خارج كردن روزانه 500 تن زباله از انهار شهر خبر داد و از 
صنوف زباله ساز درخواست كرد همت كنند و زباله هاي 

خود را در مكان هايي كه برايشان تعبيه شده بريزند. 
عطايي در پاس��خ به اينكه طي بارندگي هاي روزهاي 
اخير چند نقطه از شهر تهران از جمله تونل اميركبير 
دچار آبگرفتگي جدي شده بود، توضيح داد: دوشنبه 
شب در 4 تا 5 نقطه ش��هر تهران اين اتفاق رخ داد كه 
پليس راهور هم آن را اعالم كرد و ما سريعا در بارش اول 
آن را احصا كرديم و براي آنها برنامه ريزي ش��ده است. 
بايد فعاليت عمراني براي اين نقاط انجام ش��ود.دليل 
آبگرفتگي ها عمدتا به دليل اين بود كه حجم كانال ها 
افزايش يافته يا برخي كارهاي فني مش��كل ساز شده 
بود. اما نيم ساعت بعد از بارندگي هيچ نقطه اي در شهر 
آبگرفتگي يا ترافيك نداشتيم. تنها جايي كه مسدود 
بود تونل اميركبير بود كه آن را خودمان بستيم چون 
در بزرگراه امام علي)ع( در حال كار فني هستيم و آن را 

بسته ايم تا آب داخل تونل نرود. 
مديركل امور خدمات شهري شهرداري تهران با اشاره 
به اينكه براي احتياط و با توجه به احتمال بارش مجدد 
باران اين تونل همچنان بسته است، عنوان كرد: اگر تا 
قبل از بارش باران كار عمراني آن منطقه تمام شود تونل 
را باز مي كنيم. اما مسدودسازي به اين علت است كه به 
تاسيسات آسيب وارد نشود و همچنين چون كار داخل 
لوله ها در حال انجام است، ما بزرگراه را نبسته ايم و آب 
را به سمت ديگر هدايت مي كنيم .ممكن است اگر تونل 
هنگام فعاليت عمراني باز باشد آب وارد لوله ها شود و 

افراد آسيب ببينند. 
عطايي افزود: در همان نزديك تونل در بزرگراه امام علي 
يك جايي لوله عرضي رد شده است و ما دنبال اين بوديم 

تا آخرين لحظه بزرگراه را براي ترميم آن لوله مسدود 
نكنيم، بنابراين تونل را مسدود كرديم. در اين شرايط 
چون آنجا كشش الزم را موقع باران ندارد ممكن است 
آب وارد داخل تونل شود وبه همين عمدا تونل را مسدود 

كرديم تا كار عمراني تمام شود.

     آماده باش كامل ۱۴ هزار نفر در شهرداري 
عطاي��ي همچنين از آماده باش نيروهاي ش��هرداري 
تهران خبر داد تا در صورت ب��روز هرگونه آبگرفتگي 

مشكل برطرف شود.
او با اشاره به آماده باش كامل عوامل خدمات شهري و 
مديران به دنبال بارش باران در پايتخت توضيح داد: با 
توجه به اعالم هواشناسي و ادامه دار بودن بارش ها در 
تهران، عوامل تا روز چهارش��نبه در آماده باش كامل 
هستند. مديركل امور خدمات شهري شهرداري تهران 
با اشاره به استقرار عوامل ثابت در برخي نقاط حساس، 
اضافه كرد: اين عوامل به منظور نظارت ويژه در برخي 
نقاط كه اقدامات عمراني گس��ترده تري در آنجا انجام 
خواهد شد، از جمله ميدان آزادي، اتوبان امام علي)ع(، 
كاروان سراي سنگي در منطقه ٢١ و... مستقر هستند.

عطايي با اشاره به انجام برخي اقدامات عمراني در اين 
مناطق اضافه ك��رد: در حال حاضر تمام مديران عالي 
س��تادي، مديران مناطق، پيمان��كاران و ١4 هزار نفر 
از نيروهاي خدمات ش��هري در آماده باش هستند و 

نيروهاي مرتبط با مسيل ها و كانال ها به صورت مستمر 
در حال پايش هستند. او با اش��اره به استقرار مديران 
شهري در مركز كنترل ترافيك به منظور پايش معابر 
تصريح ك��رد: مركز كنترل ترافيك يكي از پايگاه هاي 
هوايي است كه به صورت مستمر تحت نظارت مديران 

ستادي و كارشناسان است.

     عذرخواهي شهردار از شهروندان
همچنين روز گذشته پيروز حناچي، شهردار تهران بابت 
برخي مشكالت پيش آمده در روزهاي گذشته و در پي 
بارش باران در پايتخت از شهروندان عذر خواهي كرد.

حناچي در توييتي در خصوص بارندگي  هاي اخير تهران 
توضيح داد: »متوس��ط بارش روزانه باران در چند روز 
اخير 20 ميليمتر در تهران ثبت شد. نظر به گستردگي 
بارندگي ها، هم��ه  همكاران��م در حوزه هاي خدمات 
شهري، ترافيك، عمران و شهرداران مناطق و نواحي با 
آماده باش كامل، مديريت ميداني كنترل آبگرفتگي ها 
و رفع موانع و اصالحات هندسي را در دستور قرار دادند. 
اي��ن تالش ها در ادامه  چندين م��اه فعاليت نيروهاي 
عملياتي براي اليروب��ي و رفع زوايد كانال هاي انتقال 
آب هاي س��طحي بود. ضمن عذرخواهي بابت برخي 
مشكالت پيش آمده؛ از شهروندان عزيز مي خواهم تا با 
توجه جدي تر به رعايت نظافت مسيل ها و كانال هاي 

آب، به ما ياري برسانند.«
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ركود بازار مسكن تا شب عيد
عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان تهران با 
بيان اينكه كسادي معامالت مسكن تا شب عيد ادامه 
خواهد داشت، گفت: ركود فعلي بي سابقه نيست و در 
س��ال هاي 13۶4 و 13۶5 نيز با توجه به افت شديد 
معامالت، 30 تا 40 درصد برگشت قيمت داشتيم اما 
هم اكنون نمي توان انتظار داشت قيمت ها بيش از 20 
درصد كاهش پي��دا كند. در حالي كه جهش حدود 
200 درصد بوده است. حسن محتشم در گفت وگو با 
ايسنا اظهار كرد: خانه اي كه در تهران متري 8 ميليون 
تومان معامله مي شده االن به متري 24 ميليون تومان 
رسيده است. او افزود: شرايط بازار مسكن از اقتصاد 
كالن نشأت مي گيرد، دولت به سيستم بانكي بدهكار 
است، كسري بودجه دارد و نتوانسته جلوي تورم را 
بگيرد كه مردم با كمبود درآمد مواجه شده اند بنابراين 
چرخه اقتصاد كند شده و از سوي ديگر نقدينگي در 
سيستم بانكي بلوكه شده است. عضو هيات مديره 
انجمن انبوه س��ازان استان تهران گفت: از نيمه دوم 
زمستان احتماال بازار مسكن مقداري فعال مي شود به 
شرطي كه همين شرايط در اقتصاد باشد؛ يعني قيمت 
دالر در حدود 11 هزار تومان باقي بماند. محتشم ادامه 
داد: از نيمه بهمن ماه امسال معامالت افزايش پيدا 
مي كند؛ آن هم به اين دليل كه معموال اقتصاد ايران 
هر ساله به شكل سيستماتيك با تورم مواجه مي شود 
و مردم اين موضوع را در نظر مي گيرند و بعضي افراد 
هر طور شده يك خانه مي خرند كه از گراني سال بعد 
پيشگيري كرده باشند. او در تحليل وضعيت كنوني 
بازار مسكن ش��هر تهران گفت: هم اكنون تقريبا در 
شمال شهر معامله اي انجام نمي شود. در مناطق يك و 
سه هم قيمت ها جهش كرده و هم واحدها بزرگ متراژ 
است كه با توجه به پايين آمدن توان خريد، معامالت 
به كف رسيده است اما در مناطق جنوبي و مركزي 
به دليل اينكه واحدهاي كوچك و ارزان تر متناسب 
با توان اقشار متوسط عرضه مي شود تقاضا نسبت به 

مناطق يك و سه بيشتر است.

درگيري ۲۰۰ شهر و سرريزي 
3 سد نتيجه بارندگي فروردين

بر اساس گزارش ملي سيل اسفند ۹7 و فروردين ۹8 
تعداد 25 استان كشور ش��امل 200 شهر و 4 هزار و 
304 روستا تحت تأثير سيالب و طغيان رودخانه ها 
قرار گرفتند، بيش از ۶0 هزار واحد شهري و روستايي 
تخريب شدند و بيش از 75 هزار واحد مسكوني شهري 
و روستايي آسيب ديدند. همچنين همه رودخانه ها 
و سدهاي استان لرستان جز سد »رودبار« لرستان 
با ورود سامانه بارشي فروردين 13۹8 سرريز كردند 
و سيالبي شدند و حوضه كارون بزرگ، بزرگ ترين 
رويداد سيالبي را تجربه كرد. به گزارش ايسنا، به گفته 
رييس هيات ويژه گزارش ملي سيالب، بارش هاي 
شديد اسفند ۹7 و فروردين ۹8 سيالب ها را به مناطق 
وسيعي از كشور گس��ترش داد نزديك به 80 نفر از 
هموطنان جان خود را از دست دادند. محمود نيلي 
احمدآبادي افزود: بين 30 تا 100 درصد س��اكنان 
بيش از 350 روستا و برخي شهرها تخليه و 400 هزار 
نفر به صورت اضطراري اسكان داده شدند. همچنين 
به بي��ش از 150 هزار واحد مس��كوني و نزديك به 
1500 مدرسه خسارت وارد ش��د. او ادامه داد: آب و 
برق چند هزار روستا، آب ده ها شهر و گاز ده ها هزار 
مشترك قطع شد و زيرساخت هاي مختلفي نظير 
پل ها، جاده ها، شبكه هاي توزيع آب، برق و مخابرات، 
تأسيس��ات ش��هري و روس��تايي، مراكز درماني و 

زيرساخت هاي كشاورزي صدمات جدي ديدند.  

ساخت پارك 35 هكتاري
در پادگان ۰۶ تهران 

وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينك��ه خروج پادگان 
0۶ تهران در ش��وراي عالي شهرسازي و معماري به 
تصويب رسيد، از ساخت پارك در 35 هكتار از اراضي 
اين پادگان خبر داد. به گزارش مهر، محمد اسالمي 
با اشاره به طرح مركز مدني پاس��داران )پادگان 0۶ 
تهران( گفت: در اين دوره، طرح هاي جامع به صورت 
مساله محور، تهيه و بازنگري مي شوند. رييس شوراي 
عالي شهرس��ازي و معماري ايران گفت: پادگان 0۶ 
تهران بر اس��اس قانون خروج پادگان ها از شهرها از 
منطقه پاس��داران ش��هر تهران خارج مي شود و در 
زمين50 هكت��اري اين پادگان پ��ارك عمومي به 
مس��احت 35 هكتار با هدف انتفاع شهر با همكاري 

شهرداري تهران ساخته خواهد شد. 

ورود سامانه بارشي تازه 
مدير پيش بيني و هشدار س��ازمان هواشناسي در 
تشريح وضعيت جوي كشور گفت: روز چهارشنبه 
با تداوم فعاليت سامانه بارشي، بارش در نيمه غربي 
كش��ور ادامه دارد، همچنين بارش پراكنده در نيمه 
شرقي كشور خواهيم داش��ت.  صادق ضياييان در 
گفت وگو با فارس اضافه كرد: روز پنج شنبه بيشترين 
فعاليت اين سامانه بارشي در شرق و شمال شرق كشور 
خواهد بود، همچنين در استان هاي سمنان، سيستان 
و بلوچستان و در دامنه هاي البرز شرقي رگبار باران و 
رعد و برق پيش بيني مي شود و به تدريج از اواخر وقت 
پنج شنبه اين سامانه از شرق كشور خارج مي شود.  
او بيان ك��رد: روز جمعه رگبار پراكنده، گاهي رعد و 
برق و وزش باد شديد در شمال و جنوب سيستان و 
بلوچستان، جنوب كرمان، شمال هرمزگان و شرق 
خراس��ان جنوبي خواهيم داشت، همچنين با گذر 
موج تراز مياني از نوار شمالي كشور، بارش در سواحل 
خزر روز جمعه تشديد مي شود. ضياييان تأكيد كرد: 
در مناطقي كه ذكر شد به علت فعاليت سامانه بارشي، 
اختالل در تردد ش��هري، مه آلود ش��دن جاده هاي 
كوهستاني و آبگرفتگي معابر عمومي، محتمل است؛ 
مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: 
پيش بيني مي ش��ود روز چهارشنبه آسمان تهران 
نيمه ابري باشد و روزهاي پنج شنبه و جمعه آسمان 

پايتخت صاف خواهد بود.

عملكرد معامالت انجام شده در شهر تهران
درصد تغيير مقطع زماني
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»تعادل«براساسابالغيهاخيروزارتصمتگزارشميدهد

ممنوعيت جديد براي ورود كاالهاي غيرضرور
تعادل|

ممنوعيت ها در راستاي رونق توليد از نيمه دوم سال 97 
با قدرت بيشتري از سوي وزارت صمت، پيگيري شد. بر 
همين اساس، از اول سال 96 تا نيمه اول سال 97 حدود 
114 قلم را شامل مي شد، كه تا پايان سال گذشته به يك 
هزار و 392 قلم كاال رسيد. البته روند ممنوعيت ها با ورد به 
سال 98 نيز ادامه يافته؛ به طوري كه 132 قلم كاال ممنوع 
اعالم شده اس��ت كه از مجموع8000 قلم كاال يك هزار 
و 524 قلم كاال در ماه هاي پاياني س��ال 97 و سال 98 را 
شامل مي شود. به تازگي، دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز خبر از ممنوعيت ورود 
1500 كاالي ديگر داده كه نشان از افزايش سختگيري ها 
براي ورود كاالهاي غيرضرور به داخل كشور دارد. البته به 
نظر مي رسد، ديوار بلند ممنوعيت هاي وارداتي در راستاي 
كنترل خروج ارز و كوتاه كردن ليست كاالهاي وارداتي 
گروه 4 و كاالهايي كه مشابه توليد داخلي داشتند، باشد. 
براساس چنين تصميمي، 1500كااليي كه پيش از اين 
به راحتي امكان ثبت سفارش، ورود و تامين ارز براي آنها 

وجود داشت، از سوي وزارت صمت ممنوع اعالم شد. 

 ممنوعيت هاي جديد وارداتي
حماي��ت از توليد داخلي سال هاس��ت كه م��ورد توجه 
مسووالن كشور قرار گرفته اس��ت. در واقع پيشينه اين 
قانون به سال 87 باز مي گردد كه بر اساس آن بخش دولتي 
ساالنه ليستي از كاالهاي داخلي جهت ممنوعيت واردات 
را اعالم مي كرد. اين قانون كه در سال 93 مورد بازبيني 
و اصالح قرار گرفت، وزارت صنع��ت، معدن و تجارت را 
موظف كرد تا ليست ياد شده را هر 6 ماه يك بار به روز كند. 
ارايه ليست مذكور به صورت كج دار و مريز طي سال ها ارايه 
شد؛ اما پرداختن جدي به آن از سال 96 پس از تاكيد مقام 
معظم رهبري مورد توجه قرار گرفت و تا نيمه نخست سال 
97 غير از چند محصول كه مشابه توليد داخلي داشتند 
ممنوعيتي اعمال نشد. تا اينكه در بهمن ماه سال گذشته 
در پي تصويب قانون جديد مجلس شوراي اسالمي براي 
حمايت از توليد ملي، نقش دس��تگاه هاي نظارتي براي 
جلوگيري از انحصارطلبي، مبني بر اينكه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت موظف اس��ت ثبت س��فارش كاالهاي 
مصرفي و مصرفي با دوام خارجي داراي مشابه ايراني كه 
با كيفيت مناسب و به ميزان كافي توليد شده باشد را تا 
پايان مدت قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ممنوع كرده 
يا بر اساس ماده 22 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه 
كش��ور از موانع تعرفه اي و فني جهت مديريت واردات 

اس��تفاده كند، ش��اهد ارايه پي در پي ليست هاي وزارت 
صمت در راستاي ممنوعيت هاي واراداتي و كوچك سازي 
واردات ليست گروه كااليي 4 شديم. اين روند باعث شد تا 
ليست هاي متعدد ارايه شده از سوي دولت و وزارتخانه ها 
در ابتداي سال 96 كه در نهايت شامل 114 قلم كاال بود 
در ماه هاي پاياني سال 97 گسترش پيدا كند. بر اساس 
آمار اعالم ش��ده از سوي وزارت صمت كاالهاي ممنوعه 
در سال 97 در نهايت به يك هزار 392 قلم كاال ختم شد. 
همچنين كاالهاي ممنوعه در سال 98 تاكنون 132 قلم 
كاال بوده كه در مجموع واردات يك هزار و 524 قلم كاال 
در سال هاي 97 و 98 ممنوع شده است. الزم به ذكر است 
كه مجموع كل كاالهاي وارداتي 8 هزار قلم كاال و مجموع 

كد تعرفه ها يك هزار و 201 مورد بوده است. 
در همين راس��تا، طي چند روز گذش��ته، دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صمت خبر از ممنوعيت يك هزار 
و 500 قلم كااليي داد كه نشان از افزايش محدوديت هاي 
وارداتي دارد. بنابه اظهارات س��عيد عباس��پور، واردات 
بيش از 1500 قلم كاالي غيرضروري از جمله س��نگ 
پا ممنوع شده اس��ت. بر اين اساس، وزير صنعت، معدن 
وتجارت، بر اساس سياس��ت هاي جديد وزارتخانه اش، 
بيش از 1500 قلم كاال از جمله س��نگ پا كه واردات آنها 
غير ضروري بوده يا آنكه توان س��اخت داخل آنها وجود 
داشته است، ممنوع اعالم كرد و اين فهرست به صورت 
مستمر در حال افزايش است. او با اشاره به اينكه سنگ پا 
قبل از ابالغ سياست هاي جديد حمايت از توليد داخل و 
مديريت واردات، به صورت موردي در سنوات قبل وارد 
شده است، مي گويد: به هيچ وجه اجازه واردات اين كاال 
و س��اير كاالهاي غيرضروري به كشور داده نمي شود. به 
گفته عباسپور، بر اساس بخش��نامه و فراخوان عام وزير 
صنعت، معدن و تجارت، ه��ر توليد كننده اي كه بتواند 
كااله��اي وارداتي را با كيفيت و كميت قابل قبول توليد 
كند با افزايش تعرفه ه��ا يا ممنوعيت گمركي، حمايت 
مي شود. البته پيگيري هاي »تعادل« حاكي از اين است 
ليست كامل اقالم ممنوع شده، روز شنبه 11 آبان ماه 98 

از سوي وزارت صمت منتشر شود. 
اما چرا 1500 قلم كاال در ليست ممنوعيت ها قرار گرفت؟ 
ممنوعيت هاي جديد وارداتي وزارت صمت در راستاي 
سياست كوچك سازي واردات ليس��ت گروه كااليي 4 
باش��د و به همين دليل نيز در حال رايزني با گمرك در 
راستاي ترخيص كاالهاي گروه 4 است كه پيش از اين 
در گمركات كشور رسوب كرده اند. چراكه نوسان شديد 
ارزي سال 97 باعث ش��ده بود تا با كاهش منابع ارزي و 
توقف ثبت سفارش مواجه شويم و در اين راستا دولت براي 

مقابله با مشكالت پس از برگزاري جلسات متعددي، در 
نهايت اعالم كرد كه قصد دارد براي جلوگيري از نوسان 
ارزي و كنت��رل خروج ارز، بخش��ي از كاالهاي وارداتي 
گروه 4 و كاالهايي كه مشابه توليد داخلي داشتند را كه 
تا پيش از آن به راحتي امكان ثبت س��فارش و ورود آنها 
و تامين ارز برايشان وجود داشت را ممنوع كند. در اين 
راستا ثبت سفارش و واردات بيش از 1500 قلم كاال به 

كشور ممنوع اعالم شد.

 تكليف كاالهاي دپو شده چه مي شود؟ 
البته اين همه ماجرا نبود، اتخاذ اين سياس��ت در نهايت 
منجر به دپوي محموله هاي كااليي بسياري در گمركات 
و بنادر شد كه دستگاه هاي متولي از جمله گمرك تالش 
كردند با اتخاذ سياست هايي از حجم كاالهاي دپو شده 
بكاهند و از تش��ديد آن جلوگيري كنند. هر چند هنوز، 
حجم بااليي از كاالها در گمركات كشور رسوب كرده اند؛ 
كه بايد تكليف آنها مشخص ش��ود. از همين رو، مهرداد 
جمال ارونقي، معاون فني گمرك در اين راستا به احتمال 

تعيين تكليف در خصوص كاالهاي گروه 4 اشاره كرده 
و مي گويد: اين كاالها داراي ثبت س��فارش بدون انتقال 
ارز در بن��ادر و مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري بودند 
كه به داليل مختلف، از اظهار و انجام تشريفات گمركي 
اين اقالم جلوگيري شده است. بنابه به اظهارات اين مقام 
مس��وول، گمرك ايران تصميم دارد ب��ه زودي در مورد 
ترخيص كاالهاي مشمول گروه 4 دپو شده در گمركات 
كشور تصميماتي را اتخاذ كند و در اين راستا قرار است 
فراخواني را جهت اصالح آمار براي صاحبان كاال منتشر 
كند. گام نخست نيز اعالم فراخوان براي افرادي است كه 
اكنون در گمركات كشور كاالهاي گروه 4 دپو شده دارند. 
اين فراخوان به جهت اصالح آمار و به دس��ت آوردن رقم 
دقيق ميزان كاالهاي دپو ش��ده گروه 4 است. تازه ترين 
پيگيري ها نيز نشان مي دهد، برخي از كاالهاي مشمول 
گروه 4 كه ثبت سفارش شده اند اما مشكالتي همچون 
»عدم اظه��ار و ترخيص در مهلت مقرر« و »مش��خص 
نشدن تامين يا منش��أ ارز« دارند در دستور كار گمرك 
براي تعيين تكليف قرار گرفته اند. در اين راستا مقرر شده 

به زودي تصميماتي براي ترخيص كاالهاي گروه 4 اتخاذ 
شود. عالوه بر موارد باال طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، ثبت سفارش واردات موتورهاي دو زمانه قايق هاي 
تفريحي و صيادي نيز ممنوع اعالم شده است. در اين راستا 
نيز ابوالقاس��م محمدزاده، معاون امور بازرگاني و توسعه 
تجارت س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر 
از ممنوعيت ثبت سفارش و واردات موتورهاي دوزمانه 
قايق هاي تفريحي و صيادي خبر داده و مي گويد: هيات 
وزيران دستورالعمل ممنوعيت ثبت سفارش و واردات 
موتورهاي دوزمانه قايق هاي تفريحي و صيادي از سوم 
مهرماه 1398 را ابالغ كرد كه بر اين اساس هيات وزيران 
در جلسه بيس��ت و هفتم ش��هريور 1398  وزارت راه و 
شهرسازي )س��ازمان بنادر و دريانوردي( را موظف كرد 
از تاريخ ابالغ اين مصوبه به منظور شناس��ايي قايق هاي 
تفريحي و صيادي با موتورهاي دوزمانه، گواهينامه ثبت 
6 ماهه صادر كند تا مالكان قايق هاي مذكور در بازه زماني 
يادشده نسبت به جايگزيني موتورهاي چهارزمانه بنزيني 

با موتورهاي دوزمانه اقدام كنند. 

مديرامورسامانههايتنظيمبازاروزارتصنعت،معدنوتجارتاعالمكرد

رصد آنالين قيمت ۲۰۰ قلم كاال و خدمات
يك مقام مس��وول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
رصد آنالين قيمت 200 قلم كاال از سوي مردم و مقامات 
ارش��د كش��ور خبر داد و گفت: حريم ام��ن متخلفان و 

سوءاستفاده كنندگان از بازار شكسته شده است.
جمش��يد گلپور در گفت وگو با مهر با بيان اينكه سامانه 
قيمت كاال و خدمات، در راستاي شفافيت، اطالع رساني 
و آگاهي بخشي قيمت كاال و خدمات به مردم راه اندازي 
ش��ده اس��ت، افزود: با فعاليت اين س��امانه، بخشي از 
خالءهاي اطالعاتي عموم م��ردم در مورد قيمت كاال و 
خدمات به خصوص در ح��وزه كاالهاي ضروري و مهم 
مرتفع مي گردد؛ به نحوي كه مردم در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف در س��طح عرضه، مي توانند مراتب را از 
طريق تلفن همراه با بهره گيري از اپليكيش��ن طراحي 
شده، به صورت آنالين گزارش كنند. او عنوان كرد: به اين 
ترتيب، گزارش هاي واصله از سوي مردم در حوزه قيمت 
كاالها و خدمات در اسرع وقت با اولويت، رسيدگي و نتايج 

آن نيز به شاكي مربوطه منعكس مي شود.
مدير امور سامانه هاي تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با بيان اينكه قيمت كاال و خدمات ثبت ش��ده 
در س��امانه قيمت كاالها و خدمات، اكن��ون به صورت 
كشوري بوده و توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان رصد، پايش و بروزرس��اني مي ش��ود، 

تصريح كرد: س��ازمان هاي صنعت، مع��دن و تجارت و 
اتاق هاي اصناف شهرستان هاي سراسر كشور به صورت 
آنالين در پش��تيباني و رسيدگي به ش��كايات واصله از 
طريق اين س��امانه انجام وظيفه مي كنند. او ادامه داد: 
اين س��امانه بر محور دو نوع قيم��ت كاال و خدمات، كار 
اطالع رساني را انجام مي دهد؛ به نحوي كه قيمت هاي 
مصوب و نيز قيمت هاي متعارف در آن درج شده و با توجه 
به قيمت هاي ثبت شده در آن، هر فرد حقيقي يا حقوقي 
فعال در عرصه فروش كاال، اگر فراتر از آن قيمت نسبت به 
عرضه كاال و خدمات اقدام كند، به موجب قانون تعزيرات 
حكومتي مرتكب تخلف شده و مطابق مقررات قانوني با 
آن رفتار مي ش��ود.گلپور گفت: درج قيمت كاال و نصب 
نرخ نامه خدمات يكي از وظايف ذاتي و تكليفي واحدهاي 

صنفي و غيرصنفي اس��ت، عدم توجه به اين موضوع به 
عنوان يك تخلف پايه كه مبن��اي تخلفات ديگر نظير 
گرانفروشي است، مورد تأكيد بوده و تمامي واحدهاي 
صنفي و غيرصنفي در رعايت آن بايد اهتمام داشته باشند؛ 
به نحوي كه اهميت اجراي اين وظيفه به حدي است كه 
به تمامي سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت و ادارات 
تابعه، اتاق هاي اصناف شهرس��تان هاي سراسر كشور و 
اتحاديه هاي صنف��ي اعالم گرديد كه تذكرات الزم را به 
واحدهاي صنفي و غيرصنفي اراي��ه دهند و در صورت 
بي توجه��ي به اين تذكرات، با متخلف��ان مطابق قانون 
برخورد شود. او عنوان كرد: ثبت قيمت 100 قلم كاال و 
100 قلم خدمات عمومي به عنوان اولين مرحله اجراي 
طرح سامانه قيمت بوده كه عملياتي شده و در دسترس 
عموم مردم قرار گرفته است، اما در مرحله بعدي قرار است 
تعداد كاال و خدمات بيشتري به ليست اقالم اضافه شود و 
حتي محدوده قيمت گذاري برخي كاال و خدمات در حد 
شهرستان هاي هر استان مشخص و اعالم گردد، بطوري 
كه مردم هر شهر و منطقه قيمت برخي از كاال و خدمات 
را در محدوده و منطقه محل زندگي خودش��ان آگاهي 
داشته باشند كه نمونه آن نيز، نان و خدمات آرايشگري، 
مكانيكي، آپاراتي، اتوشويي و مواردي از اين دست است 

كه در آينده نزديك اضافه خواهد شد.
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سه محصول در صدر 
شكايت هاي مردمي

ايس�نا| مديركل امور حقوقي و تعزيرات سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تصريح 
كرد: نان، ميوه، سبزيجات و محصوالت سايپا به ترتيب 
بيشترين سهم ش��كايات را براساس نوع خدمات به 
خود اختصاص داده اند. غالمرضا صارميان از افزايش 
برگزاري گشت هاي مشترك با همراهي دستگاه هاي 
نظارتي در سطح كشور براي بررسي وضعيت بازار و 
برخورد با متخلفان خبر داد وگفت: طبق هماهنگي 
صورت گرفته با دستگاه هايي همچون وزارت جهاد 
كشاورزي، اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري، 
اتاق اصناف و اتحاديه ها، در ش��هريور ماه امس��ال 9 
هزار و 446 گشت مشترك انجام گرفته كه منجر به 
تشكيل چهار هزار و 39 پرونده تخلف به ارزش حدود 
1500 ميليارد ريال شده است كه به شكايت مردم 
در زمينه هاي مختلف رس��يدگي و پس از بررسي با 

متخلفان برخورد مي شود. 

تسنيم| معاون نظارت بر كاالهاي مصرفي سازمان 
حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان از در 
دست بودن اسنادي از گرانفروشي شير خام خبر داد 
و گفت: اكنون پرونده اي در سازمان حمايت تشكيل 
ش��ده و موضوع به صورت جدي در دستور كار قرار 
دارد. سيد داوود موسوي درباره گرانفروشي برخي 
واحدهاي توليد شير خام اظهار كرد: اكنون قيمت 
مصوب ش��ير خام از قرار 2390 تومان تعيين شده 
است اما اسناد به دست آمده نشان مي دهد برخي 
واحدهاي توليد شيرخام، شيرخام را با قيمتي باالتر 
از قيمت مصوب در اختيار واحدهاي توليد لبنيات 
قرار مي دهن��د. او با بيان اينك��ه برخي واحدهاي 
توليد ش��يرخام، به واسطه س��اختار سنتي شان، 
فاكتور فروش نيز ص��ادر نمي كنند، افزود: با توجه 
به بررسي هاي انجام شده و اس��ناد به دست آمده 
از تخلف گرانفروش��ي توس��ط اين واحدها، اكنون 
پرونده اي در سازمان حمايت تشكيل شده و موضوع 

به صورت جدي در دستور كار قرار دارد. 
موسوي گفت: البته اين گرانفروشي ها به بهانه هاي 
مختلفي انجام ش��ده و ش��ير خام را بيش از نرخ 
مصوب به فروش مي رس��انند كه قطعا مصداق 
گرانفروش��ي است. او در پاس��خ به اين سوال كه 
آيا گزارش��ي از گرانفروش��ي كارخانجات توليد 
لبنيات به دست اين سازمان رسيده است يا خير 
گف��ت: اكنون 14 قلم محصول لبني، مش��مول 
قيمت گذاري هستند كه تنها در مورد يك كارخانه 
لبنياتي، گزارش��اتي از گرانفروش��ي به دست ما 
رسيده است اما در بقيه موارد، هيچ تخلفي نسبت 
به قيمت مص��وب فروش در م��ورد اين 14 قلم 

محصول لبني مشاهده نشده است. 

اسناد گرانفروشي شير را داريم
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سعدحريري:بهآخرخطرسيدهام

نخستوزيرلبناناستعفاكرد

افسرسابقبعث،رهبرجديدداعش

افول ستاره سعد

»پروفسور« جانشين بغدادي شد 

گروه جهان| 
نخست وزير لبنان سه شنبه اعالم كرد از مقام خود را استعفا 
مي كند. سعد حريري گفته متن استعفاي خود به ميشل 
عون رييس جمهوري لبنان، مي دهد. پيش از اين دو منبع 
رسمي در لبنان به رويترز گفته بودند كه سعد حريري از 
مقام نخست وزيري استعفا خواهد كرد. به گزارش رويترز، 
سعد حريري سه شنبه در سخنراني تلويزيوني گفته كه به 
آخر خط رسيده و استعفاي خود را تقديم رييس جمهوري 
مي كند. نخست وزير مس��تعفي لبنان از مردم اين كشور 
خواسته تا آرامش داخلي را حفظ كنند. او تاكيد كرده كه 
سمت ها مي آيند و مي روند ولي كرامت و امنيت مملكت 
مهم تر است.  تظاهرات گسترده در عمل لبنان را فلج كرده 
و بانك هاي لبنان 10روز است كه تعطيل هستند. بانك ها 
اعالم كردن��د كاركنان خدمات عمومي از جمله نيروهاي 
امنيتي حقوق خود را س��ر وقت مي توانند از عابربانك ها 
بگيرند اما بانك ها تا برقراري امنيت بس��ته خواهند ماند. 
نخست وزير لبنان گفته: »امروز در حل معضالت به بن بست 
رسيديم؛ بايد گامي مهم كه سيستم را تكان دهد برداشت 
تا با بحران مقابله كرد. “ او همچنين خطاب به احزاب لبناني 
گفته: »مسووليت همه ما ايجاب مي كند كه از ميهن مان 
و عزت و مصلحت كش��ور محافظت كنيم.« سيد حسن 
نصراهلل دبيركل حزب اهلل لبن��ان، در طول تظاهرات اخير 
تاكيد كرده بود كه استعفاي دولت چاره كار نيست.  خبر 
كناره گيري حريري در سيزدهمين روز ناآرامي هاي گسترده 
در لبنان منتشر  شد. شمار گسترده اي از شهروندان لبناني 
در دو هفته اخير در اعتراض به ش��رايط اقتصادي و مالي و 
بي كفايتي سياسي در اين كشور تظاهرات كرده و خواستار 
استعفاي دولت، نمايندگان مجلس و بطور كلي، بركناري 
كل طبقه حاكم شده اند؛ گروهي كه به گفته معترضان در 
سه دهه گذشته تقريبا بدون تغيير باقي مانده است. پس 
از انتخابات پارلماني سال ۲01۴ ميالدي در لبنان، سعد 
حريري سرانجام در دسامبر سال ۲01۶ ميالدي به مقام 
نخست وزيري لبنان رسيد. او در سال ۲01۷ در تصميمي 
بحث برانگيز و در زماني كه در عربس��تان سعودي حضور 

داشت از مقام خود كناره گرفت اما پس از خروج از عربستان 
و در پي اصرار نمايندگان گروه هاي مختلف سياسي لبنان، 

استعفاي خود را پس گرفت.
بنا بر آمارهاي رس��مي اعالم شده، بدهي دولت حدود 8۶ 
ميليارد دالر اس��ت )150درصد از توليد ناخالص داخلي 
كشور كه باالترين بدهي دولتي در جهان است.( لبناني ها 
همچنين با فس��اد سيستمي، زيرس��اخت هاي در حال 
فروپاشي، قطع برق روزانه و تأمين آب محدود از يك شركت 
آبرساني دولتي نيز مواجه هستند. در اين ميان تعداد زياد 

پناهندگان سوري نيز اقتصاد لبنان را تضعيف مي كنند. 
اما آنچه كه آتش اعتراض هاي اخير را ش��لعه رو كرد بسته 
ضد بحران اضطراري دولت براي مقابله با كسري بودجه و 
بدهي ها بود كه توسط ائتالف دولتي به رهبري سعد حريري 
به تصويب رسيد. همچنين اقدامات غيرمعمول دولت براي 
كاهش مزاياي اجتماعي و مزاياي مستمري از جمله براي 
كارمندان بخش دولتي و نظامي نيز بس��ياري از لبناني ها 
را خشمگين كرده بود. اعمال ماليات بر تماس هاي برنامه 
واتس آپ و پيام رسان هاي ديگر نيز يكي از عوامل تشديد 

نارضايتي ها اعالم شده است.  به اعتقاد ناظران سياسي، با 
توجه به وضعيت سياسي و اقتصادي پر تنش لبنان انتظار 
مي رود كه دولت امتيازاتي را به معترضان اعطا كند كه يكي 
از گزينه هاي آن استعفاي دولت، تشكيل كابينه جديد و بر 
اين اساس ظهور افراد جديد در دولت است كه تاكنون بخشي 
از آن عملي شده است.  با اين حال بعيد به نظر مي رسد كه 
شاهد تغييراتي شديد در ساختار سياسي باشيم چرا كه هيچ 
قدرت سياسي و اجتماعي آلترناتيوي وجود دارد. لبنان از 
زمان جنگ هاي داخلي در اواخر دهه هفتاد و دهه هشتاد 

ميالدي قرن بيستم صحنه ناآرامي  و بي ثباتي سياسي است. 
تقسيم قومي-مذهبي قدرت براساس پيمان طائف )1۹8۹( 
تشكيل دولت و انتصاب رييس جمهور و نخست وزير از سوي 
نمايندگان مجلس را به يك چالش جدي در ساختار سياسي 

اين كشور بدل كرده است.
استعفاي حريري در شرايطي است كه پيشتر سيد حسن 
نصراهلل دبيركل حزب اهلل لبنان، ضمن مخالفت با بركناري 
دولت تاكيد كرده بود كه اين اقدام نه تنها مش��كلي را حل 

نكرده بلكه لبنان را با خأل سياسي قدرت روبرو مي كند. 
رهبر حزب اهلل لبنان ۲5 اكتبر گفته بود ناآرامي ها ممكن 
است لبنان را به آشوب، فروپاش��ي و جنگ داخلي سوق 
دهد. سيد حس��ن نصراهلل خواست تظاهركنندگان براي 
سرنگوني دولت را رد كرده و گفته بود: »ما درخواست براي 
سقوط رياست جمهوري و استعفاي دولت را نمي پذيريم و 
با شرايط پيش آمده برگزاري انتخابات زودهنگام پارلماني 
را نيز قبول نمي كنيم.« نصراهلل با تاكيد بر اينكه حزب اهلل نيز 
اگر به خيابان بيايد همان خواسته هاي معترضان را دارد، 
گفته بود كه به دليل امكان تحريك عوامل داخلي و خارجي 
و خودجوش نبودن، نيروهاي حزب اهلل در اين اعتراض ها 
ش��ركت نمي كنند. رهبر حزب اهلل لبن��ان در عين حال از 
جنبش اعتراضي براي دس��تيابي به اصالحات بي سابقه 
اقتصادي تمجيد كرده و گفته بود لبنان بايد به دنبال راه هايي 
براي پيشرفت باشد و از ايجاد خأل قدرت پيشگيري كند.  
نشريه لبناني البناء نيز با اشاره به استعفاي احتمالي سعد 
حريري نوشته بود: »سياستمداراني چون وليد جنبالط 
رييس حزب سوسيال ترقي خواه، و سمير جعجع رييس 
حزب نيروهاي لبناني، اس��تعفاي حريري را خواستارند. 
اين دو به دنبال اين هس��تند كه اعتراض هاي مردمي را به 
سكويي براي حمله به حزب اهلل تبديل كنند؛ به اين معني 
كه با تشويق سعد حريري به استعفا رييس جمهور را نيز 
تحت فشار قرار داده و او را نيز به استعفا دعوت كنند و سپس 
حزب اهلل را مسوول اوضاع مالي و اقتصادي موجود و تعامل با 
آن معرفي كنند آن هم در شرايطي كه حزب اهلل با فشارها و 

حمالت بين المللي روبرو است.«

گروه جهان|
»سعيد عبدالرحمن موال« افسر س��ابق ارتش صدام 
حس��ين با نام مس��تعار »عبداهلل ق��رداش« ملقب به 
»پروفسور« پس از مرگ ابوبكر بغدادي، رهبري گروه 
تروريستي داعش را به عهده گرفته است. گفته شده، او 
كه در سياست گذاري هاي داعش نقش پررنگي داشته 
و به بي رحمي شهره است، مدت ها پيش و در پي زخمي 
شدن ابوبكر بغدادي براي اين مقام انتخاب شده است. 
فيگارو درباره مرگ رهبر پيشين داعش نوشته: »ابوبكر 
بغدادي را بعدها به خاطر نخواهيم آورد مگر با رد خون و 
تنفر كه در جهان از خود برجاي گذاشته است. اين پايان 
مرگباري بود براي جنون مردي كه مرگ هزاران نفر را 
رقم زد، سبب سر بريدن و قطع عضوهاي بي شمار شد، 
و صدها هزار زني كه به بردگي گرفته شدند... اما در ادامه 
اين مسير كه از زمان اسامه بن الدن تعقيب مي شود، 
ترديدي نيست كه بغدادي، جانشيني خواهد داشت.« 
سعيد عبدالرحمن موال در سال 1۹۷0 ميالدي به دنيا 
آمده است و يكي از حاميان و اعضاي معتقد حزب بعث 
به رهبري صدام حس��ين بوده است. او در سال ۲003 
بازداشت شده و دليل بازداشتش پس از اشغال عراق و 
سقوط حكومت صدام، عضويتش در حزب بعث بود. 
يكي ديگر اتهامات او، ارتباط با القاعده بوده است. به نظر 
مي رسد كه موال پس از عضويت در القاعده نام عبداهلل 

قرداش را براي خود انتخاب مي كند. كاخ سفيد پاداش 
5 ميليون دالري براي كساني كه محل اختفاي او را افشا 

كنند، تعيين كرده است. 
به اعتقاد ناظ��ران، داعش اكنون با چالش عمده اي روبرو 
اس��ت: اعضاي داعش با بغدادي بيعت ك��رده بودند و هر 
كدام از اعضاي اين گروه كه مترصد خروج باشند اكنون 
مي توانند با اين بهانه كه با مرگ ابوبكر بغدادي بيعت آنها 
نيز از بين رفته اس��ت از گروه داعش خارج شوند. نشريه 
سان نوشته كه جانشيني قرداش با استقبال چنداني در 
ميان افراد تصميم گيرنده گروه داعش مواجه نشده است و 
به نظر مي رسد دليل مهم آن اصليت تركمن او باشد. تايم 
هم در اين باره نوش��ته: »رهبري داعش با مخالفت هايي 
روبرو شده و هستند كساني كه ديدگاه او و استراتژي اش 
براي ادامه مبارزه با نمي پذيرند. با توجه به گس��تردگي 
محدوده فعاليت داعش، اين اختالفات احتماال در روزها و 
ماه ها آينده تشديد خواهد شد و اين گروه شاهد گسست 

نيروهاي تونسي، سعودي و عراقي خواهد بود.« 

  چرا داعش هنوز خطرناك است؟
با وجود چالش هاي پيش��رو، داعش هن��وز هم گروه 
تروريستي خطرناكي به شمار مي رود. يورونيوز نوشته، 
نيروهاي ويژه امريكا از روز اول نبرد اين كشور با گروه 
داعش، بسياري از رهبران اين گروه را كشتند اما همه 

اين رهبران به سرعت جايگزين شدند. به گفته اغلب 
تحليلگران آنچه كه يك گروه تروريس��تي را مي تواند 
نابود كند تضعيف ايدئولوژي آن است. حذف رهبري 
يك گروه تروريس��تي هرچند گام مهمي در مبارزه با 
آن محسوب مي شود اما براي نابودي آن كافي نخواهد 
بود. مثال بارز اي��ن اين امر را مي توان مرگ ابومصعب 
زرقاوي، رهبر گروه القاعده در عراق دانس��ت. هر چند 
امريكايي ها در س��ال ۲00۶ موفق شدند تا ابومصعب 
زرقاوي را بكش��ند اما اين امر مانع از ادامه حيات گروه 

القاعده در عراق و تبديل آن به داعش نشد. 
گزارش هاي وزارت دفاع امريكا نشان مي دهد كه بين 
1۴ تا 18هزار عضو داعش با ابوبكر بغدادي بيعت كرده 
بودند. از س��وي ديگر حدود 11ه��زار جنگجو يا افراد 
وابسته به داعش در زندان هاي شمال سوريه در حبس 
هستند. با اين حال بدون در نظر گرفتن آمار جنگجويان 
داعش و تنها با احتساب زيرش��اخه هاي اين گروه در 
كش��ورهاي ديگر، مي توان نتيج��ه گرفت كه داعش 
همچنان خطري جدي براي صلح و ثبات در بسياري 

از مناطق جهان به ويژه در خاورميانه به شمار مي آيد.
نيروهاي ويژه امريكا شنبه شب عمليات محرمانه اي را 
براي كشتن ابوبكر البغدادي آغاز كردند و او در نهايت پس 
از آنكه در يك تونل محاصره شد، با كمربند مواد منفجره 
خود را از بين برد. كشته شدن البغدادي چند هفته پس 

از آن صورت گرفت كه دونالد ترامپ اعالم كرد نيروهاي 
امريكايي را از شمال شرق سوريه خارج مي كند. 

  تبريك فرانسه، ترديد روسيه 
پس از اع��الم خبر مرگ بغدادي رهبر داعش، بريتانيا 
و فرانس��ه به امريكا تبريك گفتند و روسيه در اين باره 
ابراز ترديد ك��رد. به گزارش خبرگزاري آلمان، امانوئل 
ماكرون رييس جمهوري فرانسه، در واكنش به مرگ 
رهبر داع��ش گفت: »مرگ البغدادي ضربه س��ختي 
عليه داعش است. اما اين تنها فقط يك مرحله از جنگ 
است.« وزير دفاع فرانسه هم ضمن تبريك به مقامات 
امريكايي هشدار داد كه با مرگ رهبر داعش خطر اين 

گروه هنوز برطرف نشده است.

روسيه اما درباره عمليات نظامي امريكا در ادلب ترديد 
نشان داد. وزارت دفاع روسيه اعالم كرد اطالعات موثقي 
در مورد عمليات نيروهاي امريكايي در محل اختفاي 
البغدادي در ادلب سوريه ندارد. با وجود اينكه ترامپ از 
روسيه براي همكاري در عمليات نيروهاي امريكايي در 
ادلب تشكر كرده بود، وزارت دفاع روسيه گفت اخباري 
كه امريكا مي دهد قابل اعتماد نيست. بوريس جانسون 
نخس��ت وزير بريتانيا، هم درحساب توييتري خود در 
اين باره نوشت: »كشته شدن البغدادي لحظه مهمي 
در مبارزه عليه ترور است، اما نبرد عليه شرارت داعش 
هنوز تمام نشده اس��ت. بريتانيا با كشورهاي ائتالف 
براي پايان دادن به فعاليت هاي وحشيانه داعش براي 

هميشه همكاري خواهد كرد.«

دريچه

شهادتمقامامنيتيدرباره
مكالمهترامپبازلنسكي

گ�روه جهان| يك افس��ر ارش��د ارت��ش امريكا در 
برابر نمايندگاني كه قصد اس��تيضاح دونالد ترامپ را 
دارند، درب��اره رييس جمهوري امريكا ش��هادت داد. 
به گزارش يورونيوز، الكساندر اس ويندمن افسر امنيت 
ملي كاخ س��فيد، در زمان مكالمه ترام��پ با همتاي 
اوكرايني اش، ولوديمير زلنسكي درباره فعاليت هاي 
اقتصادي پسر جو بايدن در اوكراين، پاي تلفن بوده و 
آن مكالمه را شنيده است. ويندمن كه كارشناس ارشد 
امور اوكراين در شوراي امنيت ملي امريكاست مي گويد 
محتواي مكالمه ترامپ با زلنسكي را مخل امنيت ملي 
امريكا تشخيص داده و در همان زمان مراتب نگراني و 
هشدار خود را در گزارشي كتبي رسما به مافوق خود 
اطالع داده است. اين افس��ر امنيتي امريكا گفته: »از 
شنيدن آن مكالمه نگران شدم. به نظرم درست نبود كه 
از يك دولت خارجي خواسته شود تا درباره يك شهروند 
امريكايي تحقيق كند.« به دنبال افشاي محتواي اين 
مكالمه، گروه��ي از نمايندگان كنگره به ويژه از حزب 
دموكرات، طرح استيضاح رييس جمهوري را پيشنهاد 
دادند. آنها مي گويند ترامپ در آن مكالمه جنجالي از 
زلنسكي خواسته تا در تحقيقات درباره پرونده پسر جو 
بايدن با دادستان امريكا همكاري كند. جو بايدن نامزد 
انتخابات رياست جمهوري در س��ال ۲0۲0 از حزب 
دموكرات و تا اينجا رقيب اصلي دونالد ترامپ اس��ت. 
نمايندگان مخالف رييس جمهوري اياالت متحده بر 
اين باورند كه ترامپ درصدد بوده تا با همكاري دولت 
اوكراين پرونده فساد مالي پسر بايدن و »سوءاستفاده« 
او از اموال و نفوذ دولتي را رو كند تا به اين وسيله رقيب 

سياسي اش را از ميدان به در كند.

موافقتكوربينبابرگزاري
انتخاباتزودهنگامدربريتانيا
گروه جهان| رهبر حزب كارگر بريتانيا با برگزاري 
انتخابات زودهنگام در اين كشور موافقت كرد. جرمي 
كوربين سه شنبه گفته از آنجايي كه دولت در نظر دارد 
راي گيري را 1۲دسامبر برگزار كند حزب او از انتخابات 
زودهنگام حمايت مي كند. به گزارش سي ان ان، جرمي 
كوربين گفته شرط او مبني بر اينكه خروج بدون توافق 
از اتحاديه اروپا نبايد كنارگذارده شود، اكنون با موافقت 
اتحاديه اروپا در تمديد سه ماه براي مهلت برگزيت، اجرا 
شده است. بوريس جانسون اميدوار است كه با پيروزي 
در انتخابات زودهنگام بتواند به وعده خود براي اجراي 
برگزيت جامه عمل بپوش��اند. اين در حالي است كه 
جانس��ون پيش از اين وعده داده بود كه كش��ورش با 
توافق يا ب��دون توافق در روز 31 اكتبر از اتحاديه اروپا 
خارج خواهد ش��د. با وجود اعالم جرمي كوربين در 
حمايت از برگزاري چني��ن انتخاباتي، او به صراحت 
نگفته كه از طرح دولت براي برگزاري انتخابات در روز 
1۲ دسامبر حمايت خواهد كرد. حزب ملي اسكاتلند 
و حزب ليبرال دموكرات بريتانيا هم خواستار برگزاري 
انتخابات زودهنگام در مورخ ۹دس��امبر شده اند. هر 
دو حزب تالش دارند ت��ا از پيش بردن طرح برگزيت 
جانسون در پارلمان ممانعت كنند. هم زمان با موافقت 
اتحاديه اروپا با تمديد مهلت برگزيت، جانسون تالش 
مي كند كه انتخابات زودهنگام را در اواس��ط دسامبر 
و پيش از تعطيالت كريس��مس بركزار كند. آخرين 
تالش جانسون براي گرفتن راي پارلمان، دوشنبه با 
حاضر نشدن حزب كارگر در راي گيري شكست خورد. 
نخست وزير بريتانيا به راي موافق دو سوم نمايندگان 

مجلس عوام نياز داشت. 

نيميازثروتجهان
دراختيار46ميليوننفر

گروه جهان| در حال حاضر ۴۶.8 ميليون نفر با ثروت 
يك ميليون دالر يا بيشتر در جهان زندگي مي كنند. 
به گزارش سي ان بي س��ي، گزارش جديد ثروت بانك 
كرديت سوييس نشان مي دهد كه شمار افراد داراي 
يك ميليون دالر ثروت يا بيشتر در مقايسه با سال پيش 
1.1ميليون نفر افزايش يافته و به حدود ۴۷ميليون نفر 
رسيده است. ميليونرها در حال حاضر ثروتي معادل 
158.3تريليون دالر در اختيار دارند كه ۴۴درصد از كل 
ثروت جهاني را شامل مي شود. در حال حاضر امريكا 
با 18.۶ميليون نفر ميليونر، بيشترين شمار ميليونرها 
در جهان را دارد كه اين رقم نس��بت به سال گذشته 
۶۷5هزار نفر افزايش پيدا كرده است. با وجود كاهش 
158هزار نفري ش��مار ميليونرهاي چيني نسبت به 
سال پيش، اين كشور با داشتن ۴.5ميليون نفر ميليونر 
در رده دوم قرار گرفته است و ژاپن با 3ميليون نفر، در 
رده بعدي قرار دارد. شمار ميليونرهاي ژاپني نسبت به 
سال قبل 18۷هزار نفر بيشتر شده است. تمركز ثروت 
در انحصار بخش كم��ي از جمعيت امريكا، به يكي از 
اصلي ترين موضوعات مناظره هاي انتخاباتي در كارزار 
انتخابات رياست جمهوري سال آينده اين كشور تبديل 
شده اس��ت. اليزابت وارن و برني س��ندرز، نامزدهاي 
دموكرات اين انتخابات خواهان افزايش ماليات ثروت 
در امريكا شده اند. در حال حاضر ۹0درصد جمعيت 
جهان تنها، 18 درصد كل ث��روت را در اختيار دارند. 
همچنين حدود نيم ميليارد نف��ر از جمعيت جهان 
داراي 100هزار دالر تا يك ميليون دالر ثروت هستند 
و يك ميليارد و ۶۶1 ميلي��ون نفر نيز بين 10هزار تا 

100هزار دالر ثروت در اختيار دارند.

فرناندزچپگرا
رييسجمهورآرژانتينشد

گروه جهان| آلبرتو فرنانِدز نامزد ائتالف چپ ميانه، 
در انتخابات رياس��ت جمهوري آرژانتي��ن به پيروزي 
رسيده است. او در دور نخست راي گيري نزديك به ٤٨ 
درصد آراء را به دس��ت آورد و بي آنكه نيازي به برگزاري 
دور دوم باش��د به رياس��ت جمهوري برگزيده شد. در 
آرژانتين كس��ب ٤5 درصد آراء در دور نخس��ت براي 
كسب پيروزي كافي است. او در اين انتخابات در برابر پنج 
نامزد ديگر و به ويژه موريسيو ماكري رييس جمهوري 
كنوني، قرار داشت. ماكري شكست خود را پذيرفته و به 
رييس جمهوري منتخب تبريك گفته است. كريستينا 
كرشنر رييس جمهوري پيشين معاونت فرناندز را برعهده 
خواهد داش��ت. بيش از ٨٠ درصد واجدان ش��رايط در 
انتخابات شركت كردند.  آلبرتو فرناندز كه ناظران دليل 
پيروزي اش را ناتواني دولت ليبرال ماكري در برآوردن 
نيازهاي اقتصادي مردم و تش��ديد بح��ران اقتصادي 
مي دانند، گفته: »تنها اولويت ما اين است كه به سختي ها 
و مشقات زندگي شهروندان خاتمه دهيم. دوره پيشرو 
آس��ان نخواهد بود اما آرژانتين را باز سازي مي كنيم. “ 
ماكري كه در دوره كارزار انتخاباتي سياست خود و برنامه 
فرنان��دز را دو ديدگاه كاماًل متفاوت توصيف كرده بود، 
اندكي بيش از ٤٠ درصد آراء را از آن خود كرده است. او 
در شرايطي رياست جمهوري خود را به پايان مي رساند 
كه كش��ور با بحران اقتصادي كم سابقه اي روبروست. 
آرژانتين از يك سال پيش دچار ركود شديد شده، نرخ 
تورم در آن به بيش از ٣٧درصد در سال رسيده و در حالي 
 كه فقر رو به افزايش گذاش��ته و يك س��وم شهروندان 
)35/۴ درصد( را دربر مي گيرد، كشور بدهي سنگيني را 

نيز بر دوش مي كشد. 

ترامپو»شي«نوامبر
توافقتجاريراامضاميكنند
گروه جهان| منابع مطلع اعالم كرده اند در صورتي 
كه همه چيز طب��ق برنامه پيش ب��رود دونالد ترامپ 
رييس جمه��وري امري��كا، و »ش��ي جين پين��گ« 
رييس جمهوري چين، نوامبر توافق نامه صلح تجاري 
را امضا مي كنند. خبر قرارداد احتمالي چين و امريكا 
و كاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو بازارهاي امريكا 
را باال برد. گفته ش��ده، شاخص »اس پي500« ركورد 
جديدي ثبت ك��رد و تا 30۴۲.10 امتي��از باال رفت و 
داو جونز و ن��زدك هر كدام 0.۶درصد افزايش يافتند. 
به گزارش ساوت چاينا مونيتورينگ، ترامپ هم گفته 
چين و امري��كا احتمااًل قدم بزرگي ب��راي آرام كردن 
درگيري هاي تجاري برمي دارن��د و ماه آينده بخش 
مهمي از يك ق��رارداد تجاري جديد را امضا مي كنند. 
رييس جمهوري امريكا گفته: »از برنامه امضاي بخش 
بزرگي از قرارداد جلوتر هستيم. ما نام آن را مرحله اول 
گذاشتيم ولي بخش بسيار بزرگي از اين قرارداد است. 
اين ق��رارداد احتماال در اج��الس همكاري اقتصادي 
آسيا پاسيفيك در شانزدهم و هفدهم نوامبر در شيلي 
امضا خواهد شد.«  جنگ تجاري دو اقتصاد بزرگ دنيا 
بيش از يك سال است ادامه دارد و باعث وضع عوارض 
تالفي جويانه و تحريم هايي بر كاالهاي هر دو طرف شده 
است. هر دو كشور سعي كردند در هفته هاي اخير به يك 
قرارداد برسند. در اين بين امريكا تصميم گرفت افزايش 
عوارض بر كاالهاي چيني را به تعويق بياندازد و پكن 
توافق كرد كه بين ۴0 تا 50 ميليارد دالر از محصوالت 
كش��اورزي امريكا را بخرد. كشاورزان امريكايي ضربه 
سختي از اين درگيري هاي تجاري خورده اند كه باعث 

شد دولت امريكا عكس العمل نشان دهد. 
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IMF: بيكاري و ركود منشأ 
ناآرامي هاي خاورميانه است

گروه جهان| در ش��رايطي كه ناآرامي ها در برخي 
از كش��ورهاي خاورميانه از جمله عراق و لبنان ادامه 
دارد، صندوق بين الملل��ي پول اعالم كرده بيكاري و 
ركود اقتصادي منشأ ناآرامي هاي جاري در شماري 
از كشورهاي منطقه و شمال آفريقا است. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، صندوق بين المللي پول در گزارشي 
كه درباره دورنماي اقتصادي كشورهاي خاورميانه و 
شمال آفريقا منتشر كرده، نوشته تنش هاي اجتماعي 
بعضاً گوياي آهنگ كند رشد اقتصادي در اين مناطق 
هس��تند. تنش هاي تجاري جهاني، نوسانات شديد 
بهاي نفت و پيامدهاي ناروشن خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا از ديگر عوامل وضعيت حاض��ر در خاورميانه و 
شمال آفريقا به شمار مي روند. مدير بخش خاورميانه 
و آسياي مركزي صندوق بين المللي پول گفته نرخ 
رش��د كش��ورهاي منطقه پايين تر از حد الزم براي 
مقابله با بيكاري است؛ به ويژه اينكه در اين منطقه نرخ 
بيكاري جوانان بيش از ۲5 تا ٣٠ درصد است و مقابله با 
بيكاري نيازمند رشد اقتصادي باالتر از يك يا دو درصد 
است. صندوق بين المللي پول تصريح كرده است كه 
در اين منطقه نرخ بيكاري به طور متوسط به ١١درصد 
مي رس��د در حالي كه اين رقم در اقتصاد كشورهاي 
نوظهور يا كشورهاي در حال توسعه ٧ درصد برآورد 
مي شود. گزارش صندوق بين المللي پول اضافه مي كند 
كه زنان و جوانان ضعيف ترين اقشار بيكاران منطقه را 
تشكيل مي دهند. در كشورهاي خاورميانه و شمال 
آفريقا زنان ١8 درصد و جوان��ان ۲٣ درصد بيكاران 
هس��تند.  از مطالبات مهم تظاهرات و اعتراض هاي 
خياباني در الجزاير، سودان، عراق و لبنان اصالحات 
اقتصادي و از ميان رفتن فساد رهبران سياسي است. 
در سال هاي گذشته لبنان يكي از ضعيف ترين نرخ هاي 
رشد را داشته و با كسري بودجه و ترازمنفي تجاري 
روبرو بوده است. در غالب اين كشورها قروض دولتي 
بيش از 85درصد توليد ناخالص ملي است و اين رقم در 
لبنان و سودان بيش از ١5٠ درصد توليد ناخالص ملي 
برآورد مي شود. هزينه فزاينده اين قروض از موانع مهم 
سرمايه گذاري و رشد است. صندوق بين المللي پول در 
گزارش خود تصريح كرده، به دليل كاهش بهاي نفت 
رشد اقتصادي كشورهاي عرب عضو شوراي همكاري 
خليج فارس در سال جاري ميالدي از 0/۷ درصد فراتر 
نخواهد رفت، در حالي كه اين نرخ در سال گذشته ۲ 

درصد بوده است. 

كوتاه از منطقه

برگزاري نشست داووس 
صحرا در عربستان 

نشست سرمايه گذاري عربستان موسوم به داووس 
صحرا كه سال گذش��ته در اعتراض به قتل جمال 
خاشقچي روزنامه نگار منتقد رژيم سعودي تحريم 
شده بود، سه شنبه با حضور مديران اجرايي و مالي 
بزرگ و مقام هاي سياسي در رياض آغاز به كار كرد. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، حدود 300 سخنران 
از 30 كش��ور جهان، از جمله مقام هاي امريكايي، 
روساي بانك ها و صندوق هاي سرمايه مستقل، در 
اين رويداد س��االنه كه عربستان سعودي روي آن 
بسيار حس��اب باز كرده، شركت مي كنند و هدف 
از آن برجسته سازي عربستان به عنوان يك مقصد 
س��رمايه گذاري پويا است. اين نشست با نام ابتكار 

سرمايه گذاري آينده تا پنجشنبه ادامه دارد.

 استقبال امريكا از ميزباني چين 
در مذاكرات بين  االفغاني 

دولت امريكا از پيشنهاد چين براي ميزباني دور تازه 
گفت وگوهاي بين االفغاني، يعني ميان مسووالن 
دولتي افغانستان و طالبان اس��تقبال كرده است. 
بر اس��اس توافق نام��ه اي كه در نتيجه يك س��ال 
گفت وگوي زلمي خليل زاد فرس��تاده ويژه امريكا 
در امور افغانستان با طالبان امضا شد، امريكا متعهد 
شد نيروهاي خود را از افغانستان خارج كند و به اين 
ترتيب به طوالني ترين جنگ در تاريخ اين كش��ور 
پايان دهد. اما پس از حمله طالبان و كشته شدن يك 
سرباز امريكايي، ترامپ ناگهان مذاكرات را لغو كرد. 

تاييد كاهش ذخاير طال و ارز 
تركيه 

بانك مركزي تركيه اعالم ك��رده ذخاير ارزي اين 
كشور با كاهش مواجه شده است. به گزارش آناتولي، 
ذخاي��ر طال و ارز اين كش��ور تا پايان س��پتامبر به 
101.1ميليارد دالر رسيده كه اين رقم در مقايسه با 
رقم مشابه ماه قبل 0.۴درصد كاهش داشته است. 
طبق اعالم بانك مركزي تركيه، ميزان ذخاير ارزي 
سپتامبر با 0.8درصد كاهش نسبت به ماه قبل به 
۷3.8 ميليارد دالر رسيده است اما در همين مدت 
حجم ذخاير طالي تركيه تقويت شده و با 0.۶درصد 

افزايش به ۲5.۹ميليارد دالر بالغ شده است. 

سفر هيات صندوق بين المللي 
پول به پاكستان 

هياتي از صندوق بين المللي پول براي نظارت بر 
برنامه هاي اصالح اقتصادي زيرمجموعه طرح وام 
اين صندوق به پاكستان سفر مي كند. مقام هاي 
اعزامي صندوق بين المللي پول به رياست ارنستو 
راميز ريگو ۲8 اكتبر به اسالم آباد مي روند. هدف 
از س��فر اين هيات اعزامي به پاكستان، بررسي 
عملكرد اقتصادي دولت پاكستان درقبال دريافت 
وام هاي پيش��ين اين صندوق است تا در صورت 
تاييد عملكرد، قسط بعدي شش ميليارد دالري 
نيز به اس��الم آباد پرداخت ش��ود. چندي پيش 
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني از تداوم 

حمايت خود از پاكستان خبر دادند.
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عكسروز

چهرهروز

مهدخت مخبر درگذشت
روابط عمومي موسسه هنرمندان پيشكسوت با تأييد خبر درگذشت مهدخت مخبر، شاعر و ترانه سرا، گفت: مراسم تشييع و خاكسپاري زنده ياد 
مهدخت مخبر روز شنبه ۱۱ آبان از ساعت ۱۰:۳۰ صبح در قطعه هنرمندان پيشكسوت برگزار خواهد شد. مهدخت مخبر كه از ترانه سرايان قديمي 
ايران به شمار مي رود، سابقه همكاري با موسيقيداناني چون اسداهلل ملك، بزرگ لشكري، جواد و منوچهر لشكري، جليل عندليبي و همكاري با 
شاعراني چون معيني كرمانشاهي را در كارنامه خود دارد. او مجموعه اي از ترانه هاي خود را در كتابي با عنوان »ترانه هاي ديروز ترانه هاي امروز« 
از سوي نشر پيكان منتشر كرده است. همچنين آلبوم موسيقي »امان از جدايي« با صداي عليرضا افتخاري بر اساس قطعات شعر سروده مخبر 
توليد شده است. مخبر چندي قبل نيز در قالب يك آلبوم صوتي با عنوان »صداي شاعر« بخشي از اشعار و سروده هاي خود را بازخواني كرده بود.

بازارهنر

علت توقيف »خانه پدري«
فيلم »خانه پدري« ب��ه كارگرداني كيانوش عياري 
با دستور دادستاني توقيف ش��د كه علت آن تغيير 
نيافتن يا حذف نشدن صحنه هاي خشن فيلم عنوان 
شده است.  به گزارش باشگاه خبرنگاران، فيلم »خانه 
پدري« ساخته كيانوش عياري پس از گذشت ۱۰ روز 
از اكران به دستور دادستاني توقيف شد. اين در حالي 
است كه هنوز توضيح بيشتري درباره اين خبر از سوي 
سازمان س��ينمايي منتشر نشده است.  در اطالعيه 
روابط عمومي دادس��راي عموم��ي و انقالب تهران 
آمده كه خانه پدري بازتاب بسيار منفي و گسترده اي 
در اذهان جامعه به دنبال داشته و به نحوي توهين 
به اعتقادات مذهبي جامعه ايران و ترويج خشونت 
عليه زنان و زير س��وال بردن سنن، رسوم و فرهنگ 
ناب ايراني-اس��المي و ارايه تصوير وارونه و كذب از 
خانواده ايراني در اين فيلم مشهود است.  فيلم »خانه 
پدري« به كارگرداني و تهيه كنندگي كيانوش عياري 
محصول سال ۱۳۸۹ است. اين فيلم در سال ۱۳۹۳ 
در اولين اكران به دليل صحنه هاي خش��ن توقيف 
ش��د. يك منبع آگاه نيز با تاييد خبر توقيف اكران 
فيلم خانه پدري گفت: كارگردان خانه پدري تعهد 
به تغيير با حذف صحنه هاي خش��ن فيلم داده بود 
كه اين كار انجام نشد، در نتيجه دادسراي فرهنگ 

و رس��انه حكم به توقيف فيلم داد.  رييس س��ازمان 
سينمايي نيز در اين باره گفت: مگر مي شود اعضاي 
شورايي كه تك تك آنها افرادي صاحب نظر هستند و 
از سوي مقامات كشور مورد مشورت قرار مي گيرند، 
ضد ايراني، ضد خانواده، ضد دين باش��ند و بعضي از 
اين نوع هجمه ها را متوجه نشوند؟  او افزود: سازمان 
س��ينمايي، تهيه كننده، كارگردان و پخش كننده 
اين فيلم، قانونمندي خ��ود را با اجراي فوري حكم 
دادستاني تهران نشان دادند اما در عين حال از رياست 
محترم قوه قضاييه كه در چند ماه اخير مسائل مختلف 
را با تدبير حل كرده اند و تصويري مثبت از دستگاه قضا 
نزد مردم ساخته اند، تقاضا داريم به اين موضوع وارد 
شوند تا موجبات دلگرمي و همدلي و انسجام اصحاب 

فرهنگ و هنر فراهم شود.

تاريخنگاري

وقتي رييس الوزرا از مردم درخواست ياري كرد 
هشتم آبان ۱2۹۹، سپهدار رشتي رييس الوزرا با صدور بيانيه اي مشكل هاي موجود 
در كشور را با مردم در ميان نهاد و از آنها معاونت و ياري درخواست كرد.  فتح اهلل خان 
سردار منصور كه بعدها به سپهدار رشتي معروف شد، همزمان با انقالب مشروطيت 
براي اداره تلگرافخانه راهي پايتخت و در آنجا با آزادي خواهان و مشروطه طلبان 
آشنا شد و به آنها پيوست. در ۳ كابينه وثوق الدوله وزير داخله و وزير جنگ شد. تا 
اينكه در آبان ۱2۹۹ فرمان رياست الوزرايي به نام او صادر شد. اما كابينه او پس از 
4 ماه با وقوع كودتاي رضاخان ميرپنج )سردارسپه و رضاشاه بعدي( سقوط كرد؛ 
درست در روزهايي كه كشور با مشكالت عديده و اشغال ارتش هاي خارجي و جنگ 
جهاني دوم روبه رو بود. در همين روزها بود كه سپهدار براي حل مشكالت كشور 
از مردم كمك خواس��ت. گرچه مردم نتوانستند به او كمكي كنند، اما يك سردار 
با كمك انگليسي ها و روي موج آرزوي امنيت كه در كشور ايجاد شده بود، دولت 
سپهدار مشروطه خواه را ساقط كرد. رضاخان به محض تصرف تهران در نخستين 
انتصاب، كلنل كاظم خان را به فرمانداري نظامي تهران منصوب كرد. در اين روز 
نيروهاي قزاق تمام زندانيان را آزاد كردند ولي در عوض موج تازه اي از بازداش��ت 
ناراضيان و شخصيت هاي سياسي اعم از حكومتي، نمايندگان مجلس و غيره آغاز 
شد. تمام وزراي كابينه سپهدار غير از خود او بازداشت شدند. همزمان احمدشاه و 
محمدحسن ميرزا )وليعهد( به كاخ فرح آباد گريختند و سپهدار رشتي )نخست وزير( 
به سفارت انگلستان در تهران پناهنده شد. سپهدار رشتي در سال هاي ۱۳۰۰ تا 

۱۳۰4 شمسي نمايندگي رشت را در ادوار چهارم و پنجم مجلس شوراي ملي بر 
عهده داشت، ولي پس از انقراض قاجاريه و روي كار آمدن سلسله پهلوي از فعاليت 
سياسي كناره گرفت. او عاقبت در سال ۱۳۱7 در تهران چشم از جهان فروبست و 

در گورستان ابن بابويه در آرامگاه خانوادگي به خاك سپرده شد.

كيهان كلهر جايزه اش را  به »شجريان« تقديم كرد
كيهان كلهر پس از دريافت جايزه هنرمند سال، اين 
جايزه را به محمدرضا شجريان تقديم كرد. كيهان 
كلهر نوازنده كمانچه جايزه هنرمند سال 2۰۱۹ را از 
فستيوال جهاني موسيقي در كشور فنالند دريافت 
كرد. اين نوازنده ايراني پيش از اين نيز به همراه گروه 
راه ابريشم برنده جايزه گرمي شده بود. كلهر پس از 
دريافت جايزه هنرمند سال، بيان كرد: معموال پيش 
نمي آيد كه انسان وقتي زنده است مورد تجليل واقع 
شود. از اين رو بسيار مفتخرم و تحت تاثير قرار گرفتم، 
هرچند من اين جايزه را يك دس��تاورد ش��خصي 
محسوب نمي كنم. سال هاي بسياري مرارت، دانش 
و پش��تكار، پيشينه موس��يقي ايراني است كه من 
محصوِل آن گذشته و پيشينه هستم. امروز اين جايزه 
را از طرف تمام جامعه موسيقي ايراني مي پذيرم و به 
نمايندگي از جامعه موسيقي ايراني آن را به استاد 
محمدرضا شجريان، استاد بزرگ موسيقي ايراني كه 
در چند سال گذشته در بستر بيماري بودند و دلتنگ 
شنيدن صدايشان هستيم، تقديم مي كنم. اميدوارم 

كه حالشان خوب باشد و اين هديه را از من بپذيرند. 
در همين راستا همايون شجريان، فرزند محمدرضا 
ش��جريان ويديوي س��خنراني كله��ر را در لحظه 
دريافت جايزه در صفحه اينس��تاگرام خود منتشر 
كرد و نوشت: »تبريك بسيار كيهان جان. همان طور 
كه اش��اره كردي پدر هنوز مراحل بيماري شان را 
مي گذرانند و متاس��فانه در ش��رايطي نيستند كه 
دست به قلم شوند. مانند هميش��ه در اوج باشي و 
افتخارآفرين براي هنر اين سرزمين و دوستدارانش. 

سپاسگزار از محبت و معرفتت.«

»گردو«  در بخش مسابقه جشنواره »فيلمون«  بلژيك
فيلم سينمايي »گردو« در دومين حضور بين المللي 
خود به بخش مس��ابقه س��يزدهمين جش��نواره 
بين المللي فيلمون بلژي��ك راه يافت. اين فيلم به 
كارگرداني محمدرضا حاجي غالمي و تهيه كنندگي 
سيداحد ميكاييل زاده در دومين حضور بين المللي 
خ��ود در بخش رقابتي س��يزدهمين جش��نواره 
بين الملل��ي فيلمون بلژيك ب��راي دريافت جايزه 
سيفژ با ساير آثار اين بخش رقابت مي كند. »گردو« 
فيلمي در گونه كودك و نوجوان است كه آنا نعمتي، 
مهرنوش مقيمي، محسن عالم زاده، مهدي مرعشي، 
مريم نيك آيين، محمدمبين يوسفي، سيد رادين 
صم��دي و فاطمه مجيبي��ان گ��روه بازيگران آن 
هستند. فيلمنامه اين اثر سينمايي را مارال سجادي 
و محمدرض��ا حاجي غالمي نوش��ته اند. »گردو« 
داس��تان كودكي است كه بابت گناهي كه مرتكب 
شده احس��اس مي كند دست هايش در حال سياه 
شدن اس��ت و اين موضوع همزمان با اختالف پدر 
و مادرش و جدايي آنهاست. او در سفر به روستايي 
دورافتاده در كوير همراه با مادرش براي تماش��اي 
خسوف وارد چالش پذيرفتن و باور اين موضوع گناه 
و جدايي مي شود. برخي از عوامل اين اثر سينمايي 
نيز عبارتن��د از: مدير برنامه ريزي: محمدحس��ن 
ياسايي، دستيار كارگردان: ولي اويسي، طراح صحنه 

و لباس: ابوالفضل س��ليمي درب��رزي، چهره پرداز: 
ساقي ش��اهمرادي، طراح جلوه هاي ويژه بصري: 
علي تصديقي، مدير صدابرداري: طاهر پيشوايي، 
موس��يقي: محمدعلي نجف پور، طراحي و تركيب 
صدا: طاهر پيش��وايي، مدير توليد: وحيد مشاري، 
مدير فيلمبرداري: رامين راس��تجو، تدوين: آرش 
تيمورنژاد و زهره صباغيان، عكاس: محمد عابدي، 
مش��اور رس��انه اي و مدير روابط عمومي: ركسانا 
قهقرايي. فيلم سينمايي »گردو« پيش تر در چهل 
و دومين جش��نواره بين المللي ك��ودك و نوجوان 
لوكاس شركت كرده است. پخش بين المللي اين 
فيلم به عهده شركت پرشيا فيلم به مديريت علي 
قاسمي است. س��يزدهمين دوره از اين جشنواره 
از ٢٣ اكتبر تا ٢ نوامبر )۱ تا ۱۱ آبان( در بروكس��ل 

بلژيك برگزار مي شود.

میراثنامه

تيغ معدن كاران اين  بار زير گلوي »تنگه بردول«
مردم پارسيان تا همين ۵۰ سال پيش در تنگه بردول زندگي مي كردند؛ تنگه اي 
تاريخي در استان هرمزگان كه هنوز هويت اين شهر است و حاال با صدور مجوز 
براي فعاليت معادن، اين هويِت شهري به خطر افتاده است. مردم اين منطقه  
تاريخي برخالف خيلي از ديگر نقاط كشور عمل مي كنند؛ آنها براي حفاظت 
از وطن اصلي خود يعني تنگه بردول، زنجيره  انساني تشكيل داده و درخواست 
لغو مجوِز فعاليت معدن در محوطه  تاريخي طبيعي اين تنگه را دارند، مجوزي 
كه دو س��ال قبل هم داده ش��ده بود، اما با اعتراض ها و تجمع هاي مردمي آن 
را لغو كرده بودند، ولي بار ديگر همان مجوز صادر ش��ده و حاال به رگ غيرت 
مردم منطقه برخورده كه قرار است سنگ شكن ها نقطه  هويتي و محل زندگي 
گذشتگان شان را از روي زمين حذف كنند. در طول چند روز گذشته تحصن 
مردم شهر پارسيان در اس��تان هرمزگان و بستن زنجيره انساني دور محوطه  
تاريخي و طبيعي »بردول« نمونه اي كم نظير و قابل توجه از درخواسِت مردِم 
بومي اين منطقه جنوبي كشور است كه از مسووالن درخواست كرده اند تا به 
جاي صدور مجوزهاي بي شمار براي فعاليت معادن در اين محوطه  تاريخي، 
به فكر حفاظت از هويت ش��هر باشند. احمد مباركي، فعال ميراث فرهنگي و 
بومي شهرستان پارسيان، به ايسنا مي گويد: تنگه  »بردول« منطقه اي طبيعي 
و تاريخي با قدمت تاريخي بس��يار زياد است كه تا همين ۵۰ سال قبل مردم 
اين منطقه در آن تنگه زندگي مي كردند، اما با ايجاد شهرس��تان پارسيان در 
همين منطقه، به مرور تنگه بردول از جمعيت خالي شد، هر چند مردم منطقه 
همچنان آن منطقه را به عنوان هويت تاريخي ش��هر خود مي دانند. او درباره  
آثار تاريخي باقي مان��ده در اين تنگه  تاريخي مي گويد: در اين تنگه  تاريخي و 
طبيعي، در حال حاضر 6 آسياب آبي و جدول هاي ساروجي در داخل تنگه كه 
تا بيرون تنگه نيز كشيده شده و مردم از آن استفاده مي كردند باقي مانده است. 
همچنين از آب چشمه  داخل تنگه براي مصارف كشاورزي استفاده مي شد، 
اما در صورت فعاليت معادن در اين منطقه از شهرس��تان پارسيان، همه  اين 
آثار تاريخي و هويت منطقه از بين مي رود. اين فعال محيط زيست همچنين با 
اشاره به اينكه اين تنگه  تاريخي دقيقا روبه روي شهر قرار دارد و در صورتي كه 
فعاليت معادن آغاز شود، قطعا گرد و غبار مهمان هميشگي مردم شهر پارسيان 
اس��ت، ادامه مي دهد: از سوي ديگر اگر جمعيت شهرستان پارسيان 6۰ هزار 

نفر باشد، به اندازه هر دوهزار نفر يك معدن فعاليت مي كند. او تاكيد مي كند: 
وضعيت كنوني ايجادشده براي اين محوطه  تاريخي و مجوزهاي مكرري كه 
براي آغاز فعاليت معادن در اين مناطق صادر مي شوند، به مردم منطقه برخورده 
است. او با بيان اينكه پيش تر معدن ديگري مجوز گرفته بود كه با مخالفت مردم 
آن منطقه لغو شد، مي افزايد: اما صدور اين مجوز دوم بار ديگر باعث تحصن و 
اعتراض مردم منطقه شد، هر چند متاسفانه اين اعتراض هنوز به جواب نرسيده 
است. مباركي با تاكيد بر اينكه پرونده  ثبتي محوطه  تاريخي بردول تهيه شده 
و به گفته  كارشناسان ميراث فرهنگي، اين محوطه  تاريخي تا كمتر از يك ماه 
آينده در فهرست ميراث ملي به ثبت مي رسد، ادامه مي دهد: موقعيت تاريخي 
و بكر »تنگه بردول« اهميت زي��ادي دارد و در صورت آغاز فعاليت معادن در 
اين منطقه، حتي ساروجي هاي داخل تنگه نيز به صورت كامل از بين مي روند. 
مباركي تحصن مردم منطقه  تاريخي بردول در روز سوم آبان را نشانه اي از عالقه 
مردم اين منطقه براي حفاظت از اين تنگه  تاريخي عنوان مي كند. تالش براي 
صحبت با رضا برومند، مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
استان هرمزگان، براي اطالع از پيگيري هاي ميراث فرهنگي براي حفاظت از 

اين محوطه  تاريخي هنوز نتيجه نداده است. 

ايستگاه

 مزايده تابلو نقاشي 
»ژان ميشل باسكيت«

تاج وتختي ها جنگ ستارگان 
را رها كردند

يكي از تابلوهاي نقاشي 
»ژان ميشل باسكيت« � 
هنرمند مشهور معاصر � 
با قيمت پايه ۱۰ ميليون 
دالر به مزايده گذاش��ته 
مي شود.  به گزارش آرت 
نت، تابلو نقاشي  »رينگ 
بوك��س« )۱۹۸۱( اث��ر 

»ژان ميشل باس��كيت« با قيمت حدودي ۱۰ الي 
۱۵ ميليون دالر در حراج��ي »فيليپس « واقع در 
نيويورك به فروش گذاش��ته مي شود. در اين تابلو 
نقاشي يك بوكس��ور در حالي كه نيزه اي به دست 
دارد به تصوير كشده شده است. شباهت اين تابلو با 
خودنگاره اي كه »باكسيت« در همان سال از خود 
خلق كرده است سبب شده كارشناسان فكر كنند 
بوكسر اين تابلو نقاشي در حقيقت خود »ژان ميشل 
باس��كيت« اس��ت. اين اولين باري نيست كه تابلو 
نقاشي »رينگ بوكس« اثر »باسكيت« در حراجي ها 
به مزايده گذاش��ته مي شود. اين اثر در سال ۱۹۹۹ 
در حراجي كريستيز واقع در لس آنجلس به قيمت 
442,۵۰۰ دالر فروخته ش��د؛ اين در حالي است 
كه در آن زمان قيمت تخميني تعيين ش��ده براي 
اين اثر ۱۸۰ هزار دالر الي 2۵۰ هزار دالر بود. تابلو 
»رينگ بوكس« همچنين در سال 2۰۱2 در حالي 
در حراجي ساتبيز نيويورك به قيمت 7.6 ميليون 
دالر فروحته شد كه قيمت تخميني اين اثر بين 4 الي 
6 ميليون دالر تعيين شده بود. دو سال گذشته نيز 
»باسكيت« به جمع هنرمنداني پيوست كه اثرشان 
در يك حراجي بي��ش از ۱۰۰ ميليون دالر فروش 
رفته است. سال 2۰۱7 تنها دو دقيقه طول كشيد 
تا تابلو نقاشي بدون عنوان اين هنرمند در حراجي 
ساتبيز نيويورك با قيمت ۱۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار 

دالر توسط يك ميليونر ژاپني خريداري شود

ديوي��د بني��وف و دي بي 
واي��س ديگر نويس��نده 
يا تهيه كنن��ده يك فيلم 
س��ه گانه جديد »جنگ 
ستارگان« نخواهند بود، 
آنه��ا گفته اند ب��ه خاطر 
پروژه هاي آينده شان در 
نت فليكس از اين مجموعه 

جدا مي شوند. به گزارش ورايتي، ديويد بنيوف و دي بي 
وايس خالقان سريال »بازي تاج وتخت« در بيانيه اي 
گفتند: »ما عشق جنگ ستارگان هستيم. وقتي جورج 
لوكاس آنها را ساخت، ما را هم ساخت. اينكه توانستيم 
درباره آن با او و تيم فعلي صحبت كنيم هيجان يك 
عمر بود و هميشه مديون مجموعه اي خواهيم بود 
كه همه چيز را تغيير داد.« آنها اضافه كردند: »اما در 
يك روز ساعات محدودي وجود دارد و حس كرديم 
نمي توانيم هم به جنگ ستارگان و هم به پروژه هاي 
نت فليكس مان رسيدگي درستي بكنيم. بنابراين با 
افسوس از اين پروژه ها كناره گيري مي كنيم.« كتلين 
كندي رييس استوديوي لوكاس فيلم گفت: ديويد 
بنيوف و دن وايس داستان س��رايان خارق العاده اي 
هستند. اميدواريم وقتي بتوانند از برنامه كاري بسيار 
مشغول شان فاصله بگيرند و روي »جنگ ستارگان« 
تمركز كنند با آنها همكاري كنيم. اي��ن قرارداد در 
فوريه 2۰۱۸ اعالم شده بود. مجموعه جديد قرار بود 
از مجموعه اپيزودي لوك اسكاي واكر كه با »جنگ 
ستارگان: اميدي جديد« آغاز شده بود و قرار است با 
»جنگ ستارگان: ظهور اسكاي واكر« 2۰۱۹ به پايان 
برسد، جدا باشد. اين مجموعه همچنين قرار بود جدا 
از مجموعه اي باشد كه سال گذشته اعالم شده بود به 

كارگرداني رايان جانسون ساخته مي شود.

مبينا علي نسب: مي خواهم به استاد بزرگي بانوان  برسم 

كشتي گير بازمانده از سفر: روي بازگشت به خانه  را نداشتم

نايب قهرمان ش��طرنج جوانان جهان 
مي گوي��د ك��ه در حال حاض��ر تنها 
هدفش كس��ب مقام اس��تاد بزرگي 
بانوان و افزايش ريتينگ اس��ت. مبينا علي نسب 
دختر ش��طرنج باز ايراني كه به تازگي موفق شده 
در مسابقات قهرماني جوانان جهان نايب قهرمان 
ش��ود، درباره س��طح اين رقابت ها گفت: س��طح 
مسابقات بسيار باال بود و من در رنك اوليه نفر 2۵ 
بودم اما در پايان توانس��تم با ۹ امتياز از ۱۱ امتياز 
ممكن نايب قهرمان مسابقات شوم. همچنين من 
با نف��ر اول اين رقابت ها فقط ني��م امتياز اختالف 
داشتم و در جايگاه دوم ايستادم.  او افزود: . كسب 
استاد بزرگي در بانوان بسيار سخت تر از كسب اين 
عنوان در آقايان است و تالش خود را براي رسيدن 

به اهدافم انجام خواهم داد.

دارنده مدال طالي اميدهاي آس��يا ك��ه در اتفاقي 
عجي��ب و بر اثر س��هل انگاري، فرص��ت حضور در 
رقابت هاي جهاني مجارستان را از دست داده است، 
گفت: يك هفته مانده به اعزام به من گفتند مهلت 
اعتبار گذرنامه ات تمام شده است! علي سوادكوهي 
درباره جا ماندن از س��فر تيم ملي كشتي آزاد اميد 
به رقابت هاي قهرماني جه��ان به دليل اتمام اعتبار 
گذرنامه اش، اظهار كرد: از زماني كه انتخابي تيم ملي 
برگزار شد، پاسپورت من در فدراسيون كشتي بود و 
من در جريان اتمام اعتبار آن نبودم تا اينكه يك هفته 
مانده به اعزام به من گفتند اعتبار گذرنامه ات تمام 
شده و بايد پاسپورت جديد بگيري. آزادكار وزن 7۹ 
كيلوگرم تيم ملي اميد، افزود: پس از آن خيلي زود 
براي گرفتن گذرنامه جديد اقدام كردم و توانستم از 
طريق آشنايان يك روزه پاسپورتم را بگيرم، بعد از 
آن به سفارت مجارستان رفتم اما به من گفتند زمان 
كافي براي گرفتن ويزا نداري و احتمال اينكه رواديد 
برايت صادر ش��ود بسيار كم است. در نهايت همين 
اتفاق هم افتاد و در موعد مقرر ويزايم صادر نش��د و 
حضور در رقابت هاي جهاني را از دست دادم. او درباره 
چرايي اين موضوع پيش پا افتاده كه منجر به از دست 
رفتن حضور در رقابت هاي قهرماني جهان ش��د، به 

ايس��نا گفت: من كه در جريان اين موضوع نبودم و 
مسوول انجام اين كار بايد كشتي گيران را در جريان 
بگذارد كه اين كار انجام نشد. كشتي گير مازندراني 
تيم ملي، با اشاره به اينكه باور نمي كند به اين راحتي 
فرصت حضور در رقابت هاي جهاني را از دست داده 
و زحمات چندين ماهه اش به هدر رفته است، گفت: 
كشتي گيران اكثرا از طبقه محروم جامعه هستند اما 
ما يكي، دو طبقه نيز از ديگر كشتي گيران پايين تريم. 
مدال مسابقات جهاني مي توانست خيلي از مشكالت 
من و خانواده ام را حل كن��د. تا لحظه آخر هم اميد 
داشتم كارم درست شود اما وقتي به من زنگ زدند 
كه كارم درست نشده تمامي زحمات و زجرهايي كه 
كشيده بودم از جلوي چشمانم گذشت. او ادامه داد: 

بعد از اين اتفاق روي رفتن به خانه مان را نداش��تم 
چرا ك��ه مادرم زحم��ت زيادي براي من كش��يد و 
خيلي خوش بين بود كه به نتيجه خوبي مي رسم. به 
همين خاطر به خانه يكي از دوستانم رفتم و مادرم تا 
شب قبل اصال خبر نداشت كه به مجارستان نرفتم! 
سوادكوهي در پاس��خ به اين سوال كه آيا مسووالن 
فدراس��يون پس از اين اتفاق با او تماسي داشته اند 
يا خير، گفت: مسووالن فدراس��يون تماسي با من 
نداشتند اما خيلي از كشتي گيران مثل حسن يزداني، 
ساروي و ... با من تماس گرفتند و دلداري ام دادند. به 
هر حال پس از چند روز با اين موضوع كنار آمدم و باز 
هم با تمام توان تالش مي كنم تا به اهدافم در تيم ملي 
بزرگساالن برسم. هدف من مدال المپيك 2۰2۰ يا 
2۰24 است و اميدوارم به اهدافم برسم و دل مادرم 
را شاد كنم. آزادكار وزن 7۹ كيلوگرم تيم ملي اميد در 
پايان با تشكر از مسووالن فدراسيون كشتي و عليرضا 
دبيرگفت: به من گفتند كه رييس فدراسيون حتي با 
وزير خارجه هم براي حل اين مشكل تماس داشته 
اما اين موضوع از اختيارات سفارت مجارستان بوده 
و بايد روال قانوني گرفتن ويزا طي مي شد. اميدوارم 
ديگر چنين اتفاقاتي براي هيچ ورزشكاري رخ ندهد 

چرا كه خيلي سخت و غيرقابل تحمل است.

ورزشي
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