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سرمقاله

اكنون نوبت ايران است
باالخره بعد از گذش��ت 
ح��دود 9 م��اه از خروج 
امريكا از برجام و تحريم 
اقتصادي آن كشور عليه 
ايران، اتحادي��ه اروپا به 
وعده خود عم��ل كرد و 
كانال مالي ويژه با ايران 
راه ان��دازي  و  ثب��ت  را 
 Instrument كرد. اين كانال كه اينس��تكس يا
in Support of Trade Exchanges )اب��زار 
حمايت از مبادالت تجاري( نام دارد بطور رس��مي 
به كار افتاد و مسوول آن هم پير فيشر، مديرعامل 
سابق كامرتز بانك آلمان است . انتصاب اين مدير 
ارشد بانكي نش��ان از اهميت اين س��از و كار ويژه 
مي دهد . هر چند كه در حال حاضر اين ساز و كار 
فقط كاالهاي غير تحريمي را پوش��ش مي دهد و 
موارد مربوط به نفت در آن گنجانده نشده است و 
هر چند به نظر تحليل گران، فقط دردهاي ناشي از 

تحريم را تسكين مي دهد...

منصور  بيطرف

 صفحه 5  

بازار سرمايه

الصاق كوپن  سود به »اخزا«
سميرا   ابراهيمي| 

اسناد خزانه كه نمادهاي بورسي آنها در فرابورس را 
با نام هاي اخزا و سخاب مي شناسيم، چندساليست 
كه به عنوان يك��ي از نقدش��ونده ترين اوراق مالي 
موجود در بازار بدهي توانسته است سرمايه گذاران 
زيادي را به سوي خود جلب كند. سرمايه گذاراني 
كه مانند بازار اوراق قبلي و حتي منتشر شده بعد 
از اخزا، تنها حقوقي هاي بزرگ را شامل نمي شوند. 
بلكه حقيقي ها نيز به بازار كشانده و پويايي و تحرك 
باالي��ي دارد. اي��ن اوراق كه ماهي��ت بازپرداخت 

بدهي هاي دولت به پيمانكاران را دارد...

بانك و بيمه

كاهش دسته جمعي 
نرخ هاي ارز و طال و سكه

محسن شمشيري|
روز  پنج شنبه 11 بهمن97 با وجود اعالم دير هنگام 
خبر  راه اندازي كانال مالي اي��ران و اروپا و همكاري 
سه كشور آلمان، فرانسه و بريتانيا در اين زمينه، و در 
نتيجه اثرگذاري تدريجي آن در ساعات عصر، نرخ 
ارز و طال تاحدودي كاهش يافت و فعاالن بازار ارز و 
طال انتظار دارند كه ،  امروز ،  روز شنبه 13بهمن 97 ،  
نيز شاهد ريزش قيمت هاي ارز و طال و سكه در بازار 
باشند.  به گزارش »تعادل«، نرخ نقدي دالر در بازار 
كه روز چهارشنبه تا 12300 تومان باال رفته بود، روز 
پنج شنبه به دنبال انتشار خبر راه اندازي كانال مالي 
ايران واروپا تا 12 هزار تومان كاهش يافت كه نشان 
دهنده افت 300 توماني نرخ دالر اس��ت.  از س��وي 
ديگر، صرافي هاي بانكي و ملي ني��ز به خاطر عدم 
انتش��ار  خبر راه اندازي كانال مالي در ساعات صبح 
پنج شنبه، نرخ فروش دالر را 11900 و نرخ خريد را 

11850 تومان اعالم كردند. 
4

چرخ ضد تحريم اروپا حركت كرد اما به آرامي 

گزارش »آنكتاد«  از كاهش جذب سرمايه مستقيم خارجي در سال 2018  خبر مي دهد

بعد از 9 ماه اروپا به وعده 
خود عمل كرد

ساِل بد جذب سرمايه در جهان

جهان

امريكا پيمان 1987 موشكي 
با روسيه را تعليق كرد

15 2

منصور بيطرف|
سردبير|

باالخره بعد از گذش��ت حدود 9 ماه از خروج امريكا از 
برجام و تحريم اقتصادي آن كشور عليه ايران، اتحاديه 
اروپا به وعده خود عمل كرد و كانال مالي ويژه با ايران 
 را ثبت و راه اندازي كرد . اين كانال كه اينس��تكس يا

 Instrument in Support of Trade Exchanges
)ابزار حمايت از مبادالت تجاري( نام دارد بطور رسمي 
به كار افتاد و مس��وول آن هم پير فيش��ر، مديرعامل 
س��ابق كامرتز بانك آلمان اس��ت . انتصاب اين مدير 
ارش��د بانكي نش��ان از اهميت اي��ن س��از و كار ويژه 
مي دهد . هر چند ك��ه در حال حاضر اين س��از و كار 
فقط كاالهاي غير تحريمي را پوشش مي دهد و موارد 
مربوط به نفت در آن گنجانده نش��ده است و هر چند 
به نظر تحليل گران، فقط دردهاي ناشي از تحريم را 
تس��كين مي دهد – در اين باره مي توانيد صفحه 2 را 
بخوانيد- اما با اين ح��ال آن را مي توان گام كوچكي 
براي برداشتن گام بزرگ تلقي كرد يا آنچنان كه وزير 
امور خارجه آلمان گفته، »اين گامي است كه روشن 
مي كند ما در اتحادي��ه اروپا مي توانيم حتي وقتي كه 
ديگران ديدگاه متفاوتي دارند متح��د با يكديگر راه 
خودمان را برويم.« زيرا با نوع ش��كل گيري اين ساز و 
كار مي توان به ماهيت آن پي برد. در اصل تحليلگران 
سياس��ي اقتصادي امريكايي و اروپاي��ي ويژگي اين 
كانال را »مش��اركت حاكميتي سهامداران و مقامات 
ارشد اتحاديه اروپا در مديريت اين ابزار« مي دانند. به 
نظر مي آيد كه پس از تشكيل اتحاديه اروپا اين اولين 
اقدام در سطوح بااليي اين اتحاديه عليه اياالت متحده 
امريكا باشد . واكنش رسانه هاي امريكايي به اين اقدام 
اروپا كه البته در راس آن سه كشور مهم اروپايي، يعني 
انگليس، آلمان و فرانسه قرار دارند در خور توجه بود 
و بيشتر به س��مت آن مي رفت كه دونالد ترامپ دارد 
چه باليي سر آن كشور- يعني خود امريكا- مي آورد 
بطوري كه به تدريج هيمنه و هژموني امريكا تحليل 

مي رود و آب مي شود، درست مثل برف.  اما واقعا اين 
همه تاخير براي راه اندازي اين كان��ال چه بود؟ بنا بر 
اخباري كه پ��س از خروج امريكا از برج��ام به بيرون 
درز مي كرد بنا بود اين كانال حداكثر تا ش��هريور ماه 
راه اندازي ش��ود، س��پس اين زمان تا آذرماه به تاخير 
افتاد و بعد با دو ماه تاخير ديگر به اواس��ط بهمن ماه 
رسيد، درست در آستانه چهل سالگي انقالب اسالمي. 
با نگاهي به بيانيه سه كشور اروپايي مي توان علت آن 
را فهميد و ديگر ني��ازي به تحليل پيچيده و آنچناني 
نيست. يكي از عناصر مشروط در اين كانال پيوستن 
ايران به اف اي تي اف است؛ چنانكه در بيانيه سه كشور 
اروپايي آلمان،  انگليس و فرانس��ه بر اين مهم تاكيد 
شده اس��ت؛ »در رابطه با مقابله با پول شويي، مبارزه 
با تامين مالي تروريس��م )AML/CFT( و انطباق با 
 INSTEX ،تحريم هاي اتحاديه اروپا و س��ازمان ملل
تحت باالتري��ن معيارهاي بين الملل��ي عمل خواهد 
كرد. در اين راستا، سه كش��ور اروپايي از ايران انتظار 
دارند همه عناصر برنامه اق��دام اف.اي.تي .اف خود را 
س��ريعا اجرا كند.« در واقع اين به معناي آن است كه 
ايران بايد دو اليحه ديگر برنامه اقدام مالي را تصويب 
كند؛ يعني اليحه الحاق به كنوانسيون پالرمو و اليحه 
الحاق به س��ي اف تي اكن��ون ت��وپ در زمين مجمع 
تشخيص مصلحت نظام كه اين دو اليحه را در دست 
بررس��ي دارد، اس��ت. اگر تاكنون به نظر مي آمد كه 
ايران با نگه داش��تن »اف اي تي اف«، اتحاديه اروپا را 
تحت فش��ار قرار داده بود تا كانال مالي را راه بياندازد، 
اكنون اين اتحاديه اين بار را از دوش خود برداش��ته و 
منتظر حركت ايران است. اكنون نوبت ايران است كه 
انتظارات اروپايي ها را برآورده س��ازد. تا اين ساز و كار 

مالي گسترده تر و عميق تر بشود. 
واقعيت آن است كه بازي در زمين جهان، قواعد خود 
را مي طلبد، نمي توان بدون قاعده ب��ازي كرد در اين 
صورت آنكه مي بازد و از زمين بازي اخراج مي ش��ود 

بازيگري است كه قواعد بازي را رعايت نمي كند. 

اكنون نوبت ايران است
سرمقاله خبر

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي همسان سازي 
حقوق بازنشستگان را »نيازي اساسي و مهم« 
دانست و گفت: بر اساس برآوردها، براي اين كار 
حدود 30 هزار ميليارد تومان منابع نياز داريم 
كه اين رقم براي امسال اس��ت و در سال آينده 

اين ميزان تغيير مي كند.
محمد ش��ريعتمداري در گفت وگو با خبرنگار 
ايرنا افزود: بط��ور طبيعي تاكن��ون در بودجه 
عمومي امكان تامين اين منابع وجود نداش��ته 
اس��ت و اگر خلق منبع��ي جدي��د در مجلس 
صورت بگيرد، با توجه به اينكه تغييرات اعمالي 
نماين��دگان مجلس در بودجه بس��يار محدود 
اس��ت، احتمال دارد اجراي همسان س��ازي به 
تاخير بيفتد.  وي اضافه كرد: يكي از مهم ترين 
نيازهاي امروز جامعه مرتبط با قشري است كه 
اگر صحبت از كرامت و عزت انساني مي كنيم، 
شايسته ترين انسان ها به ش��مار مي روند؛ زيرا 
پس از 30 س��ال خدمت بازنشس��ته شده اند و 
امروز با اين بازنشس��تگي متكفل برخي از امور 
فرهنگي، اخالق��ي و فكري هس��تند و بايد از 
آرامش خاط��ر در زندگي برخوردار باش��ند كه 
الزمه آن بهره مندي از حداقل هاست. بنابراين 
اين حقشان اس��ت و به لطف و كرامت ما نيازي 
نيست. ش��ريعتمداري تصريح كرد: معتقديم 
عزت و كرامت ما در آينده به اين بس��تگي دارد 
كه امروز چگون��ه بازنشس��تگان را مي بينيم؛ 
توصيه مي شود به اين موضوع توجه ويژه شود 
تا در آينده شاهد شرايط بهتري براي آنها باشيم. 
اين افراد در شرايط تحريم بيشتر تحت تاثير قرار 

مي گيرند و بايد براي آنها اقدام جدي شود.
شريعتمداري در پاسخ به اين سوال كه آيا براي 
افزايش س��ن بازنشس��تگي برنامه ريزي شده 
است، گفت: مفهومي تحت عنوان »اصالحات 
پارامتريك« يك مساله اساس��ي در نحوه ارايه 
خدمات اس��ت. برخي افراد معتقدن��د ما بطور 
گشاده دس��تانه در زمينه ارايه خدمات دوران 
بازنشس��تگي، از كارافتادگ��ي و تامين درمان 
در قوانين و مقررات پي��ش رفته ايم اما جامعه 
كارگ��ري و بازنشس��تگان نظر معكوس��ي به 
اين موض��وع دارند. وي اصالح��ات پارامتريك 
را ض��روري دانس��ت و ادام��ه داد: اصالح��ات 
پارامتريك با اينكه امري قابل بررسي است، آثار 
اجتماعي خاص خود را دارد و باي��د با دقت در 
مورد آن صحبت شود و نمي شود برخي خدمات 
را حذف كرد؛ مي شود به صورت فيزيكي حساب 
بستانكار و بدهكار را با يكديگر تطبيق داد اما با 
يك جامعه زنده و مهم روبه روييم كه بايد درباره 
آنها تصميم معقول گرفته ش��ود و يكي از راه ها 

اصالحات پارامتريك است.

حقوق بازنشستگان با 30 هزار 
ميليارد تومان همسان مي شود

مديركل دفتر امور بيابان س��ازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخي��زداري از افزاي��ش 30 درصدي فرس��ايش 
بادي ناش��ي از تغيي��ر اقليم، كاه��ش بارندگي ها و 
خش��كيدگي تاالب ها خبر داد و گفت: اين مس��اله 
مهم خس��ارت هاي زيس��ت محيطي و اقتصادي به 
كش��ور وارد مي كند. »فرهاد سرداري« در گفت وگو 
با ايرنا افزود: بر اساس آمارهاي پيشين 21 ميليون 
هكتار از عرصه هاي كل كشور تحت فرسايش بادي 
قرار داشت كه هفت ميليون هكتار آن از كانون هاي 
بحران فرسايش بادي به ش��مار مي رفت اما اكنون 
به سطح اين اراضي اضافه شده است. وي ادامه داد: 
مطالعات فرسايش بادي هر پنج سال تكرار مي شود 

كه اطالعات از پارس��ال در حال به روز رساني است. 
به گفته وي، عرصه هاي كش��ور دستخوش 2 پديده 
فرس��ايش بادي و آبي اس��ت كه وضعيت فرسايش 
آبي از س��وي مس��ووالن دفتر آبخيزداري در دست 
بررس��ي قرار دارد. وي عوامل طبيعي و انساني را در 
پديده افزاي��ش بيابان موثر دانس��ت و گفت: عوامل 
طبيعي ش��امل تغيير آب و هوا، بارندگي، دوره هاي 
خشكسالي، زمين شناسي )ژئومورفولوژي(، كيفيت 
مناب��ع آب و خ��اك، پوش��ش گياهي، فرس��ايش، 
كشاورزي، معيارهاي اقتصادي، اجتماعي، فناوري 
و توسعه ش��هري مي ش��ود كه داراي شاخص هاي 

متفاوتي است.

تغيير اقليم ايران، فرسايش بادي را 30 درصد افزايش داد
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روي موج خبر

   رهنمود مقام معظم رهبري در مورد ش�كل 
طبيعي گلزارهاي شهدا اجرايي مي شود؛ پاد|

نماينده ولي فقيه، معاون رييس جمهور و رييس بنياد 
شهيد و امور ايثارگران از پيگيري رهنمود رهبر معظم 
انقالب در مورد عدم يكسان سازي مزار شهدا و حفظ 
هويت و شكل طبيعي گلزارهاي مطهر شهدا خبر 
داد. حجت االسالم سيد »محمدعلي شهيدي«، با 
تبريك چهلمين سالگرد پيروزي انقالب خطاب به 
معاونان و مديران بنياد شهيد و امور ايثارگران تأكيد 
كرد: رهنمود رهبر معظم انقالب اسللالمي مبني بر 
جلوگيري از يكسان سازي و همچنين خارج كردن 
گلزار شهدا از وضعيت طبيعي به بهانه زيباسازي بايد 
هر چه سللريع تر اجرايي گردد و معاونين و مديران 
كل بنياد در ستاد و سراسر كشللور بايد در كارگروه 
ساماندهي گلزار شهدا در استان ها بر اجراي آن نظارت 
كنند. وي با بيان اينكه در همه طرح هاي ساماندهي 
و بهسازي گلزار مطهر شهدا عالوه بر رضايت والدين، 
همسللر و فرزندان شهدا حفظ هويت، شكل و بافت 
طبيعي مزار شهدا بايد مدنظر قرار گيرد گفت: آثار 
به جاي مانده از شهدا و ايثارگران عزيز ميراث جاويداني 
هستند كه بايد از آنها محافظت كرد و استفاده از آنها در 

گلزار مطهر شهدا در دستور كار قرار گيرد.

   شهرداري ها تالش كنند پروژه هاي نيمه تمام 
به پايان برسند؛ باشگاه خبرنگاران|

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير 
كشور گفت: متاسفانه مشكل ترافيك و آلودگي هواي 
بسياري از كالن شهرها حل نشده است.  مهدي جمالي 
نژاد درباره اتمام پروژه هاي نيمه تمام در كالن شهر ها 
گفت: با توجه به اينكه پروژه هاي نيمه تمام كمترين 
بهره را از بودجه دولتللي مي برند، تمام تالش ما اين 
است كه پروژه هاي نيمه تمام كشورمان را به بخش 
خصوصي واگللذار كنيم تا اين بخش هللا با بودجه 
شهرداري، پروژه ها را تكميل كنند؛ شهرداري ها بايد 
تالش كنند تا پروژه هاي نيمه تمام به پايان برسند. 
طبيعي است كه پس از اتمام پروژه هاي نيمه كاره، 
ساخت پروژه هايي كه اولويت اول را با توجه به برنامه 

۵ ساله خود دارند، شروع مي شوند.

   دول�ت و مجلس براي ماليات فكر اساس�ي 
كنند؛ فارس|

خطيب جمعه تهران گفت: اگر حكومت كااليي را براي 
مردم تهيه كند و آن را در اختيار زيرمجموعه خود براي 
توزيع قرار داد و آن زيرمجموعه آن كاال را به صورت آزاد 
بفروشد يا اينكه كسي ماليات ندهد يا از ماليات فرار 
داشته باشد، اين بغي و ظلم است. در حالي كه مردمي 
در اين كشور هستند كه براي اجاره يك اتاق معطلند، 
اگر كسللي پولي را كه بايد ماليات به دولت بدهد تا 
دولت هم آن را به دست مردم برساند، پرداخت نكند 
اين ظلم و بغي است. آيت اهلل محمد امامي كاشاني در 
خطبه هاي نمازجمعه اين هفته تهران با بيان اينكه 
دولت و مجلس براي مساله ماليات بايد فكر اساسي 
كنند تا جلوي رانت خواري گرفته شود، گفت: خمس 
و زكات نيز از اهميت برخوردار است و يك پنجم پولي 
كه در اختيار شخصي است متعلق به امام زمان است 

و اگر در جيبش بگذارد، حرام است.

   وقتي اهل ثروت را بر اقتصاد مسلط كرديم، 
مشكالت زيادي به وجود آمد؛ ايلنا|

يكي از نمايندگان مجلس دهم معتقد اسللت: مراد 
امام از نااهالن سللرمايه داران بودند. اگر مسللووالن 
فاصله شان با قرآن را بردارند فاصله شان با مردم كمتر 
مي شود. به گزارش ايلنا، عليرضا محجوب در مراسم 
افتتاحيه جشنواره قرآني فجر  تصريح كرد: وقتي به 
ثروت  اندوزان پناه و ميدان داديللم و اهل ثروت را بر 
اقتصاد مسلللط كرديم، مشكالت زيادي برايمان به 

وجود آمد.

  ادام�ه بررس�ي پالرم�و در جلس�ات آتي؛ 
خبرآنالين|

در شرايطي كه برخي خبرگزاري ها از تعيين تكليف 
اليحه پالرمو در روز شنبه خبر داده بودند؛ عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه اعضاي مجمع 
تشخيص روز شنبه جلسه ندارند، گفت: ادامه بررسي 
اليحه پالرمو در جلسات آتي مجمع انجام مي شود.  
غالمرضا مصباحي مقدم درباره ادامه بررسي اليحه 
الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته 
فراملي »پالرمو« در اين مجمع گفت: ادامه بررسي اين 

اليحه به جلسه آتي مجمع موكول شده است.

   فضاي مجلس نسبت به » سعيد نمكي« مثبت 
است؛ ايسنا|

يك عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس دهم 
با اشاره به سوابق گزينه پيشنهادي دولت براي وزارت 
بهداشت، گفت كه فضاي مجلس نسبت به وي مثبت 
است. محمد نعيم اميني فرد اظهار داشت: هاشمي 
وزير سابق بهداشللت، عملكرد بسيار درخشاني در 
اين وزارتخانه داشت اما به هر دليلي امكان استفاده از 
خدمات ايشان براي دولت مقدور نبود. در مورد آقاي 
نمكي نيز به نظر مي رسد با توجه به سوابق ايشان در 
سللطوح مختلف وزارت بهداشت، تجارب ايشان در 
دانشگاه علوم پزشكي، معاونت بهداشت و درمان و 
معاونت علمي و فرهنگي سازمان برنامه، ايشان گزينه 

مناسبي براي تصدي وزارت بهداشت باشد.

   دشمن براي تحريم اقتصادي ايران پيوست 
فرهنگي دارد؛ مهر|

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه 
اسللتكبار همواره به دنبال تهديد، تحريم و تخريب 
انقالب بوده است، گفت: دشمن براي تحريم اقتصادي 
پيوسللت فرهنگي دارد. غالمعلللي حدادعادل در 
سخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه قم  گفت: 
دشمن انقالب و اسالم در حالي كه مجاري اقتصادي 
را بسته راه تبليغ رسانه اي را براي ورود فكر و تبليغات 
خود باز كرده است و دشمن براي تحريم اقتصادي 
پيوست فرهنگي دارد و اين پيوست از طريق فضاي 

مجازي اجرا مي شود.
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تعادل | 
بعد از گذشللت حدود 9 مللاه از خروج آمريللكا از برجام و 
تحريم ايران از سللوي آن كشللور ،  روز پنجشنبه باالخره 
اروپا از سللاز و كار مالي خود با ايران را رونمايي كرد . ساز و 
كار مالي كه بللراي مقابله با تحريم هاي آمريكا عليه ايران 
ثبت و راه اندازي شللده است.  براسللاس بيانيه سه كشور 
اروپايي آلمان ، فرانسلله و انگليس اين ساز و كار ويژه مالي 
 Instrument in Support of كلله اينسللتكس يللا
Trade Exchanges نللام دارد امكان مبادالت تجاري 
ايران با كشورهاي اروپايي و ديگر كشورهايي كه خواهان 
پوشش اينستكس هستند و بالعكس را فراهم مي كند . در 
اين بيانيه آمده است :"  آلمان، انگليس و فرانسه در راستای 
تعهد قاطع و تالش های مسللتمر خود برای حفظ برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( که به تاييد قطعنامه ۲۲۳۱ 
 INSTEX شورای امنيت سللازمان ملل رسلليده، ايجاد
SAS که سازوکاری ويژه با هدف تسهيل تجارت مشروع 
ميان عوامل اقتصادی اروپا با ايران است را اعالم می کنند. 
سه کشللور اروپايی ))E۳(  تاکيد می کنند که بهره مندی 
های اقتصادی برجام مشللروط بر پايبندی کامل ايران به 
تعهدات هسته ای خود شامل همکاری کامل و به موقع با 
آژانس بين المللی انرژی اتمی است. INSTEX  از تجارت 
مشروع اروپا با ايران حمايت می کند؛ اين تجارت در ابتدا 
بر بخش های بسلليار ضروری برای مردم ايران مثل دارو، 
دستگاه های پزشکی و کاالهای کشاورزی-غذايی تمرکز 
می کند. هدف بلندمدت INSTEX اين است که به روی 
عامالن اقتصادی کشورهای ثالث که خواهان تجارت با ايران 
هستند باز باشد و سه کشور اروپايی به تالش برای رسيدن 
به اين هدف ادامه می دهند. ايجاد INSTEX گام ابتدايی 
مهمی است که امروز توسط سه کشور اروپايی برداشته شد. 
عملياتی شللدن INSTEX با رويکردی گام به گام دنبال 
می شود: سه کشور اروپايی به همراه INSTEX به کار   روی 
جزئيات عينی و عملياتی ادامه می دهند تا روش کار اين 
شرکت را مشخص کنند، سه کشللور اروپايی در راستای 
ايجاد يک نهاد همکاری اثرگذار و شفاف که برای عملياتی 
 کردن INSTEXT الزم است با ايران همکاری می کنند. 
در رابطلله با مقابللله با پولشللويی، مبارزه بللا تامين مالی 
تروريسللم )AML/CFT( و انطبللاق بللا تحريللم های 

اتحاديلله اروپللا و سللازمان ملللل، INSTEXT تحللت 
باالتريللن معيارهای بيللن المللی عمل خواهللد کرد. در 
اين راستا، سلله کشللور اروپايی از ايران انتظار دارند همه 
 عناصر برنامه اقدام اف.ای.تی .اف خود را سللريعا اجرا کند.

سه کشور اروپايی بر تعهد خود برای پيگيری توسعه بيشتر 
INSTEX به همراه کشورهای عالقه مند اروپايی به منظور 
عملياتی کردن اين ابزار در حمايت از تبادالت تجاری با ايران 
 از طريق پيگيری گام های ذکر شده در باال، تاکيد می کنند."

 بر اين اساس شرکتی که با عنوان INSTEX ثبت شده در 
پاريس مستقر خواهد بود و يک کارشناس بانکی آلمانی ، پير 
فيشر ، مدير عامل سابق كامرتز بانك آلمان،  مسئوليت آن 
را برعهده دارد. همچنين انگليس رياست هيات نظارت را 

برعهده خواهد داشت.  در همين حال به گزارش خبرآنالين، 
وزير خارجه آلمان، هنگام رونمايی از کانال ويژه مالی اروپا با 
ايران گفت: اين گامی است که روشن می کند ما در اتحاديه 
اروپا می توانيم حتی وقتی که ديگران ديدگاه متفاوتی دارند 

متحد با يکديگر راه خودمان را برويم.
وزيران خارجه آلمان، انگليس و فرانسه در نشست خبری 
مشترک در بخارست پايتخت رومانی راه اندازی سازوکار 
مالی ويژه اروپا برای ايران را به صورت رسمی اعالم کردند. 
هايکو ماس، جرمی هانت و ژان ايو لودريان وزيران خارجه 
آلمان، انگليس و فرانسه در کنفرانس خبری مشترک در 
بخارست پس از نشسللت وزيران اتحاديه اروپا راه اندازی 
رسللمی سللازوکار مالی ويژه اروپا برای ايران موسللوم به 

INSTEX را اعللالم کردند. وزير خارجلله آلمان، هنگام 
رونمايی از کانال ويژه مالی اروپا با ايران گفت: اين گامی است 
که روشن می کند ما در اتحاديه اروپا می توانيم حتی وقتی که 
ديگران ديدگاه متفاوتی دارند متحد با يکديگر راه خودمان 
را برويم. جرمی هانت وزير امور خارجه انگليس راه اندازی 
کانال پرداخت مالی اروپا و ايران را نماد عملی تعهد اتحاديه 

اروپا به توافق هسته ای با تهران عنوان کرد.
هانت روز پنجشللنبه پس از پايان نشست وزيران خارجه 
اتحاديه اروپا در بخارست افزود: امروز گام قابل توجهی را برای 
اجرای تعهداتمان در قالب برجام برای حفظ لغو تحريم ها 
برای مردم ايران برداشتيم. ما سه کشور اروپايی )انگليس، 
فرانسه و آلمان( سازوکار ويژه مالی اروپا را ثبت کرديم که 

پس از فعال شدن همکاری های تجاری مشروع با ايران را 
تسهيل می کند.

   استقبال موگرینی از کانال پرداخت مالی 
اروپا و ایران 

پيش از اعالم رسللمي ثبللت و راه اندازي اينسللتكس ، 
فدريکا موگرينی مسللئول سياسللت خارجی اتحاديه 
اروپا بابيان اينکه ظرف چند ساعت آينده آلمان، فرانسه 
و انگليس راه اندازی رسللمی کانال پرداخللت مالی اروپا 
و ايللران را اعللالم می کننللد تصريح کرد کلله پس ازآن 
دربيانيلله ای حمايت قوی خود را از اين سللازوکار اعالم 
می کند . وی كلله اين اظهارات را پيش از آغاز نشسللت 
وزيران خارجه اتحاديه اروپا در بخارست پايتخت رومانی 
اعللالم مي کرد ،  افللزود که تصميم بللرای راه اندازی اين 
سللازوکار سپتامبر گذشته در حاشلليه اجالس سازمان 
 ملل متحد به  منظللور اجرای کامل برجام گرفته شللد.

موگرينللی افللزود: اتحاديلله اروپللا بلله  طللور کامللل 
 حامللی اجللرای توافللق هسللته ای ايللران اسللت.

مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا ادامه داد: تاکنون 
در ۱۳ گزارش سللازمان انرژی اتمی تائيد شده که ايران 
به تعهداتللش در برجام پايبند اسللت و ما معتقديم که 
 اين يک سللند کليدی برای امنيت ما در منطقه اسللت.

وی عنللوان کرد که سللازوکار ويللژه مالی اروپللا و ايران 
سللبب مللی شللود کلله تجارت هللای مشللروع بللا 
 ايللران، چنانچه در برجام ديده  شللده اداملله پيدا کند. 

موگرينی همچنين عنوان کرد که صحبت ها در اين رابطه 
و ساير موضوعات منطقه با مقام های امريكايی در جريان 
است و دراين باره به گفت وگوی تلفنی خود با مايک پمپئو 
وزير امور خارجه امريكا اشاره کرد و افزود: خطری متوجه 
سازوکار مالی اروپا و ايران نيست. پس از اعالم رسمي راه 
اندازي سللاز و كار ويژه مالي اروپا با ايللران ،  واكنش هاي 
متعددي رخ داد . از يك سو مقامات آمريكايي سعي كردند 
كه سكوت كنند و همچنان بر طبل تحريم بكويند و تهديد 
هاي خود را دوباره مطرح كنند و از سوي ديگر كشورهاي 
روسيه  ، اتريش و چين از اين امر استقبال كردند . در ايران 

هم واكنش هاي سياسي و اقتصادي جالب بود . 
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دادستان كل كشور خطاب به قضات:

باید به دستگاه هاي اجرایي كمك كنيم
گروه ايران|

» در جنگ اقتصللادي نيازمند يك تيللم اقتصادي قوي 
هستيم.«اين عباراتي است كه دادستان كل كشور با استفاده 
از آنها به تحليل مهم ترين اولويت هاي امروز كشللور براي 
مقابله با راهبردهاي دشمنان پرداخته است؛ راهبردهايي 
كه از منظر منتظري دشمنان با استفاده از تمام ابزارهاي 
رسانه اي، ارتباطي و اقتصادي شان تالش مي كند تا   به وسيله 
آنها افكار عمومي را از دستاوردهاي نظام منحرف و متوجه 
بخشي از نارسللايي هايي كند كه بنا به داليل گوناگون در 

كشور وجود دارد. 
دادسللتان كل كشللور اما در عين اذعان بلله وجود برخي 
مشكالت اقتصادي و معيشتي تاكيد مي كند: نظام و انقالب 
در همه دوره ها خدمت هاي زيادي به مردم ارايه كرده است. 
به گزارش ميزان حجت االسالم منتظري در همايش علمي 
– فرهنگي قضات اسللتان سيستان و بلوچستان، شرايط 
اقتصادي امروز كشور را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: 
بخش عمده اي از اين مشللكالت كه امروز در كشور شاهد 
هستيم ثمره برنامه ريزي هاي دشمن است ولي بخشي از 
مشكالت اقتصادي كه در درون كشور شاهد و ناظر هستيم، 

ناشي از سوء ضعف مديريت است.
دادستان كل كشور با اشاره به پيشرفت هاي صورت گرفته 
از ابتداي انقالب تاكنون تصريح كرد: با گذشللت ۴۰ سال 
بايد توجه داشللت ايران عزيز ما كجا بوده و به كجا رسيده 
است، آمار و ارقام در بخش هاي مختلف نشان دهنده اين 
موضوع است و ايام مبارك دهه فجر نيز فرصتي است كه 
صدا و سيما و رسللانه ها بتوانند بخش اندكي از خدمات را 
به مردم نشللان دهند. وي بيان داشللت: نظام و انقالب در 
همه دوره ها خدمت هاي زيادي به مردم ارايه كرده است. 
اشكاالت، ضعف ها، نارسايي هايي نيز بوده است كه درصد 

آن در برابر خدمات ناچيز اسللت و حال سوال اين است كه 
دشمنان چگونه در افكار عمومي، آن دو سه درصد از ضعف ها 
و اشكال ها را آنقدر بزرگ جلوه مي دهند و اين خدمات زياد را 
ناديده مي گيرند. دادستان كل كشور افزود: دشمن در جهت 
جنگ رواني تا توانسته كار و سرمايه گذاري كرده و مي كند و 

اين آثار جنگ رواني است.
منتظري بيان كرد: البته ما امروز با جنگ اقتصادي مواجه 
هستيم؛ چراكه دشمنان نتوانستند جنگ نظامي را به ثمر 

برسانند و در جنگ هاي نيابتي نيز ناكام بودند.
وي در ادامه به تشريح سه جبهه دشمن در مقابل نظام 
جمهوري اسالمي پرداخت و گفت: امروز دشمن در سه 
جبهه تالش مي كند كه يكي از آنها جبهه رواني است. 
دشللمن تالش دارد تا در مردم نااميدي ايجاد كرده و 
آنها خدمات را ناديده بگيرند. دادستان كل كشور عنوان 
كرد: دومين جبهه، جبهه جنگ اقتصادي است كه در 
جنگ اقتصللادي همه ابزار ها را به كار گرفتند و پرچم 
را علني برافراشتند، برجام نيمه جان را آنگونه بي جان 
كردند و رسللمًا كاري را كه صدام در قللرارداد الجزاير 
انجام داد صدام دوم يعني ترامپ قراردادي بين المللي 
را كه دو سال روي آن كار شده بود يكطرفه پاره كرد و 
همه آماده و تسليم در برابر امريكا شدند و به نحوي به 
جنگ اقتصادي ورود پيدا كردند. دادستان كل كشور 
گفت: يك بخشي از اين وضعيت اقتصادي، محصول 
اقدامات دشمن است و بخشي از آن متأسفانه ناشي از 
مسائل داخلي است كه بنده اين مسائل را به دو دسته 
تقسيم كرده ام. بخشي از اين مسائل حساب شده است 
و برخي به صورت عامل دشمن و نفوذي هاي دشمن، 
سختي ها و مشكالتي را در عرصه اقتصادي به كشور و 

مردم تحميل مي كنند.

منتظري تأكيد كرد: ما امروز در جنگ اقتصادي نيازمند 
يك تيم اقتصادي جنگي هستيم. امروز برخي از مسووالن 
اقتصادي ما از آن اتو كشيده هايي هستند كه مي خواهند 
بروند و در سنگر بنشينند و جنگ كنند؛ اما اگر بخواهند در 
جنگ اقتصادي موفق شوند بايد مرد جنگ اقتصادي باشند؛ 

اما آنطور كه بايد امروز برنامه ريزي صورت گيرد نمي شود.
وي در ادامه با اشللاره به سومين جبهه دشمن عليه نظام 
جمهوري اسالمي گفت: سومين جبهه هايي كه دشمن عليه 
نظام گشوده فضاي فرهنگي است كه آن هم بسيار مهم است. 
ما شاهديم كه چگونه در فضاي مجازي و سطوح مختلف، 

خيلي آرام كار مي كنند.
دادستان كل كشور تصريح كرد: بساط سند ۲۰۳۰ با  نهيبي 
كه مقام معظم رهبري زدند و با آن دستور قاطعي كه دادند 
جمع شد، اما ظاهراً جمع گرديد؛ چرا كه در برخي از مراكز 
فرهنگي شاهديم بعضي از محتويات سند ۲۰۳۰ در حال 
اجرا است. منتظري بيان كرد: بنده در اين خصوص با يكي از 
مقامات فرهنگي عالي كشور تماس گرفتم و گفتم كه انتظار 
نيست از دستگاه شما كه ما شاهد چنين مسائلي باشيم و 
براي او اسناد و مدارك را فرستادم؛ اما عماًل شاهد هستيم كه 
در برخي از مراكز فرهنگي متأسفانه توسط عوامل و عناصري 
برخي از موارد سند ۲۰۳۰ به بدنه جوانان و نوجوانان ما تزريق 
مي شود. دادستان كل كشور خطاب به برخي از مسووالن 
گفت: چرا زماني كه مقام معظم رهبري و مسللووالن امر 
تاكيد كردند و اكثريت شللوراي عالي فضاي مجازي رأي 
دادند، مصوبات اجرا نمي شود و چرا شبكه ملي اطالعات 
راه اندازي نشد، چرا شبكه هاي اطالع رساني داخلي راه اندازي 
نمي شود. چرا به آن جواناني كه اعالم آمادگي كردند امكانات، 
زيرساخت و پهناي باند نمي دهيد، حرف ما اين است كه چرا 
از پهناي باندي كه به تلگرام داديد كم نمي كنيد تا آن را در 

اختيار پيام رسان هاي داخلي قرار دهيد. منتظري افزود: اگر 
جواب منطقي داريد بگوييد و اگر نادانسته اين اقدام را انجام 
مي دهيد تذكر مي دهيم؛ اما اگر خداي ناكرده از روي جهل 

نباشد آن وقت چه بايد كرد.

   حمایت از دولتمردان
منتظري در ادامه و خطاب به قضات گفت: شما قضات در 
اين مقطع از زمان وظيفه داريد در جهت كمك و حمايت 
از دولتمردان و مردم كمر همت را محكم ببنديد و در اين 

شرايط وظيفه ما در دستگاه قضايي سنگين است.
دادستان كل كشللور در ادامه با اشللاره به بخشنامه اخير 
دادستاني كل كشللور در خصوص مقابله با گرانفروشي ها 
و مسائل اقتصادي خاطرنشان كرد: بخشنامه اي كه اخيراً 
به سراسر كشور و دادستاني هاي محترم ابالغ كردم بخش 
عمده آن در جهت حمايت از دولت و خدمت به مردم بوده 
است؛ چراكه تنظيم بازار، قيمت گذاري، نظارت بر توزيع 
جزو وظايف دادستاني و قوه قضاييه نيست و جزو وظايف 
دولت و دستگاه هاي اجرايي محسوب مي شود؛ اما ما به اين 
موضوع اذعان داريم كه اكنون شرايطي است كه حتماً بايد 
به دولت كمك كرد. وي افزود: امروز قشر ضعيف و متوسط 
جامعه كه اكثريت جامعه را تشكيل مي دهند، در سختي و 
در مشكالت اقتصادي و معيشتي به سر مي برند؛ لذا وظيفه ما 
است كه تمام توان خود را به كار گيريم و به دولت و مسووالن 

امر و صاحبان صنعت و سرمايه كمك كنيم.
دادستان كل كشور گفت: امروز در سنگر قضاوت نشسته ايم؛ 
اما شللرايط كشللور به گونه اي اسللت كه بايد به دستگاه 
اجرايي كمك كنيم. منتظري تصريح كرد: بايد در حمايت 
ازسرمايه گذاران وارد ميدان شويم و به سراسر كشور نيز ابالغ 
كرديم كه هر جا ديدند در بخش توليد و كارخانه مشكلي 

به خاطر مسللائل حقوقي، بدهي و بانكي به وجود آمده به 
صاحبان سرمايه كمك كنند.

   موضوع حقوق عامه و گراني ها
دادستان كل كشللوردر بخش ديگري از سخنان خود در 
خصوص موضوع حقوق عامه گفت: دسللتگاه قضايي در 
موضوع حقوق عامه به صورت جللدي به ميدان آمده و در 
دادسللتاني كل، معاونت خاصي نيز در اين مورد داريم و به 
دادستان هاي سراسر كشور گفتيم كه مساله حقوق عامه 

را جدي بگيرند.
منتظري ادامه داد: بسللياري از دادستان هاي ما انصافًا به 
ميدان آمدند و مشكلي كه ما داشتيم اين بود كه دستورالعمل 
جامع و كاملي كه همه يكسان و همگون عمل كنند، نداشتيم 
و مشللكالتي در اجرا بود كه ما مكلف كرد هر چه زودتر آن 
انسللجام و هماهنگي الزم را به وجللود بياوريم كه البته با 
جمع آوري نظرات مختلف شللروع كرديم و با مكاتبات و 

جلساتي كه داشتيم كار نسبتاً جامع و خوبي انجام گرفت.
وي در ادامه اذعان كرد: سپس پيش نويس آن تهيه و خدمت 
رياست قوه قضاييه تقديم شد، ايشللان هم در دستور كار 
مسووالن عالي قضايي گذاشتند و به صورت خيلي جامع و 

كامل بررسي و خوشبختانه ابالغ شد.
دادستان كل كشور از قضات خواست كه اين دستورالعمل را 
با دقت مطالعه و در چارچوب آن اقدام كنند و گفت: از آنجايي 
كه اين دستورالعمل مسبوق به سابقه نيست تالش كنيد اگر 
اشكال، نارسايي و نقصي در اين دستورالعمل و در مرحله اجرا 
مالحظه كرديد به معاونت دادستاني كل اعالم بفرماييد كه 
جمع آوري شود و اگر الزم به اصالح باشد ظرف دو سه ماه 
صورت گيرد؛ چرا كه ما مي خواهيم اين دسللتورالعمل را 

مقدمه اي براي تهيه اليحه قانوني قرار دهيم.

در كنار دولت به سازندگي 
كشور كمك خواهيم كرد

 فرمانللده قللرارگاه خاتم 
گفللت:  االنبيللا )ص( 
ظرفيت هاي فعلي كشور 
براي محروميت زدايي را با 
تمام قدرت توسعه داده و 
در كنار دولت به سازندگي 
كشور كمك خواهيم كرد. 
سللعيد محمد ديللروز در گفت وگو با ايرنللا درباره 
برنامه هاي آينده قرارگاه خاتم االنبيا، افزود: با توجه 
به شناسايي گلوگاه هاي كشور و تالش براي رفع آن 
در جهت اقتصاد مقاومتي، قرار است توانمندي هاي 
قرارگاه را به اين سللمت هدايت شود. او با مقايسه 
اقدامات انجام شللده طي ۴۰ سال گذشته با پيش 
از انقالب، خاطرنشللان كرد: آمار، ارقام و فعاليت ها 
جهش گسترده و وسيعي را طي اين چهار دهه نشان 
مي دهد.  او  يادآور شد: در اين حوزه ها از شركت هاي 
خارجي، حداقل استفاده مي شللود. محمد با بيان 
اينكه تحريم يك فرصت است نه تهديد، گفت: حتي 
بخش هاي باقي مانده اي هم كه به سمت بومي سازي 
و داخلي سللازي حركت نكرده بودند، بوسيله اين 

تحريم، سرعت رشد خوبي پيدا كردند.

.
كشور درگير يك نبرد اقتصادي 

رسانه اي است
معاون رييس جمهللور در 
امور مجلللس، با بيان اينكه 
رييس جمهللور نسللبت به 
به كارگيري اقوام و مذاهب 
اعتقاد كامل دارد، گفت: اگر 
در انتصابات مواردي صورت 
مي گيرد كه نارضايتي اقوام 

و مذاهب را در پي دارد، تصميم رييس جمهور نيست.
به گزارش ايسنا، حسينعلي اميري در ديدار با نخبگان 
استان كردستان اظهار كرد: بر اساس قانون اساسي كه 
مهم ترين سند كشور و ميثاق ملي است، اداره كشور بر 
اساس آراي عمومي صورت مي گيرد و نظام دموكراسي 
كشور بر اساس انتخابات پايه گذاري شده است. او افزود: 
انتخابات از بركات انقالب اسالمي است كه به مردم اجازه 
مي دهد در سرنوشللت سياسي خود تأثيرگذار باشند و 
بنابراين رأي مردم به روحاني رأي معناداري بود. مردم 
پاي صندوق هاي رأي اراده خود را ابراز كرده و به عقالنيت 
و تدبير و جلوگيري از ايران هراسي رأي دادند. اميري به 
دوران پيش از رياسللت جمهوري روحاني اشاره كرد و 
ادامه داد: در اين دوره قطعنامه هاي متعددي عليه ايران 
صادر شد كه هنوز هم آثار حقوقي آن قابل مشاهده است .

عفو زندانيان سياسي بسته به 
سپري شدن محكوميت است
يللك نماينللده اصولگراي 
مجلس دربللاره امكان عفو 
زندانيان سياسي به مناسبت 
چهلمين سالگرد پيروزي 
انقالب اسللالمي گفت: اگر 
افرادي نسللبت به گذشته 
خودشان خطايي كرده اند، 
متنبه و پشيمان شوند و آن تنبه و پشيماني زمينه جبران 

ايجاد كند طبيعي است كه عفو موثر و مفيد است.
مجتبي ذوالنوري در گفت وگو با ايلنا، در پاسخ به اين سوال 
كه »با توجه به عفوهاي صورت گرفته در مناسبت هاي 
مختلف و اينكه رييس قوه قضاييه اعالم كرده به مناسبت 
چهلمين سالگرد پيروزي انقالب عفو بزرگي را مدنظر 
داريم، آيا اين عفو شامل حال زندانيان سياسي هم مي شود 
يا خير؟«، گفت: نمي دانم، بايد به تناسب ميزان سپري 
شدن آن محكوميت و پس از آن به ميزان تنبهي كه در 
فرد ايجاد شده تصميم گرفت به گونه اي كه مسووالن قوه 
قضاييه بايد احساس كنند وي نسبت به خطاي گذشته  
متنبه شده و اگر بيرون برود نه تنها اقدامات گذشته اش 
تكرار نمي شود بلكه مثبت عمل مي كند؛ من نمي دانم چه 

طيف ها و اشخاصي مشمول اين بحث هستند.

امريكا قادر به تغيير اراده مردم 
ايران در مسير انقالب نيست

 سللفير ايران در انگليس با 
اشاره به اينكه امريكا درچهل 
سال گذشته با ابزار تحريم 
تالش كرد تا مردم ايران را از 
مسير انقالب منحرف كند، 
افزود: اما زماني كه اراده اي از 
طرف مردم براي استقالل 
وجود داشته باشد، هيچ كشور خارجي نمي تواند خواسته 
آنها را تغيير دهد. به گزارش ايرنا، حميد بعيدي نژاد در 
سميناري به مناسللبت بزرگداشت چهلمين سالگرد 
پيروزي انقالب اسللالمي ايران اظهار داشت كه انقالب 
اسالمي ايران بر سه ستون اصلي استوار است. وي ستون 
اول را اسللالم خواند و گفت كه براي كشوري با اكثريت 
مسلمان، طبيعي است كه بخواهد ارزش ها و آرمان هاي 
مبتني بر اعتقادات اسالمي   حضور داشته باشد و از اين 
منظر »صبغه اسالمي يك ويژگي مهم انقالب )ايران( 
محسوب مي شللود.« او در ادامه استقالل و آزادي را دو 
ستون مهم ديگر انقالب برشمرد و اينگونه بيان داشت 
كه 'اين دو اصل ريشه در تاريخ ما دارند. بيش از صدسال 
پيش ما انقالب مشروطه را داشتيم كه در آن ملت تصميم 

گرفت قدرت شاه را توسط قانون اساسي محدود كند.  

اشكاالت اقتصادي رفع شود  
دشمنان نمي توانند   زور بگويند
رييللس مجلللس دهللم 
گفت: اگر اشللكاالت حوزه 
اقتصادي رفع شود، دشمنان 

نمي توانند به ما زور بگويند.
بلله گللزارش ايسللنا، علي 
الريجانللي در »همايللش 
كشللوري نيمكت هللاي 
سوخته و يادواره شهداي زينبيه و ثاراهلل در ميانه«   اظهار 
كرد: امروز ايران پيشرفت كرده و روي حرفش در منطقه 
حساب مي كنند، كسللي نمي گويد ايران ترسوست و 
همه مي گويند ايران پاي اهدافش ايستاده است. وي با 
بيان اينكه پيشرفت هاي خوبي از نظر فناوري و دفاعي 
كرده ايم، گفت: تجربه جنگ نشللان داده كه اگر توان 
دفاعي نداشته باشيم، كسي به ما كمك نمي كند، زمان 
جنگ هم ما تك افتاده بوديم و  جز چند كشور كسي به 
ما كمك نمي كرد و در مقابل، كشورهاي قدرتمند مقابل 
ما صف بسته بودند. وي با بيان اينكه حركت بين المللي بر 
پايه قدرت طلبي است، گفت: آنان نمي خواهند كشوري 
استقاللش را حفظ كرده و روي پاي خود بايستد و اكنون 
هر كاري عليه كشورمان انجام مي دهند، اما نمي توانند 

عليه ما جنگ شروع كنند.
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چهره ها

بعد از گذشت 9 ماه اتحاديه اروپا به وعده خود عمل كرد

چرخ ضد تحريم اروپا حركت كرد اما به آرامي 



اخبار كالن 3 كالن

پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر كرد

وزير اقتصاد در سفر به جنوب شرق ايران:

تورم هسته 97 در 4 سناريو

سرمايه  گذاري خارجي در سيستان فرصتي براي كل كشور است

گروه اقتصاد كالن|
پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشي به 
پيش بيني نرخ تورم هسته برای سال 1397 بر اساس 
چهار س��ناریو افزایش نرخ ارز پرداخته اس��ت. نتایج 
پيش بيني نرخ تورم، نشان داد که نرخ تورم هسته در 
سال 1397 نسبت به سال 1396 مي تواند بين 22 تا 
28 درصد  باش��د. تورم هسته از خارج كردن نوسانات 
كوتاه مدت از س��بد تورم و به طور دقيق ت��ر از اجزای 

ماندگار تورم کل به دست مي آید. 

    كاركرد تورم هسته 
به گزارش »تعادل« یکی از اهداف مهم در سياست های 
پولی دس��تيابی به ثبات قيمت ها و یا به عبارت دیگر 
کنترل نرخ تورم در دامنه مش��خصی است. برای نيل 
به این هدف سياس��تگذاران پولی نياز به ش��اخصی 
دارن��د که بتوانند در جهت کنترل ن��رخ تورم را اتخاذ 
کنند. نرخ تورمی که از طریق آن سياس��ت های پولی 
کارا شاخص بهای كاال ها و خدمات مصرفی محاسبه 
می شود، نمي تواند معيار مناسبی برای تحليل و بررسی 
سياست های پولی باشد، به این دليل که ممکن است 
در آن اجزایی وجود داشته باشند که با تغييرات فصلی 
و یا به علت تکانه های عرضه دارای قيمت های ناپایدار 
باش��ند به طور مثال گروه خوراکی ها و آشاميدنی ها 
به دليل ش��رایط جوی و تغييرات فصلی و همين طور 
انرژی به علت تکانه های عرضه دچار ناپایداری در قيمت 
می شوند. با توجه به موارد ذکر شده سياستگذار پولی 
معياری نياز دارد تا اثرات این اجزا در آن وجود نداشته 

باشد و یا به حداقل رسيده باشد.
 به همين منظور طی چند ده��ه اخير معياری تحت 
عنوان »تورم هس��ته«، برای اه��داف تورمی معرفی 
ش��ده است. تورم هسته نس��بت به تورم کل مي تواند 
شاخص قابل اتکاتری برای تدوین سياست های پولی 
و همچنين تحليل و بررس��ی سياس��ت ها باشد. زیرا 
تکانه های وارد شده مختلف در ادوار مورد بررسی از این 
شاخص خارج ش��ده و تصویر واقعی تری از عملکرد و 
تاثيرگذاری سياست ها می دهد. با توجه به توضيحات 
ارائه ش��ده می توان این گونه بيان کرد که تورم هسته 

شامل اجزاي دائمی و پایدار تورم کل است.
بر همين اساس پژوهشکده امور اقتصادی در گزارشی 
با عنوان »پيش بيني نرخ تورم در ای��ران: کاربردی از 
رویکرد تورم هسته« با استفاده از داده های سری زمانی 

فصلی به برآورد تورم هسته پرداخته است.
در ای��ن گزارش تورم هس��ته با اس��تفاده از داده های 
سری زمانی فصلی و روش ميانگين پيراسته محاسبه و 
سپس ارتباط بين نرخ تورم هسته و نرخ تورم مشاهده 
بررسی شده است.  نتایج بررسی محاسبه تورم هسته 
نشان مي دهد که تا پایان سال 1392 نرخ تورم هسته 
نوس��انات زیادی داش��ته و تفاوت زیادی با نرخ تورم 
مشاهده شده داشته اس��ت، ولی بعد از سال 1392 تا 
پایان س��ال 1396 نرخ تورم مشاهده شده و نرخ تورم 
هسته همسو و هم جهت بوده و در حال کاهش است. 

این موضوع زمان��ی اهميت بيش��تری دارد که ثبات 
قيمت ها، هدف اصلی سياستگذار باشد. لذا سياستگذار 
برای رسيدن به این مهم به دنبال ابزار مناسبی است. 
یکی از ابزارهای مهم اس��تفاده از اهداف تورمی است 
که خود نيازمند پيش بيني دقيق نرخ تورم است. برای 
پيش بيني صحي��ح از نرخ تورم بای��د عوامل و اجزای 
کليدی موثر بر نرخ تورم شناسایی شود. جداسازی نرخ 
تورم هسته و شناسایی عوامل موقت و دائم تأثيرگذار 
بر نرخ تورم نيز اهميت زیادی دارد. لذا سياستگذار باید 
نرخ تورم هس��ته را به نرخ تورم هدف نزدیک کند. اگر 
سياستگذار بخواهد نرخ تورم را کاهش دهد باید مسير 
تورم در ادوار آتی را به نحوی سامان دهد که تورم هسته 
به تدریج کاهش یافته و تفاوت چندانی بين نرخ تورم 

مشاهده شده و نرخ تورم هسته وجود نداشته باشد.

    عوامل موثر بر تورم هسته
این گزارش در ادامه به بررس��ی عوام��ل موثر بر تورم 
هس��ته پرداخته كه به ط��ور خالصه ب��ه آنها نگاهي 

انداخته مي شود.
- متغير نسبت کسری بودجه دولت به توليد ناخالص 
داخلی دارای اثر مثبت و معناداری بر نرخ تورم هسته 
اس��ت. کس��ری بودجه دولت مي تواند باعث افزایش 
تقاضای کل ش��ده و با در نظر گرفتن سلطه سياست 
مالی بر سياس��ت پولی در کشور منجر به افزایش نرخ 
تورم ش��ود. زیرا زمانی که دولت کسری بودجه داشته 
باش��د، یکی از اقداماتی که انجام می دهد، انتشار پول 
و استقراض از سيستم بانکی است. با استقراض دولت 
از بانک مرکزی و انتشار پول، حجم نقدینگی در کشور 

افزایش یافته و منجر به افزایش نرخ تورم می شود.
- نااطمينان��ی قيم��ت نفت با در نظ��ر گرفتن فاصله 
اطمينان90 درصد دارای اثر معناداری بر تورم هسته 
است. با افزایش نااطمينانی قيمت نفت، توليد ناخالص 
داخلی دچار نوس��ان ش��ده و این ام��ر موجب ایجاد 
نوس��انات قيمت کاالها و خدمات می شود و درنهایت 

منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. 
نرخ تورم در کش��ور امریكا اثر مثب��ت و معناداری بر 
نرخ تورم هسته كشورهاي دیگر دارد. افزایش قيمت 
جهانی  کاالها و خدمات سبب باال رفتن قيمت کاالها و 
خدمات وارداتی و درنتيجه افزایش شاخص قيمت های 
توليدکننده و مصرف کننده در کشور می شود. بنابراین 
ب��ا افزایش قيمت جهان��ی کاالها و افزای��ش تورم در 
کش��وری مانند امریكا، نرخ تورم در کش��ور ایران نيز 

افزایش می یابد.
- بر اساس نتایج به دست آمده، پایه پولی تأثير مثبت 
و معناداری بر هسته تورم دارد. بنابراین با افزایش پایه 
پولی هسته تورم افزایش می یابد و باید در اتخاذ سياست 

پولی دقت الزم صورت گيرد.
- با افزایش نرخ ارز و کاه��ش ارزش پول ملی، قدرت 
خرید مردم کاهش یافته و مردم در قبال پول بيش��تر 
كاالي کمتری می توانند اس��تفاده کنند. از طرفی با 
افزایش نرخ ارز قيمت واردات افزایش یافته و با تأثيری 

که بر قيمت کاالهای واس��طه ای و سرمایه ای خواهد 
داش��ت، منجر به افزایش قيمت تمام ش��ده کاالها و 
افزایش تورم خواهد ش��د. لذا مدیریت صحيح نرخ ارز 
از اهميت زیادی برخوردار اس��ت. از آنجا که با افزایش 
نرخ ارز و کاهش ارزش پ��ول ملی، فعاالن اقتصادی و 
س��رمایه گذاران به جای اس��تفاده از پول ملی رغبت 
بيش��تری به اس��تفاده از پول خارج��ی و ارز خواهند 
داشت و این امر تقاضا برای ارز را افزایش داده و با وجود 
سوداگری های مخرب منجر به افزایش بيشتر نرخ ارز و 
کاهش بيشتر ارزش پول ملی خواهد شد، بنابراین انجام 
یک سياس��ت تجاری و ارزی نتایج زیادی را مي تواند 
برای کشور چه درزمينه داخلی و چه درزمينه خارجی 

داشته باشد.

    پيش بيني نرخ تورم هسته در سال 1397
بر اساس نرخ ارز

بر اساس این گزارش تغييرات نرخ ارز انعکاس دهنده 
وضعي��ت اقتصادی و حتی سياس��ی و اجتماعی یک 
کش��ور اس��ت. بنابراین یکی از متغيرهای اثر گذار بر 
نرخ تورم در یک کش��ور، نرخ ارز و تغييرات آن است و 
برای سياستگذاران یک کشور اهميت زیادی داشته و 
تغييرات نرخ ارز و سياست های تجاری و ارزی مي تواند 
تاثير زیادی بر وضعيت اقتصادی یک کش��ور داشته 
باشد. لذا پس از بررسی عوامل موثر بر تورم هسته، به 
پيش بينی نرخ تورم برای سال 1397 بر اساس چهار 

سناریو زیر پرداخته شده است:

1 -(سناریو اول: افزایش ميانگين نرخ ارز در سال 1397 
به ميزان 50 درصد نسبت به سال 1396

2 -(سناریو دوم: افزایش ميانگين نرخ ارز در سال 1397 
به ميزان 65 درصد نسبت به سال 1396

3 -(س��ناریو س��وم: افزایش ميانگين نرخ ارز در سال 
1397 به ميزان 80 درصد نسبت به سال 139

4 -(س��ناریو چهارم: افزایش ميانگين نرخ ارز در سال 
1397 به ميزان 100 درصد نسبت به سال 1396

 فرض ش��ده اس��ت که متغيرهای مدل از جمله پایه 
پولی، قيمت نفت، نس��بت کس��ری بودجه دولت به 
توليد ناخالص داخلی و تورم جهانی دارای یک روند با 
ثبات در ماه های اخير بوده و لذا بر اساس نرخ رشد ده 
فصل اخير در نظر گرفته شده اند. الزم به ذکر است که 
اطالعات به صورت فصلی بوده و نرخ تورم هسته که در 
این مطالعه پيش بيني می شود، نسبت به فصل قبل از 

آن محاسبه می شود.
با توجه به اهميت نرخ ارز در ایجاد تغييرات نرخ تورم 
در ای��ران، در ادامه این گزارش به پيش بينی نرخ تورم 
هسته برای سال 1397 بر اساس چهار سناریو افزایش 
نرخ ارز پرداخته است. نتایج پيش بيني نرخ تورم، نشان 
داد که نرخ تورم هسته در سال 1397 نسبت به سال 

1396 مي تواند بين 22 تا 28 درصد باشد.
این گزارش در پایان مي گوید: با توجه به اینکه همه 
اجزای تش��کيل دهن��ده نرخ تورم به ی��ک اندازه در 
ایجاد نرخ تورم سهيم نيست، لذا دولت باید در اعمال 
سياس��ت های قيمتی و پولی دق��ت الزم را به عمل 

آورده و با توجه به اینکه ن��رخ ارز یکی از عوامل موثر 
بر نرخ تورم در کشور است، اعمال سياستهای ارزی و 
تجاری باید با دقت الزم صورت گيرد، چرا که کشور 
در موقعيت سياس��ی و بين المللی ویژه ای بوده و هر 
تصميم و سياستی از طرف دولت مي تواند شرایط را 
دچ��ار تغييرات زیادی كند. در واقع سياس��تگذاران 
به پيش بيني ن��رخ تورم می پردازند ت��ا بهتر بتوانند 
درزمينه سياست های پولی از جمله هدف گذاری تورم 
بهتر عمل كنند. چرا که برای رسيدن به اهداف تورمی 
نيازمند پيش بيني نرخ تورم است. برای پياده سازی 
اهداف تورمی عالوه بر وجود استقالل بانک مرکزی 
به عنوان یک مقام پولی نياز به قواعد سياستی مناسب 

از جمله قواعد مالی است.
تجربه کشورها نشان می دهد که کشورهایی که ابتدا 
قواعد مالی و س��پس چارچوب هدف گ��ذاری تورم را 
داشته اند، رشد اقتصادی باالتر و تورم پایين تری را تجربه 
کرده اند. لذا در راستای دستيابی به رشد اقتصادی باالتر 
و ثبات قيمت ها، بهتر است قواعد مالی به طور صحيح 
رعایت شود. کنترل ميزان استقراض دولت در راستای 
تأمين مالی کسری بودجه، هموار كردن مخارج دولت 
و ممانعت از ورود نوسانات قيمت نفت به اقتصاد کشور 
و همزمان اتخاذ سياستگذاری پولی برای کاهش تورم 
مي تواند منجر به برقراری انضباط مالی دولت ش��ده و 
بانک مرکزی را در رسيدن به اهداف تورمی کمک نماید. 
چرا که بان��ک مرکزی به عنوان یک مقام پولی توانایی 

برقراری انضباط مالی دولت را ندارد.

وزی��ر اقتصاد در س��فري ك��ه در روزهاي گذش��ته به 
استان سيس��تان و بلوچستان داشت، با بيان اینكه این 
استان در س��ال جاري موفق به جذب بيشترین ميزان 
سرمایه گذاري در كشور شده، جذب سرمایه گذاري را 
مهم ترین عامل توسعه در استان دانست. او همچنين 
تاكيد كرد رشد استان تنها با سرمایه گذاري دولت عملي 
نيست و باید بخش خصوصي و دانشگاهيان نيز خود را 
براي این مهم آماده كنند و در این جهت گام بردارند. سفر 
دو روزه وزیر اقتصاد در آخر هفته گذشته به این استان 
با افتتاح پروژه كارخانه توربافي در چابهار و بازدید از دو 

پروژه فوالد و پتروشيمي همراه شد.
به گزارش تعادل، فرهاد دژپسند در حالي آخر هفته خود 
را در استان محروم سيستان و بلوچستان سپري كرد كه 
این استان  با وجود مشكالت گوناگوني كه دارد در سال 
جاري موفق شد بيشترین جذب سرمایه گذاري را به خود 
اختصاص دهد. البته یكي از دالیل این موفقيت، كوتاه 
آمدن امریكا در تحریم طرح هاي مربوط به توسعه بندر 
چابهار جهت حمایت از رشد و پيشرفت افغانستان است. 
با این همه هر نيتي كه پشت تصميم دولتمردان امریكایي 
باشد، فرصتي را براي كش��ور جهت جبران كاستي ها 
فراهم كرده است. در این سفر وزیر اقتصاد جلسات متنوع 
و گوناگوني با مسووالن اس��تان و دانشگاهيان داشت 
و نس��بت به آینده پيشرفت اقتصادي در بخش جنوب 

شرقي كشور ابراز اميدواري كرد.
وزیر امور اقتصادي و دارایي كه به اس��تان سيس��تان و 
بلوچستان سفر كرده است، در بدو برنامه بازدید خود از 
سيستان و بلوچستان از تهيه بسته سياستي براي برون 
رفت از مشكالت این استان خبر داد. دژپسند با اعالم این 
خبر اظهار كرد: در سفر دو روزه اي كه در خدمت مدیران 
عالي و مردمان خوب سيستان و بلوچستان هستيم قصد 
داریم به یك بسته هاي فكري و سياستي برسيم تا بتوانيم 
در مراحل بعدي براي برون رفت از مشكالت این نقطه 
 از ایران اسالمي این بسته ها را مورد استفاده قرار دهيم.

وي تصریح كرد: یكي از برنامه هایي كه در زمان بررسي 
صالحيت به عنوان وزی��ر امور اقتص��ادي و دارایي در 
مجلس شوراي اس��المي مطرح كردم این بود كه این 
وزارتخانه باید به گونه اي اداره شود كه ضمن حفظ نقش 
س��تادي خود، در عمل بتواند با بخش مستقيم اقتصاد 
جامعه آشنا و در ارتباط باش��د. در سفرهایي كه انجام 
مي دهم از نزدیك مسائل و مشكالت مناطق، استان ها 
و فعاالن اقتصادي را مورد بررس��ي قرار داده و س��عي 

مي كنيم راه حل هایي را پيدا كنيم و نهادهاي اقتصادي 
 نيز بدون واس��طه مشكالتشان را با ما در ميان بگذارند.

وي با بيان اینكه خوش��بختانه بع��د از پيروزي انقالب 
مراكز آموزش عالي گسترش بسيار مناسب و فزاینده اي 
پيدا كردند، اظهار كرد: امروز همه اس��تان ها از قابليت 
بسيار باالیي برخوردار هستند و طبيعتا اساتيد برجسته 
دانشگاه ها در رشته هاي اقتصاد، مدیریت و حسابداري 
به واسطه پژوهش ها، پایان نامه ها و رساله هایي كه داوري 
كردند داراي دیدگاه ها و اندیشه هاي جدیدي هستند. 
این اقتصاددانان مش��كالت جامعه را بررس��ي كرده و 
داراي پيشنهاد هستند. یكي از برنامه هاي ما این است 
كه در كنار نشست هایي كه با فعاالن اقتصادي و اساتيد 
دانشگاه ها داریم مشكالت بررسي و راه حل هایي براي 

آنها داشته باشيم.

    جذب سرمايه گذاري راه موفقيت سيستان
وزیر امور اقتصادي و دارایي در جلسه شوراي گفت وگو 
و نشست هم اندیشي فعاالن اقتصادي و تجار سيستان 
و بلوچس��تان در زاه��دان هم ش��ركت ك��رد و در این 
جلس��ه با بيان اینكه جنوب شرق و شرق كشور به ویژه 
سيستان و بلوچس��تان از نظر زیرس��اخت ها محروم 
هس��تند گفت: رونق س��رمایه گذاري و توليد، رویكرد 
جدي دولت است تا از این مس��ير شاهد كاهش تورم، 
افزایش توليد و اش��تغال در كشور باش��يم. سيستان 
و بلوچس��تان از ظرفيت ه��اي فراواني نظي��ر تجارت، 

مع��ادن، اقتص��اد آب، كش��اورزي و غي��ره برخوردار 
اس��ت كه مي توان با س��رمایه گذاري در این بخش ها، 
 توسعه، اش��تغال و توليد را براي منطقه به ارمغان آورد.

وي با بيان اینكه سيس��تان و بلوچس��تان همچنين از 
سرمایه انس��اني مطلوبي نيز برخوردار است گفت: اگر 
برنامه راهبردي مناسب براي اس��تان تدوین و بر روي 
آن نظارت و پيگيري الزم صورت گيرد مي توان شاهد 

پيشرفت این نقطه از ایران اسالمي بود.
وزیر اقتصاد همچنين با بيان اینكه هدف دولت، با حمایت 
از توليد و سرمایه گذاري، كمك همه جانبه به مردم است 
اظهار كرد: بهبود فضاي كسب و كار، كاهش آسيب هاي 
نظام مالياتي و گمرك با رویكرد ایجاد رونق و تس��هيل 
ش��رایط كس��ب و كار مورد توجه قرار دارد. سيستان و 
بلوچستان با برخورداري از فرصت قرار گرفتن در منطقه 
مرزي و داشتن تنها بندر اقيانوسي كشور و دسترسي به 
بازارهاي آسياي ميانه مي تواند سرمایه هاي خارجي را با 
س��ودآوري خوب جذب كند. راه موثر براي رفع شكاف 
س��رمایه و ایجاد موتور رشد منطقه، س��رمایه گذاري 

خارجي در سيستان و بلوچستان است.
وي با بيان اینكه سيس��تان و بلوچس��تان هم اینك در 
رده هاي نخست جذب سرمایه گذاري خارجي در كشور 
قرار دارد گفت: مي توان ضمن جلب نظر سرمایه گذاران 
خارجي با استفاده از تسهيالت بانكي و منابع صندوق 
توسعه ملي و تركيب این سرمایه ها، توسعه این استان را 
رقم زد.دژپسند با اشاره به تسهيالت اعطایي بانك ها در 

سيستان و بلوچستان اظهار داشت: در 9 ماهه نخست 
امسال 14 هزار ميليارد تومان تسهيالت بانكي در این 
استان پرداخت شده اس��ت. در این رابطه و براي جذب 
سرمایه گذاري، ضروري است یك دروازه مشترك بين 

ایران و پاكستان ایجاد شود.

    سند آمايش موجب تحول
سيستان و بلوچستان مي شود

وزیر امور اقتصادي و دارایي در نشس��ت هم اندیشي با 
اساتيد و نخبگان دانشگاهي سيستان و بلوچستان كه 
در محل دانشگاه این استان برگزار شد هم شركت كرد 
و گفت: در سيستان و بلوچس��تان این ظرفيت وجود 
دارد كه شكاف سرمایه را از طریق جلب سرمایه گذاري 
خارجي ب��ا تحریك عوام��ل بومي و منطق��ه اي حل 
كني��م. وزیر اقتصاد در جمع اس��اتيد و دانش��گاهيان 
سيستان و بلوچستان بر تشكيل نشست هاي اندیشه 
ورزي اس��اتيد دانش��گاه با مس��ووالن حوزه اقتصادي 
 اس��تان در بازه زماني هر س��ه ماه یك ب��ار تاكيد كرد.

وي با بيان اینكه رشد 20 درصدي منابع در كشور از دیگر 
موفقيت هاي این مدت است اظهار كرد: این موفقيت ها در 
حالي به دست آمده كه دشمنان تمام تالش خود را براي 
وارد كردن ضربات اقتصادي به كشور به كار گرفته اند. اگر 
تك تك ایرانيان عزم خود را جزم كنند مي توان مشكالت 
 كنوني در عرصه اقتصادي كش��ور را به حداقل رساند.

وزی��ر امور اقتص��ادي و دارای��ي با بي��ان اینكه قدرت 
ای��ران هم این��ك ب��ه جایگاه خوبي رس��يده اس��ت 
گفت: براي رس��يدن كش��ور به رفاه بای��د قدرت ملي 
افزای��ش یاب��د. بای��د از تم��ام ظرفيت ه��اي داخلي 
 براي رونق و توس��عه اقتصادي كش��ور اس��تفاده كرد.

وزیر ام��ور اقتصادي و دارایي با اش��اره به ظرفيت هاي 
سيستان و بلوچستان گفت: این استان از ظرفيت هاي 
بالقوه اقتصادي نظير اقيانوس، مرزهاي طوالني، معادن 
و غيره برخوردار اس��ت. ضروري اس��ت براي استفاده 
بهينه از ظرفيت هاي سيس��تان و بلوچستان، اساتيد 
دانش��گاه، نخبگان و فرهيختگان علمي این استان به 
بررس��ي دقيق مش��كالت و ارایه راهكار ها براي برون 
رفت از آن بپردازند تا با استفاده از ظرفيت هاي بيكران 
 این خط��ه، آن را به اهرم توس��عه كش��ور تبدیل كرد.

وي ب��ا بيان اینكه چابهار به عن��وان یك منطقه خاص 
مي تواند س��كوي پرش نيمه ش��رقي كش��ور باش��د 
بيان كرد: اگر س��ند آمایش سيس��تان و بلوچس��تان 

ب��ه خوبي تهيه و اجرا ش��ود تحول اس��تان را به همراه 
دارد. عزم دولت براي توس��عه سواحل مكران و تبدیل 
 آن به س��كوي پ��رش اقتصادي منطقه جدي اس��ت.

وزیر ام��ور اقتصادي و دارایي با اش��اره به س��ود آوري 
سرمایه گذاري در سيستان و بلوچستان به سرمایه گذاران 
خارجي و داخلي توصيه كرد: با توجه به سود آوري كالن 
سرمایه گذاري در این استان و فراهم بودن زمينه هاي 

الزم، به این منطقه جذب شوند.

    افتتاح كارخانه توربافي
عالوه بر این وزیر امور اقتص��ادي و دارایي از پروژه هاي 
در دس��ت س��اخت فوالد و پتروش��يمي نگين مكران 

بازدید كرد. 
در این بازدیدها كه مشاور ریيس جمهور ودبيرشوراي 
عالي مناط��ق آزاد، معاوني��ن وزارت ام��ور اقتصادي 
و دارای��ي، معاوني��ن دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق 
آزاد و مدیران عامل س��ازمان هاي مناطق آزاد كش��ور 
دژپس��ند را همراهي مي كردن��د، كارخان��ه توربافي 
 بلوچي، توليد كننده تورهاي ماهيگيري افتتاح ش��د.
فوالد مكران در پيكره هشتم صنعتي منطقه آزاد چابهار 
قرار دارد و ظرفيتي مهم براي اشتغال جنوب سيستان 
و بلوچستان محسوب مي شود كه طبق برنامه ریزي و 
پيش بيني هاي انجام شده قرار است در افق توليد فوالد 
در چابهار در یك بازه زماني 10 ساله به 10 ميليون تن 
در سال برسد.مراحل احداث فاز اول مجتمع فوالد مكران 
در حال انجام است و طبق برآوردهاي انجام شده این فاز 
پس از تكميل مي تواند ساالنه یك ميليون و 600 هزار 

تن آهن اسفنجي را توليد و وارد بازارهاي هدف كند.
 مجتمع پتروشيمي نگين مكران نيز در پيكره هشتم 
صنعتي منطقه آزاد چابهار با مساحتي بيش از 1200 
هكتار در مح��دوده منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار 
واقع ش��ده اس��ت كه ظرفيت توليدي فاز نخست این 
ش��هرك در حدود 8.5 ميليون تن در سال پيش بيني 
ش��ده كه محصوالتي همچون: اوره، متانول، آمونياك، 
اوره آمونياك، متانول تو پروپلين و ... را توليد خواهد كرد.

فاز یك شهرك پتروشيمي مكران در آبان ماه سال 98 
با ذخيره سازي و بارگيري محصوالت صادراتي رسما به 
بهره برداري مي رسد.همچنين واحد توليدي ماهوربافي 
بلوچي )توربافي( با هدف توسعه صنایع شيالتي، كمك 
به جامعه صيادي و همچنين صادرات محصوالت صيد 

و صيادي شامل تور، طناب و بویه احداث شده است.
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 چالش ارز 4200 توماني
و ارزاني

خانه ملت|عضو کميسيون اقتصادی مجلس 
گفت: اختص��اص ارز 4ه��زار و 200 تومانی به 
گروهی از کاالها عليرغ��م اختصاص ارز دولتی 
در عمل ارزانی و قيمت پایين را برای کاالها رقم 

نزده است.
علی اکبر کریمی با اشاره به چند نرخی بودن ارز 
در کشور، گفت: ارز چند نرخی سبب ایجاد تنش 
و ناپایداری در بازار می ش��ود، لذا هرچقدر بانک 
مرکزی تالش کند که شرایط نرخ ارز چند نرخی 
به تک نرخی حرکت کند، شرایط پایدارتری در 

بازار خواهيم داشت.
عضو کميس��يون اقتص��ادی مجلس ش��ورای 
اسالمی، با بيان اینکه بسياری از صاحب نظران 
معتقدند که اختصاص ارز 4هزار و 200 تومانی 
به گروه��ی از کاالها عليرغم اختصاص ارز ارزان 
در عمل ارزانی و قيمت پایين را برای کاالها رقم 
نزده است، افزود: مردم همچنان شاهد قيمت های 
 گران گروه کاالهایی هس��تند ک��ه ارز 4هزار و

200 تومان��ی دریاف��ت می کنن��د.وی ادام��ه 
4ه��زار و 200 تومان��ی   داد:ح��ذف ارز 
مي تواند ب��ه ح��ذف رانت های که در ش��رایط 
کنونی وجود داش��ته کمک کند و از سوی دیگر 
عواید حاص��ل از ارز 4ه��زار و 200 تومانی این 
امکان را به دولت دهد که اقش��اری که نيازمند 
حمایت هستند مورد حمایت بيشتر قرار گيرند.

کریمی با بيان اینکه در راس��تای پایداری بازار، 
ح��ذف ارز 4هزار و 200 تومان��ی می تواند تورم 
و گران��ی را که به م��ردم وارد می ش��ود کاهش 
دهد، اظهار داش��ت: پيش بين��ی اعتبارات الزم 
برای تامين کاالهای اساس��ی نيز از اولویت های 
بودجه ای اس��ت زیرا معيش��ت مردم به این امر 
بس��تگی دارد.وی افزود: باید دغدغه های مردم 
در خصوص حقوق و درآم��د، خدمات دریافتی 
و جبران عقب ماندگی در بح��ث تورم به وجود 
 آمده در ماه های اخير و کاهش ارزش پول ملی تا 
اندازه ای در س��ال آین��ده برطرف ش��ود.عضو 
کميس��يون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کرد: باید ش��رایطی را ایج��اد کرد  که با 
رویکرد عدالت محوری و منصفانه، امور مردم اداره 
شود و در شرایط تحریمی آسيب کمتری ببينند.

بار افزايش حقوق به دوش 
كارفرمايان نيفتد

ايس�نا|علی اکبر لبافي ، درباره پيش بيني روند 
تعيين دستمزد سال 98 کارگران در شورای عالی 
کار گفت: امس��ال در خصوص تعيين دس��تمزد 
کارگران ش��رایط خاصی داریم. از یک طرف حفظ 
بنگاه های اقتصادی، جلوگيری از ریزش نيروهای 
انس��انی و ماندگاری در چرخه اقتصاد مهم است؛ 
از طرف دیگر قدرت خری��د خانوارهای کارگری و 
گروه های کم درآمد به ش��دت پایين آمده و قدرت 

معيشت به شدت افت کرده است.
وی ادامه داد: آنچه در سال های گذشته برای تعيين 
حداقل مزد یا افزایش س��ایر س��طوح مزدی اتفاق 
می افتاد، س��اده ترین و کم هزینه ترین روش بوده 
که نرخ تورم را بر اساس شاخص های دیگر از بانک 
مرک��زی و مرکز آمار گرفته ایم و مبنای محاس��به 
دستمزد کارگران قرار دادیم و متأسفانه وزارت کار 
در شرایط متفاوت اقتصادی تصميمات متناسب با 
وضعيت اقتصادی نگرفته و این روند تاکنون ادامه 
داشته است.کارشناس ارشد حوزه کار تاکيد کرد: 
امسال شرایط فرق می کند به گونه ای که به دليل 
وض��ع بنگاه ها و حف��ظ و صيان��ت از نيروهای کار 
نمی توانيم یکباره دستمزدها را جهش بدهيم چون 
دستمزد را کارفرمایان می پردازند نه دولت و از طرفی 
اگر دستمزد را افزایش ندهيم قدرت خریدی هم که 
به شدت تنزل یافته نخواهد بود تا خانواده ها را تأمين 
کند.به گفته لبافی، شرایط زندگی طوری است که نه 
کارگر قدرت خرید دارد و با حقوق حداقلی مي تواند 
چرخ زندگی را بچرخاند و نه کارفرمایان و بنگاه های 
اقتصادی توان آن را دارند که دس��تمزد بيش تری 

پرداخت کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که در چنين شرایطی 
چطور می توان از معيش��ت کارگ��ران و بنگاه های 
توليدی حمایت کرد؟ گفت: کوتاه ترین جواب این 
اس��ت که دولت از خودش مایه بگ��ذارد. چون دو 
شریک دیگر اجتماعی به سختی خودشان را سرپا 
نگه داشته اند اما دولت چطور باید وارد عمل شود؟ 
مي تواند وعده ای که بابت اختصاص یارانه حامل های 
انرژی به توليدکنندگان داده بود عملی کند؛ در بحث 
قوانين و مقررات بانکی، تسهيالت ارزان قيمت به 
کارفرمای��ان بدهد و این تس��هيالت را با نرخ 10 یا 
15 درصد پرداخت کند یا در بحث ماليات به جای 
ماليات 25 درص��دی، ماليات کمتر با درصد کمتر 
بگيرد و به نوعی از کارفرمایان حمایت کند تا آنها هم 
بتوانند روی نرخ افزایش مزد کارگران جبران کنند.

این کارشناس ارش��د حوزه کار با اشاره به افزایش 
20 درصدی حقوق کارکن��ان دولت، گفت: طبعًا 
نمی توانيم برای کارگران چنين رقمی را در شورای 
عالی کار تصویب کنيم دليلش هم این اس��ت که 
بيش از 90 درصد کارگران حداقل بگيرند و افزایش 
20 درصدی حتی قدرت خریدشان را سال آینده 
حفظ نخواهد کرد. بهتر است حداقل مزد را به شکل 
پلکانی افزای��ش بدهيم و روی نرخ افزایش س��ایر 

سطوح مزدی کارگران تغيير ایجاد کنيم.
لبافی تاکي��د کرد: ش��ورای عالی کار ب��ا دولت 
هماهنگ و اعالم کن��د که 20 درصد پيش بينی 
ش��ده برای کارکنان دولت پاسخگوی معيشت 
کارگران در س��ال آینده نخواهد بود و با همراهی 
دولت، 5 تا 10 درصد به آن اضافه کنند به نحوی که 
بخشی از بار افزایش را به دوش کارفرما بگذاریم و 
پنج تا 10 درصد دیگر را با معافيت مالياتی و اعمال 
تخفيف در عوارض و بيمه و هزینه های تأمين مواد 

اوليه کارفرمایان جبران کنيم.



بانك و بيمه4اخبار

شوراي جهاني طال: تقاضای ایرانیان برای طال ۳۵ درصد کاهش یافت 

پیشنهاد محدودیت هاي تسویه، نظارت شبانه روزي و رقم تراكنش در فروشگاه ها

۱۴ میلیارد دالر ارز دولتي براي كاالهاي اساسي در سال ۹۸

دالر ۳00 تومان، سكه ۱۵0 هزار و  گرم طال ۵ هزار تومان افت كرد 

كاهش دسته جمعي نرخ هاي ارز و طال و سكه 

جلو گيري از خريد و فروش اطالعات حساب با رمز يك بار مصرف

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
 روز  پنج شنبه 11 بهمن 97 با وجود اعالم ديرهنگام خبر 
راه اندازي كانال مالي ايران و اروپا و همكاري س��ه كش��ور 
آلمان، فرانسه و بريتانيا در اين زمينه، و در نتيجه اثرگذاري 
تدريجي آن در ساعات عصر، نرخ ارز و طال تاحدودي كاهش 
ياف��ت و فعاالن بازار ارز و طال انتظار دارن��د كه ،  امروز ،  روز 
شنبه 13 بهمن 97 ،  نيز شاهد ريزش قيمت هاي ارز و طال 

و سكه در بازار باشند. 
به گزارش تعادل، نرخ نقدي دالر در بازار كه روز چهارشنبه 
تا 12300 تومان باال رفته بود، روز پنج شنبه به دنبال انتشار 
خبر راه اندازي كانال مالي اي��ران واروپا تا 12 هزار تومان 
كاهش يافت كه نش��ان دهنده افت 300 توماني نرخ دالر 
است.  از سوي ديگر، صرافي هاي بانكي و ملي نيز به خاطر 
عدم انتشار  خبر راه اندازي كانال مالي در ساعات صبح پنج 
ش��نبه، نرخ فروش دالر را 11900 و نرخ خريد را 11850 
تومان اعالم كردند. در س��امانه س��نا نيز نرخ ها مانند روز 
چهارشنبه اعالم شد و كاهش اندكي را نشان مي داد. سامانه 
سنا نيز نرخ ميانگين ارزهاي معامله شده  در روز چهارشنبه 
10 بهمن 97،  را براي دالر 11971، يورو 13874، درهم 
3310، يوان 1783، پوند 15969، لير تركيه 2374 تومان 
اعالم  كرده اس��ت.در بازار طال ني��ز اونس جهاني به باالي 
1321 دالر افزاي��ش يافته و انتظار مي رفت كه نرخ طال و 
سكه را افزايش دهد اما به خاطر كاهش نرخ دالر و همچنين 
انتظار كاهش نرخ ها از روز شنبه، روز پنج شنبه نيز نرخ طال و 

سكه  با كاهش نسبت به روز چهار شنبه همراه بود.  
براساس آخرين قيمت س��که و طال که در سايت رسمی 
اتحاديه صنفی طال آم��ده  هر مثقال طالی 17 عيار، يک 
ميليون و 615 هزار تومان،  هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح قديم، چهار ميليون و 160 هزار تومان،  هر قطعه نيم 
س��که، دو ميليون و 260 هزار تومان،  هر قطعه ربع سکه، 
يک ميليون 370 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی، 715 
هزار تومان اعالم شده است. اما در معامالت بازار، در حالي 
كه نرخ ها كاهشي بوده اما فعاالن بازار گزارش داده اند كه 
قيمت هرگرم طالي 18 عيار به 373 هزار تومان رسيد كه 
5 هزار تومان نس��بت به روز چهارشنبه كمتر شده است.  
مظنه مثقال 17 عيار به 1 ميليون و 615 هزار تومان رسيد 
كه 21 هزار تومان كاهش داشته است. هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جديد  نيز  به 4 ميليون و 200 هزار تومان 
رسيد كه نس��بت به روز چهار شنبه دهم بهمن ماه، كه  4 
ميليون و 350 هزار تومان بوده با كاهش 150 هزار توماني 
مواجه شد. همچنين هر قطعه نيم سکه 2 ميليون و 280 
هزار تومان معامله شد كه 20 هزار تومان كاهش داشت. از 
سوي ديگر،  ربع س��که 1 ميليون و 380 هزار تومان داد و 
ستد شد كه 10 هزار تومان افت داشته است. همچنين  سکه 
يک گرمی با 5 هزار تومان كاهش معادل 750 هزار  تومان 
معامله شد. برخي فعاالن بازار با توجه به ماه شمار شدن نرخ 
سود سپرده هاي كوتاه مدت،  افزايش نرخ اونس جهاني طال، 
محدوديت هاي سقف تراكنش ريالي در ماه هاي اخير، جمع 
آوري چك هاي تضميني به ميزان 8 هزار ميليارد تومان، 
نزديك شدن به بازار شب عيد، موضوعات مربوط به بازار نفت 
و فروش نفت ايران، معتقدند كه همه اين عوامل،  تقاضا و  
انگيزه صاحبان نقدينگي براي خريد دالر و سكه و طال را 
افزايش داده است. اما در عين حال انتظار مي رود كه ايجاد 
كانال مالي ايران و اروپا تاحدودي به كاهش نرخ ها و ايجاد 

آرامش و ثبات در بازار طال و سكه و ارز كمك كند. 

   علت افزايش قيمت طال و سکه در هفته  اخير
رئيس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طال، جواهر، نقره 
وسکه تهران اعالم کرد که در هفته ای که گذشت قيمت 
طال و سکه روند افزايشی و رو به رشدی را تجربه کردند که 

ناشی از نوسان نرخ ارز و اونس جهانی طالست.
ابراهي��م محمد ولی در گفت وگو با ايس��نا، اظهار کرد: در 
هفته ای که گذش��ت افزايش قيمت در بازار س��که و طال 
مشاهده شد که باعث رکود در بازار مصنوعات طال و جواهر، 
کاهش قدرت تصميم گيری و خريد در بين مردم و فعاالن 
بازار شده اس��ت که به نفع هيچ کسی نيست و اميدواريم 
وضعيت بازار بهتر و نوسان کنترل شود.وی افزود: قيمت 
هر گرم طالی 18 عيار در هفته ای که گذشت از حدود 347 
هزار تومان به حدود 380 هزار تومان در عصر روز گذشته 
)پنجشنبه( رسيد. همچنين هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جديد که سه ميليون و 970 هزار تومان در اوايل اين 
هفته معامله می شد، قيمتش عصر ديروز به چهار ميليون و 
290 هزار تومان افزايش يافت.رئيس اتحاديه فروشندگان 
و سازندگان طال، جواهر، نقره و سکه تهران ادامه داد: البته 
هر اونس طال در بازار جهانی نيز در هفته ای که گذشت روند 
پر نوسانی را تجربه کرد؛ به گونه ای که با وجود اينکه نرخ آن 
در ابتدای هفته جاری حدود 1095 دالر بود، ديروز عصر 
به 1285 دالر رس��يد و روند کاهشی نسبت به روز قبلش 
داش��ت.محمد ولی، اين نوسان قيمتی ناشی مديريت نه 
چندان صحيح بازار ارز و نوس��ان در اين بازار است و گفت: 
اميدواريم در روزها و هفته های باقی مانده تا عيد نوروز بازار 
ارز و وضعيت کلی اقتصاد کشور به گونه ای مديريت شود 
که مردم توان خريد داشته باشند و آرامش به بازار برگردد 
که مسلماً مسائل بين المللی مانند FATF و ديگر مذاکرات و 

توافقات پيش رو در اين زمينه بی تأثير نخواهد بود.

  تقاضای ايرانيان برای طال ۳۵ درصد
کاهش يافت

ش��ورای جهانی طال در تازه ترين گزارش خود اعالم کرد: 
تقاضا برای جواهرات طال در ميان ايرانيان در سال 2018 
ميالدی در حدود 35 درصد کاهش يافت.به گزارش عرب 
نيوز، ش��ورای جهانی طال اعالم کرد: با وجود اينکه طال به 
يک مامن امن برای س��رمايه گذاری تبديل شده، تقاضا 
برای جواهرات طال در س��ال گذشته ميالدی در سرتاسر 
خاورميانه با کاهش روبرو شد.در همين حال، روند نزولی 
تقاضا برای جواهرات طال در ايران و ترکيه در سال 2018 
ميالدی به نسبت عربستان سعودی و امارات متحده عربی 
که بسيار ضعيف گزارش می ش��ود، وخيم تر است. علت 
کاهش چشمگير تقاضا برای طال در بازار ايران و ترکيه به 
تحريم ها و کاهش پولی ملی بر می گردد که قدرت خريد را 
کاهش داده است.شورای جهانی طال اعالم کرد در بحبوحه 
اقتصادی، طال يک مامن امن برای سرمايه گذاری است؛ اما 
به دليل کاه��ش ارزش پول ملی ايران، تقاضا برای طال در 
ميان ايرانيان در سال 2018 ميالدی در حدود 35 درصد 

کاهش پيدا کرد.

   همتي: منتظر اقدام بانک مرکزی
در بازار ارز باشيد

از س��وي ديگ��ر، رئي��س کل بان��ک مرکری در پس��ت 
اينس��تاگرامي خود، در هش��داری به نوس��ان گيران و 
دالالن بازار ارز گفته ب��ود که اين بانک در موقع مقتضی 

تدابير پيش بينی شده را عملياتی خواهد کرد. اين روزها 
متأسفانه برخی افراد و صاحب منصبان و بعضًا ذی نفعان 
به تريبونی که دسترسی پيدا می کنند، با بی توجهی به 
جنگ تبليغاتی و روانی دش��منان عليه کش��ورمان و در 
حد خود، آينده منفی را به غلط برای اقتصاد کش��ورمان 
به تصوير می کش��ند. عوامل اقتصادی و توانايی مداخله 
بانک مرکزی، نرخ هايی که امروز توس��ط فرصت جويان 
و در فضاهای مجازی مطرح می شود را ماندگار نمی داند. 
به مردم توصيه می کنم دارايی خود را در معرض ريسک 
بازار ارز قرار ندهند. دالالن و نوسان گيران هم سوار بر اين 
گونه القائات و بزرگ نمايی ها، بحث هايی مانند تأثير رد 
يا قبول پالرمو و SPV و ساير بهانه ها، کسب و کار خود را، 
با فروش ارزهای باال خري��ده خود، رونق می دهند. بانک 
مرکزی همچنان که تا به حال نيز نشان داده است در موقع 
مقتضی تدابير پيش بينی شده را عملياتی خواهد کرد. 
زمان و نوع مداخله را بانک مرکزی تعيين می کند، نه فضا 

سازی دالالن و فرصت جويان.

  برابري دالر در برابر ساير ارزها 
در آخري��ن روز از معامالت بازاره��ای مالی جهانی در ماه 
ژانويه، ارزش دالر در برابر برخی از همتايانش کاهش يافت.

به گزارش رويترز، پس از آنکه بانک مرکزی آمريکا اعالم کرد 
احتماالً به سياست های پولی فعلی خود خاتمه خواهد داد، 
دالر در مبادالت امروز به پايين ترين سطح سه هفته اخير 
خود در برابر ين ژاپن رسيد. از طرف ديگر اظهارات ينس 
ويدرمان، رئيس بانک مرکزی آلمان مبنی بر اينکه کاهش 
رشد اقتصادی اين کشور بيش از زمان پيش بينی شده به 
طول خواهد انجاميد، منجر به عقب نشينی يورو از باالترين 
سطح سه هفته اخير در برابر دالر ش��د.طی دو ماه اخير، 
شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای 

مهم جهانی را اندازه می گي��رد بيش از 1.7 درصد کاهش 
يافته است که بدترين عملکرد دو ماهه اين شاخص در يک 

سال اخير محسوب می شود.
بانک مرکزی آمري��کا اعالم کرده اس��ت که در خصوص 
افزايش نرخ بهره صبورتر خواهد بود و اين مساله نگرانی ها 

از چشم انداز اقتصادی آمريکا را تحت تأثير قرار داده است.
مازن عيسی، استراتژيست ارزی مؤسسه تی دی سکيوريتيز 
گفت: انتظار می رود امسال بانک مرکزی آمريکا به جای 
دو بار، تنها يک مرتبه ديگر نرخ بهره را افزايش دهد و اين 
احتمااًل آخرين دور از چرخه افزايش نرخ بهره در سال های 
اخير خواهد بود.در معامالت روز پنج شنبه هر دالر با 0.2 
درصد کاهش به 108.81 ين رس��يد. يورو به 0.3 درصد 
کاهش به 1.1439 دالر رسيد.لی هردمن، استراتژيست 
بانک ميتسوبيشی گفت: پيشی گرفتن عرضه يورو بر تقاضا 
عمدتاً به خاطر اظهارات ويدرمان بود که يکی از اعضای مؤثر 
در هيأت مديره بانک مرکزی اروپا محسوب می شود.در برابر 
س��اير ارزها، هر پوند به 1.31 دالر و هر فرانک به 1.0058 
دالر رسيد. همچنين هر دالر به ازای 1.3795 دالر استراليا، 

1.3147 دالر کانادا و 6.7403 يوان چين مبادله شد.

  روند صعودی طال 
قيمت طال روز جمعه که ريس��ک پذيری سرمايه گذاران 
بهبود پيدا کرد و تقاضا ب��رای خريد دارايی های مطمئن 
را مح��دود کرد، با کاهش روبرو ش��د با اي��ن حال اين فلز 
ارزشمند همچنان در مسير ثبت دومين افزايش هفتگی 

متوالی قرار دارد.
به گزارش ايس��نا، ه��ر اونس طال برای تحوي��ل فوری در 
معامالت روز جاری بازار سنگاپور 0.3 درصد کاهش پيدا 

کرد و به 1317.59 دالر رسيد.
در بازار آمريکا، هر اونس طال برای تحويل در آوريل با 0.3 

درصد کاهش، 1317.80 دالر معامله ش��د.هر اونس طال 
برای تحويل فوری در ژانويه حدود سه درصد رشد قيمت 
داشته که ناشی از اميدواری به توقف روند افزايش نرخ های 

بهره از سوی بانک مرکزی آمريکا بود.
بانک مرکزی آمريکا روز چهارشنبه اعالم کرد روند افزايش 
نرخ های بهره را ثابت نگه خواهد شد و با اشاره به ابهاماتی که 
پيرامون دورنمای اقتصادی وجود دارد، خاطرنشان کرد در 
افزايش بيشتر هزينه های استقراض در سال جاری صبورانه 

عمل خواهد کرد.
بانک مرکزی آمريکا سال ميالدی گذشته نرخ های بهره 
را چهار دور افزايش داد و اع��الم کرد احتمااًل هزينه های 
استقراض دو مرتبه ديگر در سال 2019 افزايش پيدا خواهد 
کرد با اين حال برخی از مقامات بانک مرکزی آمريکا اظهار 
کرده اند که در رويکردش��ان ب��رای افزايش نرخ های بهره 

صبورانه عمل خواهند کرد.
طال از پايين ماندن نرخ های بهره سود می برد زيرا هزينه 
نگهداری اين فلز کمتر ش��ده و جذابيت س��رمايه گذاری 

بيشتری پيدا می کند.
عامل ديگری که به نگرانی ها پيرامون کندی رشد اقتصادی 
افزوده است، فعاليت کارخانه ای در چين بوده که در ژانويه 

بيشترين ميزان کاهش را در سه سال اخير داشته است.
بر اس��اس گزارش رويترز، همچنين سرمايه گذاران برای 
ارزيابی دورنمای اقتصادی آمريکا، منتظر انتشار آمار اشتغال 
بخش غير کش��اورزی در ژانويه هستند که بعدازظهر روز 

جمعه منتشر خواهد شد.
در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس پاالديوم برای تحويل 
فوری 0.2 درصد رشد کرد و در 1345 دالر ايستاد. هر اونس 
پالتين برای تحويل فوری 0.6 درصد کاهش يافت و به 815 
دالر رس��يد. هر اونس نقره برای تحويل فوری يک درصد 

سقوط کرد و 15.92 دالر معامله شد.

گروه بانك و بيمه|
 داديار دادسراي مبارزه با جرايم سايبري پيشنهاد كرد كه 
در حوزه شركت هاي پرداخت سه محدوديت اعمال شود.

به گ��زارش »تع��ادل«، محمدحس��ين دري در ميزگرد 
چالش هاي اجتماعي بانك داري الكترونيك در هشتمين 
همايش ساالنه بانك داري الكترونيك و نظام هاي پرداخت 
با بيان اينكه در حوزه نظارت مشكل داريم، اظهار داشت: در 
منظومه قوانين فعلي كه توسط شاپرك و ساير نهادها ايجاد 

شده، خيلي از آنها رعايت نمي شود.
وي افزود: بر اس��اس مقررات ش��اپرك، هيچ دوربيني در 
فروشگاه نبايد بر دستگاه پوز احاطه داشته باشد، اما در كل 
كشور در بين همه پذيرنده ها اگر فروشگاهي بود كه دوربين 

آن ديد به دستگاه پوز نداشت، به ما معرفي كنيد.
داديار دادس��راي مبارزه با جرايم سايبري پيشنهاد كرد 
ش��ركت هايي تحت نظارت شاپرك تاس��يس شده و در 
راستاي ايجاد امنيت بيشتر به نظارت بر اين موارد كمك 
PSP كنند.دري تصريح كرد: يك خود كنترلي بايد توسط

ها ايجاد شود، ما به پليس فين تك و PSP نياز داريم، چراكه 
از هم جدا نيستيم و همه اجزاي يك سيستم هستيم.

وي با بيان اينكه ما استقبال مي كنيم كه كالهبردارها پول 
خود را به حساب فين تك ها بزنند، ادامه داد: اين يك تله 
است، به شرط اينكه فين تك ها خودشان هشيار باشند و 
بدانند كه در چه موقعي مانع ايجاد كرده و در چه موقعي 
مانع را بردارند.داديار دادس��راي مبارزه با جرايم سايبري 
با بيان اينك��ه در حوزه PSPها پيش��نهاد ما اعمال چند 

محدوديت است، گفت: محدوديت اول محدوديت زماني 
است. در بسياري از پرونده ها افراد كالهبردار به فروشگاه 
مراجعه كرده و كارت مي كشند و پول برداشت مي كنند، 
بنابراين PSPها بايد مثل فروشگاه ها يا به خود در طول شب 
استراحت بدهند يا نظارت كنند.دري محدوديت بعدي در 
اين حوزه را محدوديت صنفي عنوان و تصريح كرد: برخي 
افراد به دفاتر پيشخوان و كافي نت ها مراجعه كرده كارت 
مي كشند و مثال 10 ميليون تومان پول مي گيرند، در حالي 
كه تراكنش هاي اين اصناف مشخص است كه تا چه ميزان 
بايد باشد، بنابراين PSPها بايد در اين زمينه با توجه به صنف 
محدوديت ايجاد كنند.وي با اشاره به محدوديت سومي كه 
بايد ايجاد شود، گفت: محدوديت سوم، زمان تسويه است 
كه با شرايط فعلي نهادهاي قضايي فرصت نمي كنند در 
صورت بروز مشكل، حساب را بلوكه كنند، در برخي كشورها 
مثل امريكا و كانادا زمان تسويه حتي تا يك ماه است كه اگر 

تضاميني انجام دهند تا يك هفته مي رسد.

  جلو گيري از خريد و فروش اطالعات حساب
با رمز يك بار مصرف

همچنين رييس مركز مبارزه با جرايم مالي و سازمان يافته 
فتا از افزايش 85 درصدي جرايم سايبري نسبت به سال 
قب��ل خبر داد و گفت: با ايجاد رمزه��اي يك بار مصرف از 
جرايم خريد و فروش اطالعات حساب جلوگيري مي شود.

مصطفي ن��وروزي در ميزگ��رد درآمده��اي كارمزدي و 
بانك داري الكترونيك در هش��تمين همايش بانك داري 

الكترونيك و نظام هاي پرداخت ب��ا بيان اينكه اطالعات 
خصوصي افراد در اختيار ما قرار مي گيرد، اظهار داش��ت: 
شايد اين اطالعات در مواردي خيلي پيش پاافتاده باشد، 
اما مهم است، بانك داري الكترونيك راهكاري براي تسريع 
و تسهيل شده است.وي با بيان اينكه امنيت يك موضوع 
نسبي است، تصريح كرد: هيچ وقت نمي توانيم بگوييم به 

صورت مطلق در چه درجه اي  از امنيت قرار داريم.
رييس مركز مبارزه با جرايم مالي و سازمان يافته فتا كشور 
با اشاره به مردم، نهادهاي حاكميتي و دولت ها و پليس به 
عنوان سه محور تامين امنيت، گفت: رفتار و حضور ما در 
شبكه هاي اجتماعي مي تواند براي ما امنيت يا مخاطرات 
ايجاد كند، اما در هر صورت در تامين امنيت پليس نقش 
سوم را بازي مي كند و نمي توان براي امنيت هر فرد يا گروه 
كوچك پليس گذاشت.نوروزي افزود: در دنياي ديجيتال 
هم همين است، اولين نقش در امنيت ديجيتال را كاربران، 
پس از آن  نهادها مثل بانك ها، فين تك ها و ... و نقش سوم 
را پليس فتا دارد.وي با اشاره به افزايش چشم گير جرايم 
س��ايبري در س��ال هاي اخير، ادامه داد: ما نسبت به سال 
گذشته، 85 درصد رشد جرايم سايبري داشتيم و نسبت به 
سالي كه پليس فتا ايجاد شد، جرايم سايبري 17 برابر شده 
است.رييس مركز مبارزه با جرايم مالي و سازمان يافته فتا 
كشور اضافه كرد: درست است كه ضريب نفوذ و خدمات 
الكترونيك افزايش يافته ام��ا آيا فكر و هزينه اي هم براي 

امنيت اين كاربران مي كنيم؟
نوروزي با بيان اينكه در بانك داري الكترونيك سه چالش 

اساسي داريم، گفت: چالش اول برداشت هاي غيرمجاز است 
كه عمدتا از روش هاي فيشينگ اتفاق مي افتد، البته االن 
پديده جديدتري داريم كه خريد و فروش اطالعات حساب 
است و به راحتي خريد و فروش مي شود.به گفته وي، بحث 
بعدي اسكيمينگ يا برآيند اسكيم كردن كارت هاي بانكي 
اس��ت و با توجه به اينكه كارت هاي ما اسكيم هنوز نشده 

است، مشكالتي در اين حوزه نيز وجود دارد.
رييس مركز مبارزه با جرايم مالي و سازمان يافته فتا با بيان 
اينكه درگاه هاي بانكي چالش بعدي ماست، اظهاركرد: ما 
خيلي با بانك مركزي، دادسرا و ... بحث كرديم تا يك گام 
در راستاي پيشگيري از جرايم برداريم و تالش مي كنيم 
كه هزينه جرم را براي مجرم افزايش دهيم كه اين افزايش 
هزينه صرفا مجازات نيست، بلكه گرفتن راه هاي تسهيل 
ارتكاب به جرم يكي از بهترين  راه هاي جرايم اينترنتي است.

نوروزي با اشاره به جرايم مالي سايت هاي قمار، تصريح كرد: 
بيش از يك تيليارد تومان، گردش مالي پرونده هايي است 
كه در سايت هاي قمار دستگير كرده ايم كه اين سايت ها 
عمدتا از درگاه هاي اجاره اي استفاده مي كنند كه به راحتي 
مي توان آنها را كنترل و محدود كرد.وي با بيان اينكه بحث 
پول شويي در حس��اب هاي قمار بسيار جدي است، ادامه 
داد: 41 درصد از جرايم مالي امسال مربوط به برداشت هاي 
غيرمجاز بوده اس��ت كه بي��ن 20 تا 25 ه��زار پرونده در 
مراجع قضايي براي آنها تشكيل شده؛ در واقع ما اين تعداد 
مال باخته داريم.رييس مركز مبارزه با جرايم مالي و سازمان 
يافته فتا بحث استفاده از رمزهاي يك بار مصرف را روش 

بسيار مناسبي براي جلوگيري از جرايم عنوان و تصريح كرد: 
با راه اندازي اين رمزهاي يك بار مصرف، به هيچ عنوان بحث 
خريد و فروش اطالعات كارت مقدور نيست، بنابراين با يك 
راهبرد صحيح بخش بزرگي از جرايم از بين مي رود.نوروزي 
با بيان اينكه بر اساس اعالم بانك مركزي 400 ميليون كارت 
بانكي دس��ت مردم داريم، گفت: امنيت اين كارت ها بايد 
تامين شود. چرا بايد يك اپليكيشن بتواند از 2000 حساب 
تراكنش بزند يا موجودي بگي��رد؟ مگر يك نفر با 2000 
حساب داريم؟ بنابراين بايد براي انتقال، تراكنش و مواردي 
از اين قبيل بررسي شود كه استفاده كننده از اپليكيشن 
با مالك حس��اب يكسان است يا خير؟وي با اشاره به رشد 
كسب وكار و فين تك ها از طريق ايجاد امنيت و مهم تر از آن 
احساس امنيت، اظهار داشت: بايد برداشت ها را محدود به 
آي پي داخل كشور كنيم، چراكه اين كار امنيت را باال مي برد 
و اگر كسي بخواهد سر از اطالعات حساب ما دربياورد، الاقل 

مي دانيم كه از كدام آي پي استفاده كرده است.
رييس مركز مبارزه با جرايم مالي و سازمان يافته فتا، جرايم 
را شامل سه نوع سنتي، سنتي سايبري و سايبري دانست 
و گفت: بحث جرايم كارت به كارت بيشتر در حوزه جرايم 
سنتي طبقه بندي مي شود، چراكه به دليل آموزش ضعيف 
اس��ت و ما از اين نوع جرايم قطعا گذر مي كنيم، هرچند 

ممكن است چند سال زمان ببرد.
به گفته نوروزي، اگر رمز اول كارت هاي بانكي هم يك بار 
مصرف و فعال شود، قطعا اگر اسكيمي هم انجام شود چون 

رمز وجود ندارد، دسترسي هم وجود نخواهد داشت.
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بانك پارسيان ركورد دار 
شاخص فروش درنظام بانكي

 در بيس��ت و يكمي��ن رتبه بندي موس��وم به
 IMI100، براساس نتايج به دست آمده، بانك 
پارسيان بين 500 شركت بزرگ كشور، عنوان 
»ش��ركت پيش��رو«، رتبه دوم از نظر شاخص 
ف��روش و رتب��ه اول در بين تمام��ي بانك ها و 

موسسات اعتباري را ازآن خود كرد.
به گ��زارش روابط عمومي بانك پارس��يان، به 
پش��توانه اعتماد مش��تريان و تالش كاركنان 
س��خت كوش خود عالوه بر كسب رتبه برتر از 
IMI100 طي س��ال هاي پي در پي، توانسته 
است همواره در ميان 10 شركت برتر كشور نيز 
قرار گيرد. در سال جاري با توجه به تراز مالي و 
فعاليت سال گذشته، 500 شركت بزرگ مورد 
رتبه بندي قرار گرفتند و بانك پارسيان توانست 

درخششي ديگري از خود به نمايش گذارد.
س��ازمان مديريت صنعتي هدف از رتبه بندي 
شركت هاي برتر ايران را »شفاف سازي فضاي 
كس��ب و كار و جايگاه اقتصادي ش��ركت هاي 
ايراني و رتبه بندي آنها از نظر ميزان تأثيرگذاري 
در اقتصاد مل��ي با هدف گس��ترش رقابت در 
فضاي كسب و كار بنگاه هاي اقتصادي« عنوان 

كرده است.
اين رتبه بندي بر اس��اس اطالعات موجود در 
صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت ها و 
با هدف شناسايي جايگاه بنگاه هاي اقتصادي 
و گس��ترش رقاب��ت مي��ان آنه��ا و كم��ك به 
سياست گذاران  اقتصادي كشور انجام مي شود. 
ش��اخص  فروش س��ال 96 و صورت هاي مالي 
حسابرسي ش��ده در اين سال معيار اصلي اين 

رتبه بندي است.

تامين سرمايه واحدهاي 
توليدي اولويت نظام بانكي

گروه بانك و بيمه| رييس كل بانك مركزي در 
نهمين گردهمايي روساي موفق شعب بانك هاي 
كشور در بانك مركزي گفت: حفظ اشتغال و توليد 
اولويت نظام بانكي است و بايد سرمايه در گردش 
واحدهاي توليدي تامين شود. براين اساس، تامين 
سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اولويت نظام 

بانكي است
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، عبدالناصر 
همتي، با تاكيد بر اينكه حفظ اش��تغال و توليد 
اولويت نظام بانكي است تصريح كرد: مديران عامل 
بانك هاي خصوصي و دولتي بايد در ماه هاي پاياني 
س��ال، اولويت خود را تامين سرمايه در گردش 
واحدهاي توليدي قرار دهند و از سخت گيرهايي 
كه مانع تامين نقدينگي اين واحدها مي ش��وند 

خودداري كنند.
وي با بي��ان اينكه ني��از به نقدينگ��ي بعضي از 
واحدهاي توليدي به دليل افزايش نرخ ارز افزايش 
يافته است، افزود: اين عوامل نبايد مانع فعاليت 
واحدهاي توليدي شود، بر اين مبنا بانك مركزي 
حامي توليد و حفظ اشتغال در كشور است و الزم 
است بانك ها در اين زمينه به جديت وارد ميدان 

عمل شوند.
رييس كل بانك مركزي با اش��اره به نقش مهم 
شعب در پيشبرد امور بانك ها بر ضرورت نظارت 

روساي شعب بر مصارف بانك ها تاكيد كرد. 

مراودات بانكي با كانال مالي 
ايران و اروپا تضمين مي شود

گروه بانك و بيمه| عضو كميس��يون اقتصادي 
مجلس گفت: كان��ال مالي ايران و اروپا مي تواند اثر 
تحريم هاي امريكا را كاهش و سيطره دالر بر اقتصاد 
كش��ور را از بين ببرد؛ با اين سامانه مراودات مالي و 

بانكي تضمين شده است.
معصومه آقاپور عليشاهي در گفت وگو با ايِبنا درباره 
راه اندازي كانال مالي ايران و اروپا و اهداف اين سامانه 
گفت: كان��ال مالي ايران و اروپا بع��د از مدت زمان 
طوالني انتظار باالخره از سوي كشورهاي اروپايي 
راه اندازي شد و عملياتي خواهد شد و مي تواند اثر 
تحريم هاي امريكا در زمينه مبادالت مالي و بانكي 
را كاه��ش دهد و نگراني ها و فش��ار در زمينه ادامه 
مراودات تجاري و بانكي با اروپا را كاهش مي دهد؛ 
همچنين اين سامانه سيطره دالر بر اقتصاد كشور را 
كاهش خواهد داد و با همكاري كشورهاي اروپايي 
همكار مي توان بخش مهم��ي از تحريم ها را بي اثر 
كرد.نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد 
كرد: كانال مالي اروپا دس��تاورد تحقق مذاكرات و 
اقدامات فني است كه مي تواند مراودات مالي و بانكي 
را تضمين، تجارت را تسهيل و احيا و سرمايه گذاري 
توسط اروپاييان در كشور را افزايش دهد؛ بر همين 
اس��اس بايد از اين زيرس��اخت و ظرفيت موجود 

استفاده شود.
نماينده مردم شبستر با بيان اينكه قوانين و لوايح 
مبارزه با پول ش��ويي و تامين مالي تروريسم يكي 
از مهم ترين مس��ائل براي عملياتي ش��دن كانال 
مالي ايران اروپا اس��ت، اظهار داشت: لوايح مبارزه 
با پول شويي و تامين مالي تروريسم حركتي براي 
استاندارد س��ازي روابط پولي و مالي اس��ت كه در 
سامانه ايران و اروپا به آن تاكيد شده و بايد اين مسائل 
مورد توجه باشد.روز پنج شنبه كشورهاي آلمان، 
فرانسه و بريتانيا از ايجاد و توافق براي عملياتي شدن 
كانال مالي اروپا با ايران ب��ه منظور انجام تراكنش 
خبر دادند؛ اين كانال مالي ويژه براي همكاري اروپا 
با ايران INSTEX با عنوان اب��زاري براي حمايت 
تعامالت تجاري نامگذاري شده است. با وجود خروج 
امريكا از برجام، كش��ورهاي چين، فرانسه، آلمان، 
روسيه، بريتانيا و اتحاديه اروپا تعهد خود نسبت به 
برجام را تا به امروز اعالم كردند و ايجاد اين كانال مالي 
در جهت حفظ برجام و روابط تجاري شركت هاي 

اروپايي با ايران است.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: 
براي واردات 15 قلم كاالهاي اساسي در سال 98 بالغ بر 14 

ميليارد دالر ارز دولتي اختصاص داده شده است.
مهرداد بائوج الهوتي در گفت وگو با ايِبنا با تاكيد بر ضرورت 
كنترل قيمت ها در بازار به ويژه در حوزه كاالهاي اساسي، 
گفت: در سال ٩٧ رقمي در حدود ١٣ ميليارد دالر براي 
واردات كاالهاي اساسي ارز دولتي در نظر گرفته شد كه 

براي اين مهم در سال ٩٨ نيز رقمي در حدود ١4 ميليارد 
دالر براي ١5 قلم كاالي اساسي لحاظ شده است.

نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه تفاوت ميان ارز آزاد و نيمايي بيش از 54 هزار ميليارد 
تومان بوده و از اينرو بايد تف��اوت قيمت هم در كاالهاي 
اساسي محسوس باشد، افزود: سرجمع افزايش قيمت ها 
در كاالهايي كه با ارز آزاد و ارز نيمايي وارد شده ٣٠ درصد 

بوده و كاالهايي كه با ارز دولتي نيز وارد شده اند ٢٩ درصد 
افزايش داشته كه در اينجا ضعف مديريت واضح است.

وي با تاكيد بر اينكه يك درصد اختالف قيمت در كاالهاي 
وارد شده با ارز آزاد و دولتي قابل پذيرش نيست، تصريح 
كرد: دولت براي سال آينده بايد بازار را به نحوي مديريت 
كند كه تفاوت قيمت كاالهاي اساس��ي وارد ش��ده با ارز 
4٢٠٠ توماني مشهود باشد.اين نماينده مردم در مجلس 

دهم با بيان اينكه دولت مي تواند با تغيير استراتژي خود 
براي ساماندهي بازار رقم بيش از 5٠ هزار ميليارد تومان 
مذكور را به گونه ديگري به مردم پرداخت كند، گفت: اين 
حمايت دولت مي تواند در قيمت ها تاثير داشته باشد.بائوج 
الهوتي در پاسخ به اين سوال كه تك نرخي شدن ارز در 
سال آتي محقق مي شود يا خير، افزود: تك نرخي كردن جز 
اعتقاد ما بوده زيرا اگر ما براي كاالهاي اساسي اين تصميم 

مشابه سال ٩٧ را نگيريم بايد با تك نرخي ارز ساماندهي 
بازار را به مردم محول كنيم.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه متاسفانه نظارت دقيقي بر ارايه ارز 
4٢٠٠ توماني صورت نگرفته است، گفت: ارز 4٢٠٠ توماني 
به افرادي داده مي شود كه تاثير چنداني بر ساماندهي بازار 

نداشته از اين رو در بودجه ٩٨ اين مهم مورد توجه است.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

»تعادل«وضعيتافزايشجذابيتبراياسنادخزانهاسالميرابررسيميكند

الصاق كوپن سود به »اخزا«
گروه بورس|سميرا  ابراهيمي| 

اسناد خزانه كه نمادهاي بورسي آنها در فرابورس را با 
نام هاي اخزا و سخاب مي شناسيم، چندساليست كه به 
عنوان يكي از نقدشونده ترين اوراق مالي موجود در بازار 
بدهي توانسته است سرمايه گذاران زيادي را به سوي 
خود جلب كند. س��رمايه گذاراني كه مانند بازار اوراق 
قبلي و حتي منتشر شده بعد از اخزا، تنها حقوقي هاي 
بزرگ را ش��امل نمي شوند. بلكه حقيقي ها نيز به بازار 
كش��انده و پويايي و تحرك بااليي دارد. اين اوراق كه 
ماهيت بازپرداخت بدهي هاي دولت به پيمانكاران را 
دارد، از نوع اوراق معامله به كس��ر هستند و زير مبلغ 
اس��مي كه در سررسيد وصول مي ش��ود )100 هزار 

تومان( در بازار مورد معامله قرار مي گيرند. 
اخيرا موضوعي مطرح شده است كه به اين اوراق، كوپن 
سود نيز تعلق بگيرد كه عمال بازدهي و جذابيت اخزاها 
و س��خاب ها را افزايش مي دهد. اين افزايش جذابيت 
در ش��رايط فعلي كه نخ تورم از نرخ سود بانكي و اوراق 
پيش گرفته است، مي تواند به عنوان عامل انگيزشي 
براي سرمايه گذاران به منظور پايداري در بازار بدهي 
مطرح ش��ود. البته اين موضوع شامل همه انواع اوراق 
نمي ش��ود، با اين حال پيش بيني مي شود كه بتواند 
سرمايه گذاران بيشتري را جذب اين بازار كند. اخيرا 
مجيد پيره، رييس گروه مالي اسالمي مركز پژوهش، 
توسعه و مطالعات اسالمي سازمان بورس نيز موافقت 
كميته فقهي س��ازمان بورس با اين مدل را نيز اعالم 
كرده و مي گويد: مطابق طرحي كه در اختيار كميته 
فقهي سازمان بورس قرار گرفته بود، اين سوال مطرح 
شده بود كه آيا امكان افزودن مبلغي بر مبناي شاخصي 
معين همانند نرخ تورم به اسناد خزانه اسالمي، كه در 
اختيار پيمانكاران قرار مي گيرد، وجود دارد يا خير؟ اين 
سوال در كميته فهي مورد بحث قرار گرفت و در نهايت 
چنين جمع بندي ش��د كه اگر اين موضوع به صورت 
الزامي قراردادي نباشد و دولت به صورت داوطلبانه و از 
باب ُحسن وفا به پيمانكاران خود رقم مازادي را بپردازد 

اشكالي ندارد.

   افزودن كوپن سود همگن با تورم
وي به پيشنهادي ديگر در مورد اسناد خزانه اسالمي 
اش��اره و تصريح كرد: همچنين پيشنهاد ديگري كه 
درباره اسناد خزانه اسالمي در كميته فقهي جمع بندي 
ش��د، اين موضوع بود كه آيا از نظر مالحظات شرعي 
مي توانيم در مورد اس��ناد خزانه اسالمي اين امكان را 

فراهم بياوريم كه در ساختار آنها كوپن هاي سود قرار 
گيرد و فردي كه اسناد خزانه اسالمي دارد، كوپن هاي 
سود را هم در اختيار داشته باشد و در مقطع سررسيد 

اين كوپن ها بتواند سود آنها را دريافت كند؟
پيره با اشاره به مزاياي انضمام كوپن هاي سود به اسناد 
خزانه اس��المي ادامه داد: اين پيشنهاد هم در صورتي  
كه عملياتي شود، فرايندهاي مربوط به انتشار اسناد 
خزانه اسالمي را تغيير مي دهد و با توجه به اينكه در حال 
حاضر اسناد خزانه اسالمي كوپن سود را به همراه ندارند، 
انضمام كوپن هاي سود باعث افزايش جذابيت آنها براي 

دارندگان و سرمايه گذاران خواهد شد.
پيره با اشاره به ديدگاه كميته فقهي سازمان بورس در 
مورد انضمام كوپن سود به اسناد خزانه اسالمي بيان 
ك��رد: كميته فقهي بعد از بحث و بررس��ي درباره اين 
موضوع در نهايت چنين جمع بندي كرد كه اين مساله 
هم از نظر فقهي با همان استداللي كه در مورد پرداخت 
مبلغ مازاد به صورت داوطلبانه مطرح شده بود بالمانع 
است. به عبارت ديگر در صورتي  كه افزودن كوپن هاي 
سود به اسناد خزانه اسالمي به صورت داوطلبانه باشد، 
انضمام اين كوپن هاي سود بالمانع است. البته اعضاي 
اين كميته در مصوبه مربوط��ه تأكيد كردند كه بهتر 
است رقم اسمي كوپن هاي سود اسناد خزانه اسالمي 
در مقطع سررس��يد اين كوپن ها بر مبناي تورم در آن 

دوره زماني تعيين شود.

   اسناد خزانه اسالمي جديد، مزايا و چالش ها
در همين رابطه، س��يد رضا فاطمي كارش��ناس بازار 
س��رمايه در گفت وگو با »تعادل« گفت: انتشار اوراق 
خزانه به همراه تخصيص مبلغي اضافه بر اساس معياري 
مشخص همانند نرخ تورم به پيمانكاران، انتشار اوراق 
خزانه با كوپن سود و انتشار اوراق خزانه قابل تعويض 
با سهام از جمله س��ازو كارهاي جديد هستند كه در 
راستاي افزايش جذابيت اين اوراق در بين پيمانكاران و 
سرمايه گذاران اين حوزه پيشنهاد و از نظر فقهي مورد 

تاييد قرار گرفته اند.
وي افزود: در خصوص مورد اول همانطور كه در شروط 
آن از لحاظ كميته فقهي نيز تاكيد شده است، اين امر در 
حال حاضر با تصويب هيات وزيران و بر اساس معياري 
از نرخ تورم با ش��رايطي مشخص و به منظور حمايت 
پيمانكاران در قالب حفظ قدرت خريد در حال انجام 
است و تاثير بس��زايي در رضايت پيمانكاران به همراه 
داشته است. البته گاهي نيز وجود ابهام در تعيين مبلغ 

حفظ قدرت خريد در دستگاه هاي اجرايي، موجب شده 
كه اجراي اين موضوع در دستگاه هاي اجرايي با ايراداتي 
همراه باشد، كه مي بايست در اين خصوص اقداماتي به 
منظور تعيين دقيق معيارها و شفافيت آن صورت پذيرد.

به گفته فاطمي، در مورد انتشار اسناد خزانه با كوپن هاي 
س��ود، آنچه در ابتداي امر به ذهن مي رسد مشابهت 
نزديك آن با اوراق صكوك تحويل به طلبكار اس��ت . 
آنچه اوراق صكوك را جذاب مي كند وجود كوپن هاي 
سود آن است بنابراين اضافه شدن كوپن هاي سود به 
اسناد خزانه اسالمي خصوصا در شرايط فعلي كه موضوع 
حذف سود روزشمار به سپرده هاي بانكي كوتاه تر از يك 
ماه در دستور كار بانك ها قرار گرفته است، جذابيتي ويژه 

به اين اوراق مي بخشد . 

   شرط جذابيت كوپن سهام
وي افزود: ام��ا آنچه در خصوص اين دو ابزار بس��يار 
مهم جلوه مي كند معيار و مبناي درصد اضافه شدن 

به اوراق يا نرخ س��ود كوپن هاي س��ود آن است، كه 
اگر متناس��ب با وضعيت كالن اقتص��ادي و صنعت 
پيمانكاري نباشد، عمال تاثير بسزايي در جذابيت اوراق 
تامين مالي نخواهد داشت. آنچه در اوراق مشاركت 
و صكوك منتش��ر ش��ده در بازار ش��اهد آن هستيم 
عم��ال نمايانگر آن اس��ت كه جز در م��ورد نهادهاي 
مالي تحت نظارت كه امكان سرمايه گذاري ديگري 
ندارند، جذابيتي براي ساير سرمايه گذاران خصوصا 
سرمايه گذاران و سپرده گذاران بازار پول ندارد. البته 
نبايد از اين نكته غافل شد كه يكي از حلقه هاي مفقوده 
اين موضوع بحث فرهنگسازي و ارايه تصويري صحيح 

و جذاب از اين ابزارهاي در رسانه هاي عمومي است.

   تعويض »اخزا« با سهام
 اين كارش��ناس بازار س��رمايه در خصوص انتش��ار 
اوراق خزانه قابل تعويض با س��هام در سررسيد كه 
اين موض��وع هم به تصويب كميته فقهي س��ازمان 

بورس رسيده است، گفت: به نظر مي رسد مهم ترين 
مخاطب اين نوع اوراق س��ازمان ها و ش��ركت هاي 
بزرگي هستند كه عمدتا به صورت نيمه دولتي اداره 
مي شوند تا با اين سازوكار بتوانند بدون ضرر و زيان، 
مبلغ اوراق تخصيصي را به س��هام تبديل نمايند كه 
البته اين ابزار در صورتي كه ساز و كار آن به درستي 
طراحي شود، عالوه بر كاهش هزينه هاي معامالتي و 
حذف ضرر و زيان ناشي از فروش اوراق، تاثير مهمي 
در نگهداري پ��ول در بازار س��رمايه و جلوگيري از 

خروج آن به ساير بازارها خواهد داشت.
وي اف��زود: اي��ن ابزاره��ا در صورتي كه بر اس��اس 
معياره��اي منطق��ي و وضعيت واقع��ي اقتصادي 
كش��ور طراح��ي و عمليات��ي ش��وند، مي توانند به 
عنوان راهكارهاي جذابي ب��راي باال بردن ظرفيت 
ورود س��رمايه از س��اير بازار ها و نگه داش��ت مبلغ 
 تخصيصي قابل توجه س��االنه اوراق خزانه در بازار 

سرمايه به كار روند.
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   زی�ان ۲۴۷ریال�ي »خوس�از«: ش��رکت 
محورسازان ايران خودرو، زيان هرسهم برای ۹ماهه 
س��ال جاری را ۲۴۷ريال اعالم کرد. بر اين اساس،  
شرکت در فعاليت ۳ ماهه امسال سود ۲ ريالی را برای 
هرسهم اعالم کرده بود اما در فعاليت ۶ ماهه  به زيان 
۲1۷ ريالی و حاال در ۹ ماهه  به زيان رسيدهاست. 
همچنين، »خوساز« در اين گزارش زيان عملياتی 
را ۸۲ ميليارد ريال و زيان انباش��ته را ۲۳۵ ميليارد 
ريال منتشر کرد. از سويي ديگر،  اين شرکت قصد 
دارد ساختار مالی خود را اصالح کرده و از شموليت 
ماده 1۴1 اليحه قانون تجارت خارج ش��ود. در اين 
راستا با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، سرمايه 
اين شرکت از ۲۵0 ميليارد ريال به ۸۶۹ ميليارد و 
۸۷۶ ميليون ريال معادل ۳۴۸ درصد افزايش می 
يابد. با توجه به مجوز ثبت افزايش سرمايه از محل 
مازاد تجديد ارزيابی زمين های شرکت، مراحل ثبت 

آن در حال انجام است.
  سودس�ازی ۹5۳ریالی »هرمز«: شرکت 
فوالد هرمزگان جن��وب در صورت ه��ای مالی 
۹ماهه سال جاری خود از سودسازی ۹۵۳ريالی 
برای هرسهم خبر داد. بر اين اساس، »هرمز« سود 
عملياتی خود را در اين دوره 1۵هزار و ۳0۲ميليارد 
ريال و س��ود خالص را 1۴ه��زار و ۲۹۸ميليارد 
ريال اعالم کرد. اين ش��رکت با سرمايه 1۵هزار 
ميليارد ريالی در دوره ۹ماهه امس��ال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته توانسته سود هرسهم 
را ۶۲۷درصد افزايش دهد و از س��ود 1۳1ريالی 
به مبلغ ۹۵۳ريال برس��د. افزون بر اين، »هرمز« 
افزايش فروش محصوالت با تاکيد بر محصوالت 
با ارزش افزوده باالتر، افزايش مقدار توليد به يک 
ميليون و ۵00هزار تن، افزايش فروش با تمرکز 
بر بازار ص��ادرات را از اه��داف و راهبردهای آتی 

شرکت ياد کرد.
  سود ۴00 ریالي هرسهم»پارسان«: شرکت 
گروه گس��ترش نفت و گاز پارس��يان در مجمع 
عمومی عادی ساالنه خود با سرمايه ۴0 هزار و ۵00 
ميليارد ريالی س��ود ۴00 ريالی بين سهامداران 
تقس��يم کرد. بر اين اساس، شرکت سود خالص 
خود را ۲1 هزار و ۹۸۵ ميلي��ارد و ۹۹۳ ميليون 
ريال و سود انباش��ته را ۳1 هزار و ۷0۳ ميليارد و 
۵۷۹ ميليون ريال اعالم کرده است.همچنين، اين 
شرکت قصد دارد در خصوص تامين منابع ارزی 
و ريالی داخلی به منظور توسعه صنايع پااليشی و 
پتروشيمی اقدام های جدی داشته باشد. اين در 
حالي اس��ت كه، »پارسان« پيگير استقرار ساز و 
کار مناسب برای تضمين تامين کنندگان مالی 
خارجی است. گروه گسترش نفت و گاز پارسيان 
به دنبال پذيرش و عرضه محصول اوره در بورس 
کاالس��ت تا بتواند زنجي��ره ارزش صنعت نفت، 
گاز، پااليش و پتروش��يمی ايجاد ک��رده و آن را 

گسترش دهد. 

مروريبرآمارمعامالتهفتهگذشتهنشانميدهد

سخنگویکميسيونکشاورزیمجلسمطرحکرد

ريزش شاخص   ها

پايانفقراطالعاتیدربازارزعفرانبهواسطهبورسکاال

بورسكاال،اقتصادرابهسمت»نظامبازارنظارتشده«هدايتميكند

گروه بورس| در پايان معامالت هفته گذشته شاخص 
کل با ۲ درصد کاهش نس��بت به هفت��ه ماقبل، به رقم 
1۶0۲۹۵ واحد رسيد. در همين حال، نماگر اصلي بازار 
سهام با ۲۶۴۶ واحد کاهش نسبت به هفته ماقبل، همراه 
شد. بر اين اساس،  شاخص بازار اول با ۲0۴۶ واحد کاهش 
به رقم 11۹۳۷۴ واحد بالغ ش��د و ش��اخص بازار دوم با 
۴۸0۸ واحد کاهش عدد ۳1۳1۴۹ واحد را تجربه کرد 
و به اين ترتيب شاخص بازار اول و شاخص بازار دوم  هر 
دو با ۲ درصد کاهش نسبت به هفته ماقبل همراه شدند. 
اف��زون بر اين، در ۵ روز کاری هفته گذش��ته ارزش کل 
معامالت اوراق بهادار به ۲۵۶۴۳ ميليارد ريال بالغ شد 
که نسبت به هفته ماقبل 11 درصد کاهش يافته است. 
از سويي ديگر، تعداد 101۸۳ ميليون انواع اوراق بهادار 
در بي��ش از ۷۸۶ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به 
ترتيب ۶ و ۲۹ درصد کاهش را نس��بت به هفته ماقبل 

تجربه کردند. اين درحالی اس��ت که  تعداد ۷۹ ميليون 
واحد از صندوق های سرمايه گذاری قابل معامله در بورس 
تهران به ارزش کل بيش از ۸۸۴ ميليارد ريال مورد معامله  
قرار گرفت و به ترتيب با ۲0 درصد  و 1۷ درصد افزايش 
نس��بت به هفته ماقبل همراه شدند. همچنين، در بازار 
بدهی 100 هزار برگه به ارزش 1۳۸ ميليارد ريال مورد 

داد و ستد قرار گرفت.
افزون بر اين،  شاخص کل نيز در هفته معامالتی گذشته 
ضم��ن تجربه اف��ت ۲.۴ درصدی در نهايت در س��طح 
1۹۳۲ واحدی ايس��تاد و بازدهی آن از ابتدای سال ۹۷ 
به ۷۶ درصد رس��يد. عالوه بر اين، هفته گذش��ته بازار 
دوم فرابورس ايران با افزايش ۳1 درصدی حجم و 10۶ 
درصدی تعداد معامالت، بيش��ترين ميزان رشد در اين 
متغيرهای معامالتی را در ميان ساير بازار های فرابورس 
به خود اختصاص داد و بهترين عملکرد هفتگی را به نام 

خود ثبت کرد. بر اين اس��اس، در پايان هفته معامالتی 
گذشته يک هزار و ۸10 ميليون سهم به ارزش ۴ هزار و 
۹0۶ ميليارد ريال در ۴۴۲ هزار نوبت معامالتی در بازار 
دوم ميان معامله گران جابه جا شد که جز ارزش معامالت، 
دو متغير ديگر شاهد رشد هفتگی بودند. در همين حال،  
بازار اول نيز در هفته ای که گذشت ۳۷۹ ميليون سهم به 
ارزش يک هزار و ۲۴0 ميليارد ريال جابه جا شد که نسبت 
به هفته ماقبل به ترتيب کاهش ۷ و ۲۲ درصدی حجم 
و ارزش معامالت را نش��ان می دهد. همچنين، مجموع 
ارزش معامالت اوراق بدهی، اوراق تسهيالت مسکن و 
صندوق های سرمايه گذاری قابل معامله )ETF( در بازار 
ابزار های نوين مالی در اين ب��ازه زمانی به 10 هزار و 11 
ميليارد ريال رسيد؛ اين ميزان از ارزش که ۵ درصد نسبت 
به هفته ماقبل افزايش يافته در دادو ستد ۹۹ ميليون ورقه 

رقم خورده است.

سخنگوی کميسيون کشاورزی مجلس معتقد است، امسال 
با عرضه های پرحجم زعفران در بورس کاال، شاهد حرکت 
قيمت ها به سمت واقعی شدن، حمايت از کشاورزان و به 
تازگی مبنا قرار گرفتن بخشی از معامالت زعفران در اروپا 
براس��اس نرخ های بورس ايران بوده ايم که اين يک اتفاق 
مثبت برای صنعت زعفران كش��ور محسوب مي شود. به 
گزارش کاالخبر، نورمحمد تربتی نژاد درباره آخرين تحوالت 
بازار زعفران عنوان کرد: يکی از اتفاق های مثبتی که امسال 
در حوزه کشاورزی کشور رقم خورد، ورود پرحجم زعفران 
به بورس کاال بوده است که اين اتفاق اثرات مثبت داخلی و 
خارجی داشته اس��ت. تربتی نژاد افزود: در وهله نخست با 
عرضه زعفران در بورس شاهد اين هستيم که توکيدکننده 
و کشاورز محصول خود را بدون حضور واسطه ها و دالالن 

با قيمت واقعی به فروش می رس��اند؛ در واقع در سال های 
گذشته شاهد يک فقر اطالعاتی در خصوص قيمت های 
واقعی برای کشاورزان بوديم که تابلوی بورس کاال به اين فقر 
اطالعاتی پايان داده است. سخنگوی کميسيون کشاورزی 
مجلس اظهار داشت: کشاورزان از اين طريق فرصت الزم 
را پيدا کرده اند تا ديگر مجبور به فروش محصوالت خود با 
قيمت های ارزان به دالالن نباشند اين روند بر رشد سودآوری 
کشاورزان و افزايش انگيزه آنها برای توليد بيشتر اثر ويژه 
ای دارد.  نماينده مردم گرگان و آق قال در مجلس ش��ورای 
اسالمی با بيان اينکه زعفران به عنوان محصولی استراتژيک 
به واسطه عرضه در بورس به سمت شفافيت می رود، ادامه 
داد: با رونق معامالت زعفران در بورس کاالی ايران، نگاه ها 
در دنيا به خصوص اروپا به سمت قيمت های ايران معطوف 

شده است که با حمايت مسووالن و ادامه اين روند به زودی 
بورس ايران به اصلی ترين مرجع نرخ زعفران جهان تبديل 
می شود. تربتی نژاد تصريح کرد: وقتی عرضه محصولی در 
بازاری نظام مند و شفاف انجام می شود، آن زمان می توان 
طرف های خارجی را از نرخ های روزانه يک محصول همچون 
زعفران مطلع کرد در غير اينصورت نمی توان با معامالتی 
غير رسمی و پراکنده به مرجع قيمت تبديل شد. سخنگوی 
کميسيون کشاورزی مجلس گفت: به مرور بايد از مبادالت 
سنتی در بخش کشاورزی به سمت دادوستدهای شفاف و 
مدرن با باالترين بازدهی برای توليدکنندگان حرکت کرد 
که بورس کاال بهترين بستر برای تحقق اين تغيير رويکرد 
بوده که توصيه می ش��ود دولت از ظرفيت های اين بورس 

بيش از گذشته بهره ببرد. 

عضو كميس��يون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران 
بر اين باور اس��ت، طي 1۵ سالي كه از راه اندازي نخستين 
بورس كااليي يعني بورس فلزات در كشور مي گذرد، يكي 
از كاركردهاي موثر اين بورس حركت به سمت اقتصاد بازار 
در فضايي ش��فاف و قابل نظارت بوده است بطوري كه در 
مقايسه با گذشته، هم از قيمت گذاري فاصله گرفته ايم و 
هم آمارهايي از مبادالت كاالهاي مهم و مواد اوليه به دست 
آمده كه امروز به مبنايي براي تحليل صنايع مبدل شده 
است. به گزارش كاالخبر، عباس آرگون عنوان كرد: براساس 
اصول اقتصاد، بازار بايد تعيين كننده قيمت كاالها باشد، 
بطوري كه خريدار و فروشنده در عرضه و تقاضا منافع خود 
را لحاظ مي كنند و تجربه نشان داده است هر جا دخالتي در 
روند عرضه و تقاضاي بازار ايجاد شده است، توليدكننده و 

مصرف كننده واقعي سودي از اين دخالت ها نبرده اند. اين 
عضو اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: بدون رعايت اصول 
اقتصادي نمي توان به اقتصاد رونق بخشيد به اين ترتيب 
دست نبردن در مكانيسم عرضه و تقاضا از قدم هاي اصلي 
رسيدن به رونق اقتصادي است و بايد توجه كنيم حمايت از 
بازاري خاص، بدون رعايت قواعد بازار به درستي و براساس 
اه��داف پيش نمي رود و منحرف مي ش��ود. به گفته وي، 
بورس كاال تنها بستري بوده كه در سال هاي اخير مبادالت 
كاالها را به سمت نظام بازار آن هم در محيطي امن و شفاف 
هدايت كرده و بايد تالش كرد تا با حمايت هاي انجام شده 
روز به روز بر خدمات اين بورس براي كمك به اقتصاد كشور 
افزوده شود. آرگون با اشاره به نقش بورس كاال در افزايش 
رقابت بين توليدكنندگان گفت: بورس كاال عالوه بر اينكه 

باعث ايجاد شفافيت در انجام معامالت مي شود، زمينه ساز 
افزايش رقابت بين توليدكنندگان نيز است به اين ترتيب 
كه محصول باكيفيت تر، تقاضا و بهاي بيشتري به نسبت 
محصول باكيفيت پايين تر دارد و از اين رو توليدكنندگان 
به توليد محصول مرغوب تر تشويق مي شوند. آرگون افزود: 
در شرايط كنوني در صورتي كه بتوان شرايطي را فراهم كرد 
تا شاهد تقويت عرضه زنجيره توليد محصوالت در بورس 
كاال باش��يم به افزايش شفافيت و رقابت در اقتصاد كمك 
كرده ايم. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: در دنيا 
از ظرفيت هاي بورس هاي كااليي به مراتب استفاده هاي 
بيشتري از ما مي كنند كه ما نيز بايد از مجموعه بازار سرمايه 
و بورس كاال در راستاي توسعه و شفافيت اقتصادي نهايت 

بهره را ببريم.
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بخش خصوصي در انتظار منابع بانكي

مقاومت بانك ها براي ارايه تسهيالت به واحدهاي كوچك صنعتي
با توجه به اهميت خروج از بحران اقتصاد نفتي در چند دهه 
اخير، تكيه بر اقتصاد غير نفتي و توسعه صنايع كوچك مطرح 
شده است چرا كه توس��عه اين قبيل از صنايع رمز توسعه 

اقتصادي در آينده محسوب مي شود.
مسلم است در اين برهه زماني واحدهاي كوچك و متوسط 
جزيي از زنجيره توليد جهاني جهت پيش��رفت و رش��د 
محيط هاي كسب و كار به ش��مار مي روند. چرا كه در اين 
واحدها تواناي��ي فناوري، نيروي كار متخصص و مديريت 

پيشرفته در حوزه بخش خصوصي نمود بيشتري دارد.
 صنايع كوچك مي تواند ضمن ايجاد فرصت هاي شغلي و 
افزايش درآمد ملي، با ايجاد تنوع محصول و تامين تقاضاي 
بازار س��كان اقتصاد جهاني را در دست بگيرد و بطور قابل 
توجهي بر اقتصاد تاثير بگذارد. بنابراين حركت در راستاي 
سازماندهي و كمك به واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي 
را نبايد از نظر دور داشت. بعبارتي هدف بايد به سمتي پيش 
برود كه تمام نگاه ها به سوي بهبود ساختار صنعتي كشور 
و رقابتي كردن فعالي��ت واحدهاي كوچك صنعتي براي 
پاسخگويي به چالش هاي آينده  باشد. دليل رقابتي شدن 
اين واحدها، بهترين پاسخ به مشكل مزمن بيكاري و توزيع 

ناعادالنه درآمد در كشور است.
با وجود اهميت واحدهاي كوچك صنعتي در اقتصاد كشور، 
س��رعت موتور محركه اين صنايع استراتژيك در ماه هاي 
اخير بعلت نوس��انات نرخ ارز و كوتاهي بانك ها در زمينه 
تسهيالت دهي، كند شده است. تداوم اين موضوع عالوه بر 
تحميل خسارت هاي جبران ناپذير بر اين واحدها مي تواند 
موجب تعطيلي و بيكاري كارگران بيشتري در آينده شود.

در راستاي روشن تر شدن زواياي بيشتري از اين موضوع با 
چند تن از صاحبنظران صنعت به گفت وگو پرداخته    ايم كه 

در ادامه مي آيد؛ 

     ب�دون س�رمايه در گ�ردش الزم، واحدهاي 
صنعتي محكوم به شكست هستند

آرمان خالقي عضو هيات مديره و قائم مقام دبيركل خانه 
صنعت، معدن و تجارت ايران اظه��ار كرد: بانك مركزي 
نهاد پاس��خ دهنده به بنگاه هاي اقتصادي نيس��ت و اين 
بانك ها هس��تند كه موظفند در جهت تسهيالت دهي به 
توليدكنندگان اقدامات الزم را انجام دهند. بانك مركزي 

يك سازمان تنظيم كننده امور مالي كشور است.
وي افزود: بانك ها دليل كمرنگ شدن تسهيالت دهي به 
بنگاه هاي صنعت��ي را در كمبود منابع پولي و مالي مطرح 
مي كنند. بنابراين بايد اذعان كرد كه قدرت وام دهي بانك ها 

به درخواست كنندگان پايين آمده است.
خالقي تأكيد كرد: بخش��ي از اين ادعاي بانك ها درس��ت 
است زيرا به دليل بدهي كالن دولت به بانك ها و همچنين 
عدم بازپرداخت تسهيالت گذشته شركت ها و واحدها به 
موسسات مالي، شرايط اقتصادي و منابع مالي بانك ها در 

شرايط مساعدي نيست.
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت تأكيد كرد: به دليل 
شرايط تورمي پيش آمده در ماه هاي گذشت و سقوط ارزش 
ري��ال در برابر ارزها، تأمين مايحتاج و مواد اوليه واحدهاي 
كوچك صنعتي با افزايش قيمت چندبرابري روبرو شده 
است. درنتيجه نياز اين بنگاه ها به پول و نقدينگي افزايش 

يافته است.
وي اضافه كرد: مجموع اين ش��رايط موجب شده است تا 
واحدهاي صنعتي براي تأمين س��رمايه در گردش خود 
به تسهيالت بانكي محتاج شوند. اما از آنجايي كه سرمايه 
بانك ها چند برابر نش��ده است، بنابراين موسسات مالي و 

بانك ها نمي توانند پاس��خگوي نياز و تقاضاي بنگاه هاي 
اقتصادي باشند.

خالقي مطرح كرد: يكي ديگر از داليلي كه واحدهاي صنعتي 
نمي توانند تسهيالت جديد دريافت كنند، اين است كه اين 
واحدها هنوز بدهي هاي معوقه يا چك هاي برگشتي دارند و 
بر اساس قوانين بانكي براي دريافت وام هاي جديد با پاسخ 

منفي روبرو مي شوند.
دبي��ركل خانه صنعت، مع��دن و تجارت ب��ا تأكيد بر اين 
موضوع كه واحدهاي صنعتي كوچك، شرايط احراز وام را 
ندارند، گفت: واحدهاي صنعتي كوچك براي اينكه بتوانند 
هزينه هاي جاري خود را تأمين كنند بايد پول داشته باشند 
و در واقع پول، نقش خون در رگ هاي بنگاه هاي اقتصادي را 
بازي مي كند، در نتيجه با كاهش يا فقدان سرمايه در گردش 

الزم، اين واحدها محكوم به شكست هستند.
وي ابراز كرد: ممكن است در شرايط اضطرار، اين واحدها 
هر تسهيالتي را بگيرند اما بايد توجه داشت كه دريافت به 
موقع پول نيز از اهميت برخوردار است زيرا در صورتي كه 
بنگاه هاي صنعتي شرايط مناسبي براي دريافت وام نداشته 
باشند، تسهيالت بيشتر به معناي عدم بازپرداخت و افزايش 

جرايم خواهد بود.
خالقي تصريح كرد: بنابراين واحدها بايد تس��هيالت را با 
نرخ سود متعارف و در زمان درست دريافت كنند تا شرايط 
مناسبي براي رقابت در فضاي بازار را داشته باشند و بتوانند 

به حيات خود ادامه دهند.
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا با كوتاهي بانك ها در اعطاي تسهيالت  به واحدهاي 
صنعتي كوچك، امكان تعطيلي اين واحدها در سال آينده 
بيشتر مي شود، گفت: در صورتي كه شرايط كنوني ادامه پيدا 
كند و تغييري در شرايط تسهيالت دهي بانك ها به وجود 

نيايد، واحدهاي بيشتري تعطيل خواهند شد.
وي يادآوري كرد: شب عيد، زمان رونق واحدهاي صنعتي 
كشور است و در صورتي كه نتوانيم توان خريد مردم را تقويت 
كنيم، واحدهاي صنعتي بيشتري با مشكل روبرو شده و از 

چرخه رقابت خارج خواهند شد.
خالقي اف��زود: يكي از م��وارد ديگر، اين اس��ت كه برخي 
واحدهاي تولي��دي عادت كرده اند ك��ه وام بگيرند و پس 
ندهند و از اين راه برخي از سوءاس��تفاده گران توانسته اند 
به سودهاي كالني دست پيدا كنند. به هر حال واحدهاي 
توليدي نمي توانند به دليل شرايط بد اقتصادي از بازپرداخت 

وام هاي دريافتي خود، سر باز زنند.

     بخشي از منابع بانكي به سرقت رفته است
 محمدرضا مرتضوي رييس خانه صنعت، معدن و تجارت 
تهران و دبير خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با بيان اينكه 
تنها مسير تأمين مالي در كشور بر محور بانك ها مي چرخد، 
اظهار كرد: اين موضوع موجب شده است تا اگر يك بخش  
اقتصادي نتواند منابع مالي خود را از سيستم بانكداري تأمين 

كند، دچار مشكل شود.
وي افزود: اين تفكر اشتباه است كه منابع بانكي كشور كافي 
نيست. چرا كه بخش بزرگي از منابع نظام بانكي به سرقت 

رفته است.
مرتضوي تصريح كرد: اگر تيتر خبرها در چند سال گذشته 
را جمع بزنيم، خواهيم ديد ك��ه حدود ۱۰۰ هزار ميليارد 
تومان از منابع بانكي به عناوين مختلف و توسط افراد متعدد 
از كشور خارج شده است.اگر اين منابع در جهت رشد توليد 
در صنعت اختصاص مي يافت، اكنون شاهد رشد شگرفي 

در توليد كشور بوديم.

     هدف اصلي نظام بانكي ديگر توليد نيست
رييس خانه صنعت، معدن و تج��ارت تهران گفت: نظام 
بانكي تبديل به ديكتاتور بانكي شده است و اكنون نتايج اين 
سيستم اشتباه به شكل موسسات مالي و بانك ها در اقتصاد 

كشور نمود بيشتري پيدا كرده است.
وي يادآوري كرد: اگر بخش كوچكي از منابع بانكي به سمت 
تقويت حوزه مرتع داري س��وق داده شده بود، اكنون نبايد 

مردم گوشت را كيلويي ۱۰۰هزار تومان مي خريدند.
مرتضوي با تأكيد بر اين موضوع كه اقتصاد ايران به شدت 
دولتي شده است، گفت: دولتي شدن اقتصاد موجب شده 
است تا هر تصميم غلط اتخاذ شده در شاكله دولت به كل 

اقتصاد كشور ضرر وارد كند.
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران يادآوري كرد: 
متأسفانه در شرايط كنوني، بانكداري به جاي شكل گيري 
بر اساس اعتبار، بر پايه پول استوار شده است. هدف اصلي 
نظام بانكي كشور ديگر توليد نيست بلكه تنها به فكر تأمين 
سود سپرده گذاران است و همين نگرش اشتباه موجب هدر 

رفت منابع عظيمي در كشور شده است.
وي اف��زود: اگر منابع نظام بانكي به س��مت توليد هدايت 
مي شد، اكنون شاهد رونق صنعت و توليد داخلي بوديم ولي 
در حال حاضر هيچ بخشي توانايي تغيير و مقابله با اشتباهات 

بانكي را ندارد.
مرتضوي تصريح كرد: دولتي شدن بانك ها در ابتداي انقالب 
اسالمي در جهت توقف فساد صورت گرفت اما نظام اشتباه 
بانكداري و قواعد نادرست در اين حوزه موجب شد تا فساد 

دوباره در حوزه بانكداري كشور به وجود ايد.

     منشأ مشكالت اقتصادي امروز در بانك هاست
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران تأكيد كرد: همه 
اركان قدرت در داخل كش��ور، بانك دارند و اين موضوع به 
هيچ وجه مطلوب نيست. بانكداري بايد به عنوان يك پروسه 
اقتصادي به صورت مستقل زيرنظر بانك مركزي اداره شود 

و هيچ نهادي اجازه دخالت در نظام بانكي را نداشته باشد.
وي يادآوري كرد: منش��أ تمام مش��كالت اقتصادي امروز 
كشور در بانك هاست و فكر مي كنم هر بخش اقتصادي كه 
از تسهيالت و گردش مالي بانك ها محروم باشد، محكوم به 

شكست است.
مرتضوي تأكيد كرد: مردم و توليدكنندگان از شرايط بانك ها 
گله مندند و بايد ديد حاصل بانكداري دستگاه هاي مختلف 
دولتي در اين سال ها چه بوده است و آيا بانك ها اجازه دريافت 

سود مركب را دارند يا خير؟
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران مطرح كرد: اكنون 
شاهديم كه صنعت و توليد مجبور به پرداخت ماليات هستند 
اما بخش خدمات كه ۷۰ درصد از تجارت كشور را تشكيل 

مي دهد، ماليات نمي دهد.
وي افزود: بانكداري بايد اعتبارمحور باش��د نه پول محور، 
همين قاعده نادرست موجب شده است تا شرايط انتقاالت 

مالي در كشور بر پايه بي اعتمادي بچرخد.
مرتضوي تأكيد كرد: ريشه توليدكنندگان در زمين است 
و نمي توانيم به هيچ جاي دنيا به ج��ز ايران برويم. تجربه 
انقالب ۵۷ نشان داد، افرادي كه سالم بودند و فعاليت توليدي 

داشتند، در كشور ماندگار شدند و به توليد ادامه دادند.
رييس خانه صنعت، مع��دن و تجارت تهران تصريح كرد: 
بدون ش��ك ايران مي تواند در حوزه هاي اقتصادي در دنيا 
مطرح باشد زيرا توانسته ايم در چهار دهه گذشته تنها كشور 
دموكرات منطقه خاورميانه باش��يم و لنگر ثبات و امنيت 

منطقه را حفظ كنيم.
وي تصريح كرد: متأسفانه غربي ها دستورات اسالمي را در 
حوزه هاي اقتصادي بهتر از ما رعايت كرده اند و بانكداري 

اسالمي در ايران توفيق چنداني نداشته است.
 محمدرضا بركتين عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن 
و تجارت اصفهان اظه��ار كرد: با افزايش نرخ ارز، تمام مواد 

اوليه چه با منشأ داخلي و چه با منشأ خارجي، گران شدند.
وي اف��زود: واحدهاي تولي��دي خدماتي كه محصوالت و 

خدمات مختلفي را توليد مي كردند، ناگهان با چندبرابر شدن 
قيمت نهاده هاي اوليه خود روبرو شدند و اين موضوع شوك 

مالي بزرگي به اين واحدها وارد آورد.
بركتين افزود: در كنار اين موضوع، فقدان ثبات در شرايط 
اقتصادي موجب نگراني بازار شد و اعتماد را كاهش داد، 
درنتيجه خريداران مواد اوليه مجبور ش��دند به صورت 
نقدي كاالهاي خود را خريداري كنند و همين امر شرايط 
بحراني ايجاد شده در تأمين مالي واحدهاي صنعتي را 

تشديد كرد.
عضو هيات مديره خان��ه صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
يادآوري كرد: هم اكنون يك بنگاه يا واحد توليدي كه بيش 
از سه برابر نقدينگي مجموعه اش در اختيار نداشته باشد، 
مجبور است براي دريافت تسهيالت به بانك ها و موسسات 

مالي مراجعه كند.
وي افزود: ناتواني بانك ها در تأمي��ن نياز مالي بنگاه هاي 
توليدي در كنار قواعد سخت گيرانه بانك مركزي موجب 

تشديد شرايط بحراني واحدهاي توليدي شده است.

     بانك ه�ا به دنبال مناف�ع جديدي براي خود 
هستند

بركتين اضافه كرد: بانك ها در شرايط جديد به دنبال منافع 
جديدي براي خود هس��تند. البته در گذشته هم بانك ها 
با بنگاه داري به دنبال تأمين منافع خود بودند كه ناگهان 

مشكالت آنها بيش از پيش شد.
عضو هيات مديره خان��ه صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
تصريح كرد: اكنون اين س��وال مطرح است كه آيا بانك ها 
مي توانند در اثر نوسانات نرخ ارز سرمايه در گردش بنگاه هاي 

اقتصادي كوچك را تأمين كنند يا خير؟
وي تأكيد كرد: نمي توان همه مشكالت را بر گردن بانك ها 
انداخت. تعادل كش��ور در ش��رايط كنوني به��م خورده و 
مشكالت، جوانب و اليه هاي مختلفي دارد كه مي بايست با 

درنظر گرفتن شرايط جديد به حل آنها كمك كرد.

رييس كنفدراسيون صادرات ايران: 

۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما باز نمي گردد 
محمد الهوتي رييس كنفدراس��يون صادرات ايران با اشاره به مشكالت 
صادرات در كشور اظهار كرد: بانك مركزي روش هاي متنوعي براي بازگشت 
ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته است، اما اين شيوه ها مستلزم رفع موانع 
آن در ساير دستگاه هاي اجرايي است بطور نمونه عبدالناصر همتي، رييس 
بانك مركزي خود را مس��وول ارز مي داند و از سويي وزارت صمت مسوول 
ثبت سفارش است و در قيمت پايه صادراتي گمرك خود را مجري مي داند، 
اين تنوع تصميم گيري در سطح كالن مي تواند مشكالت فراواني را براي 

صادرات ايجاد كند.
رييس كنفدراسيون صادرات ايران تصريح كرد: اگر بانك مركزي معتقد به 
سياست هاي كنترلي و ساماندهي ارز در كشور است، نياز است با استفاده از 
اختيارات خود و مطرح كردن آن با سران قوا هماهنگي ميان ساير سازمان ها 
را تقويت كند. وي با بيان اينكه ۳ ماه است كه صادركنندگان با دغدغه هاي 
فراواني مواجه هستند، تصريح كرد: صادركنندگان براي انتقال ارز با مشكل 
مواجه هستند و از طرفي بانك مركزي اعالم مي كند كه صادركنندگان ارز 
خود را وارد نمي كنند و جريمه هايي براي صادركنندگان در نظر مي گيرد و 

اين امر موجب محروم شدن كشور از منابع ارزي مي شود.
الهوتي بيان كرد: نياز است بانك مركزي به عنوان مسوول سياست هاي ارزي 
و بانكي كشور با حضور بخش خصوصي موانع را برطرف كنند كه ماحصل آن 
دستيابي بانك مركزي به منابع ارزي و كمك به بخش هاي توليدي مي شود.

وي ادامه داد: س��امانه نيما، فروش ارز به سيستم صرافي است و در برخي 
موارد شركت هاي صرافي به دليل تحريم هاي بانكي از شركت هاي پوششي 
براي دور زدن موانع استفاده مي كنند و مشتريان خارجي ارز حاصل از خريد 
كاال هاي ايراني را تنها به واحد توليدي از طريق سيس��تم بانكي پرداخت 
مي كنند و با صرافي ها كار نمي كنند، بنابراين بايد به سمت صادرات در مقابل 
واردات حركت كنيم. وي افزود: در بحث بازگش��ت ارز ما با ثبت سفارش و 
گمرك مشكل داريم و بانك مركزي صادركننده را متعهد به بازگشت ارز 
مي داند در حالي كه امكان بازگشت آن ميسر نيست. الهوتي در پايان گفت: 
با وجود بازگش��ت ارز پتروشيمي و برخي از صادركنندگان، به گفته بانك 
مركزي ميزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما ۳۰ درصد است 

و ۷۰ درصد آن به اين سامانه باز نمي گردد.

 ۴۰ درصد از فروش قنادان تهران
 كاسته شد

رييس اتحاديه قنادان تهران با بيان اينكه همزمان با افزايش قيمت كارتن و مقوا، قيمت ش��يريني با 
احتساب وزن كارتن محاسبه مي شود گفت: بر اساس آمار فعلي ما، به واسطه كاهش توان خريد مردم 

ميزان فروش قنادان در تهران بيش از ۴۰ درصد كاهش داشته است.
علي بهره مند با اعالم خبر تغيير رويه در عرضه ش��يريني به مشتريان و احتساب وزن جعبه و كارتن 
شيريني بر قيمت هاي مصوب قنادي ها و شيريني فروشي ها، اظهار كرد: پيش از اتفاقات اخير و افزايش 
باالي قيمت مقوا و كارتن، همكاران ما موظف بودند هنگام عرضه شيريني، وزن جعبه را كسر كنند تا 
خالص فروشي رعايت شود ولي با گران شدن قيمت كاغذ و كارتن، امروز در شرايطي قرار داريم كه قيمت 

جعبه شيريني، از خوِد شيريني گران تر است.
وي ادامه داد: بر همين اساس و براي جلوگيري از افزايش قيمت ها، از چند ماه گذشته كه قيمت جعبه 
به تناسب نرخ كاغذ با افزايش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدي همراه شد، تصميم به احتساب وزن جعبه با نرخ 

شيريني گرفتيم.
رييس اتحاديه قنادان تهران با بيان اينكه تا پايان سال به هيچ وجه افزايش قيمت در توزيع شيريني 
نخواهيم داشت، گفت: متاسفانه همكاران ما با افزايش قيمت مواد اوليه و حتي برخي كمبودها در اين 
بخش مواجه هستند به طوري كه هر كيسه آردي كه تا پيش از اين در بازار آزاد با قيمت حدود 6۰ تا ۷۰ 
هزار تومان خريداري مي شد، امروز با قيمت ۱۱۰ هزار تومان عرضه مي شود و همكاران ما در تامين روغن 

مايع هم كه قيمت آن از 6۰ هزار تومان به ۱2۰ هزار تومان رسيده، با مشكل مواجهند.

 رقابت ۹۹ درصدي باتري  توليد داخل
با نمونه خارجي 

تقي علي اكبري رييس اتحاديه سازندگان و فروشندگان باتري درباره آخرين وضع باتري در بازار 
اظهار كرد: در حال حاضر كمبودي در بازار باتري وجود ندارد.

وي با اشاره به اينكه يك هزار و ۵۰ واحد صنفي در تهران مشغول به فعاليتند گفت: درحال 
حاضر تمام ماش��ين هاي اين صنف، در بازار پاكسازي شده اس��ت و كمبودي در مواد اوليه 

وجود ندارد.
رييس اتحاديه سازندگان و فروشندگان باتري با بيان اينكه افزايش قيمتي در بازار باتري وجود 

ندارد افزود: ۸۰ درصد مواد اوليه اين صنف در داخل تامين مي شود.
اكبري با بيان اينكه امسال بازار باتري مناسب بوده است تصريح كرد: اگرچه نوسانات نرخ ارز و 
دالر توانسته است تا حدي بر اين صنف تاثير بگذارد، اما به گونه اي نبوده است كه بتواند فعاليت 

اين بازار را از پاي در بياورد.
رييس اتحاديه سازندگان و فروش��ندگان باتري در ادامه بيان كرد: باتري هاي توليدي از نظر 

كيفيت تا ۹۹ درصد قابل رقابت با نمونه هاي خارجي هستند.
اكبري يادآوري كرد: گزارش��ي براي اتاق اصناف و وزارت صم��ت، آماده كرده ايم تا در صورت 
مشخص شدن نياز به واردات، تعرفه گمركي در اين بخش اصالح شود و كمبود در بازار انگيزه اي 

براي قاچاقچيان اين محصول ايجاد نكند.
به گفته وي، اميدواريم كه وضع بازار باتري طي سال هاي آتي هم روند مناسبي داشته باشد.

بانك ها از ارايه تسهيالت به بنگاه هاي تجاري 
فاصله گرفته اند 

مجيد رضا حريري نايب رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين درباره وظايف بانك ها اظهار 
كرد: بانك ها وظيفه جمع آوري سرمايه خرد، ارايه تسهيالت به بنگاه هاي تجاري و اقتصادي را 

برعهده دارند اما از اين امور فاصله گرفته اند.
وي به وضعيت بانكداري خصوصي در كشور اشاره كرد و گفت: در كشور ما بانك هاي خصوصي 
به دكان افراد ذي نفوذ سياسي تبديل شده اند و اين اقدامات ريشه بانكداري خصوصي را فاسد 

كرده است.
نايب رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و چين ب��ه عملكرد مثبت رييس كل بانك مركزي 
اشاره كرد و افزود: اصالح تنظيم سود هاي بانكي، جلوگيري از گردش پول هاي كثيف، كنترل 
دس��تگاه هاي خودپرداز و پرداخت هاي اينترنتي از جمله اصالحات روال بانكي است و سبب 

مي شود تا فساد امري عادي تلقي نشود.
حريري با تاكيد بر اينكه در ابر اقتصاد هاي جهاني هم شاهد ورشكستگي بانك ها بوده ايم تشريح 
كرد: معتقدم بانك هاي ما ورشكسته نشده اند اما اگر چنين موضوعي هم واقعيت داشته باشد 
براي اقتصاد ايران در شرايط فعلي چندان هم بد نبوده است چرا كه باعث كنار رفتن بنگاه هاي 

ناموفق و فاسد شده و به پاكسازي سيستم اقتصادي كمك كرده است.
وي در پايان با اشاره به اينكه در اقتصاد جهاني، حساب هاي افراد كنترل مي شود بيان كرد: با 

نظارت بر حساب هاي شخصي افراد از پولشويي و فساد جلوگيري مي شود.

در نيمه نخست سال صورت گرفت

صادرات ۲۱۰ ميليون دالري فرش دستباف
مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي فرش دستباف مي گويد براي آنكه 
صادرات فرش ايران رونق بگيرد بايد تحريم هاي داخلي را برداريم و صادرات 
فرش را آزاد كنيم تا صادركننده با اطمينان كامل فرش دستباف را صادر كند.

عبداله بهرامي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: كل صادرات فرش در طول 
سال بيش از ۴۰۰ ميليون دالر است و به جايي برنمي خورد كه اگر صادرات 
فرش را آزاد كنيم تا صادركننده بي دغدغه و با اطمينان كامل فرش دستباف 

ايراني را صادر كند.
وي حجم صادرات فرش در ش��ش ماهه نخست سال را 2۱۰ ميليون دالر 
ذكر كرد و گفت: به دليل اعمال تحريم ها صادرات فرش كمي دچار مشكل 
شد و متأسفانه تحريم دوم، تحريم داخلي بود كه بانك مركزي و مسووالن 
صادركننده را مج��اب كردند ظرف مدت معيني، ارز حاصل از فروش را به 

سامانه نيما برگردانند.
مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي فرش دستباف، افزود: اين اقدام براي فرش 
جواب نمي دهد چون اكثر صادركنندگان فرش مبلغي را مي گيرند، يك 
مبلغ در طول دو سه ماه پرداخت مي شود و مقداري از فرش ها به شكل اماني 

نگهداري مي شود كه همين امر برگشت پول را سخت كرده و به ترمزي براي 
صادرات فرش تبديل شده است.

بهرامي با بيان اينكه ۸۰ درصد فرش دستباف ايراني صادر مي شود كه ۳۰ 
درصد صادرات آن به امريكا صورت مي گيرد، گفت: س��ال گذشته حدود 
۴۰۰ ميليون دالر صادرات فرش داشتيم و از اين محل درآمدزايي و ارزآوري 

بسياري نصيب كشور مي شود.
وي در پايان با بيان اينكه تعداد كل بافندگان فرش دستباف يك ميليون نفر 
است، گفت: در حال حاضر ۱۱۳ كارگاه فرش زيرمجموعه اتحاديه هستند 
كه در قالب ۳۵۰۰ تعاوني شهري روستايي فعاليت مي كنند و ما تا بهره مندي 
كامل همه قاليبافان و بافندگان فرش از بيمه تأمين اجتماعي تمام اهتمام 
خود را به كار مي گيريم. به گزارش ايسنا، برابر آمارها ارزش ساالنه صادرات 
فرش ايران حدود ۴۰۰ ميليون دالر است كه ۱2۰ ميليون دالر آن به امريكا 
صادر مي شود. كاهش تقاضا، مشكالت مربوط به نقل و انتقاالت مالي ناشي 
از تحريم ها و اجراي پيمان سپاري ارزي از جمله عوامل كاهش صادرات فرش 

ايران به شمار مي رود.
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حفظ روند صادرات مقدم بر 
بازگشت ارز صادراتي است

عباس آرگون|
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران|

موانع تجارت در ماه هاي اخير بيش از هر چيز ناشي از 
آيين نامه ها و دستورات باال دستي است. مجموعه هاي 
پايين دس��ت مثل گمرك بايد خ��ود را با مقررات 
باالدستي تنظيم كنند درحالي كه اين مقررات در 
غالب بخشنامه ها بطور مداوم تغيير مي كند. هر نوع 
روان سازي و آزادسازي بايد از باال انجام شده و كار از 
باالدست سرعت بگيرد. سال جاري سال بسيار سختي 
براي بازرگاني كشور بوده اس��ت. در حوزه واردات و 
صادرات با صدور بخشنامه هاي متعدد مواجه شديم 
كه هماهنگي با آن در مدت زمان كوتاهي مستلزم 
صرف يا به عبارت بهتر هدر دادن وقت و هزينه است. 
صدور اين بخشنامه ها باعث شد در عمل كاال شش ماه 
در گمرك بماند. تامين مالي بر اس��اس پيش بيني 
بازرگانان و برنامه ريزي هاي آنها پيش نرفت و بنگاه ها 
از اين منظر دچار مش��كل شده اند. در گذشته براي 
واردات صد واحد كاال، صد واحد پول نياز داشتيد اما 
اكنون براي همان حجم كاال به دو برابر مبلغ پول نياز 
داريد. اين باعث شده در عمل حاشيه سود بنگاه ها 
كاهش پيدا كند و تامين نقدينگي هم مشكل شده 
است. دولت در سال جاري تالش كرد با ممنوعيت 
واردات بعضي كاالها به ظاهر از توليد داخلي حمايت 
كند. يك بخش��نامه براي عدم واردات كاالهايي كه 
مشابه توليد داخلي دارد صادر شد، در بخشنامه هاي 
ديگر اما واردات ديگر كاالها آزاد شد. اين رويه آسيب 
زننده به تجارت كشور بايد اصالح شود چراكه صدور 
اين آيين نامه ها ناشي از بالتكليفي و عدم ثبات رويكرد 
اقتصادي دولت است. ذائقه مصرف كننده، حمايت از 
توليد داخل، رقابت پذي��ري و انحصار در بازار عوامل 
اثرگذار در ممنوعيت و آزادسازي بعضي كاالهاست 
كه در راهكارهاي دولت به آنها توجهي نمي ش��ود. 
دولت در نظر نمي گيرد كه براي حمايت از توليد داخل 
بايد زمينه صادرات محصوالت ايراني و بهبود كيفيت 
آن را فراهم كرد نه اينكه با ممنوعيت واردات هر نوع 
رقابت را از بين برد. محدوديت واردات، كشور را در سال 
آينده دچار كمبود مواد اوليه الزم در صنعت خواهد 
كرد. پيمان سپاري ارزي از ديگر سنگ اندازي هاي 
دولت در مسير صادرات است. بانك مركزي درحالي 
از پيمان س��پاري ارزي مي گويد و صادركنندگان را 
مكلف به آن مي كند كه هيچ صادركننده اي چاره اي 
جز بازگردان��دن ارز خود به داخل كش��ور ندارد اما 
مسائلي مثل مش��كل فروش، حمل كاال و گشايش 
اسناد اعتباري باعث شده انتقال پول به راحتي ممكن 
نشود. به نظر من به جاي ايجاد اين محدوديت ها بايد 
ديد آيا صادر كننده شرايط الزم و كافي براي بازگشت 
ارز را دارد يا نه و اگر ارز حاصل از صادرات بازگشت داده 
نش��ده، چه دليلي دارد. بديهي است كه بعضي افراد 
سودجو ممكن است از موقعيت كنوني سوءاستفاده 
كنند اما نبايد به خاطر خطاي بخش��ي، كل جامعه 
صادركنندگان ايراني را دچار مشكل كرد. صادرات يك 
فرايند دايم و مستمر است و اگر بازاري از دست رود، 
ورود دوباره به آن ساده نخواهد بود. ضربه به صادرات 
درواقع ضربه به اشتغال كشور است بنابراين به نظر 
مي رسد بايد حفظ بازارهاي صادراتي و روند صادرات 

را به جاي بازگشت ارز در اولويت قرار داد.

 كمبود آرد نانوايي رفع مي شود 
محمد جواد كرمي رييس اتحاديه نان هاي حجيم و 
نيمه حجيم صنعتي با اشاره به داليل كمبود آرد در 
واحدهاي نانوايي اظهار كرد: با وجود آنكه بازرگاني 
دولتي با راه اندازي سامانه جامع آرد و نان در سراسر 
كشور در نظر دارد كه از سودجويي احتمالي جلوگيري 
كند، اما بروز برخي اشكاالت در اين سامانه موجب 
ش��ده كه س��هميه آرد برخي نانوايي ها بطور كامل 
حذف يا كاهش يافته است. وي افزود: با توجه به آنكه 
سامانه جامع آرد و نان به تازگي راه اندازي شده، برخي 
اشكاالت در اين سامانه وجود دارد كه انتظار مي رود در 
روزهاي آتي مرتفع شود چرا كه كمبود آرد نانوايي هاي 
سراسر كشور را با مشكالتي روبرو كرده است. كرمي 
با اشاره به اينكه برخي نانوايي ها بطور كامل با مشكل 
عدم توزيع آرد روبرو هستند، بيان كرد: برخي نانوايان 
به سبب دارا بودن سه نانوايي سه دفعه براي دريافت 
س��هميه آرد هر يك از نانوايي ها ثبت نام كردند كه 
سامانه آنها را بطور كامل حذف كرده است كه به اين 
ترتيب هيچ يك از نانوايي ها سهميه خود را دريافت 
نكردند و با مشكل عدم توزيع آرد در واحدهاي خود 
روبرو هستند. رييس اتحاديه نان هاي حجيم و نيمه 
حجيم صنعتي در پايان با اشاره به اينكه قيمت آرد در 
نانوايي هاي يارانه پز و آزاد پز نسبت به گذشته تغييري 
نداشته است، تصريح كرد: هم اكنون هر كيلو آرد با نرخ 
66۵ تومان همچنان در اختيار نانوايي هاي يارانه پز و 
۹۰۰ تومان آزاد پز قرار مي گيرد كه با اين وجود پيش 
بيني مي ش��ود كه قيمت نان تا پايان سال تغييري  

نخواهد  داشت.

چالش هاي صنايع دستي
محمد عبداللهي رييس اتحاديه فروشندگان اشياء 
قديم��ي و صنايع دس��تي از ركود حاك��م در بازار و 
كمبود توريسم خبر داد و گفت: نبود استانداردسازي 
و برندس��ازي يكي از مهم ترين مشكالت اين صنف 
است. متوليان صنايع دستي اگر خواهان حمايت از 
هنرمندان و رونق آن هستند بايد در امر سليقه شناسي 
كارهاي بس��ياري انجام دهند تا بازار مناسبي براي 
فروش محصوالت خود ايجاد كنند. وي با اش��اره به 
اينكه صنايع دستي از گذشته نقش بارزي در اشتغال 
و ارزآوري داشته است و به نوعي سفير فرهنگي كشور 
به حساب مي آيد افزود: اين صنف عالوه بر اشتغال و 
توسعه اقتصادي، معرف فرهنگ اصيل ايراني در داخل 

و خارج از كشور است. 



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

در يك نشست علمي مطرح شد 

بازار نفت تنگ تر مي شود؟ 

ضرورتی براي  اصالح ساختار تعرفه  انرژي

تقارن كاهش شديد توليد اوپك با تحريم ونزوئال 

گروه انرژی|
 ش�ماري از چهره هاي آكادميك در زمينه اقتصاد 
ان�رژي و اقتص�اد ب�رق اعتق�اد دارند اگ�ر هر چه 
سريع تر تصميمي جامع در خصوص اصالح ساختار 
تعرفه هاي انرژي صورت نگيرد، دولت در پرداخت 
حقوق كاركنان خود در حوزه هاي مربوط به انرژي 
دچار مشكل مي ش�ود. آن ها اين موضوع را مطرح 
مي كنند كه تنها در حالتي مي توان ادعا كرد اقتصاد 
حوزه ان�رژي در وضعيت�ي مطلوب ق�رار دارد كه 
شركت هاي فعال در اين حوزه بتوانند بدون حمايت 
به حيات خود ادامه دهند، وضعيتي كه اكنون وجود 
ندارد. اين اظهارات در نشستي با عنوان چالش هاي 
اقتصاد انرژي با حضور هاش�م خوئی، مشاور گروه 
انرژی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 
محمودرضا حقي ف�ام معاون هماهنگ�ي توانير و 
جواد نوفرستی، پژوهشگر انرژی برگزار شده است. 
جلس�ه اي كه چكيده ي آن »هشدار« براي اصالح 

تعرفه هاي انرژي محسوب مي شود. 

نشست »چالش های اقتصاد صنعت برق« روز چهارشنبه 
با حضور جمعی از اس��اتید، صاحب نظ��ران و فعاالن این 
حوزه، برگزار ش��د. در این نشست کارشناسان با اشاره به 
اینکه ایران ساالنه ۴۵ میلیارد دالر یارانه در بخش انرژی 
پرداخت می کند، توزیع عادالنه تر این یارانه از طریق اصالح 
ساختار تعرفه های برق را یک ضرورت برای اقتصاد ایران 

عنوان کردند.
در این نشس��ت محمودرضا حقی فام، معاون هماهنگی 
توزیع شرکت توانیر با اش��اره به انحراف در اقتصاد انرژی 
اظهار داشت: در موضوع اقتصاد برق مباحث مختلفی مثل 
یارانه انرژی، تعرفه های مصرف و صادرات، محیط زیست و 
ارتباط با سایر نهادها در حال طرح است. اما در این زمینه ها 
هنوز به یک اجماع برای طراحی راهکارهای برون رفت از 
چالش ها نرسیده ایم.حقی فام در بخش دیگری از سخنان 
خود با استناد به آمار آژانس بین المللی انرژی گفت: کشور 
 ما س��االنه بالغ بر ۴۵ میلیارد دالر یارانه انرژی اختصاص 
می ده��د و برخالف س��ال های قبل که چین به نس��بت 
جمعیت خود در رتبه اول جهانی قرار داشت در حال حاضر 

ایران رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: موضوع صنعت برق یک موضوع جاری در 
تمامی شئونات کشور است و حتی محیط زیست نیز از این 
اقتصاد معیوب در انرژی ضربه می خورد.حقی فام گفت: 
باید هرچه زودتر در م��ورد یارانه انرژی و به خصوص برق 
راهکاری اندیشیده شود و باید موضوع را با نخبگان در میان 
بگذاریم و با شکل گیری ادبیات مشترک، سیاستگذاران 

کشور به این بحث ها توجه کنند تا در مسیر مناسب حرکت 
کنیم. باید به صورت تخصصی با موضوعات برخورد کنیم به 
طوری که در تمام دنیا دانشکده هایی که روی اقتصاد کار 

می کنند فن و اقتصاد را در کنار هم قرار می دهند.
او در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد برق این روزها وضعیت 
قابل قبولی ندارد اظهار داش��ت: بخش های بسیار زیادی 
زیرمجموعه صنعت برق هس��تند. تنه��ا زمانی می توان 
گفت اقتصاد ب��رق در وضعیت مطلوبی قرار دارد که همه 
زیرمجموعه ها و نهادهای این صنعت، بدون حمایت بتوانند 
سرپا بمانند و به فعالیت خود ادامه دهند؛ درحالیکه اکنون 
این شرایط برقرار نیست.معاون هماهنگی توزیع شرکت 
توانیر ادامه داد: مهم ترین چالش ما در نظام یارانه ای این 
است که س��هم بخش های مختلف از انرژی در مقایسه با 
خروجی آن ها مشخص نیست و به اصطالح میزان دریافتی 

یارانه انرژی در مقابل خروجی نهادها شفاف نیست.
وی با تاکید بر اینکه همس��ان س��ازی بین سیاس��ت در 
مجموعه انرژی وجود ندارد تصریح کرد: بخشی نگری در 
صنعت برق آفتی است که امروز گریبان اقتصاد برق را گرفته 
است و ما امروز هیچ سیگنال پایداری را نمی توانیم به بخش 
خصوصی صادر کنیم.حقی فام در بخش پایانی سخنان 
خود گفت: در حال حاضر بخش بسیار کمی از محصوالت 
در بورس انرژی عرضه می شود. بنابراین کشف قیمتی که 
در این سازوکار محقق می شود، واقعی نیست. برای موضوع 

رگوالتوری نیز باید از تمامی جوانب به مسائل نگاه کنیم.

   ادامه پرداخت گسترده يارانه انرژی
ممکن نيست

در ادامه این نشست هاشم خوئی، مشاور گروه انرژی مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی، با اش��اره به انواع 
یارانه های پنهان و غیرپنهان انرژی در کشور خاطرنشان 
ک��رد: اگر وضعیت به همین من��وال ادامه پیدا کند طبق 
برآوردهای ما وزارت نیرو تا دو س��ال دیگر برای پرداخت 
حقوق کارکنانش بودجه ای نخواهد داشت.خوئی با اشاره 
به اینکه تعرفه برق صنعتی باید انعطاف پذیر باشد، تصریح 
کرد: اگر واحدهای صنعتی ک��ه ارزش افزوده تولید نمی 
کنند در س��ال آینده به همین صورت ادامه دهند باز هم 

کمبود برق خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: باید در نظر داش��ته باش��یم که اگر نفت 
نداشتیم حدود هفتاد تا هشتاد میلیارد دالر برای تامین 

انرژی برق کشور اعتبار الزم بود.
خوئی با انتقاد از وضعیت اجرای برنامه ها و سیاست های 
کشور گفت: سند چش��م انداز بسیار جامع و کامل بود اما 
به دالیل نامشخص در دولت هفتم و هشتم کنار گذاشته 
شد.مشاور گروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس افزود: 

برای یکپارچگی سیاست ها و عدم تغییر برنامه ها در وزارت 
باید چارچوب با تغییر مدیران دچار تحول نش��ود.خوئی 
خاطرنشان کرد: برای محاس��به قیمت تمام شده برق از 
ش��اخص تولید ناخالص داخلی به عنوان معیار مناسب 
اس��تفاده می کننند و برآورد آن بر پایه نرخ دالر صحیح 
نیست.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پرداختی یارانه 
بابت انرژی تنها 7 درصد از سبد مصرفی خانوار است اظهار 
داشت: سه برابر یا چهار برابر کردن تعرفه ها به صورت یکباره 
مناسب نیست و باید توان پرداختی مردم کشور را لحاظ 
کنیم و الزم است مطالعات جامع اجتماعی قبل از اعمال 

تعرفه ها صورت گیرد.
مشاور گروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر 
اینکه تعرفه برق صنعتی باید منعطف باشد تصریح کرد: از 
هش��ت هزار مگاوات برق که پیش بینی می شود در سال 
پیش رو کمبود برق داشته باشیم هزار مگاوات آن مربوط به 
کوره های ذوب فلز است که میلگرد کم کیفیت می سازند.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما برای جبران کمبود برق در سال 
آینده این است که واحدهای صنعتی که ارزش افزوده ایجاد 

نمی کنند با جبر دولتی حداقل چهار ماه تعطیل شوند.

مشاور گروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس با استناد به 
گزارش وزارت اقتصاد و دارایی گفت: واگذاری نیروگاه ها به 
بخش خصوصی با ضرر اقتصادی همراه بوده است در حالی 
که در بیشتر کشورهای جهان، 80 درصد برق به صورت 

دولتی اداره می شود.

   عدم توجيه اقتصادی طرح های برقی
جواد نوفرس��تی، رئیس انجمن جامعه ایمن و پژوهشگر 
انرژی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه اقتصاد انرژی به 
یک باتالق برای کشور تبدیل شده است گفت: مشکل ما 
اصالح س��اختار تعرفه هاست با این تعرفه ها هیچ طرحی 
در کش��ور توجیه اقتصادی ندارد.نوفرستی معتقد است 
که حدود 80 درص��د از مردم مواف��ق اصالح تعرفه های 
برق هس��تند و برای نجات اقتصاد صنعت برق باید تعرفه 
مشترکان پرمصرف طبق الگوی مصرفی افزایش جهشی 
داشته باشد.این پژوهشگر انرژی در ادامه با اشاره به اینکه 
فشار یارانه پنهان بر دولت تحمیل می شود خاطرنشان 
ک��رد: علیرغم اینک��ه در حال حاضر جامع��ه ما تحمل 
هیچگون��ه افزایش تعرف��ه را ندارد، اما بای��د 30 درصد 

مش��ترکان پرمصرف با افزایش پلکانی تعرفه ها مواجه 
باش��ند.وی در بخش دیگری از س��خنان خ��ود یکی از 
راهکارهای اصالح الگوی مصرف انرژی را اجرائی شدن 
ط��رح »کارت انرژی« عنوان کرد و گف��ت: با اجرای این 
طرح به هر فرد سهم برابر انرژی تعلق می گیرد و این سهم 

نسبت به مناطق مختلف منعطف است.

    اصالح يارانه انرژی اقدامی زمان بر است
همچنی��ن جمش��ید غیاث الدی��ن، دبی��ر س��ندیکای 
تولیدکنندگان صنعت برق نیز عنوان کرد: ساختار اصالح 
یارانه های انرژی را به یکباره نمی شود حذف کرد و باید کار 
کارشناسی روی آن صورت گیرد تا دچار مشکل چندسال 

قبل در هدفمندی یارانه ها نشویم.
محمودرضا حقی فام، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر 
در پایان این نشست با جمع بندی موضوعات و راهکارهای 
مطرح شده اذعان داشت: هر چه س��ریع تر باید در مورد 
یارانه برق تصمیم گیری شود و این موضوع توسط نخبگان 
و مسئوالن به یک ادبیات مشترک تبدیل شود تا در مسیر 

صحیح حرکت کنیم.

گروه انرژي|
كاهش ش��دید تولید نفت خام اوپك از یك سو و موضوع 
تحریم نفتي ونزئال از سوي دیگر كفه ترازوي بازار نفت را 
به سمت تقاضا سنگین تر كرده اس��ت. به گزارش ایسنا 
نظرسنجي رویترز نش��ان داد تولید نفت اوپك در ژانویه 
بیشترین میزان كاهش را در دو سال گذشته داشته است 
كه ناش��ي از كاهش داوطلبانه تولید عربستان سعودي و 
متحدانش و همچنین تولید كمتر از سوي ایران، لیبي و 
ونزوئال بوده است. یافته هاي نظرسنجي رویترز نشان داد 
اوپك كه متشكل از ۱۴ كشور عضو است، 30.۹8 میلیون 
بشكه در روز نفت در ژانویه تولید كرد كه 8۹0 هزار بشكه 
در روز در مقایسه با دسامبر كاهش داشت و بزرگ ترین 

كاهش ماهانه از ژانویه سال ۲0۱7 به این طرف بود.
این نظرس��نجي حاكي از آن است كه اوپك از اول ژانویه 
تقریبًا تا سه چهارم كاهش تولید خود را عملي كرده است 
با این حال ع��راق و برخ��ي از تولیدكنندگان كوچك تر 
همچنان باالتر از سطحي كه توافق كرده بودند به تولید 

نفت خود ادامه دادند.
یك مقام اوپك اظهار امیدواري كرد كه اعضاي بیشتري به 
تعهداتشان عمل كنند و عنوان كرد كاهش عرضه تاكنون 

قابل قبول بوده است و آن را شروع خوبي خواند.

اوپك و متحدانش شامل روسیه كه به اوپك پالس معروف 
هستند، در دسامبر توافق كردند تولیدشان را مجموعاً ۱.۲ 
میلیون بشكه در روز كاهش دهند تا از اشباع عرضه بازار 
جلوگیري كنند.طبق نظرسنجي رویترز، ۱۱ عضو اوپك 
كه در این توافق مش��اركت دارند تا 70 درصد به كاهش 
تولید عمل كردند و كاهش تولید در ایران، لیبي و ونزوئال 
میزان كاهش تولید اوپك را به 8۹0 هزار بش��كه در روز 
رساند.بر اساس این نظرسنجي، بزرگ ترین كاهش تولید 
مربوط به عربستان سعودي بود كه 3۵0 هزار بشكه در روز 
در ژانویه نفت كمتري نسبت به دسامبر تولید كرد. دومین 
و سومین كاهش بزرگ تولید نیز مربوط به كویت و امارات 

متحده عربي بود.
اما در میان كشورهایي كه در ژانویه پایبندي كمتري به 
كاهش تولید نشان دادند، عالوه بر عراق، نیجریه و الجزایر 
نفت بیشتري از سقف تعیین شده تولید كردند در حالي 

كه تولید گابون ثابت بود.
از س��وي دیگر بازار نفت خام در حال دس��ت و پنجه نرم 
كردن با مساله تحریم ونزوئال و اثرات آن است. نفت جهاني

انتظار مي رود تحریم هاي امریكا علیه شركت نفتي دولتي 
PDVSA تأثیر خود را روي بازارهاي آسیایي بگذارد، زیرا 
این كش��ور امریكاي جنوبي ناچار خواهد شد بخشي از 

صادرات خود به امریكا را روانه این منطقه كند.
مشتریان آسیایي شركت PDVSA عمدتاً پاالیشگاه هاي 
مستقل در هند و چین هس��تند كه انتظار مي رود براي 
حدود ۵00 هزار بشكه در روز نفت سنگین ونزوئال عالقه 
نشان دهند تا از دست رفتن نفت ایران در سال گذشته را 
جبران كنند.به گفته لیم جیت یانگ، مدیر تحلیل منطقه 
آسیا-اقیانوسیه در “اس اند پي گلوبال پالتس “، این اقدام 
احتمااًل بیش از ۵00 هزار بشكه در روز نفت را به بازارهاي 

دور و كم ارزش هدایت خواهد كرد.
ای��ن تحریم ها همچنین ممكن اس��ت رقابت از س��وي 
گریدهاي نفتي سنگین خاورمیانه مانند نفت سنگین بصره 
عراق، بانوكو عرب مدیوم بحرین و عرب هوي عربس��تان 
س��عودي را افزایش دهد. با این حال اگر تولیدكنندگان 
خاورمیانه تصمیم بگیرند فروش خود به آسیا را كاهش 
دهند و عرضه به امریكا را افزایش دهند، بازار آسیایي دچار 

كمبود عرضه خواهد شد.
براي شركت PDVSA تغییر مسیر صادرات به آسیا كه 
پاالیشگاه هاي آن اكثر گریدهاي ترش مدیوم را فراوري 
مي كنند ساده نخواهد بود و تنها چند پاالیشگاه خریدار 
گریدهاي سنگین در بازار محموله هاي تك هستند.مدیر 
ارشد یك شركت نفتي هندي پیش بیني كرد با تحریم 
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 رشد سرسام آور 
ذخاير نفت چين

ايسنا| ذخایر نفت چین تا پایان دسامبر ۶۵.3۵ 
میلیون بشکه نسبت به نوامبر افزایش یافت و یک 
رکورد دیگر در افزایش ماهانه را به ثبت رساند و 
مجموع رشد ذخایر این کشور در سال ۲0۱8 را 

به 3۲8.۴۹ میلیون بشکه رساند.
بر مبنای محاس��باتی که "اس ان��د پی گلوبال 
پالتس" با توجه به آمار رس��می داش��ته است، 
آخرین رکورد ب��االی افزایش ذخایر نفت چین، 
۵۶.۲۹ میلیون بشکه مربوط به نوامبر سال ۲0۱8 
بود.با افزایش چشمگیر در دسامبر، ذخایر نفت 
چین به میزان 3۲8.۴۹ میلیون بشکه در مقایسه 

با اواخر دسامبر سال ۲0۱7 رشد کرده است.
این کشور آمار رس��می در خصوص ذخایر نفت 
خود را منتشر نمی کند و پالتس رشد یا برداشت 
از ذخایر چین را با توجه به آمار تولید پاالیشگاهی 
محاس��به می کند.ذخایر نفت چین تحت تأثیر 
رش��د ماهانه چش��مگیر عرضه نفت، نسبت به 
نوامبر باالت��ر رفت. مجموع عرضه نفت چین در 
دسامبر 3.3 درصد نسبت به نوامبر رشد کرد و به 
۴۴0.۴3 میلیون بشکه رسید و بر مبنای ساالنه 
۲۱.3 درصد رش��د کرد که ناش��ی از واردات باال 
بود. در این بین تولید داخلی نفت نسبت به نوامبر 
و همچنین در مقایس��ه با دسامبر سال ۲0۱7، 

اندکی رشد کرد.

 ثبات در وضعيت بنزين
تا سال99

ايلنا| عضو کمیسیون انرژی گفت: هیچ یک از 
برنامه های تغییر قیمت، دو نرخی و یا سهمیه 
بندی بنزین تا سال آینده در دستور کار دولت، 

مجلس و کمیسیون انرژی نیست.
احمد صفری درباره طرح سهمیه بندی بنزین 
اظهار داش��ت: طرح ارائه ش��ده اخیر مبنی بر 
اختصاص ی��ک لیتر بنزین به هر ایرانی طرحی 
کارشناسی نیست، بنا نیست بعد از گذشت ۴0 
سال از انقالب حرف از سهمیه بندی آن هم به 
این شکل بزنیم، این روش به هیچ وجه معقول 
نیست.وی با اشاره به برنامه افزایش قیمت یا دو 
نرخی کردن بنزین گفت: هیچ یک از برنامه های 
تغییر قیمت، دو نرخی و یا سهمیه بندی بنزین 
تا س��ال آینده در دس��تور کار دولت، مجلس و 
کمیسیون انرژی نیس��ت.این عضو کمیسیون 
انرژی خاطرنش��ان کرد: فعال ت��ا این لحظه در 
مورد س��همیه بندی و یارانه ای شدن صحبتی 
نشده اس��ت مگر اینکه در آینده تصمیم گرفته 
شود و یا به طور اضطراری گفته شود که نیاز به 
افزایش نرخ است. آنچه مشخص است برای سال 

۹8 وضع به همین منوال ادامه خواهد داشت.

مذاكره هند براي تمديد 
معافيت نفتي

تسنيم|مسوول همكاري هاي بین الملل نفت 
و گاز هند گفت: »ما در حال مذاكره با امریكا در 
مورد مس��ائل مرتبط با انرژي شامل معافیت از 

تحریم هاي ایران هستیم. این روند ادامه دارد «.
به گزارش رویترز، هند در حال مذاكره با امریكا 
براي تمدید معافیت از تحریم هاي ایران اس��ت. 
این تحریم ها بر صادرات نفت ایران اعمال شده 
است . هند دومین مشتري بزرگ نفت ایران پس 
از چین اس��ت كه خرید نف��ت از ایران را كاهش 
داده ولي تصمیمي براي قطع كامل واردات نفت 
ایران نگرفته اس��ت . سانجاي سودهیر، مسوول 
همكاري هاي بین الملل نفت و گاز هند گفت: » ما 
در حال مذاكره با امریكا در مورد مسائل مرتبط با 
انرژي شامل معافیت از تحریم هاي ایران هستیم. 

این روند ادامه دارد «.

نفتخيز جنوب
شركت ملي مناطق 

شركت بهره ربداری نفت و گاز 

مارون )سهامي خاص (

شماره مجوز 1397.5855فراخوان مناقصه عمومی )ارزيابی کيفی(
نوبت دوم

مناقصه عمومی يک مرحله ای شماره م م م/97/0048 مربوط به شرح خدمات كاليبراسيون و تعويض قطعات )سنسور و باطري( دستگاههاي گازسنج مدل BW وDrager اداره ايمني، بهداشت 
و محيط زيست شركت بهره برداري نفت و گاز مارون

الف- شرح مختصر خدمات :
- شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در نظر دارد خدمات كاليبراسيون و تعويض قطعات دستگاههاي گاز سنج مدل BW و Drager موجود را از طريق مناقصه عمومي به مناقصه گران واجد 

شرايط واگذار نمايد
- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است.

ب - محل اجراي خدمات و مدت انجام کار:
محل اجراي خدمات حوزه جغرافيايي شركت بهره برداري نفت وگاز مارون و مدت اجراي پروژه 365روز مي باشد.

ج- برآورد کارفرما:
برآورد كارفرما براي اجراي پروژه فوق معادل مبلغ -/000ر450ر226ر3ريال مي باشد.

د- شرايط مناقصه گران متقاضي:
1- داشتن سابقه كاري مرتبط با موضوع مناقصه، تجهيزات و امكانات و تخصص الزم و توانايي انجام كار مطابق استانداردهاي رايج در صنعت نفت.

2- داشتن شخصيت حقوقي با ارائه شناسه ملي و كد اقتصادي.
3- ارائه اساسنامه شركت، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات شركت.

4- داشتن گواهينامه تأييد صالحيت آزمايشگاه كاليبراسيون جهت کاليبراسيون سنسورهای گازهای هيدروژن سولفوره، اکسيژن، منوکسيد کربن و HC از مركز ملي تأييد صالحيت سازمان 
ملي استاندارد ايران )ISIR-ISO/IEC17025( برای گازسنج با تاريخ اعتبار مورد تاييد کارفرما باشد. يا ساير رشته های مرتبط با آن.

5- توانائي ارائه ضمانتنامه شركت در مناقصه به ميزان-/000ر500ر161 )يكصد و شصت يك ميليون و پانصد هزار( ريال و در صورت برنده شدن تهيه ضمانتنامه انجام تعهدات به ميزان %10 مبلغ 
پيشنهادي.

)HSE (6- ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ايمنی
7- ارائه »گواهينامه صالحيت ايمنی« از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی بوده و امضاء پيمان منوط به ارائه گواهينامه مزبور می باشد.

ه�- محل، زمان و مهلت دريافت مدارک و اعالم آمادگي مناقصه گران:
از کليه متقاض�يان واجد شرايط دع�وت می شود حداکثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگ�هی نوبت دوم، آمادگی خود را بصورت کتب�ی همراه با مدارك برابر اصل شده به آدرس ذيل الذکر اعالم 

نموده و همزمان نسبت به دريافت مدارك ارزيابي كيفي وفق بند »الف« ماده 16 از آئين نامه اجرايی بند »ج« ماده 12 قانون برگزاري مناقصات اقدام نمايند.
ضمنًا فرمهای ارزيابی کيفی می بايستی ظرف مدت 14 روز تکميل و اطالعات مورد درخواست در قالب يک عدد زونکن مدارک ارزيابي کيفي برابر اصل شده و يك حلقه لوح فشرده تهيه و به آدرس 
ذيل در مقابل رسيد تحويل گردد. بديهی است کارفرما اين حق را برای خود محفوظ می دارد به مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه می گردد، ترتيب اثر ندهد. ضمنًا پس از بررسی های الزم 

اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرايط تحويل داده خواهد شد. حداقل امتياز قابل قبول برای دعوت به مناقصه 50 می باشد.
 880100004001115904021117IR ضمنًا پس از بررس�يهاي الزم اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 97/12/11 به متقاضيان واجد شرايط در قبال واريز مبلغ -/000ر500 ريال به شماره حساب شبا

بانك مركزي جمهوري اسالمي تحويل مي گردد. 
نشانی محل اعالم آمادگی و دريافت اسناد مناقصه، امور حقوقی و قراردادهای شرکت به نشانی:  اهواز- كيلومتر 12 جاده اهواز ماهشهر- نرسيده به پليس راه شركت بهره برداري نفت و گاز مارون 
ساختمان شماره 1 اتاق 7 و مهلت ارائه و تحويل پاكات قيمت به کميسيون مناقصات تا ساعت 12:00 روز دوشنبه 97/12/20 و گشايش پيشنهادها رأس ساعت30: 10 روز سه شنبه مورخ 97/12/21 

در کميسيون مناقصات واقع در ساختمان دوطبقه خواهد بود. ضمنًا تاريخهای اعالم شده قطعی نبوده و درصورت هرگونه تغيير، در اسناد مناقصه قيد می گردد.
همزمان با ارائه تقاضاشركت در مناقصه ارائه گواهی نامه تعيين صالحيت پيمانكاري رشته موردنظر و مجوز از سازمان انرژي اتمي در رابطه با پرتو نگاري به منظور تطبيق با تصوير آن الزامی و ارائه 

معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضيان شرکت در مناقصه و نمايندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
درصورت عدم تکميل و ارائه مدارک ارزيابی کيفی درخواست متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. ضمناً در صورت نياز به اطالعات بيشتر متقاضيان می توانند با تلفن 34434068-061 تماس حاصل فرمايند.

WWW.NISOC.IR    WWW.IETS.MPORG.IR    MOGPC.NISOC.IR
  روزنامه تعادل:

 نوبت اول 97/11/09 
روابط عمومی- شركت بهره برداري نفت و گاز مارون)سهامي خاص(نوبت دوم :97/11/13

شركت PDVSA از سوي امریكا، نفت بیشتري از سوي 
ونزوئال به پاالیش��گاه هاي خصوصي هندي سرازیر شود 
اما باید دست نگه داشت و دید. از سوي دیگر ریالینس و 
نایارا در حال حاضر تقریبًا خریدي از ایران ندارند بنابراین 
در جست وجوي فرصت هایي براي جایگزین كردن نفت 
ایران هس��تند.طبق آمار بانك باركلیز، ص��ادرات نفت 
شركت PDVSA از ۱.۴۶ میلیون بشكه در روز در ابتداي 
سال ۲0۱8 و ۲.۱۹ میلیون بشكه در روز در سال ۲0۱۶، 
به ۱.۲8 میلیون بش��كه در روز در سه ماهه چهارم سال 
۲0۱8 س��قوط كرد. امریكا مقصد ۴3 درصد از صادرات 
ونزوئال اس��ت در حالي كه س��هم هند ۱۹ درصد و چین 

۲۲ درصد است.

  پااليشگاه هاي مستقل چين
بنا بر آمار پالتس، چین در س��ال ۲0۱8 به میزان ۱۶.۶3 
میلی��ون تن نفت ونزوئ��ال را وارد كرد و پاالیش��گاه هاي 
مستقل چیني حدود ۹.۵۵۶ میلیون تن خریداري كردند 
كه ۲۴.۹ درصد در مقایسه با ۱۲.73 میلیون تن در سال 

۲0۱7 كاهش داشت. ونزوئال با سهم بازار حدود 3.۶ درصد 
كه در مقایسه با ۵.۲ درصد در سال ۲0۱7 كاهش داشت، 
نهمین صادركننده بزرگ نفت به چین در سال ۲0۱8 بود.

نفت پاالیش��گاه هاي مستقل توس��ط پتروچاینا تأمین 
مي ش��ود كه نفت ونزوئ��ال را در ازاي بیش از ۵۵ میلیارد 
دالر وامي كه از س��ال ۲007 پرداخت كرد، وارد مي كند. 
پتروچاینا همچنین نفت ونزوئال را به پاالیشگاه هاي خود 
 CNOOC و همچنین شركت هاي دولتي سینوپك و

مي فرستد.
چم براد پتروكمیكال كه یكي از بزرگ ترین پاالیشگاه هاي 
مستقل اس��ت مصرف كننده بزرگ نفت ونزوئال است و 
سال گذشته حدود ۲.3 میلیون تن واردات داشت. سایر 
پاالیشگاه هاي چیني مستقر در سواحل شرقي نیز قادرند 
گریدهاي مختلفي را فراوري كنند و ممكن اس��ت براي 

خرید نفت ارزان ونزوئال عالقه نشان دهند.
یك معامله گر شركت PDVSA اظهار كرد فعاًل بازار شاهد 
عرضه جدید نفت ونزوئال نبوده اس��ت اما احتمال زیادي 

وجود دارد كه چنین اتفاقي روي دهد.

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي 
به شماره 97-09

سال حمايت از كاالي ايراني

موضوع: برون سپاري ارائه خدمات حراست فيزيكي در بيست و سه حوزه نگهباني با تعداد برآوري 84 نفر نگهبان در محدوده شركت توزيع نيروي برق تبريز
- دستگاه مناقصه گزار: شركت توزيع نيروي برق تبريز

- مدت زمان انجام موضوع مناقصه: يكسال شمسي
- مبلغ تقريبي برآورد اوليه: 000 000 000 52 ريال

- محل دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي:
دريافت اسناد به صورت حضوري و غيرحضوري از تاريخ چاپ آگهي فراخوان از طريق مراجعه به آدرس هاي زير امكان پذير مي باشد:

الف( سايت شركت توزيع نيروي برق تبريز http://www.toztab.ir از منوي مناقصات
ب( سايت توانير http://www.tavanir.org.ir از منوي معامالت قسمت فراخوان

 http://Iets.mporg.ir ج( پايگاه اطالع رساني مناقصه
د( مراجعه حضوري به آدرس هاي تبريز: كوي وليعصر، خيابان نظامي، اول قطران، شركت توزيع نيروي برق تبريز، طبقه 4، اداره قراردادها و مناقصات و تهران: 

ميدان ونك، خيابان برزيل، ساختمان شهيد عباسپور،  بلوك 2 ، نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامي
- مهلت و محل تحويل اسناد استعالم ارزيابي كيفي:

آخرين مهلت تحويل اس�تعالم ارزيابي كيفي تا ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 97/11/30 و محل تحويل آنها به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به 
آدرس تبريز، كوي وليعصر، خيابان نظامي، اول خيابان قطران، تلفن 49-33328946-041 دورنگار: 041-33328950

- زمان بازگشايي پاكت هاي ارزيابي كيفي:
ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 97/11/30

- شرايط خاص براي ورود به ارزيابي كيفي:
الف( ارائه گواهينامه صالحيت فعاليت از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي

ب( تاييديه نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران )ناجا(
ج( مندرج بودن نام پيشنهاددهنده در ليست ابالغ شده شركت هاي تاييد صالحيت شده توسط دفتر مركزي حراست وزارت نيرو

شركت توزيع نيروی ربق تبرزي

سهامي خاص

شناسه آگهي: 368145
نوبت اول

شركت توزيع نيروي برق تبريز



ايران8تحليل

بعد از گذشت 9 ماه اروپا به وعده اوليه خود عمل كرد

خطر ابتكار مالي اروپايي براي دالر و سوئيفت

چرخ ضد تحريم اروپا حركت كرد اما به آرامي 

يكجانبهگراييابزارسلطهماليامريكارازيرسوالميبرد

  : ادامه از صفحه 2
واکنشظريفوعراقچي

محمد جواد ظريف ،  وزير امور خارجه ايران در توئیتی 
نوشت: » ايران از # INSTEX )ساز و کار ويژه مالی اروپا 
و ايران (  - گام بسیار پر تاخیر اول - در اجرای  تعهدات 
می ۲۰۱۸  اعضای اروپايی برجام برای حفظ برجام با 
تضمین بهره مندی ايرانی��ان از مزايای اين توافق پس 
از اعمال مجدد تحريم غیرقانونی آمريکا استقبال می 
کند. ما برای تعامل سازنده با اروپا با شرايط برابر و احترام 
متقابل آماده هستیم.« اما سیدعباس عراقچی معاون 
سیاسی وزير امور خارجه جمهوری اسالمی ايران که در 
بلغارستان حضور دارد، به دنبال تشکیل رسمی کانال 
تبادل مالی اتحاديه اروپا با ايران به خبر ۱4 شبکه يک 
صداوسیما توضیحاتی را ارائه داد. عراقچی در اين رابطه 
گفت: اين يک س��از و کار ويژه مالی است که اروپايی ها 
چندين ماه به دنبال ايجاد آن بودند. هدف از اين س��از 
و کار آن اس��ت تا مجموعه دريافت ه��ا و پرداخت های 
ايران که با اروپا صورت می گی��رد، صادرات و واردات ما 
و همه آنها وارد اين سازوکار مالی بشود، و از طريق اين 
س��ازوکار تبادالت دوطرف صورت بگیرد. و همچنین 
قرار است تا سازوکار مشابهی هم به اين منظور در ايران 
تشکیل شود تا بتوانند تبادالت ريالی را برای طرف های 
ايرانی س��اماندهی کند. در حقیقت سیستمی است تا 
شرکت هايی که مايل باش��ند با ايران کار تجاری انجام 
دهند، تبادالت مالی خود را از طريق اين سازوکار صورت 
دهند. معاون سیاس��ی وزير خارجه کشورمان در ادامه 
گفت: اين سازوکار وقتی برای ما منفعت کامل را خواهد 
داشت که برای کشورها و يا شرکت های غیراروپايی نیز 
در دسترس باشد که ظاهرا گام بعدی آن خواهد بود، که 
در اين صورت است که مجموعه خريدهای بین المللی 

ما می تواند زير نظر اين سازوکار انجام شود.
وی در ادام��ه و درباره چگونگی فعالیت اين س��ازوکار 
ويژه مالی نیز افزود: اينکه دقیقا اين سازوکار چگونه کار 
خواهد کرد در جلس��ات کارشناسی که ما با طرف های 
اروپايی خواهیم داشت بررسی خواهد شد. بانک مرکزی 
ما با اين مکانیزم بايد وارد گفتگو شود و شکل انجام کار 

را مشخص کند.
عراقچی همچنی��ن گفت: اينکه چقدر ش��رکت های 
اروپاي��ی مايل باش��ند با اي��ن س��ازوکار وارد عملیات 
تبادالت با ايران بش��وند البته موضوع بعدی اس��ت که 
بايد اطالع رسانی کامل صورت بگیرد. طوريکه ما مطلع 
هس��تیم اروپايی ها اين س��ازوکار را به شکلی طراحی 
کرده اند تا ش��رکت های می خواهند با ايران کار بکنند 
مشمول تحريم های آمريکا نشوند، البته فشار آمريکا نیز 
سرجای خودش هست. آمريکايی ها تهديد کرده اند که 
با اين سازوکار مقابله خواهند کرد، اينکه طول کشید تا 
اروپايی ها اين سازوکار را تعیین کنند برای اين بوده که 
بتوانند راهکارهايی را پیدا کنند تا اين تحريم عملیاتی 
نباشد. البته اين سازوکار اصوال برای کاالهای تحريمی 
طراحی شده و اينکه برخی گفته اند که اين سازوکار برای 
کاالهای غیرتحريمی طراحی شده مانند مواد غذايی و از 
اين قبیل...، ممکن است که شروع کار با اين کاالها باشد 
تا يک مکانیزمی برای پرداخت ها شکل بگیرد اما اصوال 
اين سازوکار برای کاالهای تحريمی مفید خواهد بود و 
هدف سازوکار هم برای کاالهای تحريمی است. از نظر ما 
اين قدم اول است از مجموعه تعهداتی که اروپايی ها در 
قبال ايران متعهد شده اند. در بیانیه ماه می ۲۰۱7 که بین 
وزرای خارجه ايران و سه کشور اروپايی )آلمان، انگلیس 
و فرانسه( تدوين شد در آنجا مجموعه ای از تعهدات را 

اروپايی ها پذيرفتند، و اين قدم اول است که با ايجاد يک 
کانال بانکی بقیه فعالیت ها هم می تواند آماده شود.

وی اظهار داش��ت:  امیدواريم که اين کانال مالی بطور 
کامل اجرا ش��ود و ناقص نباش��د و همه کاالها را در بر 
بگیرد. مع��اون وزير خارجه در پايان گفت: هدف اصلی 
اين سازوکار اين است که حمايت کند از شرکت  هايی 
که می خواهند با ايران وارد تعامالت تجاری شوند، اينکه 
اين شرکت ها چقدر رغبت کنند تا وارد اين کار بشوند 
منوط به اين است که سازوکار به درستی طراحی شده 
باش��د و به درستی هم به ش��رکت ها معرفی شود، که 
البته اين گام بعدی است که بايد انجام شود. هدف اين 
سازوکار اين اس��ت که کاری کند تا شرکت هايی که با 
ايران کار می کنند توسط آمريکا تحريم نشوند. اروپا به 
لحاظ سیاسی به دنبال اين است تا فرصت تبادل تجاری 
با ايران را داشته باشد اما بايد ببینیم که اين امر در عمل 

چگونه پیش خواهد رفت.

قاس�می:خواهاناج�رایکاملتعهدات
اروپادرکوتاهترينزمانهستیم

س��خنگوی وزارت امور خارجه كشور هم با استقبال 
از اعالم س��از و کار مالی اتحاديه اروپ��ا گفت: ايران 
خواهان اجرايی شدن کامل تمامی تعهدات اتحاديه 

اروپ��ا در کوتاه ترين زمان ممکن اس��ت. به گزارش 
ايرنا ، بهرام قاس��می افزود: جمهوری اسالمی ايران 
اقدام اخیر اتحاديه اروپا برای ثبت و اعالم س��ازوکار 
ويژه مالی با ايران را اولین گام اروپا در انجام تعهدات 
خود در قبال ايران من��درج در بیانیه ماه می ۲۰۱۸ 
وزرای خارجه ايران و س��ه کش��ور اروپايی دانسته 
و خواه��ان اجرايی ش��دن کامل تمام��ی تعهدات 
 اتحاديه اروپ��ا در کوتاه ترين زمان ممکن اس��ت. 

وی ادامه داد: پس از خروج آمريکا از برجام با وجود 
مواضع سیاسی اتحاديه اروپا در ارتباط با حفظ برجام 
و ضرورت انتف��اع اقتصادی اي��ران از آن و اقدامات 
محدود اين اتحاديه همچون بروز رس��انی مقررات 
مسدود ساز، متاسفانه تاکنون نتیجه ملموس و اقدام 
 عملی در راس��تای انتفاع ايران را شاهد نبوده ايم. 

قاس��می اضاف��ه ک��رد: اق��دام اتحادي��ه اروپ��ا در 
تاس��یس س��ازوکار ويژه مالی بس��یار دي��ر صورت 
گرف��ت و الزم اس��ت س��ه کش��ور و اتحادي��ه اروپا 
اطمین��ان حاص��ل كنندکه اي��ن اقدام بخش��ی از 
 تحري��م ه��ای غیرقانونی آمري��کا را جب��ران کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: جمهوری 
اس��المی ايران برای ادامه تعامل سازنده با اتحاديه 
اروپا و کشورهای عضو براساس احترام و تامین منافع 

متقابل آمادگی دارد. در عین حال با توجه به اجرای 
محدود و ناقص و همراه با تاخیر فراوان تعهدات اين 
اتحاديه در بیانیه می ۲۰۱۸ اعتقاد دارد که اتحاديه 
اروپا بايد اين اقدام و ساير تعهدات خود را برای بهره 
مندی مردم ايران از منافع اقتصادی برجام تس��ريع 
نمايد. وزير خارجه اتريش نیز اظهار داشت: اين ساز و 
کار مالی برای شرکت های کوچک و متوسط می تواند 
راهکاری را فراهم آورد تا بدون واهمه از يافتن بانکی که 
پروژه های تجاری آنها در ايران را به دلیل خطر تحريم از 
سوی آمريکا پشتیبانی نمی کند، به تجارت با ايران ادامه 
 INSTEX دهند. وی افزود: اجرايی شدن اين سیستم
برای شرکت های کوچک و متوسط اروپايی مهم است.

راهاندازی»اينس�تکس«بهدلیلمخالفت
جدیآمريکاطولکشید

از س��وي ديگر  نورمن المونت فرس��تاده ويژه دولت 
انگلیس در امور تجاری با ايران با استقبال از کانال ويژه 
مالی اروپا موسوم به »اينستکس« برای توسعه روابط 
تجاری با ايران گفت: راه اندازی اين س��ازوکار به دلیل 

مخالفت های جدی آمريکا به طول انجامید.
 المونت روز جمع��ه در گفت وگوی اختصاصی با ايرنا 
افزود: اين س��ازوکار در ابتدا قرار اس��ت برای مصارف 

دارويی و مواد غذايی مورداستفاده قرار گیرد. به ظاهر 
ممکن اس��ت که اين يک ابتکار پیش پاافتاده باشد اما 
تجارت درزمینه مواد دارويی، چنانچه رئیس جمهوری 
ايران گفته اس��ت، برای اين کشور حائز اهمیت است 
و امیدوارم توسعه اينس��تکس در آينده به استفاده از 
 آن برای پرداخت بدهی های نفتی ايران منجر ش��ود.

اين سیاس��تمدار انگلیس��ی اضافه کرد: اي��ران نبايد 
تالش هايی را که اروپا برای ايجاد اين سازوکار صورت 
داد، دس��ت کم بگیرد. وی تصريح کرد که اروپا به رغم 
فش��ارهای آمريکا در اين زمینه موضع خود را حفظ 

کرده است.

حمايتاتريشازراهاندازیسازوکارمالی
ويژهاروپاباايران

وزير امور خارجه اتريش، راه اندازی سازوکار مالی ويژه 
اروپا با ايران موسوم به INSTEX )اينستکس(را گامی 

مهم برای تجارت میان ايران و اروپا قلمداد کرد.
به گزارش ايسنا، کارين کنايس��ل، وزير امور خارجه 
اتريش ساعتی قبل در تويیتی با اش��اره به راه اندازی 

سازوکار ويژه مالی اروپا با ايران نوشت:
»احداث اينستکس گامی مهم در جهت تسهیل تجارت 
مش��روط میان اتحاديه اروپا و ايران است. اين اساس 
مهمی در تالش های مان برای حفظ توافق هسته ای با 
ايران محسوب می شود. برجام بايد حفظ شود. توافقات 

بین المللی بايد مورد احترام قرار بگیرند.«

وزي�رراه:س�ازوکارمالیب�رایمصونیت
شرکتهایاروپايیبرابرآمريکاست

 ام��ا از میان وزيران اقتصادي ،  تنه��ا وزيري كه ديروز 
واكنش نش��ان داد ،  وزير راه و شهر سازي بود . محمد 
اس��المي بر اين باور اس��ت كه کانال مالی ويژه اروپا يا 
اينس��تکس )INSTEX( بستری برای تبادالت مالی 
طرف های قرارداد تجاری با ايران اس��ت و مصونیتی 
را برای ش��رکت های اروپايی برابر فشار آمريکا ايجاد 
می کن��د. وزير راه و شهرس��ازی دي��روز  )جمعه( در 
حاشیه آيین گرامیداش��ت چهلمین سالگرد انقالب 
شکوهمند اسالمی در ترمینال يک فرودگاه بین المللی 
مهرآباد در پاس��خ به ايرنا افزود: اروپايی ها با طراحی 
اي��ن س��ازوکار مالی به دنب��ال مصونیت بخش��ی به 
شرکت های خود در برابر تحريم آمريکايی ها هستند 
 اما اي��ن اب��زار طراحی گس��ترده و فراگی��ری ندارد.

به گفته »محمد اسالمی«، هدف اين سازوکار آسیب 
نرسیدن به آن دسته از شرکت های اروپايی است که با 

ايران ارتباط داشته يا قصد همکاری دارند.

واکنشآمريکا
 ام��ا اياالت متحده آمري��کا در واکنش ب��ه راه اندازی 
کانال مالی اروپا برای تس��هیل مب��ادالت تجاری به 
ايران می گويد که انتظار نمی رود اين کانال تاثیری بر 
کارزار فشار بر ايران بگذارد. سخنگوی وزارت خارجه 
آمريکا گفته اس��ت که انتظار نمی رود اين کانال مالی 
بر فش��ار اقتصادی حداکثری بر ايران تاثیری بگذارد. 
وی همچنین افزوده است که وزارت خارجه از نزديک 
گزارش ها درباره اين کانال مال��ی را دنبال می کند تا 
اطالعات بیشتری درباره اين مکانیسم بدست آورد. وی 
همچنین گفته است کسانی که با ايران در موارد تحريم 
شده وارد فعالیت شوند با اين خطر مواجه خواهند بود 
که دسترسی به سیستم مالی اياالت متحده آمريکا و 

امکان تجارت با اين کشور را از دست بدهند.

رس��انه اي امريكايي پیش بیني ك��رد كه به احتمال 
زياد ش��اهد گس��ترش عملكرد كانال مالي اروپا كه 
براي ايران ايجاد شده است خواهیم بود و اين مساله 
سلطه امريكا بر نظام مالي جهاني را به شدت كاهش 

خواهد داد.
فارس به نقل از واشنگتن پست،                                      نوشت: ماه مي سال 
گذش��ته میالدي امريكا تحريم هاي اقتصادي علیه 
اي��ران را بازگرداند و اين درحال��ي بود كه متحدين 
اروپايي اين كشور به شدت با اين اقدام مخالف بودند.     
امريكا                                                                      بطور  يكجانبه             از توافق هسته اي با ايران خارج 
ش��د             و اين درحالي بود كه ايران توافق كرده بود در 
ازاي لغو تحريم هاي اقتصادي، از بخش��ي از برنامه 

هسته اي خود چشم پوشي كند.
تحريم هاي جديد امريكا نه تنها شركت هاي امريكايي 
بلكه ش��ركت هاي اروپايي را نیز تحت تأثیر قرار داد 
و اين در حالي بود كه اروپا خواهان حفظ برجام بود. 
باالخره اروپا كانال مالي واسط را بطور رسمي اجرايي 
كرد كه اين مس��اله امكان تعامل برخي شركت هاي 
اروپايي با ايران را فراهم مي كند. اين مساله مي تواند 
عواقب بسیاري براي قدرت امريكا و اقتصاد جهاني 

در بر داشته باشد.
طي ۱۰ سال گذشته امريكا سلطه بالمنازعي بر نظام 
مالي جهاني داش��ت و اين مساله امكان اعمال فشار                               
بیش از حد  توسط امريكا علیه كشورها و شركت هاي 
خارجي را فراهم كرد. درواقع منشأ اين قدرت و سلطه 
امريكا امري��كا   از دو منبع بود                                                                           ؛ يك��ي نظام پرداخت 
دالر و دومي ش��بكه پیام رس��ان بین بانكي جهاني 

بنام سوئیفت.
شاهد آن هستیم كه متحدين امريكا در حال مقابله 
با يكجانبه گرايي اين كشور و ايجاد يك نهاد در اين 
راستا هستند كه اين مساله مي تواند شروعي بر ايجاد 
يك س��اختار جايگزين علیه مباني سلطه امريكا                                                 بر 
نظام مالي بین المللي باشد. امريكا                                                                                                                                                                         با سوءاستفاده و 
استفاده ابزاري و تسهیالتي از شبكه غیر مستقل نظام 

مالي جهان به شدت براي گسترش قدرت اقتصادي 
خود استفاده مي كند. بسیاري از افراد تحريم را ابزار 
يك كش��ور براي محدود كردن                               دسترس��ي به بازار 
داخل، واردات و صادرات به اقتصادهاي خود مي دانند 
ام��ا امريكا پس از ۱۱ س��پتامبر فهمید كه مي تواند 
اقدامات بسیار بیشتري را در اين زمینه اجرايي كند.                                                                      

 اين كش��ور نه تنها                                                                                        دسترس��ي به بازار خود امريكا را 
محدود مي كند، بلكه دسترس��ي ب��ه بازار متحدين 
خود را نیز محدود كرده و حتي مي تواند يك كشور 
را بطور كامل از نظام مالي جهاني اخراج كند. درواقع 
امريكا امكان اين اقدام را به دلیل نفوذي كه در شبكه 
مالي جهاني دارد براي خود فراهم كرده است. دالر 
در مبادالت مالي بین المللي نقشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                      شاخص و          مسلط 
را ايفاد كرده                و اين بدان معناس��ت كه مبادالت مهم 
جهاني                 از طريق نظام پرداخت دالر                                                          كه اين نظام نیز 
زيرنظر نظام بانكي و مالي امريكاست انجام مي شوند. 
اين مساله                           براي امريكا يك قدرت اعمال نفوذ خارجي 

      بسیار باال فراهم كرده است                   . 
اين كشور مي تواند بانك هاي خارجي را مجبور كند 
                                                                        كه به دس��تورات امريكا عمل كنند؛ چراكه اگر آنها 
دستورات كاخ سفید را اجرا نكنند، يا با جريمه هاي 
س��نگین مواجه ش��ده يا دسترس��ي آنها ب��ه نظام 
پرداخت دالر قطع مي ش��ود و اين در حالي است كه 
بانك هاي خارجي به ش��دت براي مبادالت خود به 
دالر و دسترس��ي به نظام پرداخ��ت دالر نیاز دارند. 
همان گونه كه وزير خزانه داري سابق امريكا مي گويد 
سیاست هاي امنیت ملي امريكا و نظام بانكي جهاني 
                       به میزان قاب��ل توجهي با هم گ��ره خورده اند و اين 
بدان معناس��ت كه                                                                                                                                                                         امريكا مي تواند با استفاده از اين 
بانك ها بر كشورها و ديگر نقش آفرينان جهاني اعمال 
سلطه كرده و بدون آنها قدرت نفوذ امريكا بسیار كم 

خواهد بود.
عالوه بر اين امريكا و متحدين اين كشور از سوئیفت 
هم مانند يك س��الح اس��تفاده كرده ان��د؛ چراكه 

اين  سیستم  نقش بس��یار مهمي در مبادالت مالي 
بین المللي ايفا مي كند. يكي از فش��ارها، قطع شدن 
دسترسي ايران به سوئیفت به دستور اتحاديه اروپا 
و امريكا بود و اين مس��اله بازگش��ت پ��ول كاالهاي 
صادراتي ايران به داخل اين كش��ور را بسیار سخت 
كرده بود. موسسه سوئیفت در بلژيك واقع شده، اما 
 تعداد زيادي از اعض��اي هیات مديره آن تحت نفوذ 
امريكا هستند. سوئیفت به همراه نظام پرداخت دالر 
                                  ابزار بسیار قدرتمندي است و براي امريكا و متحدين 
اين كشور در راستاي رسیدن به اهداف امنیتي آنها 

فراهم كرده است. 
ديگر كشورها نظیر روسیه و چین نیز نگران استفاده 
از اين ابزار علیه خود هس��تند. قبال امريكا                                     حس��اب 
ويژه اي روي حمايت متحدين اروپايي خود باز كرده 
بود                                                                         و اين مساله بسیار مهم بود؛ چراكه اين شركاي 
اروپايي نقش بس��یار مهمي در نظ��ام مالي جهاني 
بازي مي كنند. لندن يكي از                                 مراكز مالي بین المللي 
محسوب مي شود و در عین حال پاريس و فرانكفورت 
نیز نقش بسزايي در اين زمینه ايفا مي كنند و درواقع 
                                          اتحاديه اروپا توانس��ته است تأثیر خود بر نظام  مالي 
جهاني را گسترش دهد                                                      . حاال امريكا به عمد در حال 
اقدام علیه اين شركاي اروپايي است                و اين كشورها 
را تهديد كرده است در صورتي كه در برابر دستورات 
امريكا علیه ايران تس��لیم نش��وند،                                                             اقداماتي را علیه 
آنها به اجرا مي گذارد. امريكا تهديد كرده اس��ت در 
صورتي كه س��وئیفت در منزوي كردن ايران از نظام 
مالي جهاني همكاري نكند، علیه اين موسسه اقدام 

مي كند. 
در عین حال، يكجانبه گرايي امري��كا، اروپايي ها را 
به سمت ايجاد يك ش��بكه پرداخت جديد مستقل 
از امريكا سوق داده اس��ت. اين مساله به آنها كمك 
مي كند ت��ا در برابر فش��ارهاي امريكا علی��ه ايران 
مقاومت ك��رده             و در بلندمدت نی��ز مي تواند زمینه 
ايجاد يك ساختار مالي جديد مستقل از امريكا را كه 

بتواند قدرت اقتصادي امريكا را                  كنار بزند،                       فراهم كند.
درواقع داس��تان پس زمینه      ايجاد نهادواس��ط مالي 
توس��ط فرانس��ه، آلمان و انگلی��س و ديگر اعضاي 
اتحاديه اروپا هم همین اس��ت.اين واسط، يك نظام 
جايگزي��ن براي ش��ركت هاي اروپايي در راس��تاي 
تعاملي مال��ي با ايران فراهم ك��رده و آنها را در برابر 
تحريم هاي امريكا مصون مي كند. مي توان گفت كه 
به احتمال زياد اين س��اختار مالي مستقل از امريكا 

رشد خواهد كرد.
دويچه وله، رس��انه معتبر آلمان، مي گويد: در ابتدا 
اروپايي ها مي خواهند از اين كانال مالي براي فروش 
محصوالت غذايي، دارو و تجهیزات پزشكي به ايران 
استفاده كنند و اين احتمال وجود دارد كه اين شبكه 

گسترش يابد. 
پرواضح است كه برخي سیاس��ت مداران اروپايي از 
جمله وزي��ر امور خارجه آلمان در كنار بس��یاري از 
سیاست مداران فرانسوي به دنبال ايجاد يك ساختار 
جايگزين نظام هاي پرداختي كنوني خارج از كنترل 
امريكا هستند و شايد اين مساله و ايجاد شبكه مالي 
براي ايران به ايجاد يك ش��بكه جامع مستقل براي 
اروپايي ها در راس��تاي تعامالت مالي خارج از حوزه 

امريكا منجر شود.

امريكايي ه��ا نگران هس��تند كه نهاد واس��ط مالي 
گسترش يافته و ديگر مبادالت تجاري را در بر گیرد.

جرت بلنك، مقام س��ابق امريكايي ك��ه اتفاقا نقش 
بسزايي در توافق هس��ته اي داشته است، مي گويد: 
اين مساله يك خطر جدي در میان مدت و بلندمدت 
علیه                     س��لطه اقتصادي امريكا بر جهان ايجاد خواهد 
كرد.نهاد واس��ط مالي، امكان ايجاد يك زيرساخت 
بانكي براي اروپا فراهم مي كند كه مي تواند با مستقل 
شدن از امريكا، نفوذ قابل توجه امريكا در نظام بانكي 
جهاني كه حتي براي كوچك ترين نقل و انتقاالت آنها 
را به امريكا وابسته كرده است، به شدت كاهش دهد.

مدت هاس��ت كه امريكا از عدم استقالل اروپايي ها 
در ح��وزه بانكي به نفع خود و به عنوان يك س��الح 

بهره مي برد.                                                                                              
مقامات بلندپايه امريكايي      مدت هاس��ت كه نگران 
هس��تند اگر امريكا از اين نفوذ خود با دقت استفاده 
نكن��د و از اين نفوذ به صورت��ي خصمانه بهره ببرد، 
كشورهاي ديگر را به سمت مقابله با آن سوق خواهد 
داد و اين كشورها به سمت ايجاد جايگزين براي خود 
به جاي ساختارهاي تحت نفوذ امريكا خواهند رفت. 
مي توان ادع��ا كرد با توجه به آنچه گفته ش��د،  اين 

نگراني آنها منطقي بوده است.
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ايرانستیزي؛ناتواني
دراجماعوشكستدراقناع

اينك براي بس��یاري روشن است كه ترامپ جز 
منافع و مطالبات طیف محدودي در داخل و خارج 
امريكا دلیلي براي اعمال سنگین ترين فشارهاي 

ممكن علیه ايران ندارد. 
ريیس جمهوري امريكا به تازگي دس��تگاه هاي 
اطالعات��ي كش��ورش را به دلی��ل تايید نكردن 
ادعاه��اي ضدايراني هدف حمالت خ��ود قرار 

داده است.
به گزارش گروه تحلیل، تفس��یر و پژوهش هاي 
خبري ايرنا، خروج يكجانبه اياالت متحده امريكا از 
توافق هسته اي در ارديبهشت ماه امسال تصمیمي 
بود كه به جز صهیونیست ها، تعداد انگشت شماري 
از دولت هاي منطقه و عده اي از مخالفان نشاندار 
جمهوري اسالمي در امريكا مورد تايید ديگري 

قرار نگرفت.
بر عكس، رايزني هاي بس��یاري از س��وي ديگر 
اعضاي ۱+5 صورت گرفت تا »دونالد ترامپ« را 

مجاب به ادامه حضور در توافق هسته اي سازد.
ريیس جمهوري امريكا ب��ا وجود مخالفت هاي 
جهاني و در ش��رايطي كه منتقدان سرس��خت 
توافق هسته اي در دوره رياست جمهوري »باراك 
اوباما« هم در خصوص پیامدهاي تصمیم ترامپ 
هشدار مي دانند با اين استدالل كه برجام توافقي 
فاجعه بار براي امريكا بوده و ايران را به س��اخت 
تسلیحات هسته اي نزديك كرده، پیماني ديگر 

را زير پا گذاشت.
پس از آن باره��ا ريیس جمهوري امريكا به دفاع 
از تصمیم خود پرداخته و مدعي ش��ده تشديد 
فشارها بر جمهوري اسالمي تغییر رفتار تهران را به 
دنبال داشته است و اكنون بايد براي جلوگیري از 
اقدامات بي ثبات كننده ايران در منطقه فشارهاي 

بیشتري را اعمال كرد.

خطبطالنبرادعاهايترامپ
گزارش روز سه شنبه )۲9 ژانويه( »جینا هسپل« 
ريیس س��ازمان اطالعات مركزي امريكا و »دن 
كوتس« ريیس س��تاد هماهنگي تش��كیالت 
اطالعاتي امريكا ناظر ب��ر فعالیت هاي ۱6 نهاد 
اطالعاتي اين كشور در جمع سناتورهاي كنگره، 

خط ردي بر بخش اعظم ادعاهاي ترامپ بود.
بنا به اذعان اين مقامات اطالعاتي كه با انتخاب و 
تايید ترامپ بر سر كار آمده اند، جمهوري اسالمي 
ايران حتي پس از خروج امريكا به تعهدات خود 
عمل كرده و هیچ نش��انه اي از تالش ايران براي 

دستیابي به سالح هسته اي در دست نیست.
اين گزارش اطالعاتي ضمن بازتاب گس��ترده، 
خشم ريیس جمهوري امريكا را نیز برانگیخت. 
ترامپ در حمالتي تويیتري به مقامات اطالعاتي 
امريكا آنها را ساده لوح و بي تفاوت دانست كه دچار 

اشتباه شده اند و بايد دوباره به مدرسه برگردند.
اين واكنش نشان داد كه ترامپ بر سر ايران ستیزي 
همچنان با هیچ يك از اعضاي كابینه و تیم امنیتي 

و سیاست خارجي خود تعارف ندارد. 
زمان��ي چهره هايي چون »ركس تیلرس��ون«، 
»جیمز متیس«، »هربرت مك مستر« در قامت 
وزير امور خارجه، وزير دفاع و مشاور امنیت ملي 
از طرفداران تداوم حضور امريكا در برجام بودند 
كه ب��ا تندروتري��ن و ضدايراني ترين چهره هاي 
ممكن يعني »مايك پمپئ��و« و »جان بولتون« 

جايگزين شدند.

مقاماتامريكاييوفشاربرايهمراهي
تیلرسون در آستانه خروج امريكا از توافق هسته اي 
با عتاب ترامپ روبرو ش��د كه در گزارش وزارت 
امور خارجه امريكا ب��ه كنگره در مورد پايبندي 
ايران به برجام بايد لحني تندتر و هشدارآمیزتر را 
انتخاب كند و به نحوي نظرات ريیس جمهوري را 
منعكس سازد. اينك نیز مقامات اطالعاتي امريكا 
با سرزنش هايي مشابه به خاطر همراهي نكردن با 

نظرات ريیس جمهوري مواجه شده اند.
اين تقابل يادآور نمونه هاي مشابه ديگري است از 
جمله دگرگوني گزارشات دستگاه هاي اطالعاتي 
امريكا براي توجیه حمله نظامي به عراق در مارس 
۲۰۰3 و طرح ادعاي دستیابي رژيم صدام حسین 
به سالح هاي كشتار جمعي كه با فشار »جورج 
دبلیو بوش« و معاون جنگ طلب ريیس جمهوري 

يعني »ديك چني« صورت گرفت.
بوش در اكتب��ر ۲۰۰7 و به م��وازات اوج گیري 
اختالفات هس��ته اي میان اي��ران و قدرت هاي 
جهاني مدعي شده بود كس��ي كه مي خواهد از 
برپايي جنگ جهاني سوم جلوگیري كند، بايد 

مانع ايران در ساختن بمب اتم شود.
اي��ن در حالي بود كه در دس��امبر همان س��ال 
دس��تگاه هاي اطالعاتي امريكا گ��زارش دادند 
از س��ال ۲۰۰3 به اين سو نش��انه اي از فعالیت 
ايران براي دس��تیابي به تسلیحات هسته اي در 
دست نیس��ت و اينگونه ادعاهاي بوش را نقش 
بر آب ساختند. در حال حاضر ترامپ و حامیان 
صهیونیست وي با شكست پروژه اجماع سازي 
علی��ه ايران هدف گ��ذاري خود را اعمال فش��ار 
بیش��ینه بر تهران و افزاي��ش هزينه هاي روابط 
اقتصادي و تجاري میان ايران و ديگر كش��ورها 
قرار داده ان��د؛ روندي كه تنه��ا متضمن منافع 
البي هاي صهیونیستي، سران تل آويو، طرفین 
تجارت چند صدمیلیاردي اسلحه میان امريكا 
و برخي كشورهاي منطقه و طیفي از چهره هاي 
ضدايراني اس��ت و نسبتي را با منافع ملي امريكا 

برقرار نمي سازد.
ريیس جمهوري امريكا عالوه بر شكست در ايجاد 
اجماع ضدايراني در سطح جهان، پايه ادعاهاي 
خود در اين زمینه را حتي در امريكا سست تر از 
قبل مي بیند و از اين رو علیه چهره هاي كابینه اش 
كه بر هزينه هاي ايران هراسي مي افزايند چنین 

برمي آشوبد. 

   اينستكس چگونه كار مي كند؟
اي�ن س�از و كار ت�ازه ب�ه عن�وان اتاق تس�ويه 
حس�اب حوزه يورو ب�راي ايران كار م�ي كند تا 
تجارت با بنگاههاي اروپايي را تس�هيل كند. در 
اصل، اينستكس، يك كاركرد پاياپاي دارد كه در 
خارج از قلمروي سيستم مالي جهاني آمريكا عمل 
مي كند و در حال حاضر مبادالت بر روي كاالهاي 
غيرتحريمي مانند محصوالت كشاورزي و دارويي 
است. انتظار نمي رود كه اين كانال در حال حاضر 

تراكنش هاي مربوط به نفت را در بر بگيرد . 

   چه كساني درگير هستند؟
كشورهاي آلمان ، فرانسه و بريتانيا مديريت 
اين اتاق تسويه را در اختيار گرفته اند . مركز 
اين ساز و كار در فرانسه است و آلمان رياست 
آن را بر عه�ده دارد و حمايت مالي هر س�ه 

كشور پشتيبان اين ساز و كار است . 
اين س�ه كش�ور بدنب�ال حماي�ت 28 عضو  
اتحاديه اروپا هس�تند  تا در براب�ر هر گونه 
اقدامات انتقام  جويانه واشنگتن، متحد در 

كنار هم بايستند.

   آيا ساز و كار عمل مي كند؟
از لح�اظ تئوريك اي�ن كانال مال�ي بنگاههاي 
اروپايي را از جرايم تحريم آمريكا تحت پوشش 
قرار م�ي دهد . هر چند ك�ه بنگاهها و بانكهاي 
اروپايي كه با آمريكا كار تجاري مي كنند به خاطر 
نگراني هايي كه ممكن است جرايم آمريكايي بر 
آنها اعمال شوند در تجارت با ايران ترديد داشته 
باشند. اين ساز و كار در ابتدا بنگاههاي كوچك 
و متوسط اروپايي را در بر مي گيرد و به احتمال 

خيلي زياد حجم تجارت هم كوچك باشد . 

نكته
سه سوال و جواب درباره اينستكس
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نگاهي به ابعاد و تبعات فسادستيزي در همسايه شمالي 

ارمنستان و مبارزه با پديده فساد
بازداش��ت روبرت كوچاريان )رييس جمهور سابق(، 
ژنرال بازنشسته مانول گريگوريان )از نمايندگان ارشد 
عضو حزب جمهوري خ��واه و نظامي كهنه كار جنگ 
قره ب��اغ(، يوري خاچاطوروف )دبيركل پيمان امنيت 
دس��ته جمعي(، هايك و نارك الكساندر سارگسيان 
)برادر زاده هاي س��رژ سارگس��يان( و ده ها نفر ديگر از 
مقامات سابق از جمله تحوالت مهمي است كه در روند 
مقابله با فساد در ارمنستان پس از تحوالت اعتراضي 
آوريل و مي 2018 صورت گرفته اس��ت و آثار و نتايج 
بسيار مهم داخلي و خارجي را براي اين كشور به ويژه 
دولت نوپاي نيكول پاشينيان به دنبال داشته است. در 
عرصه داخلي، اين تحوالت تحكيم جايگاه و موقعيت 
سياسي پاشينيان را در پي داشته است. در اين تحليل 
كوشش خواهد شد، شناخت بهتري از پيامدهاي اين 
موضوع در تنها همس��ايه مسيحي كشورمان حاصل 

شود. 
زماني ك��ه جمهوري ارمنس��تان به عن��وان يكي از 
جمهوري ه��اي پانزده گانه اتحاد جماهير ش��وروي 
در س��ال 1۹۹1 ميالدي به استقالل سياسي دست 
يافت، وارث يك نظام توتاليتر سياس��ي و امنيتي با 
اقتصاد به ش��دت دولتي، متمركز و دستوري شد. در 
فرايند گذار از نظام سياسي اقتدارگراي كمونيستي 
به نظام ليبرال دموكراس��ي و نيز از اقتصاد متمركز 
سوسياليس��تي به اقتصاد ب��ازار آزاد، اين جمهوري 
نيز به مانند ساير جمهوري هاي شوروي سابق دچار 
آشفتگي و نابساماني فراواني شد كه گسترش فساد 
اقتصادي، شكل گيري شبكه هاي جديد و قدرتمند 
ران��ت و اليگارش��ي در بخش هاي مختلف و فس��اد 
گسترده در فرايند خصوصي س��ازي نهادها و مراكز 
دولتي دوران ش��وروي از جمله ش��ركت ها، بانك ها 
و كارخانه ها از جمله نتاي��ج و پيامدهاي مهم منفي 
آن به ش��مار مي رفت. وقوع جنگ قره باغ، محاصره 
اقتص��ادي و انس��داد مرزهاي زميني ارمنس��تان با 
جمه��وري آذربايجان در ش��رق و تركي��ه در غرب، 
وابستگي ش��ديد س��اختاري و اقتصادي اين كشور 
به روس��يه را در پي داش��ت كه نقط��ه اوج آن انعقاد 
قرارداد »دارايي در ازاي بدهي« در س��ال 2002 بود 
ك��ه در ازاي بازپرداخت 100 ميليون دالر بدهي وام 
ارمنستان به روس��يه، بخش مهمي از امكانات و زير 
س��اخت هاي اقتصادي ارامنه به روس ها واگذار شد. 
مجموع اين ش��رايط موجب شد فساد سيستماتيك 
همراه با ش��بكه هاي قدرتمند اليگارشي و مافيايي و 
رانت، رشوه و اختالس در ساختار اقتصادي ارمنستان 
به وي��ژه در پيوند با مافياي روس��ي و در حوزه هايي 
مانند امور بانكي، ماليات، شهرداري ها و واردات برق، 
گاز از روسيه و شبكه هاي ارتباطي و مخابراتي شكل 
گيرد كه موجب شد ارمنستان در فهرست رتبه بندي 
موسسه شفافيت بين المللي در فاصله سال هاي 1۹۹۹ 
تا 2017 ميالدي بطور متوسط در جايگاه ۹۹ از بين 
175 كشور حاضر در اين فهرس��ت قرار گيرد. رتبه 
ارمنستان در س��ال 2017 ميالدي يعني سال قبل 
از اعتراضات سياس��ي آوريل 2018 ميالدي، 107 

از 175 بود. 
به همين دليل مقابله با فس��اد به يكي از جدي ترين 
مطالبات جامعه ارمنستان در دو دهه گذشته تبديل 
شد كه البته با پاسخ قانع كننده و قاطعي از طرف دولت 
و نظام قضايي و امنيتي ارمنس��تان نيز مواجه نشد و 
همين امر موجب ش��د بخش مهمي از افكار عمومي 
به ويژه طبقه متوسط و جوان و نيز و احزاب سياسي 
مخالف، دولت ارمنستان به ويژه اعضاي حزب حاكم 
جمهوري خواه و شخص سرژ سارگسيان را شريك و 
زمينه ساز تداوم چنين شرايطي بدانند. سطح باالي 
فساد، رانت و رشوه در اقتصاد ارمنستان، نقش بسيار 
مهمي در عدم سرمايه گذاري خارجي در اين كشور به 
ويژه از ناحيه اتحاديه اروپا، امريكا، صندوق بين المللي 
پول، بانك جهاني در دو دهه گذشته داشت و موجب 
بيرغبتي جامعه دياس��پوراي ارمني ك��ه در اروپاي 
غربي و امريكاي شمالي از امكانات مالي گستردهاي 
برخوردار هس��تند نيز براي ورود به ب��ازار و اقتصاد 
ارمنستان ش��د كه برآيند آن عدم توسعه اقتصادي 
و افزايش س��طح بيكاري و مهاجرت به ويژه در بين 

جوانان ارمني بود. 
مجموع اين ش��رايط يعني »مثلث فساد، بيكاري و 
مهاجرت« نقش بسيار مهم و موثري را در شكل گيري 
اعتراضات سياسي مردمي و فراگير موسوم به »نه به 
سرژ« )به ارمني ِمرژير س��رژ( در آوريل و مي 2018 
داش��ت و موضوع فس��اد، رانت و رش��وه در ساختار 
سياس��ي و اقتصادي ارمنس��تان از جمله محورهاي 
مهم حمالت و انتقادات نيكول پاشينيان به مقامات 
حزب حاكم جمهوري خواه و به ويژه ش��خص س��رژ 
سارگس��يان بود. ب��ه همين دليل پس از اس��تعفاي 
سارگسيان و نخست وزيري پاشينيان كه به منزله يكي 
از مهم ترين نقاط عطف تحوالت سياسي ارمنستان 
پس از اس��تقالل بود، در پاسخ به مطالبات عمومي و 
تحقق وعده ها و شعارهاي معترضين، مقابله جدي و 
فراگير با فساد اقتصادي و بازداشت و محاكمه افراد و 
مقامات متخلف و متهم به فساد در دستور كار دولت 
جديد ارمنس��تان قرار گرفت كه بعضًا از آن به عنوان 
»كمپين )پويش( ضد فساد دولت پاشينيان« نيز ياد 
مي شود و بي شباهت به اقدامات ضد فساد ميخاييل 
ساكاشويلي در گرجستان پس از انقالب گل رز در سال 

2003 ميالدي نيست.
نخستين گام مهم دولت پاشينيان در مبارزه با فساد، 
بازداشت ژنرال بازنشسته مانول گريگوريان در اواسط 
ژوئن، از نماين��دگان عضو ح��زب جمهوري خواه در 
مجلس ملي ارمنس��تان بود. گريگوريان كه باالترين 
درجه نظامي ارمنس��تان يعني س��پهبد را در اختيار 
داشت و مدال هاي متعدد افتخار و نشان هاي صليب 

نظامي، عقاب طاليي و وازگن سارگسيان را نيز دريافت 
كرده بود، رياست بزرگ ترين سازمان كهنه سربازان 
ارمنستان را نيز بر عهده داشت و در مقطع جنگ قره باغ، 
نقش تعيين كننده و موث��ري ايفا كرده بود. در جريان 
بازرس��ي نيروهاي ويژه اداره امنيت ملي ارمنستان از 
گريگوريان، مقادير زيادي تسليحات از انواع مختلف، 
مواد منفجره، آذوق��ه متعلق به ارتش، حجم زيادي از 
كمك هاي اهدايي مردم براي س��ربازان، اعم از البسه، 
وسايل بهداشتي، كنسرو و مواد غذايي مختلف كه به 
صورت بسته بندي شده انبار شده بود، كشف و ضبط 
شد كه انعكاس خبري اين موضوع جامعه ارمنستان را 
در شوك فرو برد و در نهايت مجلس ملي ارمنستان در 
نشس��ت 28 خرداد 13۹7، با 81 راي مثبت و 3 راي 
منفي، مصونيت پارلماني مانوئل گريگوريان را لغو كرد 
و متعاقب آن، كارن گريگوريان، فرزند مانوئل گريگوريان 
كه شهردار اچميادزين بود، استعفا كرد. كه مجموع اين 
تحوالت ضربه اي سخت به اعتبار حزب جمهوري خواه 
وارد ساخت و به همان ميزان اعتبار كمپين ضد فساد 

دولت پاشينيان را در جامعه ارمنستان افزايش داد. 
گام هاي بعدي مقابله با فساد، بازداشت افرادي مانند 
هايك سارگسيان )برادر زاده سرژ سارگسيان به اتهام 
س��وء قصد به ج��ان ديويد س��يمونيان در اول آوريل 
2007(، بازداشت نارك الكساندر سارگسيان )برادرزاده 
سرژ سارگسيان در پي شناسايي انباري از مواد مخدر 
و سالح(، دس��تگيري ديويد آمبارتسوميان )شهردار 
ماسيس( و برادرش گور آمبارتسوميان به اتهام حمله به 
معترضان در ايروان، بازداشت آرتور آساتريان )سركرده 
خالفكاران ملقب به دون پيپو در اچميادزين( بود كه 
انعكاس بسيار گسترده و البته مثبتي در افكار عمومي 
جامعه ارمنس��تان داشت. واكنش پاش��ينيان به اين 

تحوالت نيز شايان توجه بود: 
»از ميزان فساد مالي در اين كشور شوكه شده است؛ چرا 
كه روزي نيست خبري از فساد مالي يك مقام دولتي 
منتشر نشود. اطالعات روزمره درباره فساد مالي شوك 
آور است. در جامعه ارمنستان هميشه از مسائل عيني 
س��خن مي گفتند اما به چنين مسائل غير مشهودي 
اشاره نمي كردند حال آنكه ميزان فساد مالي در كشور 
بيش از پيش باالس��ت و بايد براي آن كاري كرد. قبال 
تالش مي كردم مبالغه گويي نكنم اما امروز از حجم فساد 
مالي حيرت زده هستم چرا كه حجم فساد در ارمنستان 

غيرقابل تصور است.«
خاچيك هاروتيونيان، كارشناس مركز مبارزه با فساد 
اداري و ارتشاء نيز اعالم كرد كه »طي سال هاي 2004 
ال��ي 2013 بيش از 10 ميلي��ارد دالر از دارايي هاي 
كشور به خارج منتقل شده است«. اما گام مهم ديگر 
دولت پاشينيان كه موضوع مقابله با فساد را از سطح 
اقتصادي به س��طوح سياس��ي و امنيتي نيز كشاند، 
صدور حكم بازداشت روبرت كوچاريان، رييس جمهور 
سابق ارمنستان و يوري خاچاطوروف، دبيركل فعلي 
س��ازمان پيمان امنيت جمعي بود كه بازتاب بسيار 
گس��تردهاي از نظر داخلي و خارجي داشت و نشان 
داد كه روند مقابله با فساد در دولت جديد ارمنستان 
تنها مربوط به حوزه اقتصادي نيست. در عرصه داخلي، 
نخستين نتيجه مقابله با فساد اقتصادي و بازداشت 
و محاكمه چهره هاي شاخص و شناخته شده حزب 
جمهوري خواه يا نزديك به سرژ سارگسيان، تحكيم 
جايگاه و موقعيت سياسي پاشينيان در ۹ ماه گذشته 

بوده است. 
تاثير بس��يار مهم داخلي ديگر روند مقابله با فس��اد 
اقتص��ادي و سياس��ي، تغيي��ر آرايش سياس��ي در 
ارمنس��تان بود كه به يكدست شدن صحنه سياسي 
در راستاي اهداف نيكول پاش��ينيان و تشكيل يك 
دولت غير ائتالفي كمك بس��يار شاياني كرد كه اين 
امر بيش از هر چيز در ش��كاف و اختالف بين دولت 
پاش��ينيان با دو حزب داشناكس��وتيون و ارمنستان 
شكوفا شايان توجه بود. پس از گشوده شدن پرونده 
اعتراضات سياس��ي مارس 2008 و بازداشت روبرت 
كوچاريان، داشناكسوتيون و حزب جمهوري خواه با 
صدور بيانيه هايي حمايت خود را از روبرت كوچاريان 
اع��الم كردند كه اين بيانيه ش��تركيب كنوني دولت 
پاش��ينيان بس��يار ش��ايان توجه بود. علت حمايت 
داشناكس��وتيون از روبرت كوچاريان نيز به حمايت 
گسترده و قابل توجه او از اين حزب پس از استعفاي 
لئون ترپطروس��يان بر مي گشت كه كوچاريان با لغو 
ممنوعيت فعاليت داشناكسوتيون و آزادي رهبران 
زنداني، زمينه مجدد فعاليت اين حزب قديمي و چپ 
ارمني را در فضاي سياس��ي ارمنس��تان فراهم كرد. 
بنابراين داشناكس��وتيون از اين نظر خود را وامدار و 
مديون كوچاريان ميدانست و به همين دليل با وجود 
مشاركت در دولت ائتالفي پاشينيان، همراه با حزب 
جمهوري خ��واه در حمايت از كوچاريان بيانيه صادر 
مي كند. اين روند با توجه به همراهي داشناكسوتيون 
با حزب جمهوري خواه و حزب ارمنس��تان شكوفا در 
تصويب مصوبه مجلس ملي ارمنستان در رابطه با به 
تاخير افتادن برگزاري انتخابات زودهنگام پارلماني 
در دوم اكتبر 2018 به نقطه اوج خود رسيد كه اخراج 
وزيران دو حزب داشناكسوتيون و ارمنستان شكوفا 
از سوي نيكول پاشينيان را در پي داشت و اختالفات 
دولت پاشينيان با داشناك ها را وارد مرحله جديدي 

كرد. 
تاثير اين تحوالت سياس��ي بر پيروزي پاش��ينيان و 
»ائتالف ق��دم من« بر انتخاب��ات پارلماني زودهنگام 
پارلماني در دس��امبر 2018 بس��يار محس��وس بود 
كه با شكست و حذف هر س��ه حزب جمهوري خواه، 
داشناكس��وتيون و ارمنس��تان ش��كوفا از از پارلمان 
ارمنس��تان شد كه در ساختار سياس��ي پارلماني اين 
كشور كه از ابتداي ژانويه 2018 اجرايي شده است از 
اهميت و جايگاه به مراتب باالتري نس��بت به گذشته 

برخ��وردار ش��ده اس��ت. بنابراين، دولت پاش��ينيان 
توانست با بازداش��ت و محاكمه افرادي مانند روبرت 
كوچاريان، مانول گريگوريان، ي��وري خاچاطوروف، 
هايك سارگسيان، نارك الكساندر سارگسيان، ديويد 
آمبارتسوميان و برادرش گور آمبارتسوميان، عماًل به 
هسته س��خت و مركزي حزب جمهوري خواه و طيف 
آرتس��اخ را هدف قرار دهد و در فراين��د اين تقابل دو 
حزب داشناكسوتيون و ارمنستان شكوفا را نيز از سر 
راه ب��ردارد. هرچند همين عامل مي تواند به پاش��نه 
آشيل دولت پاشينيان نيز تبديل شود و در صورتي كه 
پاشينيان نتواند اين مسير را با موفقيت به پيش ببرد 
و احساس ناكامي يا سطحي و نمايشي بودن مقابله با 
فساد به افكار عمومي دست دهد، كار دولت پاشينيان 
بسيار سخت خواهد شد. به همين دليل، به نظر مي رسد 
مهم ترين شرط موفقيت و عامل بقاي دولت جديد و غير 
ائتالفي نيكول پاشينيان، ميزان موفقيت كمپين مقابله 
با مفاسد اقتصادي و سياسي باشد كه از سوي دولت او 

شكل گرفته است. 
در اين راس��تا، يكي از مهم ترين عواملي كه مي تواند 
تضمين كننده موفقيت روند مقابله با فساد در ارمنستان 
و همراهي افكار عمومي باشد، جلوگيري از »سياسي 
ش��دن« آن و عدم ايجاد اين ش��ائبه در سطح جامعه 
باشد كه هدف نهايي از مقابله با فساد، حذف رقيب از 
صحنه باشد. از اين رو نگارنده به عنوان يك ناظر بيروني 
تحوالت ارمنستان بر اين باور است كه گشودن همزمان 
پرونده مفاس��د اقتصادي با پرونده سياسي و امنيتي 
اعتراضات 2008 ارمنس��تان به ويژه بازداشت روبرت 
كوچاريان در اين مقطع مي تواند به روند مقابله با فساد 
در ارمنستان و انجام اصالحات ساختاري و مديريتي 

در اين كشور آسيب وارد كند. 
به نظر مي رسد با توجه به شباهت هاي فراواني كه بين 
دو كشور ارمنستان و گرجستان وجود دارد، تجربه بسيار 
موفق گرجس��تان در زمينه مقابله با فساد اقتصادي و 
ايجاد شفافيت و تحول در نظام اداري كه پس از وقوع 
انقالب گل رز در سال 2003 ميالدي آغاز شد و با وجود 
تغيير دولت هاي مختلف در اين كشور همچنان ادامه 
دارد، مي تواند به عنوان يك الگوي موفق مورد استفاده 

دولت ارمنستان قرار گيرد. 
اما روند مقابله با فساد اقتصادي و سياسي در ارمنستان، 
در عرصه خارجي نيز داراي آثار و نتايج بس��يار مهمي 
اس��ت كه اين امر بطور مشخص در رابطه با نوع روابط 
دولت ارمنستان با جامعه دياسپوراي ارمني، فدراسيون 
روسيه، جمهوري آذربايجان و نيز ايران بسيار شايان 

توجه است .
مهم ترين موضوع در رابطه با روابط دولت ارمنس��تان 
ب��ا جامعه دياس��پوراي ارمني، تقابلي اس��ت كه بين 
دولت نيكول پاشينيان با فدراس��يون انقالبي ارمني 
)داشناكسوتيون( ايجاد شده است. با توجه به جايگاه 
100 ساله داشناكسوتيون در جامعه دياسپوراي ارمني 
و ساختار تشكيالتي، رس��انه اي و سرمايه هاي مالي و 
انساني كه اين حزب كالسيك و ديرپاي ارمني برخوردار 
است، تشديد اختالف دولت پاشينيان با داشناكسوتيون 
و ائت��الف احتمال��ي بين ح��زب جمهوري خ��واه و 
داشناكسوتيون مي تواند كانال ها و مسيرهاي همكاري 
دولت ارمنستان را با جامعه دياسپوراي ارمني به ويژه 
در اروپاي غربي و امريكاي ش��مالي كه پاشينيان در 
روند اصالحات اقتصادي در ارمنستان روي آن حساب 

ويژه اي باز كرده است را دچار چالش كند. 
در زمينه روابط ارمنس��تان با روسيه نيز پاشينيان 
اقدام به بازداش��ت و محاكمه افرادي مانند روبرت 

كوچاريان، مانول گريگوريان و يوري خاچاطوروف 
كرد كه بطور سنتي از روابط بسيار نزديكي با روس ها 
در دو دهه گذشته برخوردار بوده اند. بازداشت يوري 
خاچاط��وروف آن ه��م در مقطعي كه مس��ووليت 
دبيركلي س��ازمان پيمان امنيت جمعي را برعهده 
داشت، خشم و عصبانيت روس ها را به همراه داشت. 
متعاقب بازداشت خاچاطوروف، وزارت امور خارجه 
ارمنستان از كشورهاي عضو سازمان پيمان امنيت 
جمعي درخواس��ت كرده اس��ت تا روند جايگزيني 
دبيركل اين سازمان را آغاز كنند در اين بين، والري 
ِسِمريكوف، جانشين يوري خاچاطوروف اعالم كرد 
كه با وجود اين تحوالت، دبيري كلي اين س��ازمان 
تا س��ال 2020 ميالدي در اختيار ارمنس��تان باقي 
خواهد ماند. س��رگئي الوروف، وزي��ر امور خارجه 
روس��يه در تماس تلفن��ي با زهراب مناتس��اكيان، 
همتاي ارمن��ي خود تاكيد كرد اگ��ر ايروان چنين 
تصميمي اتخاذ كرده اس��ت خود بايد در مورد خلع 
يد ش��هروند خود از دبيركلي سازمان پيمان امنيت 
جمعي اقدام كند. جايگزي��ن كردن فرد ديگري به 
جاي يوري خاچاط��وروف يا بركناري او از اين مقام 
ممكن است نتايج متفاوتي در پي داشته باشند. در 
نهايت با فشار و رايزني روسيه، يوري خاچاطوروف 
در 15 مرداد 13۹7 از زندان آزاد ش��د و به روس��يه 
برگش��ت. اما با وجود آزادي خاچاطوروف، موضوع 
انتخاب دبيركل جديد پيمان امنيت دسته جمعي به 
پايان نرسيد و در اجالس سران اين سازمان كه در 8 
نوامبر 2018 ميالدي در آستانه قزاقستان برگزار شد 
و نيكول پاشينيان نيز در آن حضور داشت، رهبران 
سازمان پيمان امنيت دسته جمعي در اين رابطه به 
جمع بندي مشخصي نرس��يدند و موضوع انتخاب 

دبيركل جديد را به آينده موكول كردند. 
اهميت اين موضوع از اين جهت اس��ت كه در صورت 
جايگزي��ن كردن ف��رد ديگري در اين مقام از س��وي 
ارمنستان مقام دبيركلي سازمان پيمان امنيت جمعي 
كماكان در اختيار اين كشور خواهد ماند در حالي كه با 
بركناري يا استعفاي يوري خاچاطوروف ممكن است 
اين امكان از ارمنس��تان گرفته شود. اين موضوع از آن 
جنبه حائز اهميت اس��ت كه ارمنس��تان با پشت سر 
گذاش��تن روندي طوالني و پيچيده و پس از گذشتن 
از سد قزاقس��تان و بالروس كه تحت فشار جمهوري 
آذربايجان با انتصاب يك نظام��ي ارمني در اين مقام 
مخالفت مي كردند، توانست موافقت اعضاي اين سازمان 
با دبيركلي يوري خاچاطوروف را كسب كرده و از حق 
خود براي در اختيار اين مقام برخوردار شود. از اين رو 
مشخص نيست كه با بركناري يوري خاچاطوروف از 
اين مقام ارمنستان بار ديگر خواهد توانست نامزد خود را 
براي تصدي اين مقام معرفي كند، به ويژه آنكه ارمنستان 
در زمان دولت سابق اين كشور از اين حق برخوردار شده 
است، اما اكنون مقامات ديگري زمام امور اين كشور را 

در اختيار دارند. 
اق��دام جنجال برانگي��ز والديمير پوتين در ارس��ال 
نامه تبريك س��ال نو ميالدي براي روبرت كوچاريان 
رييس جمهور سابق و محبوس ارمنستان نيز از جمله 
تحوالتي بود كه به روشني تاثير بازداشت هاي داخلي 
ارمنستان بر روابط مسكو و ايروان را نشان داد. پوتين 
در اين نامه تبريك براي كوچاريان سالمتي، استقامت 
و تعال��ي روح آرزو كرده بود. اين پيام تبريك جنجالي 
كه بالفاصله پس از پايان مذاكرات نيكول پاشينيان و 
والديمير پوتين در مسكو صادر شده بود، با واكنش ها 
و انتقادات فراواني در داخل ارمنستان مواجه شد و بر 

اساس اطالعاتي كه رس��انه infoteka24 روسيه از 
مذاكرات روس��اي جمهوري روسيه و ارمنستان فاش 
كرده اس��ت، پوتين خطاب به پاشينيان اشهر داشته 
است كه »كوچاريان دوست من است و هر چه زودتر 
ايشان را آزاد كنيد« و پاشينيان نيز پاسخ داده است كه 
»براي شما متأسفم كه دوستي مانند كوچاريان داريد«.

اما با تاثير روند مقابله با فس��اد اقتصادي و سياس��ي و 
بازداشت چهره هاي شاخص ارمنستان بر مناسبات اين 
كشور با جمهوري آذربايجان نيز موضوع مهم و شايان 
توجهي است. براي نخس��تين بار پس از سال 1۹۹۹ 
ميالدي، دولتي در ارمنس��تان تشكيل شده است كه 
هيچ ي��ك از اعضاي آن از حزب جمهوري خواه و بطور 
مشخص طيف قره باغي )جناح آرتساخ( نيستند و اين 
امر موضوعي نيس��ت كه طرف آذري به آن بي تفاوت 
باشد. عالوه بر حذف اين جناح از ساختار قدرت سياسي 
در ارمنستان، روند مقابله با فساد و بازداشت چهره هاي 
شاخص سياس��ي و امنيتي نيز مورد توجه جمهوري 

آذربايجان بوده است. 
در نهايت بايد به تاثير روند مقابله با فس��اد اقتصادي 
در ارمنس��تان بر روابط اين كش��ور با ايران اشاره كرد. 
پاشينيان كه تا پيش از رهبري اعتراضات و رسيدن به 
نخست وزيري، در مقام نمايندگي پارلمان ارمنستان، 
سال ها عضو گروه دوستي پارلماني ايران و ارمنستان 
بوده است، همواره از مساله فساد و حيف و ميل منابع 
مالي در طرح هاي مشترك اقتصادي و تجاري دو كشور 
به عنوان يكي از مصاديق ناكارآمدي دولت ها و مقامات 
گذشته ارمنستان ياد كرده است. پاشينيان بارها اين 
سواالت را مطرح كرد كه »از مقامات ارمنستان سوال 
مي كنم جاده ارمنستان به ايران به كجا رسيد؟ پروژه 

راه آهن چه شد؟ بودجه كجاست؟ ....«
در همين راستا، پاشينيان بارها از عدم اجراي بسياري 
از طرح ه��اي اقتصادي مورد توافق انتق��اد كرده بود. 
پاش��ينيان به خوبي ميداند كه به موازات تعلل، عدم 
تحرك و ناهماهنگي هايي كه در بخش هاي مختلف 
اجرايي ايران و ارمنستان براي اجرايي ساختن توافقات 
صورت گرفته بين دو كشور وجود دارد، اعمال فشارهاي 
بيرون��ي و منافع اليگارش��ي و ش��بكه مافيايي داخل 
ارمنستان نيز مانعي جدي در مسير توسعه مناسبات 
اقتصادي و تجاري دو كشور به ويژه در زمينه گاز، برق، 
راه آهن و مخابرات است. بنابراين، با توجه به انتقادات 
آشكاري كه نيكول پاشينيان در رابطه با عدم اجرايي 
شدن طرح هاي اقتصادي مشترك ايران و ارمنستان 
مطرح كرده اس��ت، اقدام دولت جديد ارمنس��تان در 
راستاي مقابله با فساد اقتصادي و مقابله با شبكه هاي 
مافيايي و اليگارشي وابسته با مافياي روسي و نيز ايجاد 
ش��فافيت و برقراري توازن در مناسبات ارمنستان با 
روسيه، فضا و ظرفيت مناسبي را در اختيار كشورمان 
قرار مي دهد كه بهره برداري مناسب و حداكثري از آن 
نيازمند برنامه ريزي جدي و جامع از سوي كشورمان و 
هماهنگي دستگاه ها و نهادهاي مختلف در داخل كشور 
به ويژه در چهارچوب فعال شدن كميسيون اقتصادي 
ايران و ارمنس��تان اس��ت. از اين رو، برآيند كلي روند 
مقابله با فساد اقتصادي در ارمنستان به نفع كشورمان 
و توسعه مناسبات اقتصادي و تجاري ايران و ارمنستان 
است كه نياز است به صورت موثري از اين ظرفيت به 
ويژه در جريان ديدار احتمالي نيكول پاشينيان از ايران 

استفاده كرد.
نويسنده: ولي كوزه گر كالجي
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 واردات گوشت قرمز 
به تولید داخل ضربه نمی زند

وزير جهاد کش��اورزی گفت: واردات گوش��ت 
قرمز ب��ه توليد داخلی ضرب��ه وارد نمی کند و 
واردات بايد ادامه يابد تا قيمت ها پايين بيايد.

محم��ود حجتی، در حاش��يه مراس��م آغاز به 
کار احداث گلخانه شهرس��تان بوئين زهرا در 
اس��تان قزوين در پاسخ به پرس��ش خبرنگار 
ايلنا مبنی بر اينکه  آيا واردات گوشت به توليد 
داخلی ضرب��ه وارد نمی کند، گفت: ۹0 درصد 
گوشت مصرفی کش��ور  در داخل کشور توليد 
می ش��ود اما از آنجا که اين محصول به صورت 
غيرمس��تقيم متأثر از قيم��ت ارز و قاچاق دام 
زنده است، موجب ش��ده قيمت گوشت بيش 

از اندازه باال برود.
وی با اش��اره به اينکه افزايش قيمت گوش��ت 
به مصرف کنندگان داخلی آسيب می رساند، 
افزود: البته مجبوريم گوشت قرمز وارد کنيم 
ت��ا حداقل های مورد نياز مردم تامين ش��ده و 
مقداری از مش��کالت مص��رف کنندگان حل 

شود.
حجتی ب��ا بيان اينکه از همه کش��ورهايی که 
توليد و عرضه گوشت قرمز دارند، گوشت وارد 
می کنيم، اضافه کرد: از آس��يای ميانه، قفقاز، 
استراليا و برزيل به کشور گوشت وارد می شود.

  واردات روزانه گوشت تا رفع نیاز
از سوي ديگر يک مقام مسئول در وزارت جهاد 

از واردات روزانه گوشت تا رفع نياز خبر داد.
مديرکل تامين دام و فراوری محصوالت دامی 
وزارت جهاد کشاورزی از ورود 40 تن محموله 

گوشت از کشور قزاقستان خبرداد.
به گزارش صدا و سيما، محمد جعفری با اشاره 
به اينکه بامداد پنج شنبه يکی از سنگين ترين 
محموله های گوشت به کشور وارد شد،  اظهار 
داش��ت: وزن اين محموله که ش��امل گوشت 
گوسفندی گرم است به بيش از 40 تن می رسد 
و واردات آن از کشور قزاقستان صورت گرفته 
اس��ت. وی افزود: اين واردات تا زمان متعادل 
ش��دن بازار ادام��ه دارد و قرار اس��ت بصورت 

متناوب و با حجم بيشتر صورت پذيرد.

  تایید قاچاق دام مولد از کشور
در اين حال، معاون وزير جهاد کشاورزی گفت: 
به صورت محدود، گزارشاتی از خروج دام های 
مولد از کش��ور داري��م، اما اين ام��ر به صورت 
سيستماتيک روی نداده، زيرا در اين صورت با 

آن برخورد می شده است.
مرتضی رضايی معاون ام��ور دام وزارت جهاد 
کش��اورزی در گفتگ��و با خبرگزاری تس��نيم 
درباره تاثيرات قاچاق دام زنده و دام های مولد 
بر بازار گوشت قرمز اظهار کرد: با توجه به اينکه 
اين پديده قاچاق است ما اطالع دقيقی از تعداد 
دامی که از کشور خارج می شود نداريم اما اين 
امر اثرات زيادی در بازار گوش��ت قرمز داخلی 

داشته است.
وی افزود: راهکار جلوگيری از قاچاق دام زنده 
به خارج از کشور، آن است که جابه جايی دام 
در کشور محدود ش��ود و در صورتی که انجام 

شود هم به صورت کامال کنترل شده درآيد.
مع��اون وزير جه��اد کش��اورزی ادام��ه داد: 
مرزبانی های کشور نيز بايد کنترل دقيق تری 
داشته باشند تا دام های زنده به صورت قاچاق 
از کش��ور خارج نش��وند اما مادامی که تفاوت 
قيمت دام زنده در داخل از کشور و کشورهای 
همسايه به اين س��طح زياد است قاچاق دام از 
کشورمان ادامه خواهد داشت و دام به صورت 
قانونی يا غيرقانونی از کشور خارج خواهد شد.

وی در پاس��خ به اينکه آيا گزارش��ی مبنی بر 
خروج دام ه��ای مولد از کش��ور داريد، گفت: 
به صورت مح��دود، مواردی از خروج دام های 
مولد مطرح شده اس��ت، اما اين امر به صورت 
سيس��تماتيک روی نداده اس��ت زيرا در اين 

صورت با آن برخورد می شده است.
رضايی گفت: در صورتيکه دام زنده به صورت 
گسترده از کشور خارج شود حتما برای توليد 
س��ال آينده ما را با مشکل مواجه خواهد کرد؛ 
بنابراين بايد دقت بيشتری برای جلوگيری از 

اين امر صورت گيرد.
وی در واکن��ش به اينکه آي��ا بعد از روی دادن 
پديده قاچاق دام از کشور تغييری در جمعيت 
دامی کشور صورت گرفته است گفت: با توجه 
به گستردگی وسعت ايران و با وجود جمعيت 
حدود 70 ميليونی گوس��فند، آماری جديدی 
درباره تغيير جمعيت دام ) بعد از گران ش��دن 
دالر و به صرفه ش��دن قاچاق دام( نداريم زيرا 

تعداد دام ها بسيار زياد است.
رضايی اظهار داش��ت: پالک گ��ذاری و هويت 
گذاری دام های زنده يکی از راهکارهايی است 
که به طور دقي��ق برای مبارزه ب��ا قاچاق بايد 
دنبال ش��ود که چند سالی است شروع شده و 
در س��ال آينده نيز به طور جد در وزارت جهاد 

کشاورزی دنبال می شود.
وی گفت: بر اين اساس تمام دام های کشور دارای 
هويت می شوند اما با توجه به جمعيت دامی که در 

کشور تحقق آن در يک سال امکان پذير نيست.
مديرکل تامين دام و فراوری محصوالت دامی 
ادامه داد: به صورت روزانه اين واردات از طريق 
زمينی و دريايی نيز ص��ورت می پذيرد تا نياز 
بازار رفع ش��ود، اما اين يک��ی از پر حجم ترين 
محموله هايی است که بصورت يکجا با اين وزن 

وارد کشور شده است.
جعفری در خصوص توزيع اين محموله اعالم 
داش��ت: با توجه به اعالم نياز بازار اين دس��ت 
محموله ه��ا به اس��تان های مختلف ارس��ال 

می شود.

  پاشينيان بارها از عدم اجراي بسياري از طرح هاي اقتصادي مورد توافق انتقاد كرده بود. پاشينيان به خوبي ميداند كه به موازات تعلل، عدم تحرك 
و ناهماهنگي هايي كه در بخش هاي مختلف اجرايي ايران و ارمنستان براي اجرايي ساختن توافقات صورت گرفته بين دو كشور وجود دارد، اعمال 
فش�ارهاي بيروني و منافع اليگارشي و شبكه مافيايي داخل ارمنستان نيز مانعي جدي در مسير توس�عه مناسبات اقتصادي و تجاري دو كشور به 
ويژه در زمينه گاز، برق، راه آهن و مخابرات است. بنابراين، با توجه به انتقادات آشكاري كه نيكول پاشينيان در رابطه با عدم اجرايي شدن طرح هاي 
اقتصادي مشترك ايران و ارمنستان مطرح كرده است، اقدام دولت جديد ارمنستان در راستاي مقابله با فساد اقتصادي و مقابله با شبكه هاي مافيايي و 
اليگارشي وابسته با مافياي روسي و نيز ايجاد شفافيت و برقراري توازن در مناسبات ارمنستان با روسيه، فضا و ظرفيت مناسبي را در اختيار كشورمان 
قرار مي دهد كه بهره برداري مناسب و حداكثري از آن نيازمند برنامه ريزي جدي و جامع از سوي كشورمان و هماهنگي دستگاه ها و نهادهاي مختلف 
در داخل كشور به ويژه در چهارچوب فعال شدن كميسيون اقتصادي ايران و ارمنستان است. از اين رو، برآيند كلي روند مقابله با فساد اقتصادي در 
ارمنستان به نفع كشورمان و توسعه مناسبات اقتصادي و تجاري ايران و ارمنستان است كه نياز است به صورت موثري از اين ظرفيت به ويژه در جريان 

ديدار احتمالي نيكول پاشينيان از ايران استفاده كرد.

برش



دانش و فن10اخبار

به زودي در سراسر كشور محقق مي شود 

افزايش 4  برابري سرعت اينترنت كاربران خانگي 
گروه دانش و فن    مرجان محمدي|

 پنج شنبه 11 بهمن ماه سال جاري وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات در پستي در توييتر از افزايش حدود ۴ 
برابري حداكثر سرعت اينترنت خانگي خبر داد و گفت: 
اين امكان به زودي در كل كشور اجرايي مي شود.وي 
در ادامه پس��ت خود نوشت قرار است حداكثر سرعت 
اينترنت خانگي از 1۶ مگابيت به حداقل ۷۰ مگابيت 
در شهر دزفول برسد و با ارتقاي تكنولوژي ADSL به 

FTTC اين كار امكان پذير است.
وي توضيح داد: در آستانه دهه فجر يكي از اپراتورهاي 
اينترنت اين تكنولوژي را در دزفول ارتقا داد و ش��ش 
هزار مشترك اين حس را تجربه كردند. اين در حالي 
است كه به زودي اين سرويس در كل ايران راه اندازي 

مي شود .
ازس��وي ديگر مش��كل كاربران اينترنت در شهرهاي 
بزرگ هنوز در خصوص فيبرنوري حل نش��ده اس��ت 
به طوري كه برخي كاربران معتقدند از دريافت سرويس 
اينترنت محروم هس��تند چرا كه بايد ب��راي دريافت 
اينترنت كابل كشي به صورت فيبر نوري صورت بگيرد. 
اينترنت در كش��ور به خصوص در شهرهاي كوچك و 
روستاهاي دورافتاده نه تنها هيچ جايگاهي ندارد بلكه 
در برخي از روس��تا ها و شهرستان ها هنوز آن طور كه 
بايد و ش��ايد از اين فناوري نمي توانند استفاده كنند 
چرا كه زيرس��اخت ها هنوز به طور كامل فراهم نشده 
اس��ت،  هرچند كه به گفته وزير ارتباطات قرار است با 
ارتقاي تكنولوژي از ADSL به FTTC همگان از اين 

فناوري استفاده كنند .
بر اساس اين گزارش برخي مديران مخابراتي با تاكيد بر 
لزوم حركت به سمت جايگزيني فيبر نوري با كابل هاي 
مسي اعالم كرده بودند تا سال ۲۰۲۰ تمام روستاها و 
شهرهاي كشور همانند يك تار عصبي گسترده، تحت 
پوشش شبكه فيبر نوري قرار خواهد گرفت. كابل هاي 
قديمي كه ام��روزه در منازل براي انتق��ال داده هاي 
اينترنتي مورد اس��تفاده قرار مي گيرند، ظرفيت الزم 
را براي انتقال با س��رعت باال ندارند و اگرچه ش��ايد به 
زعم برخي، كاربران عادي اينترنت نيازي به اينترنت 
با س��رعت هاي چند ده مگابيتي نداش��ته باشند، اما 

گسترش فناوري به مرور به اين سمت حركت خواهد 
كرد و همين موضوع لزوم حركت به سمت فيبر نوري را 

آشكار مي كند.
با وجود تمام پيش��رفت ها دراين عرصه، اما به اعتقاد 
تحليلگران، هن��وز در بخش اينترن��ت ثابت در ايران 
نتوانستيم آن طور كه بايد توسعه پيدا كنيم، زيرا هنوز 
روي  ADSL هس��تيم كه اين فن��اوري در دنيا رو به 
انقراض اس��ت و فناوري هاي VDSL و FTTH رو به 

گسترش هستند. 
اين در حالي اس��ت ك��ه وزارت ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات در برنامه شش��م توس��عه، مكلف شده است 
كه ۸۰ درص��د خانوارها را به اينترنت با س��رعت ۲۰ 
مگابيت بر ثانيه دسترس��ي دهد. ووزي��ر ارتباطات و 
فناوري اطالعات نيز پيش از اين درباره برنامه هاي اين 
وزارتخانه براي افزايش سرعت اينترنت بيان كرده بود 
كه شركت ها را براي استفاده از ظرفيت بورس و جذب 
سرمايه خارجي جهت س��رمايه گذاري در اين حوزه 
تشويق كرده و اميدواريم تا پايان سال 1۳۹۷ بيش از 

دو ميليون پورت پرسرعت سرويس دهد.
گفتني اس��ت، اينترنت دايل آپ در دهه ۸۰ در ايران، 
بيش تري��ن اس��تفاده را داش��ت و كاربران ب��ا خريد 
كارت هاي اينترنتي به شبكه جهاني وصل مي شدند. 
پس از دايل آپ، دسترس��ي به فن��اوري اي دي اس ال 
فراهم ش��د كه البته در ابتدا ب��راي همه كاربران قابل 
اس��تفاده نبود اما ب��ه تدريج، به طور كل��ي جايگزين 
دايل آپ ش��د و در كن��ار آن هم، اينترنت بي س��يم از 
جمله وايمكس مورد استفاده قرار گرفت. فيبر نوري 
با سرعت هاي چند ده مگابيتي و باالتر هم جديدترين 
فناوري است كه اگرچه هنوز در ايران فراگير نشده اما 

كاربراني دارد.
از سوي ديگر اما اينترنت فيبر نوري )FTTx( مبتني 
بر كابل هاي فيبر نوري اس��ت و از كابل هاي مس��ي يا 
خطوط تلفن استفاده نمي كند و كابل هاي فيبرنوري 
انتقال دهن��ده اطالعات هس��تند. به دليل اس��تفاده 
اينترنت فيبر نوري از س��يگنال هاي نوري، كيفيت و 
سرعت بيشتري نس��بت به ADSL و VDSL دارد و 
مي تواند يك كيفيت و سرعت را بدون در نظر گرفتن 

فاصله كاربر تا س��رويس دهنده ارايه دهد. فيبر نوري 
مي تواند س��رعت هاي دانل��ود و آپل��ودي بالغ بر يك 

گيگابيت ارايه دهد.
ح��ال وزير ارتباطات خبر از س��رعت اينترنت خانگي 
به ۷۰ مگابيت در ثانيه را داده است كه مي تواند براي 
كاربران خانگي به ش��رط تحقق انجام آن خبر خوبي 
باشد . محمد ايمان معتمدي كارشناس ارشد شبكه در 
اين خصوص به تعادل گفت:  فضاي مجازي و اينترنت 
هم مي تواند مفيد باش��د و هم مي تواند مضر باش��د و 
اين بس��تگي به عملكرد و رفتار ي��ك جامعه در برابر 

فناوري را دارد .
وي با اش��ار به اينكه در ح��ال حاضر ك��ره جنوبي با 

دارابودن باال ترين سرعت اينترنت در جايگاه نخست 
جهان قرار دارد گفت: اين فناوري در تمام عرصه هاي 
اين كش��ور نفوذ كرده اس��ت و ام��روزه خبرهايي را 
مي شنويم كه براي بس��يار ي از ما باور پذير نيست به 
عنوان مثال در كس��ري از ثانيه يا دقيقا در پلك زدني 

مي توان يك فيلم سه ساعته را در كره دانلود كرد .
وي تصريح كرد:  زيرساخت هاي اينترنتي كره جنوبي 
بسيار باال س��ت چرا كه اين زيرساخت ها هستند كه 
توانس��ته اند انواع و اقس��ام خدم��ات را روي اينترنت 
به ش��هروندان و كارب��ران ارايه كنند،  ح��ال اينكه در 
كشورهاي كمتر توسعه يافته يا در حال توسعه هنوز 
فيبرنوري به طور كامل اجرايي نشده يا داراي مخالفاني 

سرسخت است . وي در پاسخ به اين سووال كه جايگاه 
اي��ران در رتبه بندي كش��ورها در خصوص س��رعت 
اينترنت يا خدماتي كه از طريق اينترنت به كاربرانش 
مي دهد را چگون��ه ارزيابي مي كنيد ؟ گفت: نمي توان 
از فناوري و پيش��رفت هاي لحظه اي آن جا خالي كرد 
يا نسبت به آن بي تفاوت بود. در حال حاضر در كشور 
زيرساخت هاي ارتباطي در حال به روز شدن و توسعه 
است و تالش براي رسيدن به كشورهاي در حال توسعه 
در اين عرصه قابل تقدير است حال اينكه نقص هايي نيز 
در اين خصوص وجود دارد كه بايد برطرف شود .در هر 
صورت مي توان با استناد به صحبت هاي وزير ارتباطات 

به آينده در اين خصوص اميدوار بود .
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زد دي نت | به نظر مي رسد كه فيس بوك و گوگل قصد 
دارند با همكاري يكديگر به توسعه فناوري هوش مصنوعي 

و محصوالت جديد مبتني بر آن بپردازند.
با توجه به گسترش روزافزون فناوري هاي نويني همچون 
هوش مصنوعي )artificial intelligence( و يادگيري 
ماشيني )machine learning( در صنايع و حوزه هاي 
مختلف تكنولوژي و غيره، بسياري از شركت هاي فعال در 
اين صنعت به س��مت و سوي توسعه و توليد محصوالت و 
سرويس هاي جديدي كه بر پايه اين فناوري است، كشانده 
و جذب ش��ده اند. به نظر مي رس��د كه دو غول تكنولوژي 
امريكايي يعن��ي فيس بوك و گوگل تصميم گرفته اند كه 
با همكاري يكديگر، به توسعه هوش مصنوعي بپردازند تا 
بتوانند از اين فناوري در محصوالت و حوزه هاي مختلفي 
بهره برداري كنند.متخصصان و كارشناسان فعال در حوزه 
هوش مصنوعي در سراسر جهان به ارايه نظريه هاي جديدي 
درباره تكامل و نحوه پيش��رفت اين فن��اوري پرداخته اند 
بنابراين به نظر مي رسد كه اين فناوري در آينده اي نه چندان 
دور تبديل به يكي از پرطرفدارترين تكنولوژي در عصر حاضر 
خواهد شد كه صنايع و حوزه هاي گوناگوني را متحول خواهد 
كرد.كلر باركلي، مدير عملياتي ارشد مايكروسافت در بريتانيا 
چندي پيش در اين خصوص خاطرنشان كرده بود كه اگر 
هوش مصنوعي به مرحله تكامل و شكوفايي خود برسد، 
هر حوزه اي را كه الزم باش��د، تحت سلطه خود در خواهد 
آورد و ما نه تنها نبايد جلوي اين اتفاق را بگيريم بلكه بايد به 
توسعه و تسريع آن نيز كمك كنيم.وي در ادامه سخنانش 
همچنين افزوده بود: تمامي حوزه هاي مختلف و كسب و 
كارهاي جهان سرانجام يك روز تحت سلطه هوش مصنوعي 

درخواهند آمد.
البته كارشناسان و منتقدان از طرفي ديگر بر اين باورند كه 
هوش مصنوعي ممكن است چالش هاي اخالقي و مشكالت 
متعددي را به همراه داشته باشد كه در صورت عدم رعايت و 
وضع قوانين و مقررات مربوطه، كاربران در فضاي مجازي را 

با مشكالت جدي عديده اي مواجه خواهد كرد.

ديلي ميل| دانشمندان مهندسي علوم “دانشگاه آكسفورد 
“ موفق به توسعه يك ربات شده اند كه اين ربات اكنون ربات 

راهنماي تور “كاخ بلنهايم “ انگلستان شده است.
يك ربات راهنماي تور كاخي كه “وينس��تون چرچيل “ 
سياستمدار و نويسنده بريتانيايي در آن به دنيا آمده، شده 
اس��ت. قد اين ربات ۵ فوت )1.۵ متر( است و نام آن “بتي “ 
)Betty( است.بتي به گونه طراحي شده است كه مي تواند 
تمام اطالعاتي كه بازديدكنندگان نياز دارند را در اختيارشان 

بگذارد و به تمامي سواالت آنها پاسخ دهد.
اين ربات حتي با بازديدكنندگان خود س��لفي مي گيرد 
و اي��ن تصاوير را در ش��بكه اجتماعي توئيتر با هش��تگ 
#bettyinthepalace آپلود و منتش��ر مي كند.بتي 
پس از گذراندن 1۲ ساعت در سالن، خود را به يك ايستگاه 
براي ش��ارژ ش��دن مي برد.اين ربات در “موسسه رباتيك 
آكسفورد “ )Oxford Robotics Institute( دانشكده 
مهندسي علوم دانشگاه آكسفورد طراحي و ساخته شده 
است. “موسسه رباتيك آكسفورد “ داراي شهرت جهاني 
در توسعه ماشين هاي خودران دارد.بتي به گونه اي طراحي 
شده است تا بتواند به بازديدكنندگان از كاخ بزرگ بلنهايم 
خوش��امد بگويد و اگر آنها درباره جزئيات و بخش هايي از 
كاخ سواالتي داشته باشند، پاسخ دهد.دكتر “ برونا الكردا “ 
)Bruno Lacerda(، پژوهشگر ارشد “موسسه رباتيك 
آكسفورد “ گفت: داشتن بتي در كاخ يك فرصت عالي است 
تا دريابيم افراد تا چه حد مي توانند با اين ربات ارتباط داشته 
 Blenheim( باشند و واكنش آنها چگونه است.كاخ بلنهايم
Palace( نام اقامتگاه بزرگي در نزديكي وودستاك واقع در 
آكسفوردشاير انگلستان است كه در بين سال هاي 1۷۰۵ 
تا 1۷۲۴ توسط معمار انگليسي “ سر جان ونبرو “ساخته 
شد و از س��وي پارلمان آن كشور، به عنوان هديه پيروزي 
جان چرچيل، دوك اول مارلبورو بر فرانسويان در 1۷۰۴ در 
نبرد بالنهايم در آلمان به او تقديم گرديد. از افراد سرشناسي 
كه در اين كاخ زاده شده اند مي توان به وينستون چرچيل، از 

نخست وزيران انگلستان اشاره نمود.

پي سي ورلد| گجت هاي هوشمند يكي از آن دسته 
از محصوالت فناوري محوري هس��تند كه اين روزها از 
از استقبال بي نظيري از سوي كاربران در سراسر جهان 

روبه رو شده اند.
اين روزها گجت هاي هوشمند مختلفي در زمينه هاي 
گوناگون توسط شركت و استارت آپ هاي فعال در حوزه 
تكنولوژي توسعه يافته و به منظور تسهيل كار و فعاليت 
اف��راد و كاربران معرفي و ب��ه بازارهاي جهاني هرچند 
محدودي، عرضه مي شوند.محققان و پژوهشگران فعال 
در موسسه تحقيقاتي IDC پيش تر پيش بيني كرده 
بودند كه بالغ بر 1۹۰ ميليون دستگاه گجت پوشيدني 
هوشمند در سال ۲۰۲۲ ميالدي به فروش خواهد رسيد، 
اين در حالي است كه بازار گوشي هاي هوشمند به شدت 
در حال رفتن به سمت و سوي ركود است و پيش بيني 
مي شود در سال هاي آينده نيز اين روند كم و بيش ادامه 
پيدا كند.حاال تحقيقات و پژوهش هاي جديدي صورت 
گرفته است كه حقايق جالبي را در مورد رواج گجت هاي 
هوشمند و دستگاه هاي الكترونيكي مبتني بر اينترنت 
اشيا نشان مي دهد كه در زير به برخي از مهم ترين آنها 
اش��اره مي كنيم:۲۶ درصد از مردم جه��ان هم اكنون 
حداقل يك گجت هوشمند و دستگاه الكترونيكي مبتني 
بر اينترنت اشيا در خانه و محل كار خود دارند.۴۶ درصد 
از م��ردم جهان از يك گجت هوش��مندي كه وضعيت 
سالمتي كاربران را بررس��ي مي كند، بهره مي برند.در 
صورتي كه زنان خانه دار يك گجت هوشمند خريداري 
كنند و از تجربه اس��تفاده از آن رضايت كافي را داشته 
باشند، احتمال خريداري يك گجت هوشمند ديگر بعد از 
آن به شدت افزايش پيدا مي كند.آن دسته از كاربراني كه از 
دستيارهاي صوتي موجود در گوشي هاي هوشمند خود 
نظير گوگل اسيستنت و سيري اپل استفاده مي كنند، 
احتمال بس��يار بيش��تري وجود دارد تا ب��ه خريداري 
اسپيكر هاي هوشمند مجهز به دستيار صوتي همچون 

گوگل هوم و اكو آمازون روي بياورند.

ان بي سي نيوز| توييتر و فيس بوك روز پنج شنبه 
در اقدامي هماهنگ هزاران حساب كاربري را كه بنا به 
ادعاي آنان از داخل ايران، روس��يه و ونزوئال براي نشر 
اخبار عليه سياس��ت هاي امريكا فعاليت مي كردند، 
حذف كرده اند.توييتر و فيس بوك روز پنج ش��نبه در 
گفت وگويي افشاگرانه اعالم كردند كه با هماهنگي قبلي 
حس��اب كاربري هزاران كاربر را در برخي كشورهاي 
خارجي )ايران، روس��يه، ونزوئال( به دليل نش��ر اخبار 
جعل��ي در دوران انتخابات مي��ان دوره اي امريكا در 
س��ال ۲۰1۸ ح��ذف كردند.فيس ب��وك در اقدامي 
هماهنگ با توييتر، ۷۸۳ حساب كاربري را كه به اتهام 
»رفتار س��اختگي و هماهنگ« از جانب ايران حذف 
كرد.به ادعاي اين ش��ركت، حسابهاي كاربري حذف 
شده- كه هم در اينس��تاگرام و هم فيس بوك وجود 
دارند- تالش مي كردند تا »خود را به جاي رسانه هاي 
خبري معرفي نمايند، اما در واقع توس��ط بازيگراني از 
داخل ايران كنترل و هدايت مي ش��دند!«فيس بوك 
در ادامه مدعي ش��د كه اين حسابهاي كاربري خود را 
به عنوان خبرگزاريهاي محلي معرف��ي كرده اما »به 
بازنشر محتواي رسانه هاي دولتي ايران« در ۲۶ كشور 
از جمله امريكا مبادرت مي كردند و اينكه اين پويش با 
جمع آوري حدود ۲ ميليون فالوئر حدود ۳۰ هزار دالر 
براي تبليغات خود در فيس بوك و اينستاگرام هزينه 

كرده است.
فيس بوك در ضمن خاطرنشان كرد كه توييتر اطالعات 
خود را با اين شركت در ميان گذاشته و همين امر به روند 
تحقيقات فيس بوك كمك كرده است.بنابر گزارش ها، 
بيش از ۲۶۰۰ حساب كاربري متعلق به كاربران ايراني 
كه ادعا مي شود امريكا، اسراييل، عربستان سعودي و 

پاكستان را هدف قرار داده اند، حذف شده است.
ش��ركت توييتر نيز اعالم كرد كه ۴1۸ حساب كاربري 
متعلق به روسيه را به ظن فعاليت آنها در جهت متشنج 
ساختن فضاي بحث سياسي در امريكا حذف كرده است.

بي جي آر| نتايج تحقيقات موسسه تحقيقاتي و اطالعاتي 
CIRP نشان مي دهد كه كاربران پس از چندسال استفاده از 
يك سيستم عامل گوشي، ديگر تمايلي به تعويض آن ندارند 
و مي خواهند به آن وفادار بمانند.دو سيستم عامل اندرويد 
و اي او اس )iOS( كه هم اكنون تنها سيس��تم عامل هاي 
موبايلي در جهان به شمار مي روند، در رقابتي تنگاتنگ از 
سوي دو شركت توسعه دهنده خود يعني گوگل و اپل به 
سر مي برند و هر يك با افزودن قابليت هايي جديد و منحصر 
به فرد قصد دارند كه در جلب نظر، توجه و رضايت كاربران 
خود بكوشند.حاال تازه ترين نظرسنجي و تحقيقات صورت 
پذيرفته نشان مي دهد كه كاربران بعد از گذشت چندسال 
استفاده از گوشي هوشمند مبتني بر يك سيستم عامل 
ديگر تمايل��ي براي تغيير و تعويض آن با سيس��تم عامل 
ديگري ندارند. به عنوان مثال در صورتي كه كاربران به مدت 
طوالني از گوشي هاي آيفون مبتني بر سيستم عامل اي او 
اس اس��تفاده كرده باشند، در صورتي كه بخواهند گوشي 
خود را تعويض كرده و يك دستگاه جديد تهيه و خريداري 
كنند، باز هم تمايل دارند كه گوش��ي جديدش��ان نيز از 
سيستم عامل اي او اس بهره بگيرد.كارشناسان همچنين 
صحت عكس اين ماجرا را نيز تأيي��د كرده و گفته اند اين 
براي كاربران گوشي هاي هوشمند مبتني بر سيستم عامل 
اندرويد نيز صادق است و آنها بعد از چندسال استفاده از يك 
گوشي اندرويدي، سعي دارند باز هم يك دستگاه اندرويدي 
خريداري و استفاده كنند.اين كارشناسان از پژوهش هاي 
انجام ش��ده نتيجه گيري كردند كه كاربران گوشي هاي 
هوشمند بعد از يك مدت تقريبًا طوالني تمايل دارند كه 
در بهره گيري از سيستم عامل هاي موبايل وفادار بمانند و 
همچنان از همان سيستم عاملي كه همواره استفاده كرده 
و با آن راحت بوده اند، اكتفا كنند.به گفته آنها، اين امر نشان 
مي دهد كه كاربران گوشي هاي هوشمند نيز بعد از مدتي به 
سيستم عامل گوشي خود خيانت نكرده و سعي دارند همواره 
تمامي كار و فعاليت هاي موردنياز خود را از طريق همان يك 

سيستم عامل انجام دهند.

فيس بوك و گوگل به توسعه 
هوش مصنوعي مي پردازند

يك ربات راهنماي تور كاخ 
»بلنهايم«  شد

فروش 190ميليون گجت 
هوشمند تا سال 2020

توئيتر و فيس بوك حساب كاربران 
ايراني و روسي را مسدود كردند

وفاداري كاربران به سيستم  
عامل گوشي خود

رويداد

انگجت| به نظر مي رسد كه اپل نيز قصد دارد به توسعه 
سرويس اس��تريم آنالين بازي هاي رايانه اي بپردازد و 
بدين ترتي��ب ورود خود به صنعت بازي و گيمينگ را 

رسمًا اعالم كند.
با توجه به ركود بازارهاي جهاني موبايل در سال هاي 
اخي��ر، پيش بيني كاهش نرخ رش��د اقتصاد جهاني و 
همچنين تش��ديد بحران هاي اقتصادي و تنش هاي 
سياسي و تجاري در كش��ورهاي مختلف، بسياري از 
غول هاي تكنولوژي و شركت هاي فعال در حوزه توليد 
محصوالت فناوري محور تصميم گرفته اند كه به توليد 
و توسعه سرويس و فناوري هاي نوين ديگري بپردازند 
تا بدين ترتيب بتوانند به جبران ضرر و زيان هاي ناشي 
از كاهش ميزان فروش گوشي هاي هوشمند و در عوض، 
افزايش سودآوري و درآمدزايي ناشي از تمركز روي ساير 

حوزه هاي جديد بپردازند.
حاال ش��ركت اپل نيز ب��ه عن��وان يك��ي از بزرگترين 
توليدكنندگان موبايل و محصوالت فناوري در جهان در 
همين راستا تصميم گرفته است كه وارد صنعت بازي هاي 

رايانه اي و گيمينگ شود چراكه به تازگي گزارش هاي 
جديدي به نقل از منابع آگاه از تصميمات و اقدامات اپل 
منتشر شده است كه نشان مي دهد اين غول تكنولوژي 
در نظر دارد يك سرويس استريم آنالين و اشتراك بازي 
را براي كاربران و عالقه مندان به گيمينگ توسعه داده و 
ايجاد كند تا بدين ترتيب با رقباي قدرتمند و ديرينه اي 
كه در سال هاست در حوزه پلتفرم و سرويس هاي استريم 
و اشتراك بازي هاي رايانه اي فعاليت مي كنند و از جمله 
مهم ترين و بزرگترين آنها مي توان به سوني، مايكروسافت 

و نينتندو اشاره كرد، به رقابت تنگاتنگي بپردازد.

يورواس��تات -كارشناس��ان فعال در ح��وزه امنيت 
سايبري به تازگي با انتشار گزارشي به كاربران توصيه 
كرده ان��د كه با رعاي��ت نكات امنيتي ق��ادر خواهند 
ب��ود از نفوذ هكرها به اطالعات ش��خصي موجود در 
گوشي هاي هوشمند خود جلوگيري به عمل بياورند.

با توجه به اهمي��ت روزافزون حفاظ��ت از اطالعات 
شخصي و امنيت سايبري دستگاه هاي الكترونيكي و 
گوشي هاي هوشمند، امنيت اطالعات آنها تبديل به 
يكي از بزرگترين دغدغه هاي بسياري از كاربران در 

فضاي مجازي شده است.
۲۸ درصد از كاربراني كه در اين نظرسنجي ها شركت 
كرده اند، به هنگام دانلود اپليكيش��ن هاي مورد نياز 
براي گوشي هوشمند خود، درخواست برنامه مربوطه 
براي دسترسي به اطالعات شخصي و موقعيت مكاني 
خ��ود را رد نمي كنند. ام��ري كه از نظر بس��ياري از 
كارشناسان فعال در حوزه امنيت سايبري بسيار نگران 
كننده به شمار مي رود و حريم خصوصي و اطالعات 
ش��خصي كاربران گوشي هاي هوش��مند را به شدت 

زير سوال برده و به چالش خواهد كشاند.
بسياري از كاربران كه اين روزها همه كار و فعاليت هاي 
خود را از طريق گوشي هوشمند خود انجام مي دهند 
و تمام��ي پرداخت ه��اي بانك��ي خود را ب��ه صورت 
آنالين و اينترنتي صورت مي دهند، امنيت سايبري 
گوشي هايشان از اهميت بس��يار بيشتري برخوردار 

است.
بنابراين كارشناسان فعال در حوزه فناوري و امنيت 
س��ايبري خطاب به كاربران گوش��ي هاي هوشمند 
توصيه كرده اند كه با رعايت نكات و موارد مختلفي قادر 

خواهند بود كه امنيت اطالعات ش��خصي موجود در 
گوشي هاي هوش��مند خود را به ميزان قابل توجهي 

افزايش دهند.
برايان هونن، مديرعامل شركت مشاور بي اچ و مشاور 
سابق شركت يوروپول فعال در زمينه امنيت سايبري 
به تازگي خاطرنش��ان كرده است كه با رعايت موارد 
زير، كاربران ق��ادر خواهند بود تا جايي كه مي توانند 
از حريم ش��خصي و اطالعات خ��ود محافظت كنند 
و از نف��وذ هكرها و مجرمان س��ايبري ب��ه اطالعات 
آنها جلوگيري به عمل بياورن��د، تعويض رمز عبور، 
به روزرساني مس��تمر و مداوم سيستم عامل گوشي، 
فعال س��ازي رمزگذاري ه��اي پيش��رفته، . نصب و 
استفاده از آنتي ويروس، عدم نصب اپليكيشن هاي غير 
معتبر و ناشناس، عدم نصب اپليكيشن از فروشگاه هاي 
اينترنتي غير رسمي، مطالعه دقيق ضوابط استفاده از 
اپليكيشن هاي موردنظر قبل از نصب از جمله مواردي 
اس��ت كه در صورت رعايت كاربران مي تواند امنيت 

گوشي را افزايش دهد .

ورود اپل به صنعت بازي هاي رايانه اي راهكارهايي براي افزايش امنيت گوشي هاي هوشمند

دريچه كاربر

اپل اپليكيشن دردساز 
فيس بوك را حذف كرد

مشبل| پس از انتشار اخبار درباره يك اپليكيشن 
تحقيقاتي فيس بوك كه در ازاي پرداخت پول به افراد، 
اطالعات آنان را جمع آوري مي كند، اپل اپليكيشن 
مذكور را حذف كرده است.اپل گواهينامه اي كه اجازه 
مي داد فيس بوك اپليكيش��ن تحقيقاتي خود را از 
 Enterprise Certificate Programطريق
توزيع كند، لغو كرده اس��ت.روز گذش��ته فاش شد 
اين اپليكيش��ن تحقيقاتي در ازاي پرداخت مبلغي 
اطالعات كاربران را جمع آوري كرده است. به هرحال 
با اين اقدام اپل، اپليكيشن فيس بوك به طور كامل 
 iOS ممنوع مي شود. فيس بوك اعالم كرده بود نسخه
اين اپليكيشن را از برنامه خود حذف مي كند اما به نظر 
مي رسد اپل زودتر از فيس بوك اقدام به حذف كرده 
است. همچنين به نوشته وب سايت »ورج« ممنوعيت 
 اپل ش��امل تمام اپليكيش��ن هاي منتش��ر نشده
 )نسخه بتا( iOS اينستاگرام و واتس اپ نيز مي شود.

كشف كهكشان كوتوله
۱۳ ميليارد ساله در فضا 

اسپيس| محققان با استفاده از تلسكوپ هابل يك 
كهكشان كوتوله در همس��ايگي راه شيري كشف 
كرده اند كه قدمت آن 1۳ ميليارد سال تخمين زده 

مي شود و دانشمندان آن را فسيل زنده لقب داده اند.
تلس��كوپ فضايي هابل يك كهكش��ان كوتوله در 
همسايگي كهكشان راه شيري رصد كرده اند كه ۳۰ 
ميليون سال نوري با راه شيري فاصله دارد. گروهي از 
محققان بين المللي با استفاده از دوربين پيشرفته هابل 
 NGC۶۷۵۲ براي تحقيقات مشغول مطالعه خوشه
بودند كه بخشي از كهكشان راه شيري است، كهكشان 
جديد به نام Bedin1 است.اين يك كهكشان كوتوله 
كروي اس��ت كه عرض آن در بيش��ترين قسمت ۳ 
هزار سال نوري اس��ت . عرض اين كهكشان تقريبا 
حدود 1.۳۰ قطر راه ش��يري و همچنين هزاران بار 
كم نورتر از آن است.اعضاي تيم هابل در بيانيه اي در 
اين باره نوشته اند: با توجه به ويژگي هاي ستارگان اين 
كهكشان دانش��مندان تخمين زدند عمر آن حدود 
1۳ ميليارد سال باشد، يا به عبارت ديگر قدمت اين 
كهكش��ان تقريبا هم اندازه جهان هستي است. اين 
كهكشان به دليل ايزوله بودن با كهكشان هاي ديگر 
چندان كنش و واكنشي ندارد. همچنين با توجه به 
سن Bedin1 مي توان آن را يك فسيل زنده مربوط 

به سال هاي اوليه تشكيل هستي به حساب آورد.

سيستم راداري كه پهپادهاي 
ناشناخته را رصد مي كند

ديلي ميل| يك استارت آپ قصد دارد در مسابقه 
ليگ فوتبال آمريكايي با استفاده از سيستم راداري 
جديد پهپادهاي ناشناخته را رصد كند و به مقامات 
اطالع دهد.يك استارت آپ كه با سرمايه گذاري 
بيل گيتس تاس��يس ش��ده، قصد دارد با كسب 
اجازه نامه ها، سيس��تم رديابي پهپاد با رادار را در 
مس��ابقه قهرماني ليگ فوتب��ال امريكايي به كار 
گيرد. اين مسابقه روز يكش��نبه برگزار مي شود.

به هرحال اين شركت درخواس��ت نامه هايي به 
»كميس��يون مخابرات ف��درال« )FCC( را ارايه 
كرده تا فناوري مذكور را طي اين رويداد ورزشي 
آزمايش كند.سيستم مذكور مي تواند پهپادها را 
از فاصله ۰.۶ مايلي رديابي و از راه دور آنها را از كار 
بيندازد. اين شركت اميدوار است ۲ رادار آزمايشي 
خود را در استاديوم آزمايش كند.سيستم مذكور 
براي هم��كاري با FBI به كار گرفته مي ش��ود تا 
وجود هرگونه پهپاد شناسايي نشده را به مقامات 
هشدار دهد.در مسابقه فوتبال كه در روز يكشنبه 
برگزار مي ش��ود، ميليون ها طرف��دار اين ورزش 
در ورزشگاهي در آتالنتا گردهم جمع مي شوند. 
كميسيون مخابرات فدرال ممنوعيت هاي سختي 
درباره وجود پهپادها در اطراف استاديوم وضع كرده 
زيرا اين گجت ها خطر امنيتي محسوب مي شوند.

رباتي كه فكر مي كند
تلگراف| محققان رباتي س��اخته اند كه مي تواند 
فكر كند و بدون برنامه ريزي از پيش تعيين ش��ده و 
با تمرين فعاليت هايي انجام دهد.مهندسان دانشگاه 
كلمبيا ادعا مي كنند يك بازوي مكانيكي ساخته اند كه 
بدون برنامه ريزي وهيچ گونه دستوري به طور خودكار 
فعاليت هايي را انجام داده است.به گفته محققان اين 
نخستين باري است كه يك ربات با قابليت »تصور 
كردن خود« ساخته شده است و با كمك اين قابليت 
مي تواند هدف خ��ود را دريابد و راهي براي انجام آن 
بيابد.تا به امروز محققان نتوانسته بودند ماشين هايي 
بسازند كه مانند انسان هوش خود را توسعه دهند.به 
هرحال اين بازوي رباتيك هيچ گونه برنامه اي درباره 
فيزيك، هندس��ه يا موتور ديناميك نداشت.ربات 
مذكور حدود ۳۵ ساعت در اطراف حركت كرد. البته 
در اين زمان يك سيستم يادگيري ماشيني داخل آن 
نيز مشغول فعاليت بود.در نهايت ربات توانست ابعاد 
و قابليت هاي خود را درك كند. پس از آن توانست با 
موفقيت اشيا را از جاي خود بردارد و در مكان ديگري 
قرار دهد.»هاد ليپسون« مدير آزمايشگاه» كريتيو 
ماشين « در دانشگاه نيويورك مي گويد: رفتار ربات 
ش��بيه نوزاد تازه متولد ش��ده در گهواره خود است. 
هرچندقدرت اين نوع ربات ها هنوز هم در مقايس��ه 
با انسان اندك و خام است، اما ما معتقديم اين توانايي 
مسير را براي توليد ماش��ين هايي خودآگاه فراهم 
مي كند.از اين ربات ب��راي انجام فعاليت هاي ديگر 
مانند نوش��تن يك متن با استفاده از ماركر استفاده 
شد.دراين ميان دانشمندان قابليت ربات را براي رصد 
هرگونه خسارت به خود آزمايش كردند. آنها به وسيله 
پرينتر ۳ بعدي يك بخش با ظاهر معيوب چاپ كردند 
تا خسارت را شبيه سازي كنند و ربات توانست اين 

تغيير را رصد كند.
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وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي: 

دولت برای حل مشکالت اقتصادی می کوشد

 برگزاري دوره آموزشي شخصيت شناسي 
مدل MBTI در اتاق تعاون ایران

دبير کل اتاق اصناف:
هيچ کمبودی در تامين کاالهای اساسی وجود ندارد

در ش��رايطي كه اي��ن روزها مش��كالت برآمده از 
گراني ه��ا مردم را با مش��كالت بس��ياري روبه رو 
س��اخت، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره  
به برخی مش��کالت اقتصادی در کشور مي گويد: 
تالش دولت و خدمتگزاران نظام بر حل مش��کالت 

اقتصادی است.
محمد ش��ريعتمداری، ديروز در س��خنرانی پيش از 
خطبه های نماز جمعه شيراز افزود: دولت و ساير قوا 
با همکاری هم تاکنون گام های خوبی در زمينه حل 
مش��کالت اقتصادی برداش��ته اند و تشکيل شورای 

هماهنگی سران قوا از جمله اين اقدامات است.
وی با گراميداشت چهل سالگی انقالب و سالروز ورود 
تاريخی امام راحل به ميهن اسالمی اضافه کرد: اکنون 
نيز با وحدت و گرد آم��دن مردم حول يک محور و با 
حرکت خردمندانه دولت و دلسوزان نظام اسالمی بر 

مشکالت اقتصادی فائق خواهيم آمد.
وزي��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی اضاف��ه کرد:در 
س��ال های انقالب همه ملت در کنار امام)ره( بودند و 
الگوی جمهوری اسالمی ايران تنها الگويی است که 
برگرفته از دين مبين اس��الم باعث موفقيت جامعه 
دينی در عرصه سياس��ی و اقتصادی می شود و ما به 

آن مفتخر هستيم.
شريعتمداری گفت: راه امام)ره( به لطف خداوند امروز 
توس��ط مقام معظم رهبری در حال پيمودن است و 
هيچ زمانی نيست که سخنان امام را از رهبری نشنويم.

اين الگو پذيری و اين ايس��تادگی م��ردم در نهايت 
بشارت پيروزی را به همراه خواهد داشت.

وی نظ��ام مردم س��االری ايران را نظام��ی باهويتی 
بی نظير دانس��ت و گفت: يکی از افتخارات ما همين 
ويژگی مردم ساالری انقالب است با تاکيد بر حضور 
مردم و پش��تيبانی مردم می ت��وان به موفقيت های 

چشمگير در عرصه سياسی و اقتصادی دست يافت ، 
پشتيبانی مردم از انقالب توانست اين انقالب را از برهه 
های سخت تر عبور دهد و اکنون نيز همين پشتيبانی 

و همراهی مردم در جريان است.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی گفت:نظام ما يک 
نظام نوآور است ، نظام اسالمی روز به روز در چارچوب 
مردم ساالری دينی به پيش��رفت های خوبی دست 
می يابد.دستاوردهای چهل سالگی انقالب بر کسی 
پوشيده نيست و بر جهانيان نيز ثابت شده است ، ملت 
ايران هيچگاه ظلم و ستم هايی که دردوران حکومت 
ظالمانه شاهنش��اهی ب��ه آن ها می ش��د را فراموش 
نمی کنند و اکن��ون باافتخار هرچه تم��ام ازانقالب 

اسالمی حمايت می کنند.
شريعتمداری گفت: هيچگاه فراموش نمی کنيم که 
رژيم شاه در برابر قدرت ملت دوام نياورد ، نظام مردم 
س��االر ما افتخار می کند متکی به مردم است و برای 
مردم آغاز شده است ، فش��ار اقتصادی استکبار هم 
امروز بر دوش مردم اس��ت و ما آن را انکار نمی کنيم 
، فش��ارهايی ک��ه مردم تحم��ل می کنن��د کامال از 
سوی استکبار برنامه ريزی ش��ده است ، ولی تالش 
دولتمردان در کنار مجلس و ق��وه قضاييه برای رفع 

اين مشکالت است.
وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت:بايد برای رفع 
مشکالت بيکاری و همچنين افزايش اشتغال و توليد 
در کش��ور تالش بيشتری داشته باشيم. بيشتر فشار 
امروز بر مردمی است که با حقوق ثابت تامين معيشت 
می کنند ، در برنامه ريزی های رفاهی دولت همه اين 
موارد مورد توجه است که مشکالت اقتصادی کشور 

کاهش يابد.
در نخس��تين روز ده��ه مب��ارک فج��ر، محم��د 
ش��ريعتمداری وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد 

شيراز شد و در فرودگاه شهيد دستغيب مورد استقبال 
استاندار فارس و ديگر مسئوالن محلی قرار گرفت.

ديدارهای مردمی به ويژه دي��دار با جامعه کارگری، 
کارفرماي��ی، کارآفرين��ان و تعاونگ��ران و همچنين 
افتتاح چندين طرح اشتغالزايی از جمله برنامه های 
وزير تعاون در سفر 2 روزه خود به استان فارس است.

همچنين، تعاونی مس��کن 512 واحدی فرهنگيان 
فارس در ش��يراز، تعاونی مس��کن 48 واحدی نظام 
مهندسی فارس در شيراز و 687طرح اشتغالزا به مبلغ 
40 ميليارد تومان در استان با حضور شريعتمداری به 

بهره برداری خواهد رسيد.
افتتاح درمانگاه تخصصی تامين اجتماعی شهرستان 

داراب، شرکت در مراسم نواختن زنگ انقالب، حضور 
در جلسه شورای هماهنگی دستگاه های زير مجموعه 
و موسسه های اقتصادی وابسته به وزارت تعاون ، کار و 
رفاه اجتماعی و افتتاح کارخانه چينی بهداشتی آفرين 
شهرستان آباده از ديگر برنامه های وزير تعاون در سفر 

به استان فارس است.

دوره آموزش��ي شخصيت شناس��ي مدل MBTI با 
حضور عالقه مندان در اتاق تعاون ايران برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، دوره 
شخصيت شناس��ي مدل MBTI با هدف آش��نايي 
ب��ا م��دل MBTI، اِِلمان ه��اي ش��خصيت در مدل 
MBTI همچنين انواع تيپ هاي شخصيتي با حضور 

عالقه مندان در اتاق تعاون ايران برگزار شد.
چگونه شخصيت خود را بشناسيم

 Myers-Briggs Type مخفف عبارت  MBTI
Indicator اس��ت و يك مدل شخصيت شناس��ي 

است كه به شما كمك مي كند تيپ شخصيتي تان را 
بشناسيد و متناسب با خصوصيات ذاتي خودتان مسير 
 MBTI .زندگي تان را به سمت موفقيت طراحي كنيد
به افراد كمك مي كند مس��ير شغلي مناسب خود را 
طراحي كنند، روابط موثر و هدفمندي با ديگران برقرار 
كنند و اهداف خود را به گونه اي شناس��ايي كنند كه 
متناسب با نيازها و استعدادهاي شخصي آنان باشد. 

چگونه شخصيت خود را بشناسيم
الزم به اشاره است كه آريا قهرماني مدرس اين دوره 

در اتاق تعاون ايران بود. 

دبير کل اتاق اصناف ايران گفت: در رابطه با کاالهای 
اساس��ی، اين اطمينان را به مردم می دهيم که هيچ 
کمبودی در اين زمينه وجود ندارد و دولت نيز در اين 

زمينه اهتمام ويژه دارد.
به گزارش صدا و سيما، علی عوض پور در برنامه »بدون 
خط خوردگی« راديو گفت و گو با موضوع نابسامانی 
قيمت کاالهای اساس��ی با بيان اينکه تامين و توزيع 
کاال فرايند مشخص و هويت داری است، گفت: تالش 
شده در تامين برخی از کاالها به عنوان کاالی اساسی 
که بايد توسط دولت تامين ش��وند، اهتمام ويژه ای 
صورت بگيرد و با تخصيص ارز برای اين کاالها، تغيير 

قيمتی به وجود نيايد.
وی با بيان اينکه تامين ارز برای کاالها مديريت شد، 
اظهار داشت: البته با وجود مديريت دولت، به هر حال 
ش��اهد افزايش قيمت ارز بوديم که در پی آن قيمت 
کاالها افزايش پيدا کرد. بازار يک فرايند علمی است و 
بايد هم در رابطه با تامين کاال و هم در رابطه با توزيع 

آن، اقدام مربوطه را انجام دهيم.
دبير کل اتاق اصناف ايران تاکيد کرد: يکی از اقدامات 
مهمی که بايد انجام شود، نظارت در بازار است که اتاق 
اصناف، سياس��ت هايی را در رابطه با تشديد نظارت 
با استفاده از ظرفيت های اتحاديه های صنفی و اتاق 

های اصناف اتخاذ کرده و بازرسی ها انجام می شود.
وی تصريح کرد: البته بايد بين گرانی و گران فروشی، 
تفکيک قائل ش��ويم زيرا به هر ح��ال قيمت کاالها 
افزاي��ش پيدا ک��رده اس��ت و واحده��ای توليدی و 

عرضه کننده کاال، قيمت هايشان را افزايش داده اند 
و واحدهای خرده فروش��ی، آخري��ن زنجيره عرضه 

هستند.
عوض پور با تاکيد بر اينکه بايد کاالهای پر مصرف و 
اساسی را از س��اير کاالها جدا کرد، افزود: در رابطه با 
کاالهای اساسی اين اطمينان را به مردم می دهيم که 
هيچ گونه کمبودی در اين زمينه وجود ندارد و دولت 
نيز تم��ام اهتمام خودش را ب��رای تامين اين کاالها 

گذاشته است.
وی با بيان اينکه دولت 24 قلم کاال را در اولويت خود 

قرار داده اس��ت، عنوان کرد: دول��ت برای تامين اين 
کاال خارج از بروکراس��ی اداری عمل می کند و حتی 
در خصوص واردات گمرک نيز اولويت برای اين کاالها 

قائل شده است.
دبير کل اتاق اصناف ايران به افزايش قيمت گوشت 
اش��اره کرد و بيان داش��ت: اين افزايش قيمت باعث 
گاليه اتاق اصناف نيز ش��ده اس��ت و با همکاران در 
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی قيمت گوشت، 
جلسات زيادی داشته ايم تا بتوانيم قيمت گوشت را 

مديريت کنيم.

افزایش ۴ درصدی توليد 
انرژی در نيروگاه نکا

مازن�دران| مديرعام��ل 
نيروگاه شهيد سليمی نکا 
از افزايش چه��ار درصدی 
توليد انرژی در نيروگاه نکا 
خبر داد. محس��ن نعمتی، 
در نشست خبری با اصحاب 
رس��انه و خبرنگاران افزود: 
نيروگاه نکا براس��اس برنامه ريزی انجام شده آنچه در 
تعهد و توان بود؛انجام داده است ودر 10 ماهه سال ۹7 در 
نيروگاه نکا ۹ ميليارد و 800 کيلووات ساعت انرژی توليد 
شده است که شاهد توليد مناسب براساس برنامه ريزی 
بوديم. مديرعامل نيروگاه شهيد سليمی نکا همچنين با 
اشاره به سوخت مازوت در نيروگاه بيان داشت: سهم گاز 
و مازوت بخش بخار نيروگاه نکا در سال جاری متفاوت 
است وسهم گاز 77 درصد و 2۳ درصد سهم مازوت برای 
توليد انرژی است. او گفت: تالش برای استفاده از سوخت 
گاز به عنوان س��وخت پاک و سالم از دغدغه های مهم 
ماست و معتقديم که در کنار تالش برای توليد برق مردم 
کشور، رعايت مسائل زيست محيطی بايد رعايت  شود. 
نعمتی اضافه کرد: استفاده از سوخت مازوت به عنوان 
سوخت جايگزين نيروگاه نکا س��ال ها است که انجام 
می شود و به دليل افت فشار گاز در فصل سرما و متصل 
نبودن به سيستم پرفشار گاز موجب شده است که اين 
س��وخت وجود داشته باشد که امسال سهم استفاده از 
گاز افزايش داشته اس��ت. او يادآور شد: براساس همان 
اعتقادی که بر رعايت مسائل زيست محيطی وجود دارد 
و در کنار کاهش مخاطرات برای تجهيزات نيروگاهی در 
سال جاری تاکنون 10 درصد سهم گاز نيروگاه در مقايسه 

با مدت مشابه سال قبل، افزايش داشته است.

 هزینه کاالهای صادراتی
۱۲۰ درصد افزایش یافته است
كرمان|نايب رئيس اتاق 
ايران گفت: هزينه کاالهای 
صادراتی به صورت نقطه به 
نقطه از آبان س��ال گذشته 
تا امس��ال 120به گزارش 
مهر، پدرام سلطانی در آيين 
بزرگداش��ت روز صادرات 
و تجلي��ل از صادرکنندگان برتر اس��تان کرمان گفت: 
عليرغم اينکه بيش از 200 س��ال از انقالب صنعتی در 
دنيا می گذرد، تفکر توسعه اقتصاد معيشتی به سمت 
اقتصاد بر توليد تغيير کرده است؛ اين در حاليست که ما 
همچنان در اقتصاد معيشتی باقی مانده ايم. وی با اشاره 
به کمبود آب در استان کرمان و دو سوم کشور گفت: بعد 
از 100 سال از استخراج و توليد نفت به جايی رسيده ايم 
که می دانيم اقتصاد نفتی، اقتصادی زيانده بوده و ميزان  
بدهی از دارايی تجاوز کرده است چرا که فکر می کرديم به 
دليل دارا بودن منابع نفتی می توانيم نفت و گاز و انرژی را  
ارزان توزيع کنيم. سلطانی با بيان اينکه با توسعه صادرات 
کمتر متحمل ضربه می شديم، بيان کرد: صادرات نقطه 
قانونی استراتژی است. او در ادامه با اشاره به اهميت رشد 
آماره��اي صادراتي و بهبود ش��اخص هاي صادرات در 
استان هاي مختلف  افزود: براساس آمار هزينه کاالهای 
صادراتی به صورت نقطه به نقطه از آبان سال گذشته تا 
امس��ال 120 درصد افزايش يافته، هزينه حمل و نقل 
حداقل سه برابر ش��ده و هزينه نقل و انتقاالت پول نيز 
افزايش يافته است. سلطانی افزود: روزی اين کشور می 
تواند سربلند باشد و در ميان کشورهای ديگر خود را نشان 
دهد و اين پله ها را در رشد اقتصادی مجدد احيا کرده و 

به باال صعود کند.

بهره مندی 5 هزار خانوار 
روستایی از نعمت گاز طبيعی

مازن�دران| مديرعام��ل 
ش��رکت گاز مازن��دران 
از به��ره ب��رداری 22 پروژه 
گازرسانی با اعتباری بالغ بر 
8۳6 ميليارد ريال در دهه 
فجر امسال خبر داد و گفت: 
قبل از انق��الب، هيچ گونه 
خدمات گازرس��انی در مازندران وجود نداشت و تمام 
خدمات به برکت انقالب ش��کوهمند اس��المی بوده 
است. جعفر احمدپور با بيان اينکه در چهلمين سالگرد 
پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی، 22 پروژه در قالب 
گازرس��انی به 10۳ روس��تای مازندران مجموعًا ۹68 
کيلومتر شبکه گذاری انجام شده است، اظهار کرد: در اين 
روستاها، يک هزار و 55۳ علمک روی شبکه گازدار نصب 
می شود. وی ادامه داد: با گازدار شدن اين روستاها و انجام 
فرايند اشتراک پذيری، 5 هزار و 604 خانوار روستايی 
از نعمت گاز طبيعی بهره مند خواهند شد. مديرعامل 
شرکت گاز مازندران، خاطرنشان کرد: در ايام دهه فجر 
امسال، 4 روستا در بخش های مرکزی شهرستان رامسر، 
5 روستا در بخش بندپی شرقی شهرستان بابل، 2 روستا 
در بخش الريجان شهرستان آمل، ۳ روستا در شهرستان 
نور، 5 روستا در بخش مرزن آباد شهرستان چالوس، ۳2 
روستا در بخش هزارجريب شهرستان نکاء، يک روستا 
در بخش مرکزی شهرستان س��وادکوه، 11 روستا در 
بخش خرم آباد شهرستان تنکابن و 40 روستا در بخش 
دودانگه و چهاردانگه شهرستان ساری به بهره برداری 
خواهد رس��يد. احمدپور  بيان کرد: با گازرسانی به اين 
روستاها، بيش از 25 هزار خانوار روستايی استان، از نعمت 

گاز طبيعی بهره مند خواهند شد.

باند دوم بزرگراه اروميه به مرز 
ترکيه به بهره برداری می رسد
 | ب�ي ن غر يجا با ر ذ آ
مديرکل راه و شهرس��ازی 
آذربايجان غرب��ی گف��ت: 
همزمان با چهل س��الگی 
انقالب اسالمی از دو قطعه 
باند دوم بزرگ��راه اروميه-

نازلو-سرو که مرکز استان 
را به مرز ترکيه متصل می کند به بهره برداری می رسد. 
ابراهيم مبارک قدم در گفت وگو با تس��نيم با تش��ريح 
پروژه های راه و شهرس��ازی آذربايجان غربی در چهل 
سالگی انقالب اسالمی اظهار داشت: امسال در ايام دهه 
مبارکه فجر پروژه های متعددی در اقصی نقاط استان 
به بهره برداری می رسند که افتتاح ٢5 کيلومتر پروژه 
بزرگراهی، 4 کيلومتر راه روستايی و طرح های بازآفرينی 
شهری و مسکن به مساحت سه هزار و ٩٩٨ کيلومتر از 
آن جمله است. وی تصريح کرد: برای به افتتاح رساندن 
پروژه های ياد شده در مجموع 6. ٩ ميليارد ريال هزينه 
شده اس��ت. مديرکل راه و شهرسازی آذربايجان غربی 
گفت: برای پروژه های بزرگراهی 5 4 ميليارد ريال هزينه 
شده و برای پروژه های راه روستايی به طول 4 کيلومتر 
نيز ٧4 ميليارد و 500ميليون ريال اعتبار تخصيص پيدا 
شده است. مبارک قدم افزود: برای به سر انجام رساندن 
طرح های بازآفرينی شهری و مسکن که سه هزار و ٩٩٨ 
مترمربع مساحت دارند نيز افزون بر ٢٨ميليارد و 5٢5 
ميليون ريال هزينه شده است. مبارک قدم گفت: در ايام 
دهه مبارکه فجر تعدادی طرح و پروژه نيز آغاز می شود 
که 472 ميليارد ريال اعتبار صرفشان می شود. وی افزود: 
آغاز کارهای اجرايی 27 کيلومتر راه اصلی، ۹ کيلومتر راه 

روستايی و... است.

اجرای طرح الکترونيکی شدن 
خدمات بيمه ای سالمت

م��ل  اصفهان|مديرعا
سازمان بيمه سالمت ايران 
گفت: به دنبال الکترونيکی 
شدن خدمات بيمه ای اين 
سازمان طرحی آزمايشی در 
۳5 بيمارستان اصفهان اجرا 
شده که قرار است بخش دوم 
آن در کاشان به اجرا در آيد. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان ، طاهر موهبتی در حاشيه سفر سرپرست وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جمع خبرنگاران 
کاش��ان افزود:اقدام های بسيار مثبت و ارزشمندی در 
زمينه رسيدگی به اسناد الکترونيکی و داده ها در اصفهان 
صورت گرفته و احتمال می رود که 2 بيمارستان در سه 
ماهه نخست سال آتی زير پوشش قرار بگيرد. وی با تاکيد 
بر اينکه سازمان بيمه سالمت به دنبال الکترونيکی شدن 
خدمات بيمه ای اس��ت گفت:اميد می رود که تا پايان 
امس��ال زمينه ای فراهم ش��ود تا از ابتدای سال ۹8 در 
هر استان به فراخور پيشرفت اين طرح آزمايشی، يک 
شهرستان زير پوشش خدمات الکترونيکی از جمله در 
زمينه نسخه نويسی قرار بگيرد.  به گفته وی، ۳0 درصد 
کار در بحث الکترونيکی شدن، فناوری اطالعات است و 
بخش زيادی از آن به تغيير رويکرد و رفتار باز می گردد. 
مديرعامل س��ازمان بيمه سالمت ايران تاکيد کرد: هر 
چه بتوانيم زيرس��اخت های فناوری اطالعات و دولت 
الکترونيک را در بخش س��المت پيش ببريم، افزون بر 
مديريت درست منابع به طور قطع در رفتار هايی مانند 
مصرف دارو به نتيجه های خوبی خواهيم رسيد. به گفته 
موهبتی در مرحله نخست  بررسی نسخه ها به صورت 

الکترونيکی صورت می گيرد.
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 شكوفايي در مديريت
آب و انرژي خراسان رضوي

وزير نيرو گفت: حضور عليرضا رزم حس��يني در 
جايگاه استانداري خراسان رضوي آغاز شكوفايي 
در مديريت آب و انرژي اين خطه خواهد بود.  رضا 
اردكانيان در مراس��م توديع و معارفه مديرعامل 
ش��ركت آب و فاضالب خراس��ان رضوي افزود: 
رزم حسيني از شايسته ترين همكاران در مديريت 
منابع آب و انرژي است. وي با بيان اينكه ديدگاه ها 
و برنامه هاي وي، در اس��تان كرمان بسيار موفق 
بوده و آثار بس��يار ارزش��مندي در اين منطقه از 
كشور در برداشته است، اظهاركرد: زماني كه وي 
استان كرمان را ترك كرد بسيار متاسف شديم اما 
حضور رزم حسيني در خراسان رضوي آغاز دوران 
ش��كوفايي در مديريت آب و انرژي اين اس��تان و 
مناطق هم اقليم اين منطقه خواهد بود. وي تصريح 
كرد: استاندار خراسان رضوي برنامه هاي تفصيلي 
خود را در حوزه مديريت آب و انرژي ارايه دهد و هر 
اختياري كه تفويض آن غيرقانوني نباشد در حوزه 

مديريت آب و انرژي به وي واگذار مي كنم.

 كاهش حجم سدهاي
 سيستان و بلوچستان

زاهدان|مديرعامل آب منطقه اي سيس��تان و 
بلوچستان گفت: حجم فعلي سدهاي سيستان و 
بلوچستان 48 درصد كاهش آبي دارند و بحران آب 
در اين استان به مرز هشدار رسيده و وضعيت خيلي 
بدي داريم. اتابك جعفري در پنجمين همايش 
علمي فرهنگي قضات سيستان و بلوچستان كه 
با حضور دادس��تان كل كش��ور در چابهار برگزار 
شد افزود: ساالنه 600 ميليون مترمكعب اضافه 
برداشت آب در استان داريم و 50 درصد چاه هاي 
غيرمجاز آب ه��ا را هدر مي دهند. جعفري گفت: 
بحران آب در سيستان و بلوچستان جدي است 
و كم��ك و همراهي همه قش��رها را مي طلبد. او 
اظهار كرد: چهار هزار و هفت روستاي استان فاقد 
شبكه آبرساني هستند و بحران آب در اين نقطه از 
ايران اسالمي در حد زلزله خاموش است. جعفري 
از قضات و دادس��تان هاي سيستان وبلوچستان 
خواست كه در زمينه پلمب چاه هاي غيرمجاز، امور 

آب را ياري كنند.

اورژانس هسته اي بوشهر سال 
آينده افتتاح مي شود

بوشهر|استاندار بوش��هر با اشاره به پيشرفت 
70 درص��دي س��اختمان اورژانس هس��ته اي 
بوشهر گفت: استان بوشهر براي ساخت اورژانس 
هسته اي تاكنون ۹ ميليارد تومان هزينه كرده 
است. به گزارش ايس��نا، عبدالكريم گراوند در 
جريان بازديد از روند اجراي ساختمان اورژانس 
هسته اي بوش��هر تصريح كرد: با توجه به اينكه 
اين پروژه با همكاري سازمان انرژي اتمي ايران 
در حال س��اخت اس��ت انتظار داريم س��ازمان 
ان��رژي اتمي همكاري بيش��تري براي تكميل 
اين پروژه داش��ته باش��د. وي اف��زود: عمليات 
اجرايي اين مركز درماني بر اس��اس تفاهم نامه 
سه جانبه وزارت بهداش��ت، استانداري بوشهر 
و س��ازمان انرژي اتمي ايران آغاز ش��ده است. 
استاندار بوشهر با بيان اينكه ساختمان اورژانس 
هسته اي بوشهر از پيشرفت مطلوبي برخوردار 
است، افزود: بر اس��اس ارزيابي هاي انجام شده 
ساختمان اورژانس هسته اي بوشهر داراي 65 تا 
70 درصد پيشرفت است و البته مصالح تكميل 

اين ساختمان تامين شده است.

برخورداري ۹۴ درصدي 
روستاهاي گلستان از گاز

گرگان|مديركل امور روس��تايي و شوراهاي 
استانداري گلستان گفت: قبل از انقالب اسالمي 
بهره مندي روستاهاي استان گلستان از نعمت 
گاز صفر ب��ود و اكن��ون ۹4 درص��د جمعيت 
روس��تاهاي گلس��تان از اين نعمت برخوردار 
هس��تند.  علي نصيبي ديروز در مراسم جشن 
چهلمين سالگرد پيروزي انقالب ويژه روستاهاي 
بخش مركزي گنبدكاووس اظهارداشت: حدود 
871 هزارو 546 نفر از جمعيت استان گلستان 
در روستاها زندگي مي كنند و به صورت ميانگين 
46.7 درصد جمعيت گلستان در روستاها ساكن 
هس��تند در صورتي اين ميانگين در كشور 26 
درصد است. وي افزود: ميانگين باالي 55 درصد 
جمعيت شهرس��تان گنبدكاووس در روستاها 
نش��ان دهنده نقش ويژه روس��تاها در توسعه 

شهرستان است.

بازديد از روند برگزاري 
آزمون ورود به حرفه مهندسان

ساري|اس��تاندار مازندران به همراه مديركل 
راه و شهرس��ازي مازن��دران از برگزاري آزمون 
ورود به حرفه مهندسان در شهر ساري بازديد 
كرد . احمد حس��ين زادگان استاندار مازندران 
در اين بازديد ضم��ن قدرداني از مجموعه راه و 
شهرسازي اس��تان به منظور برگزاري مطلوب 
آزمون مذكور عن��وان كرد: در اجراي آيين نامه 
اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، 
آزمون ورود به حرفه مهندس��ان، كاردان هاي 
فني ساختمان و معماران تجربي در تاريخ 11 
و 12 بهمن ماه امسال همزمان با سراسر كشور 
در مازندران برگزار مي ش��ود. حس��ين زادگان 
اضافه كرد: س��ابقه كار حرفه اي مورد نياز براي 
اين آزمون مطابق با م��اده 5 آيين نامه اجرايي 
قانون نظام مهندسي س��اختمان خواهد بود و 
نحوه محاسبه سنوات الزم ازتاريخ اخذ مدرك 
تحصيلي ليسانس تا پايان 12 بهمن ماه 1۳۹7 

است .

چهرههاياستاني
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گزارش »تعادل« از وضعيت وخيم تاالب ها به مناسبت روز جهاني حفاظت از آنها

عطشتمامنشدنيتاالبها

مهم ترين معضالت جوانان ۱۵ ساله و باالتر براي ازدواج 

ريحانه جاويدي|
س��يزدهم بهمن س��ال 1350، به همت رياس��ت وقت 
سازمان حفاظت محيط زيست ايران، كنوانسيون رامسر 
جهت حفظ تاالب ها با حضور 160 كشور دنيا منعقد شد. 
معاهده اي كه كش��ور هاي عضو را ملزم به تعيين و حفظ 
تاالب هاي با اهميت بين المللي مي كند اما حاال ايران كه 
خود ميزبان اين كنوانسيون بود بعد از گذشت 47 سال، 
در رده كشورهايي قرار دارد كه در خشك شدن تاالب ها 
و مديريت ناصحيح منابع آب پيشتاز است بطوريكه 80 
درصد تاالب هاي كشور خشك شده و در مناطق خشك و 
نيمه خشك شرايط بحراني دارند. عطش تاالب ها تا جايي 
عميق شده كه به گفته كارشناسان از مجموع 2800 تاالب 
كشور، 35 موردي كه در كنوانسيون رامسر به ثبت رسيده 
است هم اگرچه بايد مورد توجه ويژه قرار مي گرفت، اكنون 
شرايط خوبي نداشته و با تغيير شرايط اقليمي، مديريت 
ناصحيح و اختصاص ندادن حقابه محيط زيس��تي تا مرز 
بحران خش��كي پيش رفته و وسعت آنها به شدت كاهش 
يافته است. وخامت اوضاع زماني درك مي شود كه بدانيم 
براي كشوري مانند ايران كه بر كمربند خشكسالي دنيا قرار 
گرفته، تاالب ها به ويژه در اس��تان هاي خشك و كويري، 
منشأ حيات به شمار مي روند، ذخاير آبي كه اگر بميرند، 
زندگي هم در برخي قسمت هاي كشور نابود خواهد شد 
تا جايي كه نه تنها بيماري هاي مختلف پوستي و تنفسي 
گس��ترش پيدا مي كند، معيشت و اش��تغال مردم هم از 
بين رفته و روستاها يكي پس از ديگري خالي از سكونت 
مي شوند.چنين وضعيتي در حالي است كه تاكنون برنامه ها 
و قوانين بسياري براي حفاظت از تاالب ها تدوين شده اما 
آنچه حال تاالب ها را خوب مي كند تدوين برنامه و قانون 
نيس��ت بلكه اجراي آن بوده كه همواره يا به دليل كمبود 
بودجه يا به دليل اختالف نظرهاي بين سازماني به فراموشي 

سپرده شده و مرگ تاالب ها را رقم زده است.

  زخم توسعه ناپايدار بر منابع آب
كارشناسان خشك شدن تاالب ها را ناشي از عوامل مختلفي 
مي دانند. از تغييرات اقليم تا سياست هاي نادرست. محمد 
دالوري، فعال محيط زيست، اما توسعه ناپايدار را عاملي 
اصلي تحميل فشار بيش از حد بر تاالب ها دانسته و درباره 
اين موضوع ب��ه »تعادل« گفت: افزاي��ش جمعيت، رفاه 
اجتماعي و توسعه اقتصادي موجب بهره برداري بيش از حد 
از منابع آبي در سال هاي اخير شده به بيان ديگر مي توان 
گفت توسعه ناپايدار بيشترين بار را روي دوش منابع طبيعي 
انداخته است در حالي كه در ساير كشورهاي توسعه يافته 
و پيشرفته بار توسعه اقتصادي بر بخش هايي چون خدمات 
و فناوري گذاشته مي شود. بر اساس استانداردهاي جهاني 
براي توس��عه در بخش هاي گوناگون تنها مي توانيم 40 

درصد از منابع آب تجديدپذير استفاده كنيم در حالي كه 
رقم كنوني براي كشور ما اكنون بيش از اين ميزان است. 
به عبارت بهتر در حال حاضر بيش از آنچه داريم در حال 
استفاده ايم به همين دليل اصطالح ورشكستگي آب را به 

كار مي بريم.
او درباره پيامدهاي خشكي تاالب ها افزود: تاالب ها كه از بين 
روند انواع بيماري هاي پوستي و تنفسي به سراغ ساكنان 
بومي و حتي نقاط ديگر خواهد آمد. معيش��ت اقتصادي 
جوامع محلي به مخاطره افتاده و مردم ديگر منبعي براي 
كس��ب درآمد نخواهد داشت چرا كه تاالب ها اصلي ترين 
منابع درآمدزايي مردم محلي در مناطق به شمار مي روند.

خشكي تاالب ها خسارت هاي جبران ناپذير ديگري را به 
جامعه وارد مي س��ازد كه تنها داراي بعد زيست محيطي 
نيست. تاالب كه خشك شود، س��اكنان اطراف آن كوچ 
را پيشه مي كنند و به ش��هرهاي بزرگ و پرآب مهاجرت 
مي كنند، صنعت كش��اورزي و شيالت در اين مناطق به 
گوشه اي رفته و ديگر كشاورزي امكان پذير نخواهد بود. 
تاالب كه نباشد فرهنگ بومي منطقه همراه با ساكنان آن 
كوچ خواهد كرد و در دل فرهنگ هاي ديگر نابود مي شود، 
 ريزگردها از بس��تر خشك تاالب به هوا برخاسته و در ريه 

نه تنها س��اكنان محلي بلكه مناطق دوردست نشين جا 
خوش مي كنند. تاالب كه نباشد، زندگي نيست، حيات معنا 
ندارد و سرزمين خشك بر جاي مانده ديگر پذيراي هيچ 
انسان و گياه و حيواني نخواهد بود. بنابراين در سال هاي 
آينده بايد چند برابر بودجه اي كه مي توان با آن تاالب ها را 
احيا كرد صرف حل كردن بحران هاي اقتصادي و اجتماعي 

ناشي از خشك شدن آنها كنيم.

  حفاظت تنها به تدوين قانون خالصه شده
سخنان اين فعال محيط زيست در حالي است كه مسووالن 
سازمان حفاظت محيط زيست كشور هم نظري مشابه آن 
دارند اما نكته قابل توجه اين اس��ت كه با وجود آنكه حال 
و روز تاالب هاي كشور هر روز وخيم تر مي شود، مسووالن 
اين سازمان معتقدند قوانين موجود در زمينه حفاظت از 
تاالب ها بطور كامل اجرا ش��ده است. اوايل بهمن امسال، 
معاون محيط زيست طبيعي س��ازمان حفاظت محيط 
زيست در نشست خبري به مناسبت روز جهاني تاالب ها كه 
يك هفته زودتر برگزار شد، گفت: بر اساس برآوردها ارزش 
اكولوژيك تاالب ها 10 برابر جنگل ها است و 3 درصد سطح 
كره زمين را تاالب ها تشكيل مي دهند. زندگي 70 هزار نفر 

از مردم سيس��تان و به هامون وابسته است همچنين 12 
هزار نفر از طريق صيادي در تاالب هورالعظيم گذر زندگي 
مي كنند همچنين تاالب شادگان به 5000 نفر خدمات 
ارايه مي دهد. اگر تاالب ها خشك شوند به كانون هاي جديد 
گرد و غبار تبديل مي شوند، تاالب ها با مرطوب نگه داشتن 
خرد اقليم منطقه مي توانند به عنوان عامل محدود كننده 
ش��ن هاي روان عمل كنند همچنين تاالب ها در موضوع 
تغيير اقليم و مقابله با اثرات منفي اين پديده از جمله سيل و 
خشكسالي و نقش دارد. افزون بر اينها تاالب هاي ساحلي به 
عنوان يك مانع در مقابله با سونامي و توفان ها عمل مي كند.

او افزود: تاكنون برنامه مديريت زيست بومي 14 تاالب به 
تصويب رسيده است همچون برنامه زيست بومي 7 تاالب 
ديگر تدوين شده و در مرحله تصويب قرار دارد افزون بر اينها 
برنامه 6 تاالب در مرحله تدوين است. تأمين منابع آب مورد 
نياز براي احياي تاالب هاي تخريب شده نكته بسيار مهمي 
است، در همين راستا بر اس��اس قانون حفاظت و احياي 
تاالب ها كه سال گذشته به تصويب مجلس رسيد حق آبه 
مورد نياز 27 تاالب تعيين شده است همچنين حق آبه 20 
تاالب در دست مطالعه است و بايد حق آبه 14 تاالب ديگر 

را طي سال هاي آينده معين كنيم.

اظهارات ظهرابي در حالي اس��ت كه بر اساس ماده 1۹3 
برنامه پنجم توس��عه كشور، س��ازمان حفاظت محيط 
زيست موظف شده است كه نسبت به مديريت يكپارچه در 
دشت ها و اراضي اطراف تاالب ها به عنوان اكوسيستم هاي 
شكننده با مشاركت همه بهره برداران اقدام كند اما اقدام 
و مديريت تاكنون تنه��ا به تدوين قانون و برنامه خالصه 
شده است و نه انجام برنامه هاي عملياتي و اجرايي. مسعود 
باقرزاده كريمي، مديركل دفتر اكوسيس��تم هاي تاالبي 
سازمان محيط زيست معتقد است آنچه تكليف قانوني 
براي حفظ تاالب ها بوده تاكنون اجرا شده است. او درباره 
اين موضوع بيان كرد: مهم ترين عامل وضعيت نامساعد 
تاالب ها را مديريت نادرس��ت مصرف آب در حوزه هاي 
مختلف كشاورزي، صنعت و شرب است بنابراين مهم ترين 
چالش تاالب ها رقابت بر سر آب است و از آنجا كه معمواًل 
تاالب ها در انتهاي حوضه آبريز قرار دارند، در اين رقابت 
مغلوب واقع شده اند. در اين راستا برنامه جامع تاالب ها به 
عنوان سند باالدستي تهيه شده است كه بر مبناي آن در 
سال گذشته، قانون حفاظت و احياي تاالب ها وضع شد و 
در ادامه در جهت اجرايي كردن اين قانون هم براي تاالب ها 
برنامه مديريت زيست بومي تهيه شد كه تاكنون برنامه 
مديريت زيست بومي 14 حوضه آبريز از جمله حوضه آبريز 
گاوخوني تدوين و به تصويب رسيده است. همچنين برنامه 
مديريت زيست بومي چهار تاالب ديگر در دست تهيه است، 
البته برنامه هاي مديريت زيست بومي با مشاركت همه 
ذي نفعان از جمله مردم محلي و سازمان هاي مردم نهاد 
تهيه مي شود، بنابراين ماده 1۹3 قانون برنامه پنجم توسعه 

بطور كامل اجرا شده است.
البته در م��اده 1۹3 برنامه پنجم توس��عه به ممنوعيت 
برداش��ت مواد معدني از تاالب ها نيز اشاره شده كه هنوز 
به مرحله اجرا نرسيده اس��ت. همچنان برداشت نمك از 
برخي تاالب ها ادامه داشته و هورالعظيم هم هنوز زير بار 
استخراخ نفت اس��ت. باقرزاده كريمي درباره اين موضوع 
افزود: بعد از برنامه پنجم توس��عه، از بارگذاري جديد در 
زمينه بهره برداري از مواد معدني تاالب ها جلوگيري و براي 
طرح هاي بهره برداري  كه پيش از برنامه پنجم مجوز داده 
شده بود؛ ضوابط زيست محيطي اعمال شد. براي مثال در 
تاالب ميقان -كه برداشت نمك صورت مي گرفت- ضوابط 
جديدي طراحي شده تا كمترين لطمه به اكوسيستم اين 
تاالب وارد شود. مسلماً هنوز در زمينه برداشت مواد معدني 
از تاالب ها با چالش هايي مواجه هستيم و حتي اگر نسبت 
به گذشته تفاوت هاي چشمگيري به لحاظ رعايت ضوابط 
زيست محيطي در زمينه بهره برداري از مواد معدني تاالب ها 
صورت گرفته باش��د، هنوز به شرايط ايده آل نرسيده ايم؛ 
شرايطي كه ضمن دستيابي به توسعه پايدار، كمترين لطمه 

را به اكوسيستم وارد كند.

ورزش و جوانان مهم ترين معض��ل ازدواج جوانان 15 
ساله و بيشتر را نداشتن شغل دايم با 33 درصد، بيكاري 
با 30.3 درصد، وضع نامناسب مالي سرپرست با 12.7 

درصد و مشكل تهيه مسكن با 6.2 درصد عنوان كرد.
اميد محدث با اشاره به آخرين آمار سازمان برنامه و بودجه 
كه در اختيار معاونت جوانان قرار گرفته اس��ت، گفت: بر 
اساس آخرين داده هاي حوزه جوانان، سرانه مطالعه كتاب 

غير درسي افراد 15 ساله و بيشتر هفت ساعت و 41 دقيقه 
در ماه است كه از اين ميزان سرانه ماهانه مطالعه قرآن و 

ادعيه، سه ساعت و هفت دقيقه بوده است.
او با بيان اينكه 2۹.۹ درصد معادل 15 ميليون و 7۹5 
هزار و 841 نفر از افراد 15 س��اله و بيش��تر كه باسواد 
هستند، در ماه قبل از آمارگيري مذكور روزنامه مطالعه 
كردند، افزود: سرانه ماهانه مطالعه روزنامه افراد 15 ساله 

و بيشتر يك ساعت و 27 دقيقه بوده است. 67.8 درصد 
آنها نيز در زمان آمارگيري موسيقي گوش مي كردند. 
سرانه هفتگي گوش كردن موسيقي از سوي اين افراد 

2 ساعت و 21 دقيقه در روز بوده است.
مدي��ركل دفتر هماهنگي و س��اماندهي امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان با بيان اينكه 53 درصد افراد 15 
ساله و بيشتر شامل 31 ميليون ۹78 هزار و ۹10 نفر 

نيز عضو شبكه هاي اجتماعي هستند، اظهار كرد: سرانه 
حضور افراد 15 ساله و بيشتر در شبكه هاي اجتماعي 

يك ساعت و چهار دقيقه در روز بوده است.
مح��دث درباره گرايش جوانان به اس��تفاده از پوش��اك 
داخلي و خارجي نيز تصريح كرد: ب��راي 58 درصد افراد 
اولويت خاصي بين پوشاك داخلي وخارجي وجود ندارد 
و اولويت 34.4 افراد 15 ساله و بيشتر خريد پوشاك توليد 

داخلي و 7.6 نيز خريد پوشاك خارجي بوده است. او درباره 
مهم ترين معضل ازدواج جوانان را نيز از ديدگاه افراد 15 
ساله و بيشتر، گفت: مهم ترين معضل ازدواج جوانان به 
ترتيب نداشتن شغل دايم با 33 درصد، بيكاري با 30.3 
درصد، وضع نامناسب مالي سرپرست با 12.7 درصد 
و مشكل تهيه مسكن با 6.2 درصد و ساير معضالت با 

17.8 درصد بوده است.

سرپرست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي:

قرار نبود به ميدان مين »سالمت« بيايم
بهداش��ت و درمان با مش��كالت جدي رو به رو است و 
مس��اله بودجه، طرح تحول س��المت را بحراني كرده 
اس��ت. سرپرست وزير بهداش��ت پس از حضور در اين 
جايگاه مدام از اقتص��ادي نبودن طرح تحول مي گويد 
و اينكه بيمه رايگان براي افرادي كه تمكن مالي دارند، 
منطقي نيست. به عقيده او، بايد هزينه درمان بيماران و 
نيازمندان را از افرادي كه پول بيشتري دارند تامين كرد 
در غير اين صورت بيمه رايگان برابر براي همه، كل طرح 

را زير سوال خواهد برد. 
سرپرست وزارت بهداشت با اشاره به چالش هاي پيش 
روي نظام سالمت كشور، گفت: قرار نبود به اين ميدان 
مين بيايم، زيرا از افتادن ب��ه ورطه اي كه در آن خيلي 
اوضاع و احوال را خوش نمي ديدم، ترديد داشتم. با اين 
حال، مشيت الهي بود و توفيق يافتم كه در اين عرصه در 

خدمت مردم باشم.
س��عيد نمكي، در نشس��ت مجمع انجمن هاي علمي 
گروه پزش��كي گفت: اعتقاد من به انجمن هاي علمي، 
زباني نيس��ت بلكه با اين نگاه بزرگ ش��ده ام كه قطره 
درياست اگر با درياست، ورنه او قطره و دريا، درياست. او 
با بيان اينكه انسان توسعه يافته از خرد جمعي به عنوان 
يكي از اهرم هاي زندگي اس��تفاده مي كند، به اهميت 
انجمن هاي علمي گروه پزشكي در پيشبرد برنامه هاي 
نظام س��المت، گفت: هر وزيري يا تصميم گيري كه از 
ظرفيت انجمن هاي علمي براي سياس��ت گذاري هاي 
كالن ملي استفاده نكند، به بيراهه رفته و من اميدوارم 
بتوان��م بعد از تأيي��د مجلس به عنوان وزير بهداش��ت 
در س��اختار و اتاق فكر وزارت بهداشت از اين ظرفيت 

استفاده كنم.
وي ادام��ه داد: برنامه وزارت بهداش��ت را بلند پروازانه 
 نوش��تم اما اين برنامه با هم��كاري انجمن هاي علمي 

واقع بينانه مي شود.

 چالش جدي اين روزهاي بهداشت
نمكي با اشاره به دستاوردهاي انقالب اسالمي در حوزه 
سالمت، گفت: بايد از همه كساني كه طي سال هاي انقالب 

به عنوان وزير پرچم دار حوزه س��المت بودند، قدرداني 
كرد؛ چراكه مي بينيم كه پيشرفت هاي حوزه سالمت از 
همه عرصه ها چشمگيرتر بوده است. ما در عرصه سالمت 
و بعد از انقالب با 5 دالر بچه هايمان را عليه شش بيماري 
مهلك و مسري واكسينه كرديم. همچنين با توسعه نظام 
ارايه خدمات در خانه هاي بهداش��ت و تمركز بر دو گروه 
آس��يب پذير كودكان و زنان، نتايج خوبي گرفتيم. حال 
امروز با چالش جدي به نام بيماري هاي غيرواگير در نظام 
سالمت طرفيم. بايد بدانيم كه وزارت بهداشت به تنهايي 
قادر به كنترل اين بيماري ها نيست و بايد از مشاركت همه 

به خصوص انجمن هاي علمي، كمك بگيرد.
او با بيان اينكه امروز توسعه بار بيماري ها ناشي از تلنبار 
نديدن هاي ديروز ماست، ادامه داد: اگر در توزيع منابع 
درباره بيماري ها دچار رانش و كش��مكش ش��ويم، در 
آينده ما را غافلگير مي كنند. در آينده پژوهي وضعيت 
بار بيماري ه��ا نيز انجمن هاي علم��ي مي توانند به ما 

كمك كنند.
نمكي با بيان اينكه در همه عرصه هاي سالمت با وجود 
دس��تاوردها، همچنان چالش هاي فراواني هم داريم، 
گفت: من هم ق��رار نبود به اين ميدان مين بيايم زيرا از 
افتادن به ورطه اي كه در آن خيلي اوضاع و احوال را خوش 
نمي ديدم، ترديد داشتم. با اين حال مشيت الهي بود و 

توفيق يافتم كه در اين عرصه در خدمت مردم باشم.

  »تحول سالمت«
يكي از دغدغه هاي مان است

سرپرست وزارت بهداش��ت، با بيان اينكه طرح تحول 
س��المت يكي از دغدغه هاي آنهاست، گفت: اين طرح 
دستاوردهاي مهمي به ويژه براي فرودستان در زمينه 
حمايت از هزينه هاي درماني شأن داشت و به بيماران 
خاص و صعب العالج كمك كرده و ماندگاري و مقيمي 

طبيب را در نقاط دورافتاده ممكن كرد.
نمكي با بيان اينكه طرح تحول با دو مش��كل اساس��ي 
مواجه بوده اس��ت، ادامه داد: گره نخوردن طرح تحول 
س��المت به منابع پايدار مالي براي ادامه حيات و توزيع 

ناعادالنه و غيرمنطقي منابع در بعضي جاها، از مشكالت 
اساسي طرح تحول س��المت محسوب مي شوند. حال 
يكي از ماموريت هاي معاون درمان وزارتخانه را تشكيل 
كميته اي با حضور انجمن هاي علمي براي برنامه ريزي 
در ح��وزه كالن نظام س��المت و طرح تحول س��المت 
اعالم كرده ام. ما بايد اقتصاددانان سالمت را قانع كنيم، 
گام هايي كه برمي داريم، منطقي است. سرپرست وزارت 
بهداشت، با انتقاد از بيمه رايگان 5.5 ميليون نفر در كشور 
كه توان مالي براي پرداخت هزينه هاي درمان داشته اند، 
گفت: ما بايد بيشترين خدمات را براي فرودستان ارايه 
بدهيم و كمتر به اف��راد توانمند خدمات رايگان بدهيم 
زيرا در هيچ جاي دنيا، خدمات درماني براي همه رايگان 
نيست. در عين حال ما بايد به سمت ايجاد زيرساخت هايي 
چون پزش��ك خانواده، نظام ارجاع و پرونده الكترونيك 
سالمت برويم و نظام پرداخت معيوب مان را اصالح كنيم 
تا طبيب ما دو سال معطل پرداخت معوقات خود نباشد.

او همچنين به وضعيت آموزش پزشكي اشاره و اظهار 
كرد: فارغ التحصيالن ما جامعه نگر تربيت نمي شوند و 
هنوز بين دانشگاه و جامعه ديوارهاي بتني است. هنوز 
مهارت هاي ارايه خدمت به مردم را به دانشجويان مان 
ياد نمي دهيم و دانش آموختگان مان تك بعدي تربيت 
مي شوند. در گذشته طبيبان ما حكيم بودند، طبيبي كه 
حكمت، عرفان و عشق به مردم را آموخت، حكيم است.

نمكي با بيان اينكه ما در ح��وزه پژوهش هم جزيره اي 
عمل مي كنيم، افزود: ما به اندازه يك قاره امكانات داريم 
اما به اندازه يك شهر هم از امكاناتمان استفاده نمي كنيم. 
هنوز اولويت هاي پژوهشي مان، حل معضالت نظام ارايه 
خدمت نيست. حال انجمن هاي علمي بايد اولويت هاي 

تحقيقاتي نظام سالمت را تعيين كنند.
نمكي تاكيد كرد: در عين حال در حوزه بهداش��ت هم 
مش��كالت عديده اي چون بيماري ه��اي غيرواگير و 
بهداش��ت روان داريم و در آينده هم با سالخوردگان پر 
هزينه مواجه خواهيم بود. در حوزه سالمت مردان هم 
ضعف هاي عميق فرهنگ��ي داريم؛ به طوري كه مردان 
كمتر براي چك آپ مي رون��د و مي بينيم كه نان اوران 

خانه ناگهان فرو مي ريزند. مشكالت حاشيه شهرها كه 
زيرپوست شهر هستند نيز گريبانگير سالمت مي شوند.

  صنعت داخلي دارو لگدمال مي شود
وي همچنين به مش��كالت صنعت دارو اش��اره كرد و 
گفت: در عرصه دارو مش��كالت زيادي داريم، صنعت 
داروي كشور در حال فروپاشي است و لگدمال مي شود 
به طوري ك��ه ۹7 درص��د داروي توليد داخ��ل ما 550 
ميليون دالر ارزبري داشته، اما سه درصد داروي وارداتي 
مان يك ميليارد و 400 ميليون تومان ارز مي برد. بايد 
درب ها را به روي صنعت دارو باز كنيم. بايد استانداردها 
را هم رعايت كنيم اما اينقدر به پاي صنعت دارو نپيچيد.

نمكي با بيان اينكه م��ا براي حل اين چالش ها نيازمند 
حضور انجمن ها هستيم، گفت: من به تنهايي نمي توانم 
اين چالش ها را رفع كنم. بنابراين »همراه شو اي عزيز كه 
اين درد مشترك، تنها، جدا جدا، درمان نمي شود«. امروز 

زمان وفاق ملي و كنار هم بودن است.
نمكي در ادامه صحبت هايش درباره تخريب هايي كه 
جامعه پزشكي را هدف قرار داده است، گفت: من با تمام 
قدرت مي ايستم تا كسي در خارج از عرصه سالمت، به 
همكاران من كوچك ترين توهيني نكند. اما شما هم بايد 
به ما كمك كنيد اگر لكه ناپاكي در حرفه و جامعه پزشكي 

هست، خودمان آن را پاك كنيم.
وي ادامه داد: من به عنوان سكاندار سالمت، نمي توانم 
نسبت به حقوق مردم بي اعتنا باش��م و بايد اين پيام را 

بدهيم كه خودمان داوطلبان اصلي پاكيزگي در حرفه 
پزشكي هستيم. در اين صورت محكم در برابر هر تعرضي 

به درون حرفه پزشكي مي ايستم.

  تكميلل پرونده الكترونيك سلالمت تا بهار 
سال ۹۸

وزير پيش��نهادي بهداشت همچنين از تكميل پرونده 
الكترونيك س��المت تا بهار ۹8 خب��ر داد و گفت: اگر 
بتوان پرونده الكترونيك سالمت را به عنوان ريل اصلي 
اطالعاتي براي نظام سالمت تكميل كرد از تقاضاهاي 
القايي، دوباره كاري در نظام س��المت و مفقود ش��دن 

اطالعات بيماران جلوگيري مي شود.
سعيد نمكي در مورد طرح پزشك خانواده با بيان اينكه 
هم��واره از اين طرح تحت عنوان پزش��كي خانواده نام 
مي برم، گفت: خدمات نظام سالمت را نبايد پزشك محور 
ديد زيرا تيم پزشكي يعني پزشك، دندانپزشك، داروساز، 
پرستار، ماما و روانشناس با هم ارايه خدمت مي كنند. وزير 
پيشنهادي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان 
اينكه پزشكي خانواده به عنوان دروازه بان نظام سالمت 
در دنياي مترقي جايگاه خود را دارد، افزود: متاسفانه ما 

از اين ابزار به درستي استفاده نكرديم.
او يادآور شد: سيس��تم ارجاع، پزشك خانواده، پرونده 
الكترونيك سالمت و گايدالين هاي باليني 4 پايه نظام 
سالمت هستند كه متاسفانه بطور يكسان مورد توجه 

قرار نگرفته اند.
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ارسال اليحه اصالح قانون 
مدني در زمينه طالق به دولت

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري از ارسال 
اليحه اص��الح قانون مدني در زمينه طالق به دولت 
خبر داد. معصومه ابتكار در صفحه توئيتر خود در اين 
باره نوشت: »معاونت پس از بررسي ها و نشست هاي 
كارشناسي با حقوقدانان و اساتيد حوزه و دانشگاه، 
اليحه اصالح قانون مدني در زمين��ه طالق را براي 

دولت ارسال كرد.«

 دريافت دفترچه بيمه
بدون مراجعه به شعب 

مديركل نام نويسي و حساب هاي انفرادي سازمان 
تامي��ن اجتماعي اعالم ك��رد كه تا پايان س��ال با 
رونمايي و اجراي طرح ارايه غيرحضوري خدمات، 
بيمه ش��دگان مي توانند بدون نياز ب��ه مراجعه به 
ش��عب از منزل و محل كار به صورت غيرحضوري 
درخواست تمديد و صدور دفترچه كرده و آن را در 
آدرس اعالمي دريافت كنند. بهروز كريمي درباره 
تمديد غيرحضوري دفترچه هاي بيمه درمان كه قرار 
بود در شهر تهران عملياتي شده و افراد را از مراجعه 
حضوري به شعب بي نياز كند اظهار كرد: طرح حذف 
دفترچه هاي بيمه درمان را مدتي است كليد زده ايم. 
برنامه تأمين اجتماعي حذف كامل دفترچه هاست 
به گونه اي كه ديگر با كاغذ سروكار نداشته باشيم. او 
افزود: ايجاد پرونده سالمت بيمه شدگان در مراكز 
ملكي عملياتي شده اس��ت. وزارت بهداشت نيز به 
سمت حذف دفترچه هاي بيمه و نسخ الكترونيكي 
مي رود و مراكز دولتي نيز در حال حذف ارايه دفترچه 
براي انجام خدمات درماني مختلف اعم از بستري 
هستند. مديركل نام نويسي و حساب هاي انفرادي 
سازمان تأمين اجتماعي با اشاره به اينكه اگر پازل ارايه 
خدمات غيرحضوري تكميل شود در آينده نزديك 
ديگر چيزي به نام دفترچه بيمه كاغذي نخواهيم 
داشت گفت: طرح ارايه غيرحضوري دفترچه هاي 
بيمه را ب��ه زودي رونمايي مي كنيم. كريمي اعالم 
كرد كه تا پايان سال با رونمايي و اجراي طرح ارايه 
غيرحضوري خدمات، بيمه شدگان مي توانند بدون 
نياز به مراجعه به شعب از منزل و محل كار به صورت 
غيرحضوري درخواس��ت تمديد و صدور دفترچه 

كرده و آن را در آدرس اعالمي دريافت كنند.

فاضل: اكثريت جامعه پزشكي 
زير خط فقرند

رييس مجمع انجمن هاي علمي گروه پزشكي ايران 
با اشاره به اهداف تشكيل مجمع گفت: اين مجع دو 
هدف مهم را دنبال مي كند كه ايجاد وفاق، دوستي 
و همياري بين افراد حرفه و ارتقاء علمي رشته هاي 
پزش��كي بوده اس��ت. ايرج فاضل با اش��اره به نقش 
فوق الع��اده ايجاد وفاق و همدل��ي بين آحاد جامعه 
پزشكي تاكيد كرد متاس��فانه ما جامعه اي فرد گرا 
هستيم و نمي خواهيم جمعي زندگي كنيم. فاضل با 
تاكيد بر برقراري ارتباط با تصميم گيران حوزه سالمت 
از طريق مجمع اف��زود: در واقع مجمع انجمن هاي 
علمي گروه پزشكي ايران با همين هدف شكل گرفته 
است. او با اش��اره به اهداف برگزاري نهمين نشست 
كارشناسي مجمع انجمن هاي علمي گروه پزشكي 
ايران كه تبيين روابط بين مجمع و وزارت بهداشت و 
نيز با سازمان نظام پزشكي است افزود: ما مي خواهيم 
از اين طريق به نحو س��ازنده تري به ارتقاء س��المت 
جامعه كمك كنيم رييس مجمع انجمن هاي علمي 
گروه پزشكي در ادامه با انتقاد از اينكه ما در جامعه اي 
زندگي مي كنيم كه فردگرا هس��تيم، اظهار داشت: 
مجمع انجمن هاي علمي گروه پزشكي تشكيل شد 
تا بتوانيم در كنار يكديگر به معرفي اين حرفه بپردازيم.

فاضل ارتباط با تصميم گيران حوزه سالمت را يكي 
ديگر از اهداف تشكيل مجمع عنوان كرد و افزود: ما 
تالش مي كنيم تا از طريق تعامل با وزارت بهداشت 
بتوانيم نسبت به بهبود وضعيت حوزه سالمت كشور 
كمك كنيم. او با اشاره به اين مطلب كه در حال حاضر 
با چالش هاي بزرگي در حوزه درمان كش��ور مواجه 
هستيم تاكيد كرد: درمان كشور در بخش خصوصي 
يا دولتي وضع مطلوبي ندارد و بايد نگاه تازه اي به اين 
حوزه داشت. رييس مجمع انجمن هاي علمي گروه 
پزش��كي با تاكيد بر اين مطلب كه بخش خصوصي 
رقيب بخش دولتي نيست، تصريح كرد: آنچه مسلم 
اس��ت در حوزه درمان با اين روش كه جلو رفته ايم 
خيلي موفق نبوده ايم. او بخش خصوصي و دولتي را 
مكمل يكديگر در حوزه درمان دانست و افزود: اينكه 
تعرفه هاي عجيب و غريب به جامعه پزشكي تحميل 
كنيم به جايي نمي رسيم. پيشنهاد ما به مسووالن 
جديد وزارت بهداشت اين اس��ت كه تعرفه گذاري 
بخش خصوصي را به عهده س��ازمان نظام پزشكي 
بگذارند تا مشكالت بيمارستان ها رفع شود. فاضل 
با عنوان اين مطلب كه جامعه پزش��كي از دو طرف 
در حال صدمه خوردن است، افزود: يكي اينكه گفته 
مي شود رشته پزشكي پولساز است و ديگري اينكه در 
حال حاضر اكثريت جامعه پزشكي زير خط فقر قرار 
دارند و فقط عده اي هستند كه در اين بين از اين حرفه و 
رشته سوءاستفاده مي كنند. رييس مجمع انجمن هاي 
علمي گروه پزشكي ادامه داد: البته مشكل برخورد 
با افرادي كه از رشته پزشكي سوءاستفاده مي كنند 
وجود دارد و راه آن دريافت ماليات از آنان است. در واقع 
مي توان با ماليات مشكل سوءاستفاده در پزشكي را 
حل كرد. او با بيان اين مطلب كه جامعه پزشكي رو به 
فقيرتر شدن مي رود، اظهار داشت: اين درست نيست 
كه يك پزش��ك تمام عمر تحصيل كند و بعد با فقر 
زندگي كند. فاضل در ادامه به موضوع بودجه سالمت 
اشاره كرد و افزود: مراجعات بي ثمر، اقالم دارويي كه 
در نسخه ها نوشته مي شود و تجويز تصويربرداري هاي 
پزشكي بيهوده باعث شده ما شاهد افزايش هزينه ها 
در نظام سالمت باشيم. رييس مجمع انجمن هاي 
علمي گروه پزشكي گفت: اين بخش از نظام سالمت 
نياز به نظم دارد كه مجمع انجمن هاي علمي گروه 

پزشكي مي تواند اين نظم را ايجاد كند. 



ايرانشهر 13 راهوشهرسازي

»تعادل« بررسي مي كند

پور سيدآقايي خبر داد

حذف 2 مسير اصلي گردشگري از پروازهاي چارتري 

ثبت يارانه هاي پرداخت نشده به شهرداري به عنوان بدهي

عدم ثبت رسمي امالك شهرداري در سازمان ثبت اسناد

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
با آغاز به كار وزيرجديد راه و شهرس��ازي در آبان ماه، 
تغييراتي اساسي در سياست هاي اعمال شده از سوي 
اين وزارتخانه رقم خورد، تمركز بر تكميل پروژه هاي 
مسكن مهر برخالف رويكرد عباس آخوندي، وزير سابق 
راه و شهرسازي،  وعده براي افزايش مسيرهاي ريلي و 
اتصال بسياري از استان ها از طريق راه آهن به يكديگر، 
كاهش تنش وزارت راه و شهرس��ازي با سازمان نظام 

مهندسي ساختمان و ... .  
محمد اسالمي در حوزه هوايي هم سياست حذف كامل 
پروازهاي چارتري را پيگيري مي كند، سياستي كه در 
دوره آخوندي با وجود فشار از سوي دادستاني تهران و 
دادستاني كل كشور، چندان جدي گرفته نشد؛ البته 
اسالمي در مسير حذف پروازهاي چارتري، گاه اقدام به 
اعمال تصميمات زاويه دار هم مي كند به عنوان نمونه 
اوايل بهمن س��ال جاري،  وزارت راه و شهرسازي اعالم 
كرد كه بليت پروازهاي چارتري از اين پس به صورت 
بسته سفر به مسافران ارائه مي شوند و مسافر دركنار 
بليت هواپيما، بايد بليت هتل و ... را هم خريداري كند، 
اين تصميم بيش از همه براي دو مس��ير كيش و قشم 
قابليت اجرايي شدن داشت اما با جدا كردن دو مسير 
كيش و قشم از ليست مس��يرهاي چارتري براساس 
اظهارات جديد رييس س��ازمان هواپپمايي كشوري، 
سوال اين است كه ارائه طرح بسته سفر برچه اساسي 

مطرح شده است؟
با توجه به اينكه كيش، قش��م و مش��هد اصلي ترين 
مسيرهاي پروازچارتري محسوب مي شوند، حذف دو 
مسير )كيش و قشم( پس از تصميم درباره الزام به خريد 
بسته سفر در مسيرهاي چارتري چه معنايي مي تواند 
داشته باشد، يعني درحالي كه تصميم ابتدايي در جهت 
حمايت از صنعت گردش��گري بود اما در برنامه ريزي 
جديد و با حذف اين دو مس��ير اصلي،  احتمال كاهش 
سفر به مقاصد اصلي گردشگري كشور وجود دارد در 

واقع اين دو تصميم با هم در تناقضند.
كارشناسان معتقدند كه اين تصميم درراستاي كاهش 
حاشيه ريسك ش��ركت هاي چارتري است و به نفع 
مسافران مقاصد گردشگري نخواهد بود چون با افزايش 
قيمت بليت در اين مس��يرها مواجه مي ش��ويم و اين 
مي تواند تاحدودي بركاهش حجم مسافران اثرگذار 

باش��د اما تاثير اصلي بر چارتركننده ها و درراس��تاي 
حمايت از حقوق آنهاست.

دراين ميان ناگفته نماند كه در قبال پروازهاي چارتري 
سياس��ت وزي��ر راه و شهرس��ازي با رييس س��ازمان 
هواپيمايي كشوري، همسو نيست و در حالي كه وزير از 
حذف كامل پروازهاي چارتري حمايت مي كند و بارها 
هم در اظهاراتش به اين موضوع اش��اره كرده است، اما 
رييس سازمان هواپيمايي كشوري اعالم مي كند كه 

حذف كامل اين پروازها امكان پذير نيست.
درهمين رابطه، علي عاب��دزاده مي گويد: نمی توانيم 
شبکه چارتری را به صورت کامل قطع کنيم، چرا که 
در حال حاضر ۲۰ درصد پروازها چارتری هس��تند اما 
مسيرهای کيش و قش��م را از پروازهای چارتری جدا 

می کنيم.

به گزارش ايس��نا، عاب��دزاده اظهار مي كن��د: اصواًل 
نمی توانيم شبکه چارتری را به طور کامل قطع کنيم 
و بخش��ی از مس��افرت ها به صورت گردشگری انجام 
می ش��ود که بايد به صورت چارتری باقی بماند و اين 
مساله در دنيا تعريف ش��ده است. او ادامه مي دهد: در 
حال حاضر در تالش هستيم شرکت هايی که توانايی 
بيشتری دارند را به شرکت هايی که ساختار ضعيف تری 
دارند کمک کنند و زيرس��اخت ها در اين رابطه ايجاد 
شود تا کل ش��بکه فروش به صورت سيستمی پيش 
برود. رييس س��ازمان هواپيمايی کشوری مي افزايد: 
چند شرکت هواپيمايی ساختار توزيع و فروش بليت به 
صورت سيستمی را ندارند و بايد به ايرالين ها فرصت 

دهيم فروش چارتری خود را به حداقل برسانند.
عابدزاده در پاسخ به اينکه علت جدا کردن کيش و قشم 

به دليل سودده بودن اين مساله است، مي گويد: بحث 
سودده تر شدن نيست و صنعت هواپيمايی در ايران سود 
نمی برد و در کشور هم همين روال وجود دارد، کيش و 
قشم به دليل مسائلی همچون اسکان، شرايط ويژه ای 
دارند و معمواًل مردم سعی می کنند که از قبل شرايط 

اسکان خود را در نظر بگيرند.
او اضاف��ه مي كند: به س��مت عرض��ه و تقاضا حرکت 
می کنيم و شاهد هستيم که در برخی مسيرها که تقاضا 
باالست، نرخ ها کاهش يافته است و مقاصدی همچون 

کيش و مشهد مقدس از اين دست هستند.

  پيامد حذف احتمالي 2 مسير
داوود ربيعي، كارشناس ارشد حوزه هوانوردي درباره حذف 
دو مس��ير كيش و قشم از مسيرهاي چارتري به »تعادل« 

مي گويد: اين دومنطقه گردشگري هستند و اغلب مسافران 
در قالب تور به اين مناطق حركت مي كنند و اين تصميم 
مي تواند افزايش قيمت بليت در اين دو مسير را به همراه 

داشته باشد.
ربيعي مي افزايد: پرواز چارتري، پروازي است كه چارتركننده 
هزينه آن را از ماه ها قبل پرداخت كرده اس��ت و با توجه به 
نوس��ان نرخ ارز،  مي تواند در شرايط كنوني به ضرر چارتر 
كننده باشد چون معلوم نيست كه قيمت بليت در آينده 
كاهش يا افزايش مي يابد كه با تصميم جديد شاهد كاهش 

ريسك شركت هاي چارتر كننده خواهيم بود.
او اظهار مي كند: درواقع تصميم جديد، نوعي همگام سازي 
چارتركننده ها با شرايط كنوني اقتصاد كشور است، زيرا 
ممكن است با افزايش قيمت ها،  تعداد مسافران تغيير كند 
اما چارتر كننده در اين ش��رايط هم با توجه به اينكه بليت 
ها را از قبل خريداري كرده مجبور است كه قيمت بليت را 
كاهش دهد تا بليت ها فروخته شود و ضررمالي مضاعفي 

نداشته باشد.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوانوردي، شايد در 
روزهاي ابتدايي اعمال اين تصميم و حذف كيش و قشم 
از مسيرهاي چارتري به دليل افزايش قيمت بليت )چون 
سيستمي مي شوند( شاهد كاهش حجم مسافر باشيم اما در 
نهايت چون انتخاب هاي چنداني پيش روي مسافران مقاصد 
گردشگري  وجود ندارد، دوباره شاهد بازگشت مسافران اين 
مسيرها خواهيم بود. ربيعي بيان مي كند: با افزايش نرخ ارز 
و رشد قيمت تورهاي خارجي، كيش بيشترين گردشگر را 
طي سه ماهه اخير جذب كرده است، بيشتر مسافرت ها به 
كيش و قش��م در 6 ماهه دوم سال است و با تصميم جديد 
وزارت راه و شهرس��ازي، حاشيه ريس��ك از چارتركننده 
برداشته مي شود. او با اشاره به اينكه تصميم جديد وزارت راه و 
شهرسازي به نفع چارتركننده هاست، مي گويد: پيش از اين 
چارتركننده مجبور به خريد بليت هاي هواپيما در نيمه اول و 
دوم سال بود كه چون حجم مسافران در نيمه اول سال نسبت 
به نيمه دوم كمتر است احتمال ضرر چارتر كننده وجود 
دارد اما با سياست جديد، حاشيه ريسك چارتر كننده از بين 
مي رود. اين كارشناس ارشد حوزه هوايي اضافه مي كند: با 
اجراي اين سياست، شركت هاي چارتركننده حذف نمي 
شوند فقط ديگر بليت هاي خود را به صورت سيستمي ارائه 
مي دهند ضمن اينكه آنها همچنان هتل ها و مراكز اقامتي 

خود را هم در كيش و قشم دارند.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران درباره پيگيري 
ياران��ه حمل و نقل تهران از دولت گفت: يارانه س��ال هاي 
گذشته اي كه دولت پرداخت نكرده بود را به عنوان بدهي 
دولت ثبت كرديم. به گزارش تسنيم، محسن پور سيدآقايي 
درباره وضعيت مطالبات شهرداري تهران از دولت در حوزه 
حمل و نقل عمومي اظهار ك��رد: اقدامات جديدي در اين 
حوزه آغاز شده است. براي نخستين بار در اين چند سال، 1۰ 
ميليارد تومان به عنوان يارانه براي مترو و حدود 1۰ ميليارد 
تومان براي حوزه اتوبوسراني دريافت كرده ايم. وي با بيان 
اينكه تخصيص دوم نيز در حال دريافت است، تصريح كرد: 
طي چند سال گذش��ته يعني از سال 9۰ تا 95 دولت بايد 
حدود 85۰ ميلي��ارد تومان يارانه پرداخت مي كرد اما اين 
امر محقق نشده بود. براي حوزه مترو و اتوبوس نيز تأييديه 
حسابرسي و وزارت دارايي را اخذ كرديم و دولت پذيرفت 
كه چقدر بدهكار است. از اين محل از طريق تهاتر در حال 
تصويه بدهي به بانك ها در حوزه مترو هستيم. دولت در سال 
جاري، كمك هايي كرده البته كم است و بايد ارقام بيشتري 
بپردازد اما حداقل براي نخستين بار در معاونت حمل و نقل 
شهرداري توانس��تيم از دولت پول بگيريم و دولت هم اين 

بدهي ها را پذيرفته است.

  عوارض زوج و فرد غيرقانوني است
گرفتن عوارض از كساني كه به شكل غيرمجاز وارد محدوده 
زوج و فرد مي شوند در چند هفته اخير در حالي مطرح شد 
كه با گذشت 9 ماه از اجراي اين مصوبه شوراي ترافيك تهران، 
برخي از اعضا يا نمايندگان دستگاه هاي عضو، اخذ عوارض 
از متخلفان را غيرقانوني مي دانند. با اين حال، معاون حمل و 
نقل شهرداري تهران درباره معتقد است كه ايجاد تشكيك 

بعد از 9 ماه از اجراي مصوبه جاي ابهام دارد.

  امكان تغيير مصوبه شورا وجود دارد
يكي ديگر از موضوعاتي كه روز گذشته محسن پورسيدآقايي 

درباره آن صحبت كرد، اخذ عوارض تردد در مناطق طرح 
ترافيك زوج و فرد بود. او درباره سرنوش��ت اخذ عوارض از 
خودروهايي كه به صورت غيرمجاز وارد محدوده زوج وفرد 
مي ش��وند، گفت: مصوبه اي از شورا به شهرداري به عنوان 
دستگاه اجرايي ابالغ شده و همه مراحل قانوني تصويب و 
تأييد را طي كرده است. اين مصوبه از ديد ما واضح و صريح 
بوده و چنانچه كس��ي معتقد است اين مصوبه را بايد جور 
ديگري تفسير كرد، راه دارد و مي تواند مراحل قانوني تغيير 
يا تفسير آن را طي كند و نهايتاً ما به عنوان نهاد مجري، صرفًا 

موظفيم آنچه شوراي شهر مصوب كرده اجرا كنيم.
وي با بيان اينكه آنچه امسال كاماًل شكل قانوني گرفته، در 
سال هاي قبل هم به طور متعارف در حال اجرا بوده است، 
يادآور شد: كس��اني كه در سال هاي گذش��ته وارد طرح 
ترافيك مي ش��دند، مي دانند كه اگ��ر در روزهاي مخالف 
پالك مي خواستند وارد محدوده زوج و فرد شوند، بايد طرح 
ترافيك مي خريدند. وقتي شما حساب جريمه را از عوارض 
جدا مي كنيد و مي گوييد عوارض حق مردم ش��هر است و 
نمي توان آن را ناديده گرفت و به جريمه اي كه متخلف به 
حساب دولت واريز مي كند بسنده كرد، طبيعي است كه اين 
عوارض قابل بخشش نباشد و در صورت تردد غيرقانوني هم 
به حساب پالك خودروي متخلف گذاشته شود. اگر كسي 
اين برداشت را رد كند، در واقع با ماده 8 مصوبه شوراي شهر 

كه جريمه را از عوارض جدا كرده، مخالف است.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار در توضيح اينكه اساسًا 
چرا در طرح ترافيك جديد، عوارض جدا از جريمه محاسبه 
مي شود، توضيح داد: مساله واضح است. ما به عنوان حاكميت 
موظفيم شهروند قانونمند را تشويق كنيم و متخلف را هم 
تشويق يا مجبور به رفتار قانوني كنيم. ما با سيستم معيوبي 
مواجه بوديم ك��ه به مردم مي گفت ۴۰ هزار تومان بدهيد 
و قانوني وارد طرح ترافيك ش��ويد، يا آنكه ۲۰ هزار تومان 
جريمه شويد. خب در اين وضعيت، كدام آدمي هزينه بيشتر 
را انتخاب مي كرد؟ يعني سيستم قبلي رسماً داشت مردم را 

تشويق به تخلف مي كرد.
وي افزود: ما در طرح ترافيك جديد كه از ابتداي سال 9۷ 
اجرا شد، عنوان كرده ايم، حساب جريمه از عوارض جداست. 
منطقش هم اين است كه مي خواهيم مردم را تشويق به رفتار 
قانوني كنيم و به عالوه مي گوييم عوارض حق مردم شهر 
اس��ت و اين حق با اخذ جريمه از متخلف، از بين نمي رود. 
اين موضوع هم جديد نيست. مگر وقتي دادگاه يك مجرم 
را به جزاي نقدي محروم مي كند، از رد مال معاف مي شود؟ 
جريمه تاوان تخلف است و عوارض تاوان عارضه اي كه آن 
خودرو به شهر وارد مي كند. بديهي است كه حساب اين دو 
بايد جدا باشد. معاون شهردار تهران با بيان اينكه امكان تغيير 
مصوبه وجود دارد، تصريح كرد: اما اينكه يك شخص بخواهد 
تفسير خود را بر قانون تحميل كند، قابل قبول نيست. تنها 
مرجعي كه مي تواند مصوبه شورا را تغيير دهد، خود شوراي 
شهر اس��ت. تا جايي كه من مي دانم، اكثريت شورا قانوني 
بودن كار شهرداري را قبول دارند و معتقد به حمايت از افراد 
متخلف نيستند. اما به فرض اگر شورا مصوبه را تغيير داد، ما 
مجري هستيم. بنده يك ماه و نيم قبل هم همين موضوع را 
به رييس شوراي شهر تهران اعالم كردم كه ما داريم اين گونه 
عمل مي كنيم و اگر تفسير ش��ما مغاير با آن است، اعالم 
كنيد. تا امروز كه با شما صحبت مي كنم )پنجشنبه(، چنين 
چيزي به ما اعالم نش��ده است. پورسيدآقايي گفت: دقت 
داشته باشيد كه اگر خودرويي در روز موافق پالكش وارد 
محدوده زوج و فرد شود، نه جريمه مي پردازد و نه عوارض. 
كسي كه وارد محدوده زوج و فرد مي شود اما عوارض طرح 
ترافيك مي پردازد هم جريمه نمي شود. همه اين صحبت ها 
درباره كساني است كه تخلف مي كنند و بدون مجوز در روز 
مخالف پالك وارد محدوده زوج و فرد مي شود. آيا منظور 
مخالفان اين است كه به اين افراد متخلف بگوييم اگر عوارض 
نپرداختيد و ورود غيرمجاز داشتيد، فداي سرتان! و فقط 
جريمه مي ش��ويد؟ وي تاكيد كرد: عزيزاني كه مي گويند 
از خودروهايي كه در روز مخال��ف وارد محدوده زوج و فرد 

مي ش��وند، بعد از تخلفش��ان ديگر عوارض نگيريم، آيا به 
معنا و سرانجام حرف خود توجه دارند؟ آنها در عمل دارند 
مي گويند شهروندي كه قانونمدار بود بايد تا ۳6 هزار تومان 
پول طرح ترافيك بدهد اما اگر نداد، به او بگوييد فقط ۲۰ هزار 
تومان جريمه بده! همه به درستي به ما مي گفتند به اثرات 
اجتماعي طرح ترافيك توجه كنيد. حاال چطور از مهم ترين 
اثر اجتماعي اين طرح كه تشويق شهروندان به قانونمداري 
است، صرف نظر كنيم و به مردم بگوييم تخلف كنيد و جريمه 
شويد؟! اين نگاه واقعاً بدفرجام است. پورسيد آقايي گفت: ما 
قبل از اجراي اين طرح مهم كه نمادي از اراده دوره جديد 
مديريت شهري براي جراحي ساختارهاي غلط حاكم بر اداره 
شهر بود، دست ياري و همكاري به سمت همه عزيزان در 
فرمانداري و پليس دراز كرديم و از آنها استمداد طلبيديم. 
البته همراهي نس��بتًا خوبي هم ديديم، اما از عزيزاني كه 
امروز داعيه تفسير جديد از مصوبه دارند، يك نفر هم در اين 
مدت نپرسيد كه چرا پليس در اين 9 ماه قانون را اجرا نكرد و 
متخلفان طرح ترافيك را جريمه نكردند. حاال كه مي بينند 
بين متخلف و قانونمند فرق گذاشته ايم، مي گويند عوارض 

نگيريد و بگذاريد متخلفان فقط جريمه شوند!

  جمع زيادي به ناحق جريمه شدند
سردار رحيمي، رييس پليس تهران بزرگ نيز درخصوص 

سخنان معاون شهردار تهران مبني بر عدم اعمال جريمه 
مردم در طرح زوج و فرد طي 9 ماه اول سال، توضيحاتي 
را اراي��ه كرد و گفت: ما از ابت��دا در بحث طرح ترافيك و 
محدوده زوج و فرد با يك سري از مشكالت در خصوص 
زيرس��اخت ها و نرم افزارها مواجه بودي��م و آن را مطرح 
كرده بوديم. از همين رو، يكسري اقدامات را انجام نداديم. 
پوشه اي بزرگ از اشتباهاتي كه در خصوص اين سامانه 
وجود داشت به طور مفصل تهيه كرده و به سازمان حمل 
و نقل ترافيك ش��هرداري تهران اراي��ه كرديم تا ايرادها 
برطرف شود و مردم به ناحق جريمه نشوند. رييس پليس 
تهران بزرگ با بيان اينكه وقتي اين اطالعات براي پليس 
ارسال مي شد مش��اهده كرديم جمع زيادي از مردم به 
ناحق جريمه شده بودند، تصريح كرد: اين جريمه هاي به 
ناحق منطقي نبود و تا زماني كه اين زيرساخت درست 
نشد، نمي توانستيم مردم را بي دليل اعمال قانون كنيم 
و نمي توانستيم پاس��خ مردم را در اين خصوص بدهيم. 
افرادي كه تخلف كرده اند جريمه شده اند اما يك سري از 
افراد نيز به دليل نقصي كه در زير ساخت ها وجود داشت، 
جريمه نشده اند. همان طور كه مي دانيد افسر پليس طبق 
قانون بايد بر اطالعات كه از طريق نرم افزار ارسال مي شود 
نظارت و سپس اعمال قانون كند. حدود ۷۰ نفر در پليس 

وظيفه اين كار را برعهده دارند.

رييس كميته شفافيت و شهر هوشمند گفت: هنوز انتقال 
مالكيت بسياري از امالك تملك شده به شهرداري تهران 

در سازمان ثبت اسناد به صورت رسمي ثبت نشده است.
به گزارش مهر، بهاره آروين، عضو هيات رييس��ه شوراي 
شهر تهران در پاس��خ به اينكه وضعيت سازمان امالك و 
مس��تغالت باز هم در كميته ش��فافيت مورد بررسي قرار 
گرفت چه اتفاق تازه اي در حوزه شفافيت در اين سازمان رخ 
مي دهد، گفت: در رابطه با اتصال سازمان امالك و مستغالت 
شهرداري تهران به سامانه هاي ثبت اطالعات عملكرد مالي 
در شهرداري تهران )از جمله سامانه جامع مالي و سامانه 
قراردادها و سامانه جامع امالك( جلسه اي برگزار كرديم.

خوشبختانه از مرداد ماه كه جلسه قبلي كميته شفافيت و 
شهر هوشمند با اين سازمان برگزار شد تا به امروز، در رابطه با 
راه اندازي سامانه مالي، مراحل بسياري طي شده و تنها چند 
مرحله در زيرسيستم خزانه داري باقي مانده بود تا تنظيمات 
انجام شود كه تا نيمه بهمن ماه، استفاده كامل از اين سامانه 

انجام خواهد ش��د. وي افزود: ذي حساب شهرداري تهران 
در اين جلسه، حضور و تأكيد داشت كه حتمًا اين اتفاق در 
زمان مقرر رخ دهد و سامانه جامع مالي شهرداري تهران به 
عنوان سامانه اصلي در سازمان امالك مورد استفاده قرار 
گيرد. اميدواريم تا پايان سال پس از چك كردن تراز مالي 
در سامانه موازي اين سازمان و سامانه جامع مالي شهرداري 
تهران، سامانه موازي بطور كامل از دسترس خارج شود و 
فقط سامانه جامع مالي مورد استفاده سازمان امالك قرار 
گيرد. به گفته آروين پس از راه اندازي كامل سامانه مالي در 
سازمان امالك، از طريق سازمان فاوا )فناوري اطالعات و 
ارتباطات( به دليل آنكه داده هايي كه به اين سه سامانه وارد 
مي شود، معتبر باشند و باهم مغايرت نداشته باشند، اتصال 
سيستمي س��امانه قراردادها و سامانه جامع امالك هم به 
سامانه مالي انجام خواهد شد. آروين با اشاره به اينكه يكي از 
مسائل مهم ديگري كه در كميته شفافيت و شهر هوشمند 
مورد بحث قرار گرفت، تعداد امالك شهرداري تهران بود 

كه نامشخص اس��ت، گفت: هر روز گزارش هايي در رابطه 
با امالكي كه مورد كش��ف و رصد قرار مي گيرند، به دست 
ما مي رسد كه در دوره گذشته توسط شهرداري در اختيار 
افراد و گروه هايي قرار داده شده، ولي ممكن است قراردادي 
در رابطه با آن ثبت نشده باشد. البته در اين جلسه معضل 
مهم تري هم در مورد عدم انتقال رسمي اسناد به خصوص در 
مورد تملك ساختمان هايي كه در طرح هاي توسعه شهري 
قرار مي گيرند مطرح شد. واقعيت اين است كه انتقال اسناد 
زمانبر بوده و گاه به دليل انبوه كارهايي كه وجود دارد، انتقال 
رسمي سند امالك تملك شده با تعويق، تأخير و فراموشي 
مواجه مي شود.براي مثال بعضاً مشاهده شده كه براي يك 
پارك و معبر عمومي، چندين بار از حساب شهرداري تهران 
برداشت شده است. به دليل آنكه دادگاه، داده مالكيت امالك 
را از سازمان ثبت مي گيرد، درحالي كه به دليل حجم باالي 
امالك تملك ش��ده در طرح هاي توسعه شهري و زمانبر 
بودن فرآيند انتقال و ثبت، هنوز انتقال مالكيت بسياري از 
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نظر وزير راه درباره سازوكار 
مالي اروپا

وزير راه و شهرس��ازي درباره كانال مالي ويژه اروپا يا 
اينستكس )INSTEX( گفت: اين كانال بستري براي 
تبادالت مالي طرف هاي قرارداد تجاري با ايران است و 
مصونيتي را براي شركت هاي اروپايي برابر فشار امريكا 

ايجاد مي كند.
به گزارش ايرنا، محمد اس��المي افزود: اروپايي ها با 
طراحي اين سازوكار مالي به دنبال مصونيت بخشي 
به شركت هاي خود در برابر تحريم امريكايي ها هستند، 

اما اين ابزار طراحي گسترده و فراگيري ندارد.
به گفته او، هدف اين سازوكار آسيب نرسيدن به آن 
دسته از شركت هاي اروپايي است كه با ايران ارتباط 

داشته يا قصد همكاري دارند.
وزير راه و شهرسازي در پاسخ به پرسش ديگري تاكيد 
كرد: اهداف توسعه كشور پايه گذاري شده و به سمت 

آنها در حركتيم.
اس��المي ادامه داد: همواره نوسان هايي در اداره امور 
كشور وجود داشته است كه آخرين آنها نوسان هاي 
اقتص��ادي ماه هاي گذش��ته بود اما دول��ت با اتخاذ 
تمهيدات درست مانع از تحميل آثار زيانبارتري بر 

بدنه كشور شد.
او اف��زود: امروز تراز اقتصادي، ت��وان توليد داخلي و 
كاهش وابسته به ارز با سال هاي گذشته قابل مقايسه 

نيست.
وزيرراه و شهرس��ازي ادامه داد: از فعاالن اقتصادي 
انتظار مي رود براي كاهش وابستگي به ارز بكوشند 
تا كش��ور بتواند با آرامش بيش��تر و روند مطمئن تر 
برنامه هاي توسعه خود را پيگيري كند و مردم بيش از 
پيش در امور اقتصادي نقش آفرين شوند؛ موضوعي 

كه به طور قطع به توليد و اشتغال پايدار مي انجامد.

زمان دقيق راه اندازي سامانه 
امالك مشخص نيست

معاون مسكن و س��اختمان وزير راه و شهرسازي با 
بيان اينكه نمي توان درباره راه اندازي سامانه امالك 
و اسكان زمان مش��خص كرد، گفت: مردم از وزارت 
راه و شهرس��ازي انتظار توليد مسكن دارند، اما بايد 
ديد هدف اين سامانه چيست و دنبال چه مي گرديم.

به گزارش فارس، س��يد مازيار حسيني در پاسخ به 
اينكه در چه تاريخي اين س��امانه نهايي و به نتيجه 
مي رس��د، گفت: بايد ببينيم هدف از اين س��امانه 
چيس��ت و به چه دردي مي خورد اما در آينده زمان 
قابل قبولي براي تعيين تاريخ تكميل سامانه امالك 

اعالم خواهد شد. 
حس��يني همچنين درباره ش��وراي مركزي نظام 
مهندسي ساختمان كشور و حواشي مربوط به رياست 
آن گفت: ش��وراي مركزي نظام مهندس��ي تا زمان 
قانوني )تيرماه سال آينده( كار خود را با همين هيات 
رييسه ادامه مي دهد. حكم صادر شده براي رياست 
اين سازمان توسط رييس جمهوري صادر شده و ما 

به دنبال همراهي با سازمان نظام مهندسي هستيم.
او افزود: البته در نظام مهندس��ي اش��كاالتي وجود 
دارد و در اين رابطه با هيات رييس��ه، افراد شاخص و 
افرادي كه در گذشته مسووليت داشته اند جلساتي 
برگزار شده است. خبرهاي خوبي را در آينده خواهيم 
داشت و نظام مهندسي با 5۰۰ هزار مهندس عضو 
بازوي اجرايي وزارت راه و شهرسازي است كه خالي 

از اشكال نبوده است.
حس��يني تاكيد كرد: بايد س��عي كنيم مشكالت 
را پاالي��ش و دس��ته بندي كنيم، اگر جايي فس��اد 
سيس��تماتيك وجود داشته باش��د با تمام قوا براي 
برطرف كردن آن اقدام كنيم چرا كه نه من و نه هيچ 

كس ديگري طرفدار فساد نيست.
او ادامه داد: تعيين رييس جديد براي شوراي مركزي 
نظام مهندسي كشور يك فرايند زمانبر است و حكم 
نهايي را بايد رييس جمهور صادر كند. بنابراين عمال 
هيات رييسه فعلي تا پايان دوره سه ساله خود به كار 

خود ادامه خواهد داد.

روزانه ۱۷ ميليارد تومان به بدهي 
شهرداري تهران اضافه مي شود

عضو شوراي شهر تهران گفت: روزي 1۷ ميليارد تومان 
به بدهي شهرداري تهران به بانك ها اضافه مي شود 
ولي توانسته ايم با كاهش استقراض، افزايش بدهي  

شهرداري تهران را مهار كنيم.
به گزارش فارس، محمود ميرلوحي در با ره مطالبات 
پيمانكاران از س��وي ش��هرداري تهران اظهار كرد: 
متأسفانه مديريت قبلي شهر تهران منكر بدهي هاي 
چندهزار ميليارد توماني بو د و اين د ر حالي است كه 
بعضي از اعضاي ش��وراي چهارم به بدهي 6۰ هزار 
ميليارد توماني ش��هرداري تهران ب��ه پيمانكاران و 
بانك ها اذعان داشتند.تا زماني كه شوراي پنجم نيز 
كامال مستقر نشده بو د،      منكر بدهي ها بو دند تا اينكه 
نجفي شهردار اسبق شهر تهران د ر گزارش تغيير و 
تحول بدهي هاي شهرداري ر ا  56 هزار ميليارد تومان 
تعيين كر د                                                              و           د ر صحن علني شورا نيز گزارشي د ر اين 
خصوص ارايه داد. عضو ش��وراي شهر تهران ا فزود: 
                                                                  با                                                                                                                                                توجه به تغيي��رات ارزي د ر حال حاضر، روزي 1۷ 
ميليارد تومان به بدهي ما د ر بانك ها اضافه مي شود، 
و لي از سوي ديگر نيز توانستيم بدهي ها ر ا روي عدد 
56 هزار ميليارد تومان نگه داريم و مطالبات خود ر ا 
بپردازيم.بر اساس اعالم سرپرست سابق معاونت ما لي 
شهرداري تهران تاكنون توانسته ايم 8 هزار ميليارد 
تومان از طلب پيمانكاران ر ا د ر سال هاي 9۳ و 9۴ ر ا 
تسويه كنيم و د ر اين خصوص امالكي ر ا به بعضي از 
طلبكاران واگذار كر د ه ايم. وي  ادامه داد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      د ر مديريت 
قبلي ماهي 5۰۰ ميليارد تومان از بانك ها استقراض 
مي ش��د كه د ر حال حاضر اس��تقراض ر ا به حداقل 
رسانده ايم و به نظرم رشد بدهي ها د ر شهرداري تهران 
مهار شده است.                                                                                                                                        متأس��فانه تعداد بسياري از امالك 
ش��هرداري تهران بدون ق��رارداد و دريافت اجاره به 
بعضي از اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده است 
كه ما به دنبال بازپس گي��ري اين امالك و پرداخت 

بدهي هاي خود به پيمانكاران هستيم.

امالك تملك شده به شهرداري تهران در سازمان ثبت اسناد 
به صورت رسمي ثبت نشده است و بعضًا ضرر و زيان هاي 

زيادي از اين طريق به شهرداري تهران وارد شده است.
اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه گفته شده چون 
سامانه جامع امالك اعالم كرده براي هر ملكي، بايد كد اموال 
گرفته شود و چون ثبت رسمي نقل و انتقال مالكيت براي 
بسياري از امالك انجام نشده، از اين رو، نمي توانند كد بگيرند 
و بنابراين آن امالك ثبت هم نشده اند گفت: در جلسه كميته 
شفافيت و شهر هوشمند درباره اين مساله هم بحث شد كه 
عدم ثبت اطالعات امالكي كه در مراحل مختلف نقل و انتقال 
به شهرداري هستند، ضرر و زيان بيشتري وارد مي كند. از 
اين جهت قرار شد در سامانه جامع امالك، تنوع بيشتري 
براي امكان ثبت اطالعات انواع امالكي كه شهرداري تهران 
در اختي��ار دارد و در مراحل مختلف نقل و انتقال مالكيت 
هستند، ايجاد شود و سپس در مورد انتشار عمومي هر كدام 
از امالكي كه به مراحل پاياني و فروش مي رسند و معامله اي 
بر روي آنها انجام مي شود، تصميم گيري شود. وي در پاسخ 
به اينكه امالك بدون سند چگونه ثبت مي شوند؟ توضيح 
داد: واقعيت آن است كه مش��كالت در سند امالك، يكي 

از عوامل اصلي عدم ثبت آنها در سامانه هاي مرتبط است. 
متاسفانه تهاتر همين امالك بدون سند از مواردي است كه 
بعضا، باعث ضرر و زيان شهرداري شده، چون پس از چند روز، 
آن فرد يا نهاد طرف تهاتر مدعي مي شود كه سندي وجود 
ندارد يا مشكل دار است و ملك قابليت نقل و انتقال ندارد، از 
اين رو، خواستار برگرداندن ملك شده و همين باعث ورود 
شهرداري به يك فرآيند حقوقي پيچيده  شده است. لذا اگر 
هر كاري داراي قانون و ضابطه  باش��د، مي تواند به صورت 
شفاف بيان مي شود، در غير اين صورت بايد اساسا از انجام 
آن احتراز شود چون باعث مشكالت بعدي مي شود و از اين 
جهت بايد تصميم گيري مشخصي صورت گيرد. او ادامه 
داد: پيشنهادي كه كميته شفافيت و شهر هوشمند درباره 
بازار آنالين تهاتر ارايه داد مبني بر اينكه »فردي به شهرداري 
بدهكار است و مي خواهد در ازاي آن ملك بدهد و يك نفر 
ديگر كه از شهرداري طلبكار و حاضر است در ازاي طلب خود 
ملك دريافت كند« در راستاي همين شفافيت بخشي ارايه 
ش��د. درواقع، بحث راه اندازي بازار آنالين تهاتر كه در حال 
حاضر نيز در يكي از احكام برنامه س��وم مجدداً به تصويب 

رسيده و از سال 98 اين اتفاق رخ خواهد داد .
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گزارش »آنكتاد« نشان مي دهد جذب سرمايه مستقيم خارجي در سال 2018 با كاهشي چشم گير مواجه بوده است

ساِل بد جذب سرمايه در جهان
تعادل| بررس�ي ها نشان مي دهد، رويكرد حمايت 
گرايانه »دونالد ترام�پ« در امريكا، موجب كاهش 
جدي سرمايه گذاري خارجي شركت هاي امريكايي 
در كش�ورهاي ديگر ش�ده و نه تنها اروپا، كه بخش 
بزرگي از كش�ورهاي توسعه يافته س�ال 2018 را با 
كاهش چشمگير س�رمايه گذاري هاي خارجي در 
مقايسه با سال 2017 به پايان رساندند.  آمار آنكتاد 
حاكي از اين اس�ت كه جريان ورودي پول مستقيم 
خارجي جهان در س�ال 2018، از ح�دود 1.47 هزار 
ميليارد دالر به حدود 1.2 هزار ميليارد دالر كاهش 
يافته، كه نسبت به سال 2017 افت حدود 19 درصدي 
را تجربه كرده و طي دهه گذشته به پايين ترين سطح 
خود رسيده است. براين اساس، اگرچه انتظار مي رود 
در سال 2019 اين جريان كمي جهش داشته باشد، اما 
روند كلي آن همچنان ضعيف باقي خواهد ماند. با اين 
همه، افت جريان ورودي سرمايه گذاري هاي مستقيم 
خارجي در تمام بخش هاي جهان روند يكساني را از 
سر نگذرانده است. به طوري كه مطابق آمارها، افت 
سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي توسعه يافته 
به 40 درصد مي رسد، در حالي كه اين كاهش عمدتا 
ناشي از بازگشت درآمدهاي خارجي انباشت شده 
بنگاه هاي چندمليتي اياالت متحده امريكا به اين 
كشور، در نتيجه اصالح ماليات بر درآمد شركت ها 
از سال 2017 به بعد بوده كه به شدت به اروپا آسيب 
رسانده اس�ت.  در مقابل، سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي در كش�ورهاي در حال توس�عه با حدود 3 
درصد رش�د، از 673 ميليارد دالر در سال 2017، به 
حدود 694 ميليارد دالر در سال 2018 رسيده است. 
با اين حال بررسي هاي آماري حكايت از اين دارد كه با 
وجود كاهش سرمايه گذاري مستقيم خارجي اياالت 
متحده امريكا در س�ال 2018، همچنان اين كشور 
بزرگ ترين دريافت كنن�ده FDI در جهان بوده كه 
حدود 226 ميليارد دالر جريان ورودي FDI داشته 
اس�ت. پس از امريكا، چين با رقم 142 ميليارد دالر 
و انگلستان با رقم 122 ميليارد دالر در رده هاي دوم 
و سوم قرار دارند. »هنگ كنگ، سنگاپور، اسپانيا، 
هلند، استراليا، برزيل و هند« هم به ترتيب در رده هاي 
بعدي از نظر ميزان جذب س�رمايه گذاري مستقيم 
خارجي قرار گرفته اند.  اما از آن سو، پيش بيني هاي 
آنكتاد براي سال 2019 نيز نشان مي دهد هر چند با 
توجه به كاهش موضوع بازگشت سرمايه به اياالت 
متحده امريكا، جريان ورودي FDI به سطح متوسط 
بازخواهد گشت، اما چشم انداز اقتصادجهاني به دليل 
ريسك هاي ساختاري، عوامل سياسي، تنش هاي 

تجاري و البته سياست هاي رو به رشد حمايتگرايانه، 
در س�ال آينده هم روندي رو به نزول را طي خواهد 
كرد.  آمارهاي مقدماتي آنكتاد )كنفرانس تجارت و توسعه 
سازمان ملل متحد( نشان مي دهند سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي جهان در سال 2018 حدود 19 درصد كاهش يافته 
و از ح��دود 1.47 هزار ميليارد دالر در س��ال 2017 به 1.2 
هزار ميليارد دالر در سال 2018 رسيده است. به اين ترتيب، 
سومين افت متوالي در اقتصاد جهاني، باعث شده جريان 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي به پايين ترين حد خود پس از 
بحران مالي جهان برسد. اين در حالي است كه به گفته جيمز 
ژان، مدير بخش سرمايه گذاري آنكتاد، روند سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي پس از بحران مالي جهان رشد ضعيفي را 
تجربه كرده و پس از سال 2013 در مسير نزولي قرار گرفته 
است. با اين همه، به نظر مي رسد عوامل تاثيرگذار بر اين روند 
منفي، از جمله »كاهش سودآوري سرمايه گذاري خارجي« 
و »تغيير در زنجيره ارزش جهاني« در آينده نزديك تغييري 
نكرده و حتي ش��رايط اقتصاد كالن نيز وخيم تر از گذشته 
خواهد شد. بر اساس گزارش معاونت بررسي هاي اقتصادي 
اتاق بازرگاني تهران از آنكتاد، با اين همه، افت جريان ورودي 
سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در تمام بخش هاي 
جهان روند يكس��اني را از سر نگذرانده است. براين اساس، 

كاهش سرمايه گذاري مستقيم خارجي )FDI( بيشتر در 
كشورهاي توس��عه يافته متمركز بوده، به طوري كه در اين 
مناطق جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي با 
40 درصد كاهش به حدود 451 ميليارد دالر رسيده است. 
اين كاهش عمدتا ناشي از بازگش��ت درآمدهاي خارجي 
انباشت شده بنگاه هاي چندمليتي اياالت متحده امريكا به 
اين كشور، در نتيجه اصالح ماليات بر درآمد شركت ها از سال 
2017 به بعد بوده كه به شدت به اروپا آسيب رسانده است. 
به اين ترتيب، به نظر مي رسد روند مقابله با جهاني سازي كه 
در سياست هاي دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا قابل 
تشخيص است، به كاهش كارايي اقتصادي در كشورهاي 
اروپايي و بسياري از كشورهاي توسعه يافته منجر شده است. 
اين امر موجب كاهش غيرمنتظره 73 درصدي جريان هاي 
ورودي به اروپا شده، بطوري كه جريان ورودي FDI در اين 
منطقه به حدود 100 ميليارد دالر رسيده است. اين رقم، 
پيش تر در دهه 1990 مش��اهده شده بود. در مقابل، حتي 
خود امريكا نيز از سياست هاي ضد تجاري خود آسيب ديده 
است، به گونه اي كه عالوه بر اروپا، كاهشي حدود 18 درصدي 
در جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي به اياالت 
متحده امريكا نيز مشاهده شده و رقم FDI اين كشور با اين 

ميزان افت به 226 ميليارد دالر رسيده است.

اين اما در حالي است كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در 
كشورهاي در حال توسعه منعطف باقي مانده و با افزايش 3 
درصدي به 694 ميليارد دالر رسيده است. سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي در كشورهاي آفريقايي نيز با وجود اندازه 
كم، در مقايس��ه ميان س��ال هاي 2017 و 2018 روندي 
صعودي را طي كرده اس��ت. بر اين اساس، در حالي كه اين 
كشورها در سال 2017 حدود 38 ميليارد دالر سرمايه گذاري 
خارجي جذب كرده اند، ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي 
آنها در س��ال 2018 ميالدي به 40 ميليارد دالر رسيده و 
رشدي 6 درصدي داشته است. سرمايه گذاري خارجي در 
كشورهاي منطقه امريكاي التين و كاراييب نيز در همين بازه 
زماني با كاهش 4 درصدي رو به رو بوده است. در اين ميان، 
سهم اقتصادهاي در حال توسعه از سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي جهان معادل 58 درصد رقم خ��ورده، به گونه اي 
كه نيمي از 10 اقتصاد برتر ميزبان سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي، كشورهاي در حال توسعه هستند.  به عبارت ديگر، 
در حالي كه اقتصادهاي در حال توس��عه در س��ال 2017 
ميالدي حدود 750 ميليارد دالر سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي جذب كرده اند، سرمايه گذاري خارجي جذب شده 
در آنها در سال 2018 ميالدي به تنها حدود 451 ميليارد 
دالر بوده و افتي 40 درصدي را ش��اهد بوده اس��ت. شرق و 

جنوب شرقي آسيا بزرگ ترين منطقه ميزبان FDI بوده اند 
كه حدود يك سوم سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان در 
سال 2018 و تقريباً تمامي رشد FDI در كشورهاي در حال 
توسعه را به خود اختصاص داده اند. جريان ورودي سرمايه 
خارجي به كشورهاي در حال گذار نيز با 8 درصد كاهش به 
44 ميليارد دالر رسيده است. در اين ميان، با وجود كاهش 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي اياالت متحده امريكا در 
سال 2018، همچنان اين كشور بزرگ ترين دريافت كننده 
FDI در جه��ان بوده كه حدود 226 ميلي��ارد دالر جريان 
ورودي FDI داش��ته است. پس از امريكا، چين با رقم 142 
ميليارد دالر و انگلستان با رقم 122 ميليارد دالر در رده هاي 
دوم و سوم قرار دارند. هنگ كنگ، سنگاپور، اسپانيا، هلند، 
استراليا، برزيل و هند هم به ترتيب در رده هاي بعدي از نظر 
ميزان جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي قرار گرفته اند.

با نگاهي به آينده، احتمال مي رود در سال 2019، شرايط 
كمي به عقب برگردد اما روند كلي آن همچنان ضعيف خواهد 
ماند. با ديدي خوشبينانه، پروژه هاي جديد سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي كه ش��اخصي براي روند آينده محسوب 
مي ش��وند، با وجود افت ه��اي رخ داده، ح��دود 29 درصد 
افزايش خواهند داشت. پروژه هاي ادغام واكتساب )موسوم 
به Mergers and Acquisitions( نيز 19 درصد در 
سال 2018 افزايش يافته اند. همچنين از آنجايي كه بازگشت 
سرمايه در فصل سوم سال 2018 كاهش يافته است، جريان 
ورودي در كشورهاي توسعه يافته به سطح عادي بازخواهد 
گشت. اگرچه، افزايش ريسك رو به پايين ناشي از اصالحات 
اخير در رابطه با رش��د اقتصادي، عوامل سياسي از جمله 
تنش هاي تجاري و نا اطميناني در مورد محيط سياس��ي 
جهان براي سرمايه گذاري و احتمال درآمدهاي حاصله است.

به گفته ژان، با اينكه انتظار مي رود چشم انداز سال 2019 
مثبت تر باشد، اما همچنان اقتصاد جهاني با نا اطميناني هاي 
بسياري رو به رو خواهد بود. عالوه بر تاثير سريع جريان هاي 
مخالف در اقتصاد، روند س��رمايه گذاري مستقيم خارجي 
همچنان ضعيف باقي خواهد ماند كه ناش��ي از عواملي از 
جمله اصالحات مالياتي، معامالت بزرگ و جريان هاي مالي 
بي ثبات است. از ديگر سو، با توجه به كاهش موضوع بازگشت 
سرمايه به اياالت متحده امريكا، جريان ورودي FDI به سطح 
متوسط بازخواهد گشت، اما چشم انداز اقتصادجهاني در حال 
تيره و تار شدن است كه ناشي از عوامل ساختاري از جمله 
عوامل سياسي، تنش هاي تجاري و بازگشت گرايش هاي 
حمايتگرانه است. عالوه بر اين، تقويت اقتصاد ديجيتال و 
در نتيجه يك تغيير نامحسوس در توليد بين المللي، نقش 
مهمي را ايفا خواهد كرد كه اين موضوع نيز با كاهش قابل 
مالحظه بازده سرمايه گذاري مستقيم خارجي، كه طي پنج 

سال گذشته آشكار شده است، همراه خواهد بود.
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سرمايه گذاري فوالدي 
هندي ها در چابهار

ايرن�ا| وزارت فل��زات و فوالد هن��د درحال 
بررسي گزينه هاي سرمايه گذاري شركت هاي 
توليد فوالد و آهن اين كش��ور از جمله شركت 
س��نگ آهن كودرم��وخ )KIOCL( در بندر 
چابهار ايران اس��ت. به گزارش روزنامه »تايمز 
آو اينديا«، »چودهاري بيرندر سينگ«، وزير 
ف��والد هند، به خبرن��گاران در دهلي نو گفت: 
 KIOCL حضور اقتصادي شركت سنگ آهن
مي تواند به شكل احداث كارخانه ذوب آهن يا 
توليد ريل آهن در اي��ران و همچنين عمليات 

معدني در اين كشور باشد.
 بر اساس اين گزارش، پيش از اين نيز »بينوي 
كومار«، مع��اون وزارت فوالد هن��د، خواهان 
ايفاي نقش شركت س��نگ آهن كودرموخ در 
توسعه بندر چابهار اس��ت. ايران در سال هاي 
1970 ميالدي از طريق ش��ركت سنگ آهن 
كودرم��وخ خواه��ان همكاري گس��ترده تر با 

هند بود. 
وزي��ر فلزات و فوالد هند تصري��ح كرد: اكنون 
»نارندرا مودي«، نخست وزير هند عالقه مند 
به حضور گس��ترده صنايع فوالد هند در بندر 
چابهار است و ما از شركت KIOCL درخواست 
كرده ايم ت��ا گزينه هاي س��رمايه گذاري خود 
در توس��عه بندر چابهار را بررس��ي كنند. اين 
ش��ركت مي تواند در فعاليت ه��اي مختلف از 
جمله اح��داث كارخانه فوالد و آهن در چابهار 
حضور داشته باشد زيرا ايران قصد دارد شبكه 
ريلي خود را گس��ترش ده��د بنابراين آنها به 
خطوط ريل آهن احتياج دارند. بيرندر سينگ 
تاكيد كرد: هند به عنوان دومين توليدكننده 
فوالد و ايران به عن��وان يك مركز حمل و نقل 
مي توانند همكاري هاي سودمندي با يكديگر 
داشته باشند. هند قصد دارد در مدت كوتاهي 
تج��ارت از طريق بندر چابه��ار را از 2 ميليارد 
دالر كنوني به 70ميلي��ارد دالر افزايش دهد. 
تهران بهره برداري از اس��كله ش��هيد بهشتي 
بندر چابهار را در اختيار ش��ركت بنادر جهاني 
هند قرار داده است. اين درحالي است كه روز 
يكشنبه هند مسير كشتيراني ميان بنادر خود 
و بندر چابهار را افتتاح كرد. بر اين اساس هند 
قصد دارد در هر دو هفته محموله هاي خود را 
از بنادر »مومباي، كان��دال و موندرا« به ايران 
ارس��ال كند. اولين محموله هند روز يكشنبه 
وارد بندر چابهار شد. از ديگر سو، انتظار مي رود 
افغانستان نيز در يك ماه آينده اولين محموله 
باري خود را از طريق بندر چابهار به هند ارسال 
كند. شركت بنادر جهاني هند در 24 دسامبر 
)3 دي( سال 2018 در طول نشست توافق سه 
جانبه چابهار، كنترل امور اسكله شهيد بهشتي 

در بندر چابهار را به عهده گرفت. 
همچني��ن در اين روز مقامات ايراني، هندي و 
افغان به صورت مشترك اولين دفتر هند را در 
منطقه آزاد چابه��ار افتتاح كردند. فاز اول اين 
بندر در ماه دسامبر سال 2017 با حضور حسن 
روحاني رييس جمهوري ايران و نمايندگاني از 

هند و ساير كشورهاي منطقه افتتاح شد.

 فلزات صنعتي امسال 
مجال گراني ندارند

ايسنا|نظرسنجي رويترز نشان داد قيمت مس 
و س��اير فلزات پايه امس��ال به دليل كندي رش��د 
اقتصادي در چين رشد چنداني نخواهند داشت. بر 
اساس اين نظرسنجي، شاخص فلزات صنعتي بازار 
فلزات لندن در سال 2018 تحت تأثير نگراني هاي 
اقتصاد كالن مانند جنگ تجاري امريكا و چين، 17 
درصد سقوط كرد. طبق پيش بيني 30 تحليلگر، 
قيمت مس براي تحويل فوري در بازار فلزات لندن 
امسال 6307 دالر در هر تن خواهد بود. اين قيمت 
حدود 5 درصد باالتر از قيمت اواسط هفته جاري 
است اما 6 درصد در مقايسه با قيمت پيش بيني شده 
در نظرسنجي اكتبر رويترز كمتر است. »كارستن 
منكه«، تحليلگر ش��ركت »جوليوس بائر« در اين 
مورد گفت: ما بر اين باوريم كه عوامل بنيادين براي 
باال بردن قيم��ت فلزات صنعتي به حد كافي قوي 
نيستند. تقاضا ضعيف تر از آن است كه كمبود عرضه 
ايجاد كند اما به حد كافي وجود دارد تا از مازاد عرضه 
اجتناب شود. از سوي ديگر ميزان عرضه همه فلزات 
از جمله مس، رشد قوي خواهد داشت. اين در حالي 
است كه تحليلگران انتظار دارند بازار مس در سال 
2019 دچار 64 هزار تن كمبود ش��ود كه باالتر از 
44 هزار تن كمبود پيش بيني شده در نظرسنجي 
قبلي رويترز اس��ت. آلومينيوم در ماه هاي اخير به 
دليل رفع تحريم هاي امريكا عليه شركت روسال 
روس��يه كه بزرگ ترين توليدكننده خارج از چين 
است و به عرضه باالتر در بازار منجر مي شود، تحت 
فشارهاي كاهشي قرار گرفته است. انتظار مي رود 
يك عامل مهم در سال 2019، صادرات چين باشد 
كه 21 درصد در سال ميالدي گذشته رشد كرد و به 
ركورد 5.8 ميليون تن آلومينيوم خام و محصوالت 

آلومينيوم رسيد.
به گفته تحليلگران، تحت چنين شرايطي صادرات 
چين بايد به ميزان قاب��ل مالحظه اي كاهش پيدا 
كند از تا روند صع��ودي قيمت آلومينيوم حمايت 
كند. در نظرسنجي رويترز قيمت آلومينيوم براي 
تحويل فوري در س��ال ميالدي جاري 1978 دالر 
برآورد شد كه 9 درصد كمتر از قيمت برآورد شده 
در نظرسنجي اكتبر بود. برآورد تحليلگران از كمبود 
جهاني آلومينيوم در سال 2019 از 527 هزار تن در 
نظرسنجي اكتبر به 490 هزارتن در نظرسنجي اخير 
كاهش داده شد. تحليلگران قيمت مورد پيش بيني 
براي نيكل را به ميزان قابل توجهي كاهش دادند. 
اين فلز بدترين عملكرد را در ميان فلزات مبادله شده 

در بازار فلزات لندن در 6 ماه گذشته داشته است.

 افزاي��ش ظرفيت ه��اي تولي��د، س��رمايه گذاري، 
فعاليت هاي اكتش��افي، رش��د اش��تغال و توس��عه 
زيرس��اخت ها از جمله اقداماتي اس��ت كه طي 40 
س��ال اخير از س��وي وزارتخانه هاي س��ابق صنايع، 
معادن و فلزات، صنايع و مع��ادن و همچنين وزارت 
صنعت معدن و تجارت و مجموعه ايميدرو )از س��ال 
81 به اين سو( و بخش خصوصي به ثمر نشسته است. 
در همين حال آمارها نش��ان مي دهد بخش��ي قابل 
توجهي از اين ظرفيت ها، در سال هاي گذشته ايجاد 

شده است.

   نگاه كالن به عملكرد 40 سال گذشته
طي 4 دهه اخير شاهد رش��د ظرفيت هاي توليد در 
بخش معدن و صنايع معدني بوده ايم بطوري رش��د 
ظرفيت هاي سنگ آهن، فوالد و مس بيشترين رشد 
توليد را به ثبت رسانده اند. جدول مبين اين است كه 
ميزان توليد فوالد از 368هزار تن با رش��د حدود 60 
برابري به بيش از 21 ميليون و 800 هزار تن رسيده 
است. توليد محصوالت فوالدي هم با رشد 53برابري 
از 368هزار ب��ه بيش از 19 ميليون تن افزايش يافته 
است. در اين مدت توليد سنگ آهن افزايش 83برابري 

را تجربه كرده است. 

   اجراي طرح ها و پروژه هاي استراتژيك 
طي اين س��ال ها با وجود مش��كالت تحريم و جنگ 
تحميل��ي، طرح هاي عظيم و متفاوتي به س��رانجام 
رسيده اس��ت . امروزه در بخش معدن 110 هزار نفر 
و در بخش صنايع معدني 600 هزار نفر مش��غول به 
كار هستند . در اين ميان طي سال هاي 1381 )آغاز 
فعاليت ايميدرو( تا آبان س��ال جاري 1397 بيش از 
111 طرح معدن و صنايع معدني راه اندازي شده كه 

از ارزش 14.4 ميليارد دالر برخوردار است. 
اين تعداد طرح 45هزار ش��غل مستقيم و 100هزار 
شغل غير مستقيم ايجاد كرده است. برنامه ريزي هاي 
انجام شده نيز مبين آن است كه تا سال 1400 افزون 
بر 42هزار ش��غل ايجاد خواهد ش��د كه حاصل 16 

ميليارد دالر سرمايه گذاري خواهد بود. 
در اين ميان 54طرح مشاركتي و دولتي وجود دارد. 
همچنين 49 پروژه توس��عه اي نيز مس��مول كمك 

مي شوند.
 

   عملك�رد 5 س�ال گذش�ته؛ اوج گي�ري 
سرمايه گذاري و رشد ظرفيت هاي توليد

حال چنانچه نگاهي نيز به عملكرد 5 س��ال گذشته 
داشته باش��يم، بخش معدن و صنايع معدني شاهد 
راه اندازي بيش از 63طرح به ارزش بيش از 5 ميليارد 
دالر شد. همچنين طي 9 ماه سال 97 نيز 6 طرح به 
ارزش بيش از 585 ميليون دالر افتتاح شده است. از 
سوي ديگر تا انتهاي سال جاري نيز 19 طرح در نوبت 

راه اندازي قرار دارند كه با احتساب پروژه هاي افتتاح 
شده به ارزش دو ميليارد و 600 ميليون دالر مي رسد.

   طرح هاي شاخص 1392-1397 
* احداث كارخانه هاي فراوري سنگ آهن در سنگان 
به ظرفيت 10 ميليون تن و سرمايه گذاري 10 هزار 

ميليارد توماني با مشاركت بخش خصوصي
* توسعه بندر منطقه ويژه خليج فارس و دوبرابر شدن 

ظرفيت حمل و بارگيري به 12 ميليون تن 
* راه اندازي 4 طرح از فوالدهاي اس��تاني به ظرفيت 

توليد 3.2 ميليون تن آهن اسفنجي 
* راه اندازي نخستين كارخانه كنسانتره سنگ آهن 

هماتيتي
* راه اندازي نخس��تين كارخان��ه ذوب مس به روش 

فلش
* توليد كاتد مس به روش تانك بايوليچينگ 

* احداث كارخانه طالي زرشوران
* احداث واحد پايلوت تيتانيوم كهنوج

* احداث واحد پايلون كرين كك
* احداث واحد پايلوت آنتيموان سفيدابه

* احداث واحد تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران
* احداث واحد توليد عناصر نادر خاكي

* اح��داث مناطق وي��ژه اقتصادي بخ��ش معدن و 
صنايع معدني

* ايجاد زيرساخت هاي گس��ترده در بخش معدن و 
صنايع معدني از جمله راهسازي، برق رساني، احداث 

بنادر تخصصي

   اكتشاف
تمركز بر اجراي برنامه هاي جديد اكتشاف از اقدامات 
اساسي ايميدرو در طي 5 س��ال گذشته بوده است. 
با اين حال ارقام اكتش��افي از سال 1382 به اين سو 
نشان دهنده رشد عملكرد در اين حوزه است. عملكرد 
اكتش��اف در دو بخش حفاري و ص��رف بودجه مورد 
بررس��ي قرار گرفته به طوري كه ميزان حفاري ها از 
25480 متر سال 82 به بيش از 119 هزار متر سال 
96 رسيد. همچنين سرمايه گذاري در اين بخش نيز 
از 49 ميليارد ريال به 1147 ميليارد ريال سال قبل 

افزايش يافت. 
از س��وي ديگر با اجراي برنامه 270 ه��زار كيلومتر 
مربعي اكتش��اف از اواخر س��ال 92 شاهد اوج گيري 
فعاليت هاي اكتشافي توس��ط ايميدرو شديم. طي 
اين مدت بيش��ترين حفاري ها در س��ال 93 به ثبت 
رس��يد و از 212هزار متر عبور كرد اما بيشترين رقم 
سرمايه گذاري در اين بخش نيز به سال 94 اختصاص 
يافت و در آن س��ال بي��ش از 1289 ميلي��ارد ريال 

هزينه شد.
در 9 م��اه 97 نيز نزديك به 520 ميليارد ريال صرف 
برنامه هاي اكتشافي توس��ط ايميدرو و شركت هاي 

  جدول رشد توليد 1397 نسبت به 1358 )هزار تن( 

پيش بيني سال 1397سال 1396سال 1357محصول

3682184025000فوالد

3681977619000محصوالت فوالدي

8917410075000سنگ آهن

0163200مس * 

18337345آلومينيوم

50414961500كنسانتره زغالسنگ

80005519282000سيمان

* توليد سال 95 برابر با 193هزار تن بود اما با توجه به صرف مدت زماني براي تغيير تكنولوژي، توليدسال گذشته كاهش يافت.

 

تابعه شد. ميزان حفاري هاي انجام شده در اين مدت 
نيز به بيش از 72هزار متر رسيد.

   دس�تاوردها و اقدامات ديگر پس از انقالب 
اسالمي

* بومي س��ازي دانش فني كارخانه احياي مستقيم 
 )PERED( فوالد تحت عنوان ِپِرد

* بومي س��ازي بخش هايي از كارخانه هاي گندله و 
كنسانتره سنگ آهن

* انتقال دانش فني مهندسي پروژه هاي اجرا شده در 
بخش معدن )به وي��ژه در صنعت فوالد و آلومينيوم( 

به داخل كشور 
* تكنولوژي شارژ گرم )Hot charging( در توليد 

آهن اسفنجي و همچنين شمش ريخته گري 
* توسعه و اجراي فناوري بيوليچينگ مس

* اح��داث مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني كرج 
به عنوان بزرگ ترين مرك��ز تحقيقاتي بخش معدن 

در خاورميانه

* احداث كارخانه فوالد مباركه به عنوان بزرگ ترين 
ورق هاي فوالدي تخت در خاورميانه

* بهره ب��رداري از معادن بزرگ س��نگان، چادرملو، 
گل گهر، سرب و روي مهدي آباد و سرب و روي انگوران

* صدور خدمات فني مهندس��ي صنعت سيمان به 
خارج از كش��ور و احداث 2 واحد توليد س��يمان در 

سوريه و ونزوئال
* احداث بندر منطقه ويژه خليج فارس و دس��تيابي 

به ظرفيت توسعه حمل و بارگيري 12 ميليون تن 
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امريكا پيمان 1987 موشكي با روسيه را تعليق كرد

توافق  تجاري دوجانبه اتحاديه اروپا و ژاپن اجرايي شد

جهاندرمسيررقابتهايجديدتسليحاتهستهاي

تولد بزرگ ترين توافق تجاري جهان

گروه جهان| طال تسليمي|
 در پي شكس��ت آخرين دور گفت وگوه��اي امريكا و 
روسيه بر سر پيمان منع گسترش موشك هاي ميان برد 
هسته اي سال 1987 )آي ان اف(، دولت دونالد ترامپ 
رييس جمه��وري امري��كا اطالعيه رس��مي مبني بر 
»تعليق« اين پيمان و خ��روج از آن ظرف مدت زماني 
6ماهه را اعالم كرد. مايك پومپئو وزير خارجه امريكا اين 
خبر را جمعه رسانه اي  كرد. اين معاهده كه توسط رونالد 
ريگان و ميخاييل گورباچف امضا شده، عامل اصلي پايان 
رقابت  بر سر گسترش تسليحات هس��ته اي در پايان 
جنگ سرد بود. اكنون كه دستيابي به يك توافق جديد 
در راستاي كاهش تس��ليحات هسته اي غيرمحتمل 
به نظر مي رس��د، انتظ��ار مي رود كه رقاب��ت جديد بر 
سر تسليحات هس��ته اي خيلي زود از سر گرفته شود. 
اظهارات ترامپ در حمايت از تقويت نيروي دفاعي در 
محافظت از شهروندان اياالت متحده، به معناي افزايش 
شمار موشك ها در تحقق اين هدف خواهد بود. اين در 
حالي است كه والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه 
پيش تر ترامپ را به آغاز رقابت تس��ليحاتي در صورت 

انحالل »آي ان اف« تهديد كرده است.
به گزارش دويچه وله، اياالت متح��ده خروج خود را از 
»آي ان اف« اعالم كرد؛ اقدام��ي كه مورد حمايت ناتو 
نيز قرار گرفته اس��ت. كي بيلي هاچيس��ون نماينده 
اياالت متحده در ناتو در توئيتي روس��يه را متهم كرده 
كه با پخش اطالعات نادرس��ت، تخلفات خود از مفاد 
پيمان منع موشك هاي هسته اي ميان برد را الپوشاني 
مي كند: »همه اعض��اي ناتو مي دانند كه امريكا به اين 
پيمان متعهد بوده، اما روسيه پيوسته آن را زير پا گذاشته 
است.« او گفته كه فعاليت هاي اخير روسيه در رونمايي 
از موش��ك هاي جديد با »روح پيمان« در تناقض بوده 
است: »روسيه يا بايد سامانه موشكي خود را حفظ كند 
يا پيمان را؛ اما نمي تواند هردو را باهم داشته باشد.« نزاع 
جديد تسليحاتي ميان امريكا و روسيه هنگامي آغاز شد 
كه روسيه موشك جديد كروز ميان برد »9ام729« را 
رونمايي كرد. امريكا و پيمان آتالنتيك شمالي اعتراض 
كردند كه روسيه با رونمايي از اين موشك پيمان 1987 

را نقض كرده است و به اين كشور 6۰ روز مهلت دادند تا 
موشك هاي جديد را منهدم كند. روسيه هم اعالم كرد 

كه هرگز چنين كاري نخواهد كرد.

     عصر جديد رقابت تسليحاتي
خروج امريكا از اين پيمان نگراني هايي را درباره رقابت 
تسليحاتي جديد با روس��يه را در پي داشته و متحدان 
اروپايي را مضطرب كرده اس��ت. به گ��زارش فوربس، 
بسياري بر اين باورند كه تهديد پوتين و اظهارات او در 
واكنش به برنامه خروج امريكا از پيمان موشكي، دست 
ترامپ و جان بولتون مشاور تندروي امنيت ملي او را براي 

پيشروي در زمينه تسليحاتي باز مي كند. بدين ترتيب، 
امريكا مي تواند بدون هيچ محدوديتي وارد يك رقابت 
تسليحاتي شود و اين در حالي است كه بودجه دفاعي آن 
1۰برابر بزرگ تر از روسيه و 5برابر بزرگ تر چين است. 
اما رقابت هاي تسليحاتي هرگز پايان خوشي نداشته اند 
چراكه حتي طرف پيروز در رقابت ها هم با كاهش امنيت 

خود و نگراني دايمي مواجه بوده است.
رقابت تس��ليحاتي بين ابرقدرت ها در س��ال 1957 و 
پس از آن شروع شد كه اتحاد جماهير شوروي ماهواره 
اسپوتنيك را پرتاب كرد. اياالت متحده در اين رقابت 
با جديت پيش رفت و خيلي سريع دو كشور با يك فاصله 

قابل توجه در زرادخانه موشكي مواجه شدند. يك رقابت 
تس��ليحاتي ديگر هم در دهه 196۰ و زماني به جريان 
افتاد كه واشنگتن و مسكو برنامه هايي جاه طلبانه براي 
ايجاد دفاع موشكي در سراسر كشور را به اجرا گذاشتند. 
در دهه هاي 197۰ و 198۰ هر دو كشور افزودن كالهك 
به دوربردترين موشك هاي خود را آغاز كردند. 2۰ سال 
طول كش��يد تا پيمان هاي دوجانبه و بين المللي روند 
رقابت را متوقف كنند. اكنون دو كش��ور معاهده هاي 
قديمي را همچون لباس هاي كهنه دور مي اندازند. ابتدا 
جورج دابليو. بوش از پيمان منع موشك هاي بالستيكي 
س��ال 1۰72 خارج ش��د. بعد پوتين از پيمان كاهش 

تسليحات استراتژيك سال 1993 عقب كشيد. اكنون 
هم با منحل شده »آي ان اف« انتظار مي رود كه دو كشور 

درصدد ساخت موشك هاي بيشتر ميان برد برآيند.

     سنگ اندازي هاي بولتون
بولتون پيش��نهاد پوتين را مبني بر بررس��ي موشك 
»9ام729« و نقض »آي ان اف« توسط جامعه اطالعاتي 
امريكا رد كرده است. پيشنهاد پوتين مي توانست يك 
پيشنهاد عوام فريبانه باشد يا يك گشايش سياسي؛ اما 
ديگر هيچ كسي نخواهد دانست. ظاهرا از نظر بولتون 
شفاف سازي و كاهش برد موشك روسي قابل پذيرش 
نبوده چون او هيچ چيزي جز انهدام كامل موش��ك را 
نمي خواس��ته اس��ت. اكنون پوتين آزاد است تا شمار 

بيشتري از اين موشك ها را مستقر كند.
پوتين اكنون توجه عمومي را به تعهد اياالت متحده به 
آخرين پيمان باقي مانده يعني »اس��تارت جديد« كه 
پيمان منع گسترش موشك هاي دوربرد است، جلب 
كرده است. امكان پرداختن به نگراني هاي مطرح شده 
از سوي پوتين از طريق بردباري و ديپلماسي وجود دارد، 
اما بولتون به ديپلماسي اهميتي نمي دهد. او هم مانند 
ترامپ افتخار را در پاره كردن توافقنامه هاي حاصل شده 
توسط ديگران مي داند. همين رويكرد اكنون امريكا را 
پس از تالش هاي دو نسل براي دستيابي به معاهده ها 
در جلوگيري از تبديل جنگ سرد به جنگ گرم، مجددا 
با نگراني هاي امنيتي و رقابت تسليحاتي مواجه كرده 
است. در شبكه امنيت هسته اي كه در پي چندين دهه 
توجه، بردباري و ديپلماسي هوشمندانه در هم تنيده 
شده، معاهده ها محكم ترين تارها هستند. اين شبكه 
امنيتي مانع از رقابت تسليحاتي مي شود و به جلوگيري 
از تكرار ابرهاي قارچي كمك مي كرد؛ اما اكنون همه اين 
تارها در حال پاره شدن هستند. اگرچه هنوز مواردي 
همچون آگاهي پوتين از محدوديت هاي روسيه و توانايي 
كنگره در ممانعت از تامين بودجه براي تقويت توانايي 
هس��ته اي وجود دارد كه مي تواند نجات دهنده جهان 
باشد، اما همچنان آسيب هاي ناشي از اقدامات ترامپ 

را نمي توان ناديده گرفت.

گروه جهان| 
بزرگ ترين توافق دوجانبه تجاري جهان از جمعه ميان 
اتحاديه اروپا و ژاپن اجرايي ش��د. در شرايطي كه چين و 
اياالت متحده همچنان در دام اختالفات تعرفه اي گرفتار 
شده اند؛ توافق توكيو و بروكسل باعث حذف موانع گسترده 
تج��اري از جمله كاهش و ح��ذف تعرفه هاي گمركي  و 
در نهايت استانداردسازي و هماهنگي مقررات مربوط به 
واردات و ص��ادارت اروپا � ژاپن ش��ده و همكاري تجاري 

دو طرف را بطور چشمگيري تسهيل مي كند. 
فايننشال تايمز نوشته، اين توافق تقريبا تمام )97درصد( 
موانع تجاري ميان اقتصادهايي را برطرف مي كند كه 3۰ 
درصد از توليد ناخالص داخلي جه��ان را دارند. اتحاديه 
اروپا با انتشار گزارشي اعالم كرده كه اكنون اروپايي ها و 
ژاپني ها مي توانند از مزاياي بزرگ ترين بازار آزاد تجاري 

جهان بهره مند شوند. 
به اعتقاد ناظران، اين توافق نام��ه فراتر از يك همكاري 
تجاري بين اتحاديه اروپا و سومين قدرت اقتصادي جهان 
است. اسو ماسوياما كارشناس بازرگاني، مي گويد: »سه 
نكته كليدي در توافق تجاري ميان اتحاديه اروپا و ژاپن 
وجود دارد. اولين نكت��ه آن مربوط به حذف تعرفه هاي 
تجاري مي��ان ژاپن و كش��ورهاي اتحاديه اروپا اس��ت. 
نكته بعدي، حذف موانع موجود در بخش كش��اورزي و 
مواد غذايي بين دو طرف اس��ت و س��ومين نكته اصلي، 

استانداردسازي و هماهنگي مقرراتي كه منجر به شفافيت 
بيشتر و تس��هيل همكاري تجاري ميان اتحاديه اروپا و 

ژاپن خواهد شد.«
ژان كلود يونكر رييس كميسيون اروپا، با اشاره به اينكه اين 
بازار 635 ميليون نفر جمعيت دارد و تقريبا يك سوم توليد 
ناخالص داخلي جهان را شامل مي شود، گفته: »با اين اقدام، 
مردم اروپا و ژاپن بيش از پيش به همديگر نزديك خواهند 
شد. توافق جديد به مردم امكان انتخاب و دسترسي ارزان تر 
به كاالها را خواهد داد. تجار خرده پا جان خواهند گرفت 
و شركت هاي اروپايي از پرداخت ساالنه يك ميليارد يورو 
تعرفه هاي گمركي معاف خواهند ش��د. ما نشان داديم 
تجارت باالتر از مقوله هاي سهم خواهي، تعرفه، صحبت 
ميليون و ميليارد است. نشان داديم كه تجارت بايد بر اساس 

عدالت، اصول و ارزش ها باشد.« 
ژان كلود يونكر تاكيد ك��رده پيام اتحاديه اروپا با اجرايي 
ك��ردن اين توافق تاكيد بر تجارت آزاد منصفانه اس��ت. 
سخنان رييس كميسيون اروپا كنايه اي به دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا است كه جنگ تجاري را مثبت 
دانسته و گفته است كه امريكا در اين جنگ برنده خواهد 
بود. ترامپ همچنين به دفعات از اروپا و به ويژه چين انتقاد 
كرده كه چرا صادرات آنها به امريكا بيشتر از وارداتشان از 

اياالت متحده است. 
ژان كلود يونكر پس از اعالم اجرايي شدن توافق تجاري 

با ژاپن گفته صرف نظر از دوري و نزديكي مرزها، تجارت 
بر اساس اصول طبيعي هم منافع مصرف كننده ها را تامين 
مي كند و هم منافع شركت ها، كارگران و امنيت را ارمغان 
مي آورد. به گفت��ه او، در اين توافق حق��وق كار، امنيت، 
تغييرات اقليمي و حماي��ت از حقوق مصرف كنندگان 

لحاظ شده است.
ناظران اقتصادي مي گويند با اجراي كامل اين توافق ژاپن 
تعرفه 97 درصد از كاالهاي اروپايي را حذف مي كند. بر 
اساس آمارهاي رسمي كميسيون اروپا، اين اتحاديه ساالنه 
58 ميليارد يورو كاال و 28 ميليارد يورو خدمات به ژاپن 
صادر مي كند. واردات ساالنه كاالي اتحاديه اروپا از ژاپن نيز 
حدود 69 ميليارد و واردات خدمات حدود 18ميليارد يورو 
است. تقريبا 1۰درصد تجارت خارجي ژاپن با اتحاديه اروپا 
انجام مي گيرد. كل صادرات ساالنه اتحاديه اروپا به خارج از 
اتحاديه حدود 18۰۰ ميليارد دالر است و به همين ميزان 
نيز واردات دارد. بدين ترتيب ژاپن از سهم قابل توجهي در 

بازرگاني خارجي اتحاديه اروپا برخوردار است.
به نوشته فايننشال تايمز، توافق تجاري ژاپن و اتحاديه اروپا 
كه به دليل ايجاد فرصت هاي تجاري براي خودروسازان 
ژاپني و كشاورزان اتحاديه اروپا اصطالحا »خودروهايي 
ب��راي پني��ر« )cars for cheese( ن��ام گرفت��ه، به 
صادركنندگان اروپايي كمك مي كند كه از محل حذف 
تعرفه ها چيزي حدود يك ميليارد يورو در سال ذخيره 

كنن��د. “ اتحاديه اروپا نيز پيش بيني كرده كه اين توافق 
تا س��ال 2۰35ميالدي حدود 33ميليارد يورو به توليد 
ناخالص داخلي اين منطقه خواهد افزود. دولت ژاپن نيز 
برآورد كرده كه توافق تجارت آزاد با اتحاديه اروپا، توليد 
ناخالص داخلي اين كشور را يك درصد افزايش خواهد داد. 
اين تواف��ق پ��س از چهار س��ال مذاكره در ش��رايطي 
اجرايي ش��ده كه تجارت جهاني به دليل سياست هاي 
حمايت گرايانه دولت ترامپ و جنگ تجاري اين كشور با 
چين حال و روز خوبي ندارد؛ تا جايي كه بسياري از نهادها 
و موسسات مالي بين المللي نسبت به ادامه روند فعلي و 

بازگشت ركود بزرگ به اقتصاد جهان هشدار مي دهند. 
در توافق ميان ژاپ��ن و اتحاديه اروپا، همچنين دو طرف 
براي نخستين بار بر اجراي توافق آب وهوايي پاريس تاكيد 

كرده اند. اين در حالي است كه دونالد ترامپ بارها از اين 
توافق كه در زمان باراك اوباما رييس جمهوري پيشين 
امريكا، در پاريس ميان جامعه جهاني حاصل شد، انتقاد 
كرده و سال گذشته از آن خارج شد. ترامپ اين معاهده را 
»هزينه بر براي مردم امريكا« خوانده و گفته بود كه بر اساس 
يك مطالعه انجام شده، اجراي اين معاهده تا سال 2۰25 
بيش از دو و نيم ميليون شغل را از بين خواهد برد. با خروج 
اياالت متحده از توافق پاريس، امريكا به دو كشور نيكاراگوئه 
و سوريه پيوست كه خارج از اين معاهده هستند. معاهده 
تغييرات آب وهوايي پاريس در س��ال 2۰15 ميالدي و 
با حضور نمايندگان 196 كشور، با هدف محدود كردن 
گرمايش زمين با كاهش توليد دي اكسيد كربن و كاهش 

سوزاندن سوخت هاي فسيلي به امضاء رسيد.

دريچه

كوتاه از منطقه

 ابرتورم زيمبابوه
 به 290 درصد رسيد

گروه جهان| به دنبال كمبود ارز در زيمبابوه، اين 
كش��ور آفريقايي دچار پديده ابرتورم شده است. 
به گزارش ايسنا، استيو هانكه اقتصاددان مشهور 
امريكايي ادعا ك��رده نرخ ابرتورم زيمبابوه از 29۰ 
درصد نيز گذشته است. بدين ترتيب زيمبابوه پس 
از ونزوئال داراي بيشترين نرخ تورم در جهان خواهد 
بود. به گفته هانكه، مهم ترين عامل افزايش سريع 
نرخ تورم در اين كش��ور، كمبود ارزهاي خارجي 
به ويژه دالر اس��ت كه پس از برهم خوردن توازن 
دالرهاي موجود و نياز جامعه اتفاق افتاده است. او 
هشدار داده كه حذف دالر از سيستم مالي زيمبابوه 
باعث افزايش بيشتر نرخ تورم و فروپاشي اقتصادي 

خواهد شد.
زيمبابوه 2۰۰9 و به دنبال بي ارزش شدن پول ملي 
خود، دالر را به عنوان واح��د پولي خود برگزيد و 
اس��تفاده از ارزهاي ديگري چون »راند« آفريقاي 
جنوبي و پوند انگلي��س در مبادالت را مجاز اعالم 
كرد. با اين حال اكنون اين كشور با كمبود دالر نقد 
در بازار و افزايش شديد تقاضا براي دالر مواجه شده 
است. »متولي نكوبه« وزير دارايي زيمبابوه، پيش تر 
گفت��ه بود كه ارز ديگري ت��ا 12 ماه آينده معرفي 
خواهد ش��د تا جايگزين دالر ش��ود. سال 2۰۰8 
ميالدي و به دليل ابرتورم، پ��ول زيمبابوه تا آنجا 
بي ارزش شد كه كه اسكناس هاي ميلياردي چاپ 
شد. امرس��ون منگاوا رييس جمهور زيمبابوه كه 
جايگزين رابرت موگابه، ديكتاتور اسبق اين كشور 
ش��د براي عمل به وعده خود در خصوص احياي 

اقتصاد زيمبابوه با مشكالت زيادي مواجه است.

 توقف تمام كمك هاي امريكا
به نوارغزه و كرانه باختري

گروه جهان| يك مقام امريكاي اعالم كرد دفتر آژانس 
امريكايي توسعه بين الملل در كرانه باختري و نوار غزه 
فعاليتش را متوقف كرده اس��ت. به گزارش ايسنا، اين 
مسوول امريكايي گفته: »بنا به درخواست تشكيالت 
خودگردان فلس��طين همه طرح ها و برنامه هاي مورد 
حمايت مالي امريكا را در كرانه باختري و غزه در اشاره به 
قانون مبارزه با تروريسم امريكا كه امروز اجرايي مي شود، 
تعليق كرديم. در حال حاضر هيچ گامي براي تعطيلي 
هيات آژانس امريكايي توسعه بين الملل برداشته نشده 
است.« صائب عريقات دبيركل كميته اجرايي سازمان 
آزادي بخش فلس��طين پيش تر گفته بود كمك هاي 
امريكايي براي سيستم هاي امنيتي فلسطين از جمعه 
بنا به درخواس��ت رهبري فلسطين به منظور اجتناب 
از هرگونه شكايتي متوقف مي ش��وند. عريقات گفته: 
»قانون جديد امريكا مبتني بر اين است كه هر دولتي 
كه از حمايت مالي امريكا برخوردار است تحت قوانين 
مبارزه با تروريس��م امريكا قرار مي گيرد و امريكايي ها 
تصميم خود را گرفته اند؛ اما ما به مش��اركت با مبارزه با 
تروريسم در منطقه ادامه مي دهيم. توقف كمك هاي 
امريكايي به سيستم هاي امنيتي فلسطين تاثيري بر 
فعاليت اين سازمان ها در سال 2۰19 نخواهد گذاشت.« 
به گفته عريقات، همه دفاتر و موسسات و طرح هاي آژانس 
توسعه بين الملل بسته و همه صدها كارمند فلسطيني 
آن اخراج و بورسيه هاي تحصيلي دانشجويان فلسطيني 
متوقف شده اند. توقف فعاليت اين آژانس در حالي صورت 
گرفته كه ساير گروه هاي امدادي غيردولتي نيز بايد در 
نتيجه پيامدهاي غيرعمدي »قانون مبارزه با تروريسم« 

فعاليت هاي خود را تا 31 ژانويه متوقف مي كردند.

تشكيل كابينه جديد دولت لبنان 
پس از 9 ماه كشمكش

گروه جهان| س��عد حريري نخست وزير لبنان، 
از توافق بر سر تش��كيل كابينه جديد پس از ماه ها 
رايزني خبر داده اس��ت. به گزارش رويترز، حريري 
ضمن عذرخواهي از مردم به دليل طوالني ش��دن 
تشكيل كابينه، نسبت به وضعيت اقتصادي لبنان 
ابراز نگراني كرده اس��ت. به اين ترتيب پس از 9 ماه 
چانه زني بر سر نحوه تقسيم پست هاي كابينه در نظام 
حكومتي لبنان كه همواره دستخوش اختالف است 
به پايان رسيد. در همين حال، تركيب كابينه جديد 
اعالم شده است. جبران باسيل متحد حزب اهلل لبنان 
و داماد ميشل عون، در پست وزير خارجه لبنان ابقا 
شده اس��ت. الياس بوصعب يك متحد ميشل عون 
نيز در كابينه جديد لبنان وزي��ر دفاع ملي خواهد 
بود. علي حسن خليل كماكان در پست وزير دارايي 

باقي خواهد ماند.
اين سومين دولت به رياست حريري است كه وعده 
داده اصالحات اقتصادي ضروري براي بهبود وضعيت 
مالي حكومت را كه شرط اصلي دريافت ميلياردها 
دالر كمك مالي براي افزايش رشد اقتصادي كشور 
اس��ت اجرا خواهد كرد. مذاك��رات درباره تركيب 
دولت وح��دت ملي جديد پ��س از انتخابات 9 ماه 
پيش آغاز ش��د كه در آن ح��زب اهلل و متحدان آن 
به نسبت گذشته راي بيشتري به دست آوردند. با 
وجودي كه اقتصاد و نظام مالي لبنان در دوره هاي 
قبلي انسداد سياسي از خود انعطاف نشان داده اين 
اواخ��ر نگراني هاي س��رمايه گذاران در بهاي اوراق 
قرضه دولتي و هزينه بيمه استقراض و ورشكستگي 

مشهود بوده است.

اروپا »گوآيدو« را رييس جمهور 
موقت ونزوئال خواند

گروه جهان|پارلمان اروپا خوان گوآيدو را به عنوان 
رييس جمهوري موقت ونزوئال به رسميت شناخت. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، ادوارد فيليپ نخست وزير 
فرانسه، گفته اگر دولت ونزوئال برگزاري انتخابات مجدد 
رياست جمهوري را در مهلت داده شده )كه يك شنبه به 
پايان مي رسد( اعالم نكند، فرانسه در هماهنگي كامل 
با آلمان، اسپانيا و بريتانيا به عنوان رييس جمهوري 
موقت ونزوئال به رسميت خواهد شناخت. جرمي هانت 
وزير خارجه بريتانيا، هم در نشست غيررسمي وزراي 
خارجه اتحاديه اروپا به منظور وارد آوردن فشار بيشتر 
بر نيكالس مادورو و براي كسب موافقت او با برگزاري 
انتخابات مجدد رياس��ت جمهوري، خواستار تحريم 
افرادي شد كه از دسترنج مردم اين كشور ثروت هاي 
كالن اندوخته ان��د. خوان گوآيدو چهارش��نبه طي 
يادداشتي در نيويورك تايمز گفت كه حمايت ارتش 
از مخالفان مادورو براي موفقيت در ساقط كردن او از 
قدرت حياتي است. گوآيدو گفته تاكنون چندين بار با 
اعضاي ارتش و نيروهاي امنيتي بطور محرمانه ديدار 
كرده است. او مدعي شده، اكثر اين افراد گفته اند كه 
اوضاع نابسامان و آشفته كنوني ونزوئال تحمل ناپذير 
است. در همين حال هزاران تن از هواداران گوآيدو در 
مخالفت با دولت كنون��ي ونزوئال و مادورو براي جلب 
پشتيباني ارتش در كاراكاس تظاهرات كردند. اين در 
حالي است كه ارتش ونزوئال گوآيدو را متهم كرده كه 
آلت دست و عروسك خيمه شب بازي بيگانگان است. 
از سوي ديگر، اس��پانيا هم پنج شنبه از دولت ونزوئال 
خواسته فوراً چهار تن از كاركنان خبرگزاري اسپانيايي 

EFE را كه در اين كشور بازداشت شده اند، آزاد كند. 

اراده كره شمالي براي نابودي 
مراكز غني سازي جدي است 
گروه جهان| استفن بيگان نماينده ويژه امريكا در 
امور كره شمالي مي گويد پيونگ يانگ بنا دارد همه 
مراكز غني س��ازي اورانيوم خود را نابود كند. بيگان 
اين اظهارات را تنها ي��ك روز پس از آن بيان كرد كه 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا از ارزيابي ساالنه 
نهادهاي امنيتي درباره كره شمالي و ايران به شدت 
انتقاد كرده بود. به گزارش ايس��نا، نماينده ويژه امور 
كره شمالي همچنين گفته در حال بحث و ارزيابي 
»امتيازاتي« است كه امريكا در برابر غير اتمي شدن 
كره شمالي به اين كشور مي تواند ارايه كند. بيگان گفته 
امريكا ابتدا نياز دارد كه »درك كاملي« از ابعاد برنامه 
تسليحاتي كره شمالي داشته باشد: »امريكا مذاكراتي با 
كره شمالي براي تدوين طرح نقشه راهي براي مذاكرات 
قبل از اجالس رهبران دو كشور در پايان فوريه خواهد 
داشت.« بيگان گفته كره شمالي تصميم خود براي 
نابودي تاسيسات غني سازي را به كره جنوبي و مايك 
پومپئو وزير خارجه امريكا اطالع داده است. او افزود: 
»رييس جمهوري ترامپ آماده پاي��ان دادن به اين 
جنگ است. امريكا نه به دنبال اشغال كره شمالي است 
و نه قصد براندازي دولت اين كشور را دارد.« يك روز 
پيش از اين اظهارات بيگان ترامپ گفته بود امريكا و 
كره شمالي در مذاكرات خود »پيشرفت عظيمي« 
داش��ته اند. ترامپ افزود تاريخ و مكان مالقات دوم او 
با كيم جونگ اون رهبر كره ش��مالي به زودي اعالم 
مي شود. رهبران دو كشور سال گذشته در ديداري 
پر سر و صدا در سنگاپور به گفت وگو نشستند؛ اين 
نخستين اجالس در نوع خود در تاريخ روابط واشنگتن 

و پيونگ يانگ بود. 
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 فدرال رزرو نرخ بهره
را ثابت نگه داشت

گروه جهان| بانك مركزي امريكا در پايان جلسه 
دو روزه سياست گذاري خود نرخ بهره را ثابت نگاه 
داشت و اعالم كرد كه در راستاي كمك به بازارها و 
ترغيب به رشد آنها در موارد بعدي افزايش تدريجي 
نرخ بهره نيز بردباري پيش��ه مي كند. اين خبر به 
جهش س��هام در معامالت روز جمع��ه بازارهاي 
جهاني منجر شد. به گزارش سي ان بي سي، پس از 
اينكه فدرال  رزرو نرخ بهره را ثابت نگاه داش��ت و از 
بردباري در م��وارد بعدي باال بردن نرخ ها خبر داد، 
بازار س��هام جهش كرد. انتشار گزارش ها مبني بر 
درآمدهاي باالي شركت هاي بوئينگ و اپل هم به 
تقويت بيشتر بازارها انجاميد. با عملكرد خوب سهام 
بوئينگ و اپل، ميانگين صنعتي »داو جونز« جهش 
كرد و براي نخس��تين بار پس از ۴ دسامبر از سطح 
25هزار واحد فراتر رفت. ارزش س��هام »اس اندپي 
5۰۰« هم با جهش��ي 1.56درصدي، عملكردي 
درخشان داشت. شاخص سهام »كامپوزيت نزدك« 
هم 2.2 درصد رشد كرد. جك آبلين، يكي از شركاي 
موسسه »كريست ولس« گفت: »به نظر مي رسد 
اعضاي فدرال رزرو بيشتر به بازارها توجه مي كنند 
تا به داده ها. بازارها به نرخ بهره كمتر از حد عادالنه 
عادت كرده اند و تالش براي باال بردن آن مشكالتي را 
ايجاد خواهد كرد.« بانك مركزي امريكا در بيانيه اي 
خود اعالم كرده بود: »كميته بانك مركزي در تعيين 
محدوده هدف نرخ بهره مناسب براي صندوق هاي 
ف��درال، صبور خواه��د بود.« جيم��ز كان رييس 
دپارتمان اقتصاد در دانشگاه يشيوا گفت: »اين يك 
تغيير بسيار قابل توجه نسبت به آن چيزي است كه 
آنها در ماه دسامبر مي گفتند، هرچند انتظار چنين 
تغييري مي رفت.« بازارهاي جهاني در واكنش به 
داده ها و پيش بيني ها مبني بر كند شدن سرعت 
رش��د اقتصاد جهاني و همچنين ادامه مناقشات 
تجاري بين امريكا و چين، نوس��انات بس��ياري را 
تجربه مي كنند. جرومي پ��اول رييس فدرال رزرو 
در كنفرانس خبري در پايان نشست هيات مديره 
آن گفت: »مقدمات الزم براي باال بردن نرخ بهره، 
تضعيف شده اند. براي افزايش نرخ بهره در آينده بايد 
نياز به اين كار را بررسي كنيم.« اين اولين باري است 
كه در دوره رياس��ت جرومي پاول، پس از اجالس 
فدرال رزرو شاخص سهام »اس اندپي5۰۰« با سود 

بسته مي شود. 

سود ۳.۲۶ ميليارد دالري 
بزرگ ترين بانك امارات

بزرگ ترين بانك اماراتي در س��ال گذش��ته 3.26 
ميليارد دالر سود خالص داشته است. به گزارش تريد 
عربيا، »فرست ابوظبي بانك« كه بزرگ ترين بانك 
اماراتي به لحاظ دارايي است و يكي از غول هاي بانكي 
خاورميانه است، اعالم كرده سود خالصش در 2۰18 
در مقايسه با سال پيش از آن با 1۰درصد افزايش به 
3.26 ميليارد دالر رسيده است. همچنين در سه ماه 
پاياني 2۰18، »فرست ابوظبي بانك« پورتال پرداخت 
ديجيتال دولتي ابوظبي را با همكاري مرجع خدمات 
و راه حل هاي هوشمند ابوظبي راه اندازي كرد كه در 
جهت حمايت از اقتصاد بدون اس��تفاده از پول نقد 
همگام با چشم انداز 2۰3۰ ابوظبي و برنامه توسعه اي 

2۰21 اين امارات است. 

هشدار تركيه به امريكا
رييس اداره ارتباطات در رياست جمهوري تركيه تاكيد 
كرده كشورش تمامي اقدامات الزم براي جلوگيري 
از ايجاد گذرگاه تروريستي در مرزهاي سوريه را انجام 
خواهد داد. به گزارش المنار، فخرالدين آلتين گفته: 
»واش��نگتن بايد بداند هزينه اقداماتش عليه آنكارا 
بيشتر از هزينه پاسخگويي به آرمان هاي ما و همكاري 
با ماست، چرا كه آنكارا )گزينه هاي( جايگزين را در 
هيچ زمينه اي از دس��ت نمي دهد. به همين منظور 
تركيه به تنهايي و بدون توجه به هيچ گونه تهديدي 
اقدامات الزم علي��ه تمامي تالش ها براي ايجاد يك 

گذرگاه تروريستي در سوريه را انجام مي دهد.«

 سازمان ملل بن سلمان
را مظنون قتل خاشقجي مي داند

مخبر ويژه سازمان ملل در امور اعدام هاي فراقانوني، 
عمدي يا بدون محاكمه معتقد اس��ت مظنون اول 
جنايت قتل جمال خاشقجي، محمد بن سلمان است. 
به گزارش الجزيره ياسين اوكتاي مشاور رييس حزب 
عدالت و توسعه، گفته: »اگنس كاالمارد به تركيه سفر 
كرده و خواس��تار بازديد از كنسولگري عربستان در 
استانبول است.« به گفته اين مقام تركيه اي، كاالمارد 
معتقد است متهم اصلي پرونده قتل جمال خاشقجي 
روزنامه نگار منتقد سعودي كه دوم اكتبر در سفارت 
عربستان در استانبول به قتل رسيد و هنوز جسدش 
يافت نشده، محمد بن سلمان وليعهد سعودي است. 

رياض مصرانه اين اتهام را رد مي كند.

 مشاور امنيتي ملي عراق
 به رياض رفت

مش��اور امنيت ملي ع��راق براي دي��دار با مقامات 
سعودي راهي رياض شده اس��ت. به گزارش ايرنا، 
فالح فياض براي گفت وگو با مقام هاي عربس��تان 
درباره روابط دو جانبه به اين كشور رفته است. عادل 
عبدالمهدي نخست وزير عراق، فياض را براي تصدي 
پست وزارت كشور معرفي كرده است. روابط رياض 
و بغداد در س��ال هاي اخير روند عادي سازي را طي 
كرده و بغداد مصمم است در چارچوب تقويت روابط 
با كشورهاي همسايه، همكاري با همسايگان عربش 

را نيز گسترش دهد.
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عكسروز

چهرهروز

پوراحمد: براي همه فيلم هايم استرس دارم
نشست رسانه اي فيلم سينمايي »تيغ و ترمه« در حالي برگزار شد كه كيومرث پوراحمد از احتمال تغيير پايان بندي فيلم پس از جشنواره 
سخن گفت. كيومرث پوراحمد با ابراز خرسندي از حضور پررنگ جوانان در عرصه هاي مختلف كشور عنوان كرد: هربار كه مي خواهم 
فيلم بسازم استرس دارم. به همان اندازه كه سال ۵۵ اولين فيلمم را ساختم، مضطرب مي شوم. اما در اين فيلم هرگاه استرس داشتم  و 
فكر مي كردم ممكن است كار از دستم در برود، خيالم راحت بود كه فردي كاربلد، پركار و بدون حاشيه يعني عليرضا زرين دست كنار 
من است كه او غايب بزرگ اين نشست است.  او درباره رها شدن شخصيت امير در فيلم توضيح داد: راست  مي گوييد، موافقم كه كاراكتر 
امير رها شده چون چند پالن از فيلم حذف و پايان بندي تغيير كرده است كه اميدوارم بعد از جشنواره بتوانيم اين مشكل را حل كنيم.

صعود خادم الشريعه به رده پانزدهم جهان

مورینیوبرایآمدنبهایرانازکیروشسوالمیپرسد

سارا سادات خادم الشريعه در جديدترين 
رده بندی فدراسيون جهانی شطرنج با 
۶ پله صعود نس��بت به م��اه قبل در رده 

پانزدهم برترين های جهان قرار گرفته است.
 او در ماه گذش��ته ب��ا ۲۴۶۸ واحد ريتين��گ در رده 
بيس��ت و يکم جهان قرار داشت. در بخش استاندارد 
شطرنج بازان جهان نيز پرهام مقصودلو با ۲۶۶۶ واحد 
ريتينگ با ۹ پله س��قوط و کاهش ۱۳ واحد ريتينگ 
در رده ۷۵ قرار گرفت. او در ماه گذشته با ۲۶۷۹ واحد 

ريتينگ در رده شصت و ششم جهان قرار داشت.
همچنين در بخش برترين های جوانان جهان همچنان 
مقصودلو در رده دوم قرار دارد. بعد از او عليرضا فيروزجا 
با ريتينگ ۲۶۱۸ و با دو پله سقوط و سيد محمد امين 
طباطبايی با ريتينگ ۲۵۹۰ و ۴ پله سقوط در رده های 

نهم و شانزدهم جوانان جهان ايستاده اند. 

کارلوس کی روش، س��رمربي سابق تيم ملي فوتبال 
ايران با پايان قراردادش تهران را ترك كرد. با رفتن او 
خبرهاي ضد و نقيضي درباره جايگزين او مطرح شده 
اس��ت و وزارت ورزش و جوانان نيز به طور غيرقانوني 
به موضوع انتخاب س��رمربي تيم ملي ورود كرده به 
طوري كه مدير روابط عمومي وزارتخانه از گزينه هايي 

مثل زيدان و مورينيو نام مي برد. 
پيشکسوت فوتبال ايران عملکرد کی روش را به طور 
کلی مثبت ارزيابی می کند و اعتق��اد دارد که بازی با 
نام های مربيان مطرح جهان، اقدامی برای آرام کردن 
مردم است. رسول کربکندی درباره عملکرد تيم ملی 
فوتبال ايران در جام ملت های آسيا اظهار کرد: حتی 
خود ژاپن هم فک��رش را نمی کرد که اين نتيجه رقم 
بخورد. نتيجه س��ه بر صفر، نتيجه ای غير قابل هضم 
هم برای ما و حتی برای ژاپنی ها بود. اتفاقی افتاد که 
غيرقابل پيش بينی بود. اين نتيجه به علت غير حرفه ای 
بودن ما و حرفه ای بودن آن ها رقم خورد. تا زمانی که 
گل اول را خورديم بازی تقريبًا پاياپای بود و يک مقدار 
ما حمله می کرديم و يک مقدار آن ها ولی مسأله ای که 
مهم بود، آناليز خوب ژاپن از ما بود. آن ها می دانستند 

که ما به چه شکل کار می کنيم.

کربکندی درباره نام های مطرح شده برای جانشينی 
کی روش، نظي��ر مورينيو، زيدان و کلينزمن هم بيان 
کرد: قطعاً هر مربی ای بخواهد به ايران بيايد با کی روش 
هماهنگ می ش��ود و تمام اشکاالت ما را کی روش به 
آن ها خواهد گفت. دعوايی که بين کی روش و وزارت 
ورزش شکل گرفت مشخص کرد که ديگر او در ايران 
ماندنی نيس��ت. فقط در يک صورت ممکن بود او در 
ايران بماند آن هم در ص��ورت قهرمانی ايران و ايجاد 
فشار از سوی مردم بود. اما حاال که نتيجه نگرفته است 
ش��رايط برای وزارت ورزش فراهم شده است. مردم 
عصبانی هستند و وزارت ورزش برای آرام کردن مردم 
مجبور اس��ت با اين نام ها بازی کند تا کسی به رفتن 

کی روش اعتراض نکند. اين مربيان بدون تحقيق جايی 
نمی روند يا اگر به ايران بيايند دوباره ش��رايطی مثل 
زمان کی روش به وج��ود می آيد و دوباره ما آدم آن ها 
می شويم. اگر هم مربی کوچک تر از کی روش برای تيم 
ملی انتخاب کنيم قطعًا خيلی به مشکل می خوريم. 
ساختار ايجاد شده در تيم ملی دچار مشکل می شود 
و نظم و انضباط از بين می رود. او با اشاره به اينکه اگر 
چش��م مان را روی همه کارهايی که کی روش کرده 
است ببنديم، بی انصافی کرده ايم. مهم ترينش برخورد 
با بازيکن ساالری بود که در اين زمينه فوق العاده موفق 
بود. در همي��ن جام ملت ها ديديم که هربازيکنی که 
روی نيمکت می نشست، صدايی از کسی در نمی آمد. 
اين نتيجه مديريت ک��ی روش بود. اين اتفاقات زمان 
برانکو هم افتاد و ما ديديم چه مش��کالتی پيش آمد. 
مثاًل بعد از تعويض شدن کريمی در بازی با مکزيک آن 
مسائل پيش آمد. بازی آخر من خودم در ورزشگاه بودم 
و وقتی خواستند که کريمی به زمين برود او قبول نکرد. 
اين مسائل ديگر هيچ کدام در فوتبال ما اتفاق نيفتاد. 
دليلش هم برخورد قوی ای بود که کی روش با رحمتی 
و خلعتبری کرد و سفره اين بحث ها را در تيم ملی جمع 
کرد و اين بازيکن ساالری به طور کامل از تيم ملی رفت.

ورزشي

بازارهنر

تصویرتازهاززنایرانيدر»بنفشهآفریقایي«
مون��ا زندي حقيقي كارگ��ردان فيلم 
»بنفش��ه آفريقاي��ي« در نشس��ت 
رس��انه اي، اين فيلم را نمايش دهنده 
تصوي��ري ت��ازه از زن ايراني توصيف 
كرد. نشس��ت پرس��ش و پاسخ فيلم 
سينمايي »بنفش��ه آفريقايي« ظهر 
ديروز بهم��ن ماه همزمان با س��ي و 
هفتمي��ن جش��نواره فيل��م فجر در 

پرديس ملت؛ سينماي رسانه ها برگزار شد.
در ابتداي اين نشس��ت فاطمه معتمدآريا بازيگر 
اين اثر كه در نشس��ت حضور نداش��ت از طريق 
تماس تصويري اينترنتي با تلفن همراه كارگردان 
فيلم، از حضور در اين فيلم اظهار خرسندي كرد.

س��پس مونا زندي حقيق��ي كارگ��ردان فيلم با 
بيان اينك��ه از ابتدا رضا باب��ك را براي حضور در 
»بنفشه آفريقايي« انتخاب كرده بود، عنوان كرد: 
به توصيه معتمدآريا س��عيد آقاخاني را انتخاب 
كرديم اما يكي از دش��واري هاي م��ا اين بود كه 
از بابك بخواهيم كه در فيلم تكيده باش��د چون 
او هميشه س��رحال اس��ت. او درباره اينكه فيلم 
برگرفته از يك داستان واقعي ساخته شده است، 

اظهار كرد: كليت فيلم درباره اين است 
كه خانمي همس��ر سابقش را به خانه 
خود كه با همسر ديگري در آن زندگي 
مي كند مي آورد تا در خانه خودش از 
او نگهداري كند كه اين اتفاق برگرفته 
از يك داس��تان واقعي است.  عليرضا 
ش��جاع نوري تهيه كننده اين اثر هم 
مطرح ك��رد: قصد داش��تيم فيلمي 
بسازيم كه با دل خودمان و ايراني ها ارتباط برقرار 
كند و گوش��ه به گوشه آن به دلمان بنشيند. فكر 
مي كنم اگر ما مي خواهيم سينماي جهان گيري 
داشته باشيم بايد سراغ روايت درست و دلنشين 

از آنچه داريم، برويم.
 او ادام��ه داد: اگر ما بتوانيم فيلم هايي تهيه كنيم 
كه رنگ و ب��وي خودمان را بده��د، هنگامي كه 
ي��ك خارجي به اي��ران بيايد چي��زي را دريافت 
مي كند كه در هيچ دفتر توريستي پيدا نمي كند. 
از همين رو به نظرم چنين س��ينمايي مي تواند با 
دنيا ارتباط برقرار كن��د البته اين موضوع چيزي 
نيست كه يك ش��به اتفاق بيفتد و ما بايد در اين 

حوزه تالش كنيم.

بلیتفروشيبرايتماشايفیلمرويزمین
مدي��ر پردي��س س��ينمايي »آزادي« 
از س��انس فوق العاده فيلم س��ينمايي 
»سرخپوس��ت« ب��ه كارگرداني نيما 
جاوي��دي در ج��دول اك��ران روز دوم 

جشنواره خبر داد.
رضا سعيدي پور مدير پرديس سينمايي 
»آزادي« با اشاره به استقبال مخاطبان 
از س��ي و هفتمين جشنواره فيلم فجر 

گفت: خوشبختانه جشنواره امسال با شروع خوبي 
همراه بوده و هرچند كه براي س��ينماهاي مردمي 
بليت روزفروش در نظر گرفته نشده بود، اما با تدبير 
مسووالن جش��نواره اين مشكل حل ش��د و ما در 
سينما آزادي از شب چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه سانس 

فوق العاده داشته ايم. 
او ادام��ه داد: اولين س��انس فوق الع��اده در روز اول 
جش��نواره براي فيلم س��ينمايي »آشفته گي« به 
كارگردان��ي فري��دون جيراني بود ك��ه اين فيلم با 

استقبال خوبي از سوي مخاطبان همراه بود. 
سعيدي پور تاكيد كرد: يازدهم بهمن ماه هم فيلم 

سينمايي »سرخپوست« به كارگرداني 
نيما جاويدي با استقبال مخاطباني كه 
موفق به خريد بليت از جشنواره نشده 
بودند هم��راه بود اما ب��ا توجه به اينكه 
آخرين سانس نمايش فيلم در پرديس 
ملت ساعت ۲۳ شب است و سالن براي 
ساعت يك بامداد آماده مي شد تصميم 
گرفتيم تا س��انس فوق العاده را جمعه 
۱۲ بهمن ماه ساعت ۱۳ برگزار كنيم تا مردم دچار 

مشكل نشوند. 
او تاكيد كرد: البته اين امكان وجود دارد كه فيلم هاي 
»جان��دار« و »درخونگاه« نيز بس��انس فوق العاده 
كشيده شود. مدير پرديس سينمايي آزادي درباره 
چگونگي ف��روش بليت ه��اي س��انس فوق العاده 
توضيح داد: مجبور هستيم بليت هاي سفيد را براي 
صندلي هايي كه بنابه دليلي خريدار قبلي به سينما 
نيامده است يا كس��اني كه تمايل به نشستن روي 
زمين دارند بفروش رسانيم. قيمت بليت هاي سفيد 

همان ۱۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. 

گرانترینجایزهادبياسترالیابرايیكایراني
بهروز بوچاني كه حدود ۶ سال است 
در ي��ك جزي��ره در گينه ن��و تحت 
بازداش��ت قرار دارد ب��ا اولين كتاب 
خ��ود برنده دو جاي��زه ادبي به ارزش 
۱۲۵ هزار دالر در كشور استراليا شد. 
به گزارش ايسنا به نقل از گاردين، اين 
پناهجوي كرد حدود شش سال است 
به سبب تالش براي ورود غيرقانوني به 

خاك استراليا در جزيره مأنوس در كشور گينه نو 
تحت بازداشت قرار دارد و حاال براي نوشتن كتاب 
»هيچ دوستي به جز كوهس��تان ها« گران ترين 

جايزه ادبي استراليا را از آن خود كرد.
او كه نتوانس��ت در مراس��م اعط��اي جوايز ادبي 
ويكتوريا ش��ركت كند به عنوان برنده جايزه ۲۵ 
هزار دالري اثر غيرداس��تاتي و جايزه ۱۰۰ هزار 
دالري ادبي ويكتوريا معرفي شده است. بوچاني 
اين جايزه را از كشوري دريافت مي كند كه اجازه 
ورود ب��ه خاك آن به وي داده نش��ده و حتي او را 

زنداني كرده است.
او در گفت وگوي��ي ب��ا گاردين گفت: احس��اس 
متناقضي دارم و مطمئنًا براي برنده شدن جايزه 
اين كتاب را ننوشتم. هدف اصلي من اين بوده كه 

مردم در استراليا و سراسر جهان عميقًا 
درك كنند كه چگونه اين سيس��تم 
افراد بي گناه را ب��ه صورتي نظام مند 
در جزاي��ر مأنوس و ن��ارو براي مدت 
شش سال ش��كنجه مي كند. كسب 
چنين جاي��زه اي ب��راي پناهنده اي 
محبوس مايه شرم دولت استرالياست. 
اميدوارم اين جايزه توجهات بيشتري 
را به شرايط ما جلب كند و تغيير ايجاد كند و اين 

سياست وحشيانه را پايان دهد.
بوچاني كتاب »هيچ دوستي به جز كوهستان ها« 
را از طريق ارسال پيام هاي كوتاه نوشته و در آن به 
شرح سفرش از اندونزي به استراليا و متعاقب آن 

زنداني شدنش پرداخته است. 
بر اساس قوانين مهاجرتي سختگيرانه استراليا، 
كساني كه قصد ورود غيرقانوني با قايق به خاك 
اين كشور داش��ته باشند در مراكزي خارج از اين 
كشور نگهداري مي ش��وند. اميد توفيقاني كه به 
همراه مونس منصوبي كتاب »هيچ دوس��تي به 
جز كوهستان ها« را از فارسي به انگليسي ترجمه 
كرده است به نمايندگي از نويسنده، جايزه ادبي 

ويكتوريا را دريافت كرد.

ايستگاه

 تجليل از 3 هنرمند
در شب تدوين گران

يك فيلمساز و دو تدوين گر 
برجسته سينما با دريافت 
جواي��ز »ادي« از انجمن 
تدوين گ��ران س��ينماي 
امريكا تجليل مي شوند. به 
گزارش ورايتي، در مراسم 
ساالنه تدوينگران سينماي 
امريكا ك��ه در هتل بورلي 

هيلتون برگزار ش��د، س��ه چهره برجسته سينما با 
دريافت جوايز اِدي تجليل ش��دند.  در اين مراس��م 
گي يرمو دل تورو با دريافت جايزه افتخاري ادي طاليي 
تجليل شد. او كه مسير موفقيت را با دريافت جايزه 
منتقدان جشنواره كن در سال ۱۹۹۳ براي نخستين 
فيلمش با عنوان »كرونوس« شروع كرد، نويسنده، 
كارگردان و تهيه كننده مكزيكي است كه به عنوان 
يكي از استعدادهاي انكارناشدني تصويرهاي خيالي و 
ترسناك مطرح بوده است. »هزارتوي پن«، »حاشيه 
اقيانوس آرام«، »قله اي به رنگ خون« »ميميك« و 
»ستون فقرات شيطان« از دستاوردهاي وي در اين 
زمينه هستند. او با فيلم »شكل آب« ۱۳ نامزدي اسكار 
كسب كرد و جايزه بهترين فيلم و بهترين كارگردان 
را برد. در همين مراسم جرولد ال. لودويك با دريافت 
جايزه افتخاري يك عمر دستاورد هنري تجليل شد. 
او كه كارش را به عنوان تدوين گر براي يونيورس��ال 
شروع كرد، تهيه كننده و نويسنده هم هست و يكي 
از برجسته ترين تدوينگران تلويزيوني امروز محسوب 
مي ش��ود.  عالوه بر اين كريگ مك كي نيز با دريافت 
جايزه افتخاري يك عمر دستاورد هنري تجليل شد. 
اين تدوينگر نيويوركي كه دو نامزدي اس��كار براي 
فيلم هاي »سكوت بره ها« و »قرمزها« در كارنامه دارد و 
نامزدي امي را براي سريال درام در سال ۱۹۷۸ دريافت 
كرده كارش را از دهه ۱۹۷۰ آغاز كرده است. وي همكار 

جاناتان دمي در »ملوين و هاوارد« بوده است. 

زندگي خواننده »تايتانيك« 
فيلم مي شود

فيلم »قدرت عش��ق« با 
تمركز بر زندگي س��لين 
ديون خواننده مش��هور 
كانادايي سال آينده روي 
پرده م��ي رود. به گزارش 
ورايت��ي، فيل��م »قدرت 
عشق« كه هنوز به عنوان 
ن��ام قطعي فيل��م تاييد 

نشده، با بودجه ۲۳ ميليون دالري، فيلمي داستاني 
است كه با الهام از زندگي سلين ديون ساخته مي شود.

استوديوي فرانسوي گومون اعالم كرده در قالب اين 
فيلم زندگي خواننده مش��هور كانادايي را روي پرده 
مي برد.  روز پنج شنبه اعالم شد كه فيلم زندگي سلين 
ديون فيلمي زندگينام��ه اي نخواهد بود و جنبه اي 
داستاني دارد كه در عين حال به بسياري از جزييات 
زندگي وي وفادار است و بسياري از ترانه هاي وي را 
در قالب فيلم ارايه مي كند. والري لومرسيه كارگردان 
اين فيلم خواهد بود و خود وي در نقش الين زن جواني 
كه در خانواده بزرگي در كانادا رشد كرده در اين فيلم 
ظاهر مي ش��ود. وي در نوجواني احس��اس مي كند 
اس��تعدادي در وجودش دارد  و به ش��هرت جهاني 
مي رسد و در نهايت تراژدي مرگ همسرش را تجربه 
مي كند. اينها همه اتفاق هايي اس��ت كه براي ديون 
افتاده است. اين فيلم كه قرار است سال ۲۰۲۰ اكران 
شود يكي از چندين فيلمي است كه به تازگي با الهام 
از زندگي خواننده هاي مشهور جهاني مورد توجه قرار 
گرفته اند. »حماسه كولي« با تمركز بر زندگي فردي 
مركوري و فيلم »راكت من« درباره التون جان كه به 
زودي اكران مي ش��ود، از اين دست فيلم ها هستند. 
برخي از مهم ترين ترانه هاي ديون از جمله ترانه فيلم 

»تايتانيك« در اين فيلم ارايه مي شود. 

تاريخنگاري

س��يزدهم بهمن ۱۳۵۷، امام خمينی در مدرسه علوی تهران و در جمع کارکنان و 
نويسندگان روزنامه ی اطالعات به تشريح وظيفه مهم مطبوعات و اهل قلم پرداختند، 
ايشان فرمودند: اهل قلم وظيفه   خطيری دارند و بايد هوشيار و مراقب باشند چرا که 
يک کلمه به صورت مکتوب گاه می تواند زيانبخش باشد. ايشان در اين ديدار گفتند: 
موضع اسالمی شما به ما رسيده است. اميدواريم در روزنامه اطالعات کوشش کنيد   
  واقعيات را آنطور که هست، بازگو کنيد؛ و سعی داشته باشيد نوشته های شما در بطن   
  انقالب و ملت تفرقه نيندازد. اهل قلم، وظيفه خطيری دارند و بايد هوشيار و مراقب   

  باشند، چرا که يک کلمه به صورت مکتوب گاه می تواند زيانبخش باشد.  
   اسالم دين آزادی و آزادگی است و بديهی است مطبوعات اسالمی نيز مطبوعات     آزادی 
خواهند بود.  سعی کنيد وقتی انقالب ملت ما يک انقالب اسالمی است، روزنامه شما 
نيز آينه ای     باشد که اين انقالب را بازگو کند؛ بنابراين تمام تالش شما بايد متوجه تنوير 

افکار ملت از     راه بيان کردن واقعيات اسالم و انقالب ملت ايران باشد. 
در پايان، امام خمينی درودهای خود را به همه نويس��ندگان آزاده که با مبارزات و 
تالش های خود سهمی     در انقالب ملت ايران دارند، نثار کردند.    در همين روز، بنا به 
گزارش دولت امريكا، ايران به علت کمبود مالی در اثر از دست دادن فروش نفت، قرارداد 
خريد ۱۰ ميليارد دالری اسلحه از امريكا را لغو کرد.  همزمان با حضور امام خميني در 
ايران و نزديكي به سقوط دولت موقت، به دنبال يادداشت تفاهمی که ميان »اريک 

فن ماربد« نماينده ی وزارت دفاع امريكا و ارتشبد طوفانيان امضا شد، ايران از دريافت 
۱۶فروند هواپيمای اف ۱۶، ۲۰ فروند هواپيمای اف ۴، هفت فروند آواکس، تعداد زيادی 
موشک و چندين دستگاه رادار که در گذشته سفارش داده بود، صرف نظر کرد. در اين 
روز جبهه ملي ايران نيز با امام خميني بيعت كرد.  رژيم صهيونيستی نيز در همين 
روز در سال ۵۷ از بازگشت امام خمينی به ايران ابراز نگرانی کرد و گفت: ممکن است 
ورود آيت اهلل خمينی به ايران باعث بروز تندروی های خشن شود و کوشش های صلح 
خاورميانه را به خطر بيندازد.  سخنان روز قبل امام خميني در بهشت زهرا نيز بازتاب 

گسترده اي در رسانه هاي جهان پيدا كرد. 

میراثنامه

در طول يكي دو ماه گذش��ته و با آغاز فصل بارش ها در آذربايجان شرقي و شهر مراغه 
دوستداران ميراث فرهنگي نسبت به وضعيت نابسامان گنبد كبود مراغه و به خصوص 
مسقف نبودن اين گنبد هشدار مي دادند، هشداري كه بيشترين دل نگراني ها را بابت از 

بين رفتن اين مقبره ارزشمند در شهر مراغه ايجاد كرده است.
در نخستين روزهاي سال گذشته، خبر رسيد بيل هاي مكانيكي و جرثقيل ها در فاصله 
يكصد متري »برج مقبره هاي كبود و صدور« مراغه در آذربايجان شرقي، قرار است »طرح 
ساماندهي محوطه برج كبود و صدور« را اجرايي كنند، طرحي كه حتي محمدحسن 
طالبيان، معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هم در نامه اي به 
رييس پژوهشگاه ميراث فرهنگي نسبت به ادامه دار بودنش ابراز نگراني كرده و خواسته بود 
تا نخست مطالعات باستان شناسي حريم اين برج هاي تاريخي انجام شود. از سوي ديگر 
به دنبال گذشت حدود ۴۰ سال از آخرين پوششي كه روي گنبد اين دو برج نصب شده 
بود، ساماندهي آنها از سوي ميراث فرهنگي مراغه در دستور كار قرار گرفت، اقدامي كه در 
قدم نخست بايد اصالح سقف و پوشش گنبد كبود را اجرايي مي كرد. اما يكي از كارگراِن 
پيمانكاِر اين پروژه در بخشي از كار از پتك استفاده مي كند، اقدامي كه ميراث فرهنگي 
بالفاصله آن را متوقف كردند. تا همين امروز كه هر چند يك سازه مخروطي شكل روي 
بنا نصب شده، اما هنوز پوشش مناسبي براي جلوگيري از نفوذ آب و باران به داخل مقبره 
شكل نگرفته است. سعيد ستار نژاد، فعال ميراث فرهنگي شهرستان مراغه به مي گويد: 
برج مقبره كبود يا »گوي برج« يكي از زيباترين بناهاي باقي مانده از دوره سلجوقي در 
شهر مراغه است. بقعه ۱۰ پهلو كه نماي خارجي آن تزئينات زيبايي مركب از آجر و سفال 
و لعاب دار فيروزه اي رنگ با نقوش هندسي دارد. اين بنا پر از تزئين بوده بطوري كه بنا به 
گفته »آرنولد تالبوت ويلسون« در سفرنامه اش؛ »تزيين گنبد كبود بيش از اندازه است و 
اهميت تزئين در اينجا بر سبك ساختمان ترجيح دارد.« اين برج مقبره، كاري صنعتي و 
يادگاري بر مهارت و استادي كارگران ايراني است.  اين فعال ميراث فرهنگي شهرستان 
مراغه هش��دار مي دهد: با توجه به بارش برف و باران در مراغه و اجرايي نشدن پوشش 
مناسب براي سقف گنبد كبود اين شهر به واسطه نفوذ آب سقف به درون بنا، احتمال 
تخريب زودهنگام تزئينات ارزشمند مقبره وجود دارد، بنابراين بايد هرچه سريع تر كار 
مرمت اصولي پوشش بنا اجرايي شود. او با اشاره به آسيب هايي كه اين بنا و محوطه تاريخي 
اطراف آن، در چند سال اخير با آن روبرو شده است، بيان مي كند: هر چند براساس ماده 
۵۶۰ ميراث فرهنگي، هرگونه عملياتي كه باعث خرابي يا لطمه به آثار تاريخي شود جرم 
محسوب مي شود. اما متأسفانه شاهد عمليات گودبرداري در زمستان سال ۱۳۹۵ در 
محوطه تاريخي اين آثار بوديم. هرچند اين گودبرداري تاكنون متوقف شده اما بحث 

مرمت، ساماندهي اصولي و لزوم تداوم كاوش هاي باستان شناختي محوطه »كبود« و 
»مدور« هنوز ناتمام باقي مانده است. او با اشاره به آغاز كار مرمت پوشش سقف برج مقبره 
كبود در مراغه از مدتي قبل، اضافه مي كند: در اين طرح مرمتي پوشش گالوانيزه دهه ۵۰ 
برداشته شد كه قرار بود به جاي آن، پوشش مخروطي شكل اجرا شود اما تا امروز كه بارش 
برف و باران در منطقه وجود دارد، هنوز پوشش گنبد كبود اجرايي نشده و سقف اين بناي 
باارزش، فقط يك پوشش برزنتي دارد، پوششي كه چهره بنا را به كلي دستخوش تغيير 
كرده است. ستارنژاد با بيان اينكه داخل بنا نقوش تزئيني و آيات قرآني كه روي گچ اجرا 
شده، به وفور وجود دارد، ادامه مي دهد: به مرور زمان بخش وسيعي از اين تزئينات از بين 
رفته و با اين شرايط كه در مرمت سقف بنا در حال اجراست، شاهد تخريب كل اين عناصر 
تزئيني هستيم، بطوري كه نفوذ آب سقف به درون بنا باعث تخريب اين تزئينات مي شود، 
بنابراين بايد هرچه سريع تر كار مرمت اصولي پوشش بنا اجرايي شود. ستارنژاد با اشاره به 
كاوش باستان شناختي انجام شده در اين محوطه و كشف و شناسايي سازه هاي مختلف 
تاريخي پيشنهاد مي كند: نخست تداوم كاوش باستان شناختي و سرانجام تبديل اين 
محل به نخستين سايت موزه باستان شناختي شهر مراغه، مانند محوطه تاريخي مومنه 
خاتون در دستور كار قرار گيرد، همچنين در راستاي مرمت بنا و محوطه سازي بهتر است 
از اصول و فنون به كار رفته در محوطه مومنه خاتون كه منطبق با اصول جهاني است بهره 
گرفته شود، شايد با الگوبرداري از برج مقبره مشابه آن در نخجوان شاهد بهبود وضعيت 
اين بناي تاريخي باشيم.  برج گنبد كبود مراغه، يكي از آثار منحصر به فرد معماري ايراني 
بوده و با توجه به اسلوب خاص معماري آن با وجود نبود كتيبه اي كه در گاه نگاري به آن 
استناد شود، از سوي كارشناسان ميراث فرهنگي به عنوان اثر دوره سلجوقي شناخته 
شده است. اين آرامگاه به مقبره مادر هالكو نيز شهرت دارد، از سوي ديگر به اعتقاد آندره 

گدار )باستان شناس فرانسوي( اين اثر مربوط به قبل از زمان هالكو است.

روزهاي پرالتهاب انقالب

گنبد »كبود« مراغه را زجركش مي كنند 
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