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تع�ادل| عصر روز گذش��ته خبرگ��زاري ميزان 
به نقل از اسماعيلي س��خنگوي دستگاه قضا خبر 
انتص��اب علي باق��ري كني به ج��اي محمدجواد 
الريجاني در س��تاد حقوق بش��ر ق��وه قضاييه را 
روي خروجي خود ق��رار داد. خبري كه بالفاصله 
در خبرگزاري ه��اي اصلي كش��ور بازنش��ر و بازار 
گمانه زني ه��ا در خص��وص آن در س��ايت ها و 
ش��بكه هاي اجتماعي گ��رم ش��د؛ تغييراتي كه 
هرچند طي ماه هاي اخير و بعد از حضور رييس��ي 
در راس هرم قضايي كش��ور و تغييرات گس��ترده 
در بخش ه��اي مختلف قضايي قاب��ل پيش بيني 
به نظر مي رس��يد اما س��رانجام حكم رسمي اين 
تغييرات در تاريخ 8ديماه صادر ش��د. محمدجواد 
اردش��ير الريجاني متول��د 1330 سياس��تمدار 
ايراني است كه س��ابقه بلندبااليي از وي در عرصه 
سياسي و انتخاباتي كش��ورمان ثبت شده است.او 
رياس��ت مركز پژوهش هاي قوه قضاييه و معاونت 
وزارت خارجه را هم در كارنام��ه كاري خود دارد. 
محمدجواد الريجاني كه در مقام دبير ستاد حقوق 
بش��ر قوه قضاييه ايران بارها با انتقاد از كشورهاي 
غربي تاكيد كرد كه »تعيين گزارش��گر ويژه براي 
ايران موج��ه نيس��ت.« او معتقد اس��ت غربي ها 
شوراي حقوق بشر را »محملي براي تبليغات عليه 

ايران« كرده اند.
او مش��روعيت شوراي حقوق بش��ر را هم به دليل 
عضويت كشورهايي چون عربستان و بريتانيا زير 
سوال برده و هر دو كشور را »سياه چاله هاي حقوق 

بشري« توصيف مي كرد.
او كه از منتقدي��ن تعيين گزارش��گر ويژه حقوق 
بشر در ارتباط با ايران اس��ت بارها گفته كه: »بايد 
براي فرانس��ه و امريكا هم گزارش��گر ويژه حقوق 
بشر تعيين شود«. او معتقد است كه »گزارشگران 

حق��وق بش��ر مرت��ب ب��ا تروريس��ت ها فال��وده 
مي خورند.«  الريجاني كه به عنوان يكي از اضالع 
اصلي س��تاد انتخاباتي ناطق ن��وري در انتخابات 
رياس��ت جمهوري س��ال 76 فعاليت مي كرد، بعد 
از پيروزي اصالح طلبان در انتخابات س��ال 76 به 
منتقد ج��دي طيف هاي اصالح طلب بدل ش��د تا 
سال 84 كه با حكم رسمي رييس وقت قوه قضاييه 
راهي ستاد حقوق بشر قوه قضاييه شد. او در دوران 
رياس��ت آيات عظام محمود هاشمي ش��اهرودي، 
صادق الريجاني و ابراهيم رييس��ي بر قوه قضاييه، 
سمت دبيري ستاد حقوق بش��ر را برعهده داشت. 
طي ماه هاي اخير و پ��س از تغيي��ر و تحوالت در 
قوه قضاييه بارها از اس��تعفا و تغيي��ر محمدجواد 
الريجاني خبر به ميان آمده بود كه روز گذش��ته با 

انتصاب جانشين وي اين تغيير محقق شد.
س��تاد حقوق بش��ر زي��ر مجموعه ق��وه قضاييه 
اس��ت و در س��ال 1384 ب��ه پيش��نهاد محمود 
هاشمي ش��اهرودي رييس وقت اين قوه تاسيس 
ش��د؛ س��تادي كه به عنوان نماين��ده جمهوري 
اس��المي در مجام��ع بين الملل��ي، مطالب��ات و 
دس��تاوردهاي كش��ورمان در حوزه حقوق بش��ر 
را پيگيري مي كند و مناس��بات ارتباطي ايران با 
نهادهاي حقوق��ي و قضايي را تنظي��م مي كند.. 
اما جايگزي��ن محمدج��واد اردش��ير الريجاني، 
علي باقري كني دانش آموخته و اس��تاد دانش��گاه 
امام صادق)ع(، معاون س��ابق سياست خارجي و 
امنيت بين الملل دبيرخانه ش��وراي عالي امنيت 
ملي و مديركل س��ابق اروپاي وزارت امور خارجه 
است. او همچنين رييس ستاد سعيد جليلي براي 
انتخابات رياست جمهوري س��ال ۹۲ و عضو ارشد 
تيم مذاكره هس��ته اي در زمان رياست جمهوري 

محمود احمدي نژاد بوده است.

تغيير درستاد حقوق بشر  قوه قضاييه
محمدجواد الريجاني جاي خود را به علي باقري كني داد

فراز جبلي|
مشاور سردبير|

بحران ارزي زمس��تان 13۹6 باعث تغيير اتمسفر 
اقتصادي كشور ش��د. در حالي كه ساختار اقتصاد 
ايران پيش از اين بح��ران ارزي، داراي يك تعادل 
نس��بي بود، تالطم بازار ارز سبب اتخاذ تصميماتي 
در فروردين ۹7 ش��د ك��ه بس��ياري از بخش ها را 
در كش��ور تحت تأثير قرار داد.  ريش��ه يابي بحران 
ارزي ۹6 نش��ان مي دهد كه عدم مديريت صحيح 
ارز توسط بانك مركزي در چند سال متوالي باعث 
جهش ارزي و در رفتن فنر جمع شده تورم داخلي 
ش��د. با وجود اين تصميم بر ميخك��وب كردن نرخ 
ارز روي ن��رخ 4۲00 توم��ان عمال باعث ش��د كه 
مديريت اقتصادي مجبور باشد خود را با تصميمات 
ارزي وف��ق دهد. بخش ه��اي مختلف��ي از اقتصاد 
مانند وزارت صنعت،  مع��دن و تجارت، وزارت امور 
اقتص��ادي و دارايي، گم��رك و بس��ياري از نهادها 
در حال ادام��ه فعاليت خود به ش��كل عادي بودند 
اما به دليل اصرار بر روي ن��رخ 4۲00 تومان عمال 
همه چي��ز در خدمت اين نرخ ق��رار گرفت. اقتصاد 
ايران با تمام ايرادات به ش��كل پويا ساختاري براي 
توليد و تجارت داش��ت اما تعريف قيدي به نام ارز 
4۲00 توماني عمال همه بخش ه��اي اقتصادي را 
مجبور كرد كه خ��ود را با اي��ن پيش فرض تطبيق 
دهند. مش��كل جدي تر از جايي ش��روع ش��د كه 
بانك مركزي به عنوان متولي ارز مس��وول تعريف 
روش هايي براي تثبيت نرخ بر روي اين قيمت شد. 
ديگر كس��ي به دنبال داليل وضعي��ت كنوني نبود 
و چون بانك مركزي سياس��ت پولي را مش��خص 
مي كن��د و قي��د ارز 4۲00 توماني ب��ه عنوان يك 
پيش ف��رض غيرقابل تغيير براي اقتص��اد پذيرفته 
ش��ده بود، ديگر همه بخش ها مجب��ور بودند خود 
را با بانك مركزي تطبيق دهن��د. تغيير رييس كل 

بانك مرك��زي و درخواس��ت اختي��ارات وضعيت 
را از اين منظر بدتر كرد. هزينه ع��دم افزايش نرخ 
ارز را بخش هاي ديگر اقتصاد مي پردازند. س��اختار 
تجاري اقتص��اد ايران دچار مش��كل ش��د چرا كه 
صادرات و واردات ديگر به ج��اي آنكه وظيفه خود 
را انجام دهند به عنوان ابزارهاي��ي براي تأمين ارز 
تعريف شدند. صادرات عالوه بر تأمين ارز به عنوان 
ابزاري براي جلوگيري از رك��ود مطرح بود چرا كه 
كمبود تقاض��اي بالقوه را پوش��ش م��ي داد. بانك 
مركزي با بخش��نامه هاي خود عمال صادرات را به 
ابزاري در اختي��ار تأمين ارز تبديل كرد و آس��يب 
جدي به اين بخش وارد ش��د. در م��ورد واردات به 
وي ژه واردات م��واد اوليه و تجهي��زات كارخانجات 
همين مشكل به وجود آمد و بانك مركزي با هدف 
كاهش تقاض��اي ارز دس��ت اندازهايي را در بحث 
واردات ايجاد كرد كه هم در زمين��ه تورم و هم در 

زمينه توليد كشور دچار مشكل است.
ش��ايد س��ال ۹7 به دليل بحران ارزي قدرت دادن 
بيش از حد به بانك مركزي توجيه داشت اما امروز 
با اي��ن واقعيت روبرو هس��تيم كه بخش��نامه هاي 
بانك مرك��زي عمال سياس��ت هاي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و تا ح��دي وزارت امور اقتصادي و 
دارايي را تحت پوشش قرار داده است. براي خروج 
از بحران چاره اي نداش��تيم جز آنكه در ش��رايطي 
خاص، تصميم��ات خاص بگيريم اما ت��ا چه زماني 
قرار است اين روش ادامه داش��ته باشد. مسووالن 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به ص��ورت علني 
بعضي روش هاي فعل��ي را اش��تباه مي دانند اما به 
دليل بخشنامه هاي بانك مركزي اين رويه ها ادامه 
دارد. الزم به نظر مي رس��د ك��ه بازتعريفي درباره 
نقش بانك مركزي و ساير نهادهاي تصميم گير در 
اقتصاد اي��ران صورت گيرد و هم��ه بخش ها فداي 

تصميمات بانك مركزي به نام ثبات نرخ ارز نشود.

ساز ناكوك بانك مركزي
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ساز ناكوك بانك مركزي
ارزي زمس��تان  بحران 
تغيي��ر  باع��ث   13۹6
اتمسفر اقتصادي كشور 
شد. در حالي كه ساختار 
اقتص��اد اي��ران پيش از 
اين بحران ارزي، داراي 
يك تعادل نس��بي بود، 
تالطم ب��ازار ارز س��بب 
اتخاذ تصميماتي در فروردين ۹7 شد كه بسياري از 
بخش ها را در كشور تحت تأثير قرار داد.  ريشه يابي 
بحران ارزي ۹6 نش��ان مي دهد كه عدم مديريت 
صحيح ارز توس��ط بان��ك مركزي در چند س��ال 
متوالي باعث جهش ارزي و در رفتن فنر جمع شده 
تورم داخلي شد. با وجود اين تصميم بر ميخكوب 
كردن نرخ ارز روي ن��رخ 4۲00 تومان عمال باعث 
شد كه مديريت اقتصادي مجبور باش��د خود را با 
تصميمات ارزي وفق دهد. بخش هاي مختلفي از 
اقتصاد مانند وزارت صنعت،  معدن و تجارت، وزارت 

امور اقتصادي و دارايي...

فراز جبلي

 صفحه13  

راه و شهرسازي

تعطيلي تهران روزي 
هزارميليارد تومان هزينه دارد

آزاده كاري|
 روز گذشته محسن هاشمي، رييس شوراي شهر 
تهران از عدم توجه دولت ب��ه معضل آلودگي هوا 
و نيز عدم تخصيص اعتبار حم��ل و نقل عمومي 
در بودجه س��ال آين��ده گاليه كرد.  ب��ه گزارش 
»تعادل«، طي دو هفته گذش��ته آلودگي هواي 
ته��ران تع��داد زي��ادي از ش��هروندان را راهي 
بيمارستان ها كرد، سالمندان خانه نشين شده و 

مدارس حدود يك هفته تعطيل شد. 

انرژي

تبعات فراگير قانون سوخت 
كم سولفور كشتي ها

 فرداد احمدي|
فردا، موع��د تصميم جدي��د ب��راي حمل ونقل 
دريايي در سراس��ر جهان فرا مي رسد. قرار است 
 )IMO( مقررات سازمان بين المللي دريانوردي
درباره منع اس��تفاده كشتي ها از س��وخت داراي 
س��ولفور باالي 0.5 درصد، رس��مأ از آغاز س��ال 
جديد ميالدي به مرحله اجرا درآيد. بر اساس اين 
مقررات، بندرهاي سراسر جهان اجازه پهلوگيري 
به كش��تي هايي كه اس��تفاده از س��وخت هاي با 
سولفور باال را متوقف نكرده باشند، نخواهند داد، 
اما كشورهاي زيادي به رغم فرارسيدن موعد اجرا، 
هنوز آمادگي س��ازگار كردن ناوگان حمل ونقل 
دريايي خود با اين مقررات را ندارند. ايران هم يكي 
از همين كشورهاست. عالوه بر ناوگان كشتيراني 
ايران كه بايد با س��وخت گران دست و پنجه نرم 
كند، پااليش��گاه هاي كش��ور نيز كه ۲6 درصد از 
توليد فرآورده هايشان مازوت با سولفور باال است...
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وزير صمت در جلس��ه ش��وراي معاونين وزارت 
صمت، با اش��اره به اهميت تامين مالي واحدهاي 
صنعتي كشور در شرايط فعلي، گفت: امسال عالوه 
بر صادرات، تامين سرمايه در گردش و نقدينگي 
مورد نياز واحدها مي تواند ب��ه رونق توليد بيش از 
كمك نمايد. به گزارش شاتا، رضا رحماني افزود: 
در مواردي كه ظرفيت توليد داخلي و تامين نياز 
كش��ور وجود دارد بايد زمينه ه��اي الزم را فراهم 
كنيم و مانع واردات ش��ويم. او اقدامات اساس��ي 
وزارت صمت را در جهت دهي منابع تس��هيالتي 
ش��امل 3 محور اساس��ي دانس��ت و اضافه كرد: 
اولويت بخش صنعت و معدن شناس��ايي شده و 
اولويت هاي اين بخش براساس آمايش سرزميني 
جهت تخصيص منابع صندوق توسعه ملي اعالم 
ش��ده اند. رحماني محور دوم اقدامات را ش��امل 
معرفي صناي��ع پيش��ران و داراي اولويت به بانك 
مركزي دانس��ت وگفت: براي اين منظور 50 هزار 
ميليارد تومان از سوي بانك مركزي به بانك هاي 
عامل كش��ور ابالغ شده و س��هميه هر يك از آنها 
تعيين شده است. به گفته او، ساز و كار اجراي اين 
طرح نيز از س��وي وزارت صمت مشخص شده و 
فهرستي از طرح هاي 50 گانه در مناطق محروم و 
كم برخوردار و همچنين طرح هاي داراي پيشرفت 
فيزيكي باالي 60 درصد تهيه ش��ده اس��ت. وزير 
صمت اما محور سوم اقدامات را شامل راهكارهاي 
تامين مالي بر اساس بنگاه ها و صنايع خاص عنوان 
كرد. رحماني همچنين اعالم كرد: از ابتداي سال 
جاري بالغ بر 531 هزار ميليارد تومان تسهيالت 
بانكي در كشور پرداخت شده است كه سهم بخش 
صنعت و معدن حدود 16۲ ه��زار ميليارد تومان 
بوده كه حدود 30 درصد تس��هيالت پرداختي را 

شامل مي شود. 

خبر

3 محور مهم براي 
جهت دهي به منابع تسهيالت

گزارش

مشاور معاون بودجه س��ازمان برنامه و بودجه 
كش��ور با تاكيد بر اينكه اليح��ه بودجه ۹۹ با 
پيش نويس ابتدايي آن بسيار متفاوت است، 
گفت: دولت نمي تواند نفت بفروشد و از طرفي 
حاضر نيست از اقش��ار مختلف ماليات بگيرد 
چون برايش هزينه سياس��ي دارد. سيد علي 
مدني زاده اقتصاددان و مش��اور معاون بودجه 
س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور عصر ديروز 
در همايش »قف��ل بودجه/بررس��ي و تحليل 
اليح��ه بودج��ه ۹۹« در دانش��كده اقتص��اد 
دانش��گاه تهران، گف��ت: مس��اله بدهي هاي 
دولت و چالش كسري بودجه موضوع جديدي 
نيس��ت و چندين و چند سال اس��ت گريبان 
دولت ه��ا را گرفته اس��ت. تحريم ه��م باعث 
كاهش درآمدهاي نفتي ش��د و ه��م توليد را 
تحت تاثير قرار داد بدي��ن صورت درآمدهاي 
مالياتي دولت نيز كاهش پيدا كرد و كس��ري 
بودجه دولت تعميق ش��د. مدني زاده با تاكيد 
بر اينك��ه تحريم نفت��ي باعث ش��د خالهاي 
جدي در نظام بودجه ريزي ما واقعي ش��ود تا 
به فكر راه حل اساس��ي باش��يم، افزود: در اين 
ش��رايط دولت نمي توان��د نفت بفروش��د و از 
طرفي حاضر نيس��ت از اقشار مختلف ماليات 
بگيرد چون برايش هزينه سياس��ي دارد. وي 
اظه��ار داش��ت: امريكا يك جن��گ اقتصادي 
را عليه ما آغاز كرده اس��ت و ب��ه اجبار هم كه 
شده ما را وارد فضايي كرده كه بتوانيم دست 
ب��ه اصالحات اساس��ي بزنيم. مش��اور معاون 
بودجه س��ازمان برنامه و بودجه كشور اضافه 
كرد: در ح��ال حاضر يك راه اين اس��ت كه ما 
منتظر بنش��ينيم تا تحريم ها برطرف شود تا 
دوباره نفت بفروشيم كه دوباره گرفتار اقتصاد 
نفتي مي ش��ويم. اما براي حل ريشه اي مساله 
بودجه ما بايد به س��مت اصالح و ساماندهي 
نظام مالياتي كشور برويم و يك برنامه 5 ساله 
تعريف كنيم. مدني زاده ادام��ه داد: ما ابتدا در 
پيش نويس اليحه بودجه اصالحات ساختاري 
را در نظر گرفتيم اما اين پيش نويس طبق نظر 
وزارتخانه هاي مختلف تغيير داده شد و تفاوت  
نظر كارشناسي در دستگاه هاي دولتي باعث 
ش��د دوباره مواردي مثل ارز 4۲00 توماني و 
امثال اين موارد وارد بودجه شود. به طوري كه 
االن اي��ن اليحه بودج��ه ب��ا آن پيش نويس 
ابتدايي بسيار متفاوت ش��ده و به كلي تغيير 
يافته اس��ت. وي اظهار داش��ت: ريشه اصلي 
تورم، كسري بودجه س��اختاري دولت است. 
وقتي دولت كسري بودجه دارد به ناچار تورم 
را به جامعه تحميل مي كن��د زيرا پايه پولي را 

افزايش مي دهد.

 هزينه سياسي
مانع  ماليات گرفتن دولت

جهان

بازي ماكرون با آتش
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محمدجواد الريجاني جاي خود را به علي باقري كني داد
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 

اسالمي در گزارشي ارايه كرد 
 تغيير در ستاد حقوق بشر 

قوه قضاييه 2 راهكار مجلس 
در مواجهه با 

اليحه بودجه ۹۹
  آيس�ان تنه�ا| آنگونه ك��ه واكنش كارشناس��ان 
اقتصادي و همچنين افكار عمومي به اليحه بودجه۹۹ 
نشان مي دهد دولت نتوانسته انتظارات را به اصالحات 
س��اختاري بودجه برآورده كند. در همين زمينه مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اس��المي در گزارشي دو 
راهكار براي مواجهه با اليحه بودج��ه ۹۹ را در اختيار 
نمايندگان مجلس گذاش��ته و نتايج و تبعات هر كدام 
را هم يادآور ش��ده اس��ت.  به گزارش »تعادل«، مركز 

پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در گزارشي آورده 
اس��ت: كاهش معنادار درامدهاي نفتي در س��ال هاي 
13۹8 و 13۹۹ از ارديبهش��ت ماه س��ال 13۹7  قابل 
پيش بيني بود در اين راستا در گزارش هاي كارشناسي 
متعددي كه قبل از ارايه اليحه بودجه س��ال 13۹8 و 
همزمان با بررسي ان منتشر شد راهكارهاي متعددي 
براي ش��روع اقدامات اصالحي كه به كاهش كس��ري 

بودجه منجر مي شد ارايه شد. 

همين صفحه

»تعادل« در گفت وگو با فعاالن اقتصادي بررسي مي كند

دردسرهاي بانك مركزي 
براي صادركنندگان 

 صفحه 14  

 صفحه 3  

مصيبت درگذشت پدر همسرگراميتان را تسليت 
گفته ، ب�راي آن مرحوم غف�ران و آم�رزش الهي و 
براي ش�ما و خان�واده محترمتان صبر و س�المتي 

آرزومنديم. ما را در غم خود شريك  بدانيد.

  منصور بيطرف
سردبير محترم روزنامه تعادل

 الياس حضرتي-  بهروز بهزادي-   سيد علي مير فتاح
  حجت طهماسبي-علي حضرتي-  مجتبي حسيني
 كاظم   علي محمدي- فرحناز هاتف معماري 

 جناب آقاي

پ�در  درگذش�ت  تاث�ر،  و  تاس�ف  نهاي�ت  ب�ا 
همسرگراميتان را به جنابعالي و ساير بازماندگان 
تس�ليت عرض مي كنيم و  از خداوند متعال براي 
شما صبر  و براي آن شادروان مغفرت آرزومنديم. 

ما را در غم خود شريك بدانيد.

  جناب آقاي منصور بيطرف
سردبير محترم روزنامه تعادل

همكارانتان در روزنامه تعادل

بازگشت همه به سوي اوست

 وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در نشست با 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي خواستار تقويت 
بودجه دفاعي كش��ور در سال ۹۹ ش��د. به گزارش 
خبرگزاري خانه ملت، اميرسرتيپ امير حاتمي در 
توضيح نشست روز يكش��نبه خود با اعضاي يكي 
از كميته هاي كميس��يون تلفيق بودج��ه گفت: با 
توجه به بررسي منابع بودجه در اين كميته، يك بار 
ديگر ضم��ن ارايه گزارش درب��اره آخرين وضعيت 
بودجه دفاعي كش��ور، درخواس��ت هاي بودجه اي 
خود را مطرح كرديم. وي تصريح كرد: در جلسه با 
نمايندگان، در مورد امكان كمك هاي بودجه اي به 

حوزه دفاعي و منابعي كه مي توان براي آنها فراهم 
كرد، صحبت ش��د كه اميدواريم در جريان بررسي 
در كميس��يون و صحن مجلس تصويب شود. وزير 
دفاع گفت: انتظار م��ي رود تا كمك بودجه اي براي 
تقويت حوزه معيش��ت، راهبري نيروهاي مس��لح 
و بنيه دفاعي تحقق پيدا كند. جلس��ه كميته هاي 
تخصصي كميسيون تلفيق بودجه ۹۹ عصر ديروز با 
حضور وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح برگزار 
شد. اليحه بودجه سال ۹۹ كل كشور در كميسيون 
تلفيق به تصويب رسيده و به نظر مي رسد جزييات 

نيز با تغييرات اندكي تصويب خواهد شد.

وزير دفاع خواستار تقويت بودجه دفاعي كشور شد

دفاعي



روي موج خبر

  روحان�ي در فرصت قانون�ي وزير جهاد 
كشاورزي را تعيين مي كند؛ پاد|

معاون پارلماني رييس جمهور گفت: طبق قانون 
وزارتخانه بدون وزير تا ۳ ماه مي تواند با سرپرست 
اداره شود، بنابراي رييس جمهور در فرصت قانوني 
وزير جهاد كشاورزي را مشخص مي كند.  . اميري 
درباره آخرين برنامه ريزي دولت براي انتخابات 
مجلس، بيان كرد: انتخابات سه ركن دارد؛ مردم، 
دستگاه ناظر و  دستگاه اجرايي نقش تاثيرگذاري 
بر عه��ده دارد؛ دول��ت نقش بي طرفان��ه اي در 
انتخابات ايفا مي كند و معتقد اس��ت هيچ كدام 
از نامزد ها در انتخابات مجلس نبايد احس��اس 
شكست كنند، اميدواريم كه شاهد يك انتخابات 

پرشور در اسفند باشيم.

  برگزاري ۵ دوره تربيت مربيان انتخابات 
در پنج استان كشور؛  وزارت كشور |

سخنگوي ستاد انتخابات كشور گفت: از شنبه هفته 
آينده، پنج دوره دو روزه براي تربيت مربيان انتخابات 
در پنج نقطه از كشور برگزار مي شود. سيد اسماعيل 
موسوي با اش��اره به روند برگزاري انتخابات مجلس 
گفت: اكنون مرحله بررسي و رسيدگي صالحيت هاي 
داوطلبان در هيات هاي نظارت است. او افزود: كساني 
كه صالحيتشان در هيات هاي اجرايي رد شده بود، 
مي توانستند به هيات هاي نظارت مراجعه و شكايت 
خود را مطرح كنند. هيات هاي نظارت ۲۰ روز فرصت 
دارند كه به ش��كايات رسيدگي كنند و در اين مدت 
مراتب تاييد يا رد صالحيت تمام داوطلبان را با استناد 
قانوني به فرمانداران مراكز حوزه هاي انتخابيه اعالم 
كنند. سخنگوي ستاد انتخابات كشور تاكيد كرد: 
از ش��نبه هفته آينده، پنج دوره دو روزه براي تربيت 
مربيان انتخابات در پنج نقطه از كشور اعم از مازندران، 
اصفهان، كرمانش��اه، بوشهر و مشهد مقدس برگزار 
خواهد ش��د، همچنين اين دوره ها در س��وم بهمن 

خاتمه خواهد يافت.

  موفقيت تمام مراح�ل رزمايش دريايي 
ايران، روسيه و چين؛ ايرنا |

فرمانده ني��روي دريايي ارتش با بي��ان اينكه تمام 
مراحل رزمايش دريايي ايران روسيه و چين تاكنون 
با موفقيت اجرا شده است،  گفت: از همه كشورهاي 
منطقه دعوت مي كنيم تا ب��راي نوبت هاي بعدي 
به اين هم گرايي و اين ائتالف منطقه اي بپيوندند. 
دريادار حسين خانزادي در حاشيه رزمايش مركب 
دريايي ايران، روسيه و چين و در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: مراحل مختلف تمرينات تاكتيكي در 
اين رزمايش كه براي اولين بار بين سه قدرت دريايي 
مهم جهان طرح ريزي شده بود، اجرا شد و تا امروز 
تمام مراحل با موفقيت به س��رانجام خود رسيده 
اس��ت. فرمانده نيروي دريايي ارتش با بيان اينكه 
جلوه جديدي از توس��عه روابط و همكاري بين سه 
كشور ايران، روسيه و چين در باالترين سطح خود 
در حال به نمايش گذاشته شدن است، عنوان كرد: 
وقتي نيروهاي نظامي رزمايشي را برگزار مي كنند به 
معناي اين است كه در ساير ابعاد سياسي، اقتصادي و 
... اقدامات به خوبي انجام گرفته و امروز ما شاهد اين 
رزمايش مهم و بزرگ هستيم كه هدف آن برقراري 

امنيت در منطقه است.

  آخرين وضعيت مرزه�اي ايران و تركيه
 از زبان فرمانده مرزباني؛ ارتش نيوز |

سردار قاسم رضايي فرمانده مرزباني نيروي انتظامي 
كش��ورمان آخري��ن وضعيت مديري��ت مرزهاي 
مش��ترك بين اي��ران و تركيه گف��ت: در اجالس 
مرزي با همتاي تركيه اي آخرين وضعيت مرزهاي 
مشترك مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. روابط 
دوجانبه مرزبانان دو كشور روبه افزايش است و براي 
حل مشكالت مرزي تالش مي شود كه مي توان از 
آن جمله به برق رساني تركيه در مرزها اشاره كرد. او 
مهم ترين دغدغه در حوزه مرزهاي مشترك را مبارزه 
جدي با قاچاق س��الح و مهمات ذكر و اظهار كرد: 
مرزباني كشور تركيه در خصوص برخورد با قاچاق 
سالح و مهمات اقدامات خوبي انجام داده است كه 
جا دارد از آنان تشكر كنيم و انتظار مي رود از اين پس 
نيز در سايه تعامالت مرزي، با مخالن نظم و امنيت 

در مرزها برخورد قاطع شكل بگيرد.

  تاييد صالحيت ۳۵۹۳ داوطلب انتخابات 
مجلس در استان تهران؛ ايلنا |

معاون سياسي و اجتماعي استانداري تهران از تاييد 
صالحيت ۳ هزار و۵۹۳ داوطلب انتخابات مجلس 
در اس��تان تهران خبر داد. شكراهلل حسن بيگي با 
بيان اينكه بي طرفي مجريان در س��تاد انتخابات 
اس��تان تهران به معناي انفع��ال در برابر تخلفات 
نيس��ت و نمي توانيم نسبت به تخلفات انتخاباتي 
بي تفاوت باشيم، اظهار كرد: از مجموع ۳۸۷۹ نفر 
داوطلب ثبت نام شده در استان تهران، تعداد ۳۵۹۳ 
نفر تاييد، ۴۵ نفر انصراف و ۲۲۳ نفر هم رد صالحيت 
شدند.  وي ادامه داد: بي طرفي در انتخابات در گرو 
اش��راف عوامل اجرايي برگزاري انتخابات است و 
آموزش ه��اي الزم در اين خصوص را در دس��تور 
كار داريم. هيات هاي اجرايي، هيات هاي نظارت 
و بازرس��ين ۳ ركن دخيل در برگزاري انتخابات 
هستند. طبق قانون نيروي انتظامي وظيفه تامين 

امنيت در روز انتخابات را برعهده دارد.

  واكنش به ش�ايعه سفر روحاني و اعضاي 
دولت به شمال؛ تعادل |

مش��اور رييس جمهور به انتشار شايعه اي مبني 
بر س��فر رييس جمهور و ۱۴ نفر از وزراي دولت 
به شمال كشور از سوي برخي رسانه ها واكنش 
نشان داد. حسام الدين آشنا در حساب كاربري 
خود در توئيتر نوشت: » وقتي رفيق تان در دنياي 
واقعي به ورامي��ن مي رود، بايد رقيب خيالي تان 
را در دني��اي مجازي به محمودآباد بفرس��تيد و 
چهارده عضو دولت را هم همراهش كنيد تا مردم 

در دوقطبي هاي خودساخته غرق شوند.«

ايران2

سخنگوي قوه قضاييه مطرح كرد

متوليان نظارت درون سازماني كمترين گزارش دهندگان فساد
گروه ايران|

روزنه هاي��ي كه زمينه بروز مفاس��د را ايجاد مي كند؟ 
اين پرسش��ي است كه پاس��خگويي به آن بخش قابل 
توجه��ي از ابهامات موجود در بحث مقابله با فس��اد را 
پوشش مي دهد. پرسشي كه سخنگوي دستگاه قضا در 
پاسخ به آن» عدم شفافيت« در بسياري از عملكردها و 
تصميم گيري ها و همچنين »وجود امضاهاي طاليي«، 
» برخي از قوانين و مقررات« كه زمينه ساز سوءاستفاده 
افراد س��ودجو و فرصت طلب اس��ت و نظارت هايي كه 
بخش هاي نظارتي انجام مي دهند را، مورد اشاره قرار 
داده و اع��الم مي كن��د در ص��ورت كاهش يك چنين 
مواردي مي توان س��رعت قابل قبولي در روند مقابله با 
مفاسد ايجاد كرد.  در شرايطي كه موضوع مقابله با مفاسد 
اقتصادي اي��ن روزها به يكي از مطالبات اصلي مردم از 
دس��تگاه هاي قضايي و نظارتي بدل شده، سخنگوي 
قوه قضاييه مي گويد: در موضوع مبارزه با فساد، مردم 
و جامعه كاري به جريان و گروه سياسي ندارند، مردم 
با ذات فساد ميانه  خوبي ندارند و نبايد هم وجود داشته 
باشد. به گزارش قوه قضاييه، غالمحسين اسماعيلي به 
عنوان مهمان تلفني گفت وگوي ويژه خبري، پيرامون 
ساختارها و روزنه هاي فساد و سياسي كردن مبارزه با 
فساد، گفت: سياسي نگاه كردن به مقوله فساد را ابزار 
مبارزه با فساد نمي دانيم؛ چراكه معتقديم نظام قضايي، 
اداري و حاكميتي بايد اصل فساد را فارغ از اينكه از سوي 
چه جريان، چه گروه، چه فرد و وابسته به كدام تفكر اتفاق 
مي افتد، در هاضمه خود نپذيرد. امروز در دستگاه قضا 
معتقديم عوامل فساد را بايد در ريشه هاي اصلي تر آن 
جست وجو كرد. اسماعيلي در پاسخ به سوالي مبني بر 
اينكه برخي جريانات، مبارزه با فساد را به منظور ايجاد 
اختالل در مبارزه، سياسي مي كنند، نظر شما در اين 
زمينه چيست؟ تصريح كرد: جريانات سياسي گاهي 
اوقات از اي��ن واژگان و ادبيات به ويژه در تغيير و تحول 
دولت ها و برخي از مقامات سياسي براي اينكه هر كدام 
از آنها جناح رقيب و مديران ماقبل خود را متهم به بروز 
مفاسد نمايند، استفاده مي كنند. سخنگوي قوه قضاييه 
خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه در موضوع مبارزه 
با فساد، مردم و جامعه كاري به جريان سياسي ندارند، 

مردم با ذات فساد ميانه  خوبي ندارند و نبايد هم وجود 
داشته باشد. اينكه هر گروهي گروه ديگر را متهم كند 
جز اينكه يك اجماع مركب شكل بگيرد كه فساد وجود 
دارد و افراد مختلف آلوده هستند، ثمره ديگري ندارد. 
ممكن اس��ت اين موضوع يك مقدار در روند مبارزه با 
مفاسد و شناسايي مصاديق آن اثرگذار باشد، اما اصل و 

ريشه فساد را بايد در جاي ديگري يافت.

  آيا قوانين موجود 
براي مقابله با مفاسد كافي است؟

سخنگوي دستگاه قضا در رابطه با اظهارات مطرح شده 
مبني بر اينكه قانوني براي مبارزه با زمين خواري وجود 

ندارد و جرم انگاري صورت نگرفته است، گفت: قوانين 
خوبي تحت عن��وان قانون حفاظ��ت و بهره برداري از 
جنگل ها و مراتع، منابع طبيعي و قانون زمين شهري 
داري��م كه اگر همي��ن قوانين را درس��ت اجرا كنيم و 
متوليان حوزه زمين و مسكن در امر حفاظت و حراست 
از اين سرمايه هاي عمومي متعلق به مردم وظيفه خود 
را به خوبي انجام دهند، نياز به جرم انگاري هاي جديد 
وجود ندارد. اس��ماعيلي خاطرنش��ان كرد: در حوزه 
برخورد ممكن است در برخي موارد مجازات بازدارنده 
نباش��د و بايد هزينه ارتكاب جرم را ب��اال ببريم تا افراد 
مرتكب اعمال مجرمانه نشوند. در حال حاضر اگرچه 
قانوني تحت عنوان قانون مبارزه با زمين خواري نداريم، 

اما فرد را به عنوان متصرف عدواني اراضي ملي و منابع 
طبيعي در صورتي كه سازمان هاي متولي اعالم شكايت 
كنند، تحت تعقيب قرار مي دهيم و مجازات مي كنيم.

س��خنگوي قوه قضاييه افزود: مشكل اين جاست كه 
اين تخلفات انجام مي ش��ود؛ اما اعالم جرمي صورت 
نمي گيرد و حراست و حفاظتي از منابع طبيعي، اراضي 

ملي و زمين شهري انجام نمي شود.
وي گفت: اگر تمامي دستگاه ها وظايف قانوني خود را به 
نحو شايسته انجام دهند، مشكالت حل مي شود. امروز 
مشكل ما بيشتر از نبود قانون، عدم اجراي قوانين موجود 
اس��ت. اگر قوانين موجود به درستي اجرا شود، درصد 
قابل توجهي از سوءاستفاده هاي مالي و مفاسد اقتصادي 

كاهش مي يابد. اسماعيلي يادآور شد: در حوزه مسائل 
مالي، ضوابط و مقررات اجازه نمي دهد كه تسهيالت 
بانكي و ارزي بدون اخذ تضمين الزم به متقاضيان ارايه 
شود؛ اما چرا اين كار انجام مي شود؟ بايد اهتمام و اراده 
جدي بر اجراي قوانين موجود داشته باشيم؛ ضمن اينكه 
قوانين به به روزرساني نياز دارند تا با روزآمد كردن قوانين 

هزينه ارتكاب جرم را باال ببريم.

  زمينه هاي بروز فساد
س��خنگوي قوه قضاييه در پاسخ به س��ئوالي در مورد 
ساختارهاي مبارزه با فساد، روزنه هايي كه زمينه بروز 
مفاس��د را ايجاد مي كند، عدم ش��فافيت در بسياري 
از عملكرده��ا و تصميم گيري ه��ا و همچنين وجود 
امضاهاي طالي��ي، برخ��ي از قوانين و مق��ررات كه 
زمينه ساز سوءاس��تفاده افراد سودجو و فرصت طلب 
اس��ت و نظارت هايي ك��ه بخش ه��اي نظارتي انجام 
مي دهند را، مورد اش��اره قرار داد. وي افزود: نهادهاي 
نظارتي درون دس��تگاهي در هريك از س��ازمان هاي 
متولي در حوزه اقتصاد و فعاليت هاي پولي و بانكي اگر 
نظارت الزم را داشته باشند، در وهله اول از بروز مفاسد 
پيشگيري مي كنند و اگر خداي نكرده فسادي هم بروز 
كرد، آن نهاد و دستگاه نظارتي درون سازماني كشف 
فساد مي كند و آن را براي برخورد قضايي به قوه قضاييه 
معرفي مي كند. اسماعيلي خاطرنشان كرد: امروز در 
همه اين بخش ها با نواقصي مواجه هس��تيم؛ از جمله 
در بحث نظارتي. متوليان نظارت درون دس��تگاهي و 
درون س��ازماني ما كمترين گزارش دهندگان فس��اد 
هستند و بيشترين موارد كشف فساد توسط نهادهاي 

نظارتي برون سازماني صورت مي گيرد.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: اگر اين بسته كامل را در 
ارتباط با شناسايي، جلوگيري و برخورد با مفاسد داشته 
باش��يم، ما نيز در دستگاه قضا اقدامي كه در سال هاي 
اخير به ويژه امسال در برخورد با مفاسد و دانه درشت ها 
و رسوا كردن عناصر مرتبط با حوزه فساد با جديت شروع 
كرديم، با اهتمام جدي ادامه مي دهيم كه تداوم پيدا 
كند و مجموعه اين اقدامات كمك خواهد كرد كه شاهد 

انواع و اقسام مفاسد در داخل كشور نباشيم.

رييس مجلس در ديدار روساي قبايل سوريه:

امريكا فقط به دنبال نفت سوريه است
گروه ايران|

در ش��رايطي كه امريكا به طور علني و بدون پرده پوشي 
اعالم مي كن��د كه دلي��ل اصلي حض��ورش در منطقه 
خاورميانه به دست آوردن منافع بيشتر اقتصادي و سيطره 
بيشتر بر جريان نفت است، ايران از طريق توسعه مناسبات 
ارتباطي با گروه هاي تاثيرگذار در سوريه تالش مي كند 
تا زمينه الزم براي تدوين يك قانون اساسي فراگير براي 
قرار گرفتن همه طيف هاي موثر اين كشور زير يك چتر 
قانوني را فراهم سازند. بر اساس اين رويكرد كلي است كه 
برنامه ريزي جهت ديدار مسووالن عاليرتبه كشورمان با 
روساي قبايل عشاير سوريه به عنوان يكي از طيف هاي 
موثر بر روند حوادث اين كشور انجام مي شود تا بستر الزم 
براي تحقق مطالبات طيف هاي مختلف در چش��م انداز 
آينده كش��ور فراهم ش��ود.  ديروز هم جمعي از روساي 
قبايل عشاير كشور سوريه بعد از ديدارهايي كه با علي اكبر 
واليتي داشتند با علي الريجاني رييس مجلس دهم ديدار 
و گفت وگو كردند. ديداري كه در جريان آن تصويري از 
مهم ترين شاخص هاي موثر بر آينده سوريه تصوير سازي 
ش��د و دورنمايي از مهم ترين اولويت هاي آينده نيز ارايه 
مي شود.  علي الريجاني در اين ديدار گفت: همكاري هاي 
تركيه، ايران و روس��يه در چارچوب اين مذاكرات بسيار 
مثمرثمر بوده است. وي همچنين درباره قانون اساسي 

سوريه اظهار داشت: موضوع قانون اساسي در آينده سوريه 
نقش محوري دارد. بايد توس��ط ملت سوريه تدوين و به 
تصويب برسد. ملت سوريه نياز به قيم ندارند و بايد بتوانند 
قانون اساسي كشورشان را بدون فشار بيروني تدوين كنند. 
الريجاني تاكيد كرد: اظهارات ترامپ نشان داد كه امريكا 
صرفا به دنبال نفت اس��ت. اين موضوع براي كشوري كه 
مدعي ابرقدرتي جهان است، آبروريزي محسوب مي شود. 
مدعي مديريت جهان امروز تنها به يك سارق بدل شده 
اس��ت كه دوره آن دوامي نخواهد داشت«.  الريجاني در 
اين ديدار با اشاره به نقش تعيين كننده قبايل سوريه در 
ايجاد ثبات در اين كش��ور، گفت: نقش كشور سوريه در 
چند دهه اخير در جريان مقاومت بسيار اثرگذار بوده، آن 
هم در شرايطي كه برخي كشورها نمي خواهند اين كشور 
آرام باشد و خسارات زيادي را به آن وارد كرده اند. رييس 
مجلس دهم در ادامه با بيان اينكه دوره بحران س��وريه 
سپري ش��ده و اكنون به دوران بازسازي آن رسيده ايم، 
عنوان كرد: خوشبختانه شيوخ عشاير در شرايط حساس 
كنوني سوريه، تحليل درستي از وضعيت دارند و از توطئه 
برخي كش��ورها عليه خود آگاه هس��تند. وي در ادامه با 
يادآوري اي��ن موضوع كه برخي از كش��ورهاي منطقه 
مدعي شدند سوريه ظرف مدت كوتاهي سقوط خواهد 
كرد، اظهار داشت: اما سوريه توانست بر توطئه خطرناك 

آنها توفيق يابد و مردم اين كشور نيز غيرت ديني خوبي از 
خود نشان دادند كه نقش شما روساي قبايل در اين قضيه 
بسيار مهم بوده است. الريجاني ادامه داد: ارتش آبديده 
سوريه نيز كفايت بس��يار خوبي در مقابله با تروريسم از 

خود نشان داد.

  پايان ماجراجويي در سوريه
رييس ق��وه مقنن��ه در ادامه به ض��رورت حل برخي 
مشكالت س��وريه كه در صورت برطرف شدن باعث 
مي ش��ود هيچ كش��وري جرأت اق��دام ماجراجويانه 
عليه س��وريه را پيدا نكند، اش��اره كرد و افزود: حضور 
تروريست ها در منطقه ادلب آثار سوء فراواني دارد و اين 
معضل بايد هرچه سريع تر برطرف شود همچنين نقش 
موذيانه امريكا در قبال سوريه كه امروز به خوبي شفاف 
ش��ده بايد مد نظر قرار گيرد. وي ادام��ه داد: اظهارات 
ترامپ به خوبي نش��ان داد كه آنها صرفا به دنبال نفت 
هستند و اين موضوع براي كشوري كه مدعي ابرقدرتي 
جهان است، آبروريزي محسوب مي شود زيرا كسي كه 
مدعي مديريت جهان اس��ت، امروز تنها به يك سارق 
بدل ش��ده اس��ت كه دوره آن دوامي نخواهد داشت. 
الريجاني در ادامه با اش��اره به مذاكرات آستانه عنوان 
كرد: همكاري هاي ايران، تركيه و روسيه در چارچوب 

اين مذاكرات بس��يار مثمرثمر بوده است ضمن اينكه 
در حال حاضر موضوع قانون اساسي در آينده سوريه 
نقش محوري دارد كه بايد توسط ملت سوريه تدوين و 
به تصويب برسد چرا كه ملت رشيد سوريه نياز به قيم 
ندارند و بايد بتوانند قانون اساسي كشورشان را بدون 
فش��ار بيروني تدوين كنند. رييس نه��اد قانونگذاري 
كشورمان افزود: برخي كشورها براي بازسازي و حمايت 
از سوريه شرط گذاشته اند كه اين موضوع شرم آور است 
و همين ها باعث خسارت هاي بسيار به اين كشور شد، 

در حالي كه ملت سوريه بايد براي آنها شرط بگذارند.
الريجاني ادامه داد: اي��ران با هر اقدامي عليه تماميت 

ارضي سوريه و با هر تحرك تعرض آميزي نسبت به اين 
كشور مخالف بوده و از سوريه در مبارزه با تروريسم و در 
زمينه بازسازي حمايت مي كند. رييس مجلس در پايان 
با اشاره به حمالت هرازچندگاه اسراييلي ها به مواضع 
سوريه خاطرنشان كرد: اين حمالت از روي عصبانيت 
نسبت به تسلط سوريه بر كشور خود و پيشرفت هايي 
است كه هر روز به آن دست پيدا مي كند. روساي برخي 
قبايل عشاير س��وريه نيز در اين ديدار ضمن تشكر از 
حمايت هاي جمهوري اس��المي در زم��ان مبارزه با 
تروريسم، گفتند: نقش سازنده ايران در روزهاي بحراني 

سوريه بسيار حياتي بوده است.
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 در صورت اخذ رواديد 
وزير خارجه به نيويورك مي رود
س��خنگوي وزارت ام��ور 
خارجه گفت: محمدجواد 
ظري��ف وزير ام��ور خارجه 
كشورمان امشب به منظور 
گفت وگو ه��اي دو جانب��ه 
به مسكو س��فر مي كند. به 
گزارش برنا، »س��يد عباس 
موسوي«، ديروز در حاشيه مراسم ميقات ماه و صليب 
كه در كليساي سركيس مقدس تهران برگزار شد، در 
تشريح اهداف سفر ظريف به نيويورك گفت: در اين سفر 
مسائل دو جانبه، منطقه اي و آخرين تحوالت بين المللي 
مورد بحث و رايزني بين مقامات ايران و روسيه قرار خواهد 
گرفت. سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين درباره 
اخبار منتشر ش��ده در ارتباط با سفر وزير امور خارجه 
كشورمان به نيويورك طي روز هاي آينده، تصريح كرد: 
ظريف براي شركت در نشست فوق العاده اي كه مناسبت 
هفتاد و پنجمين سالگرد تاسيس سازمان ملل برگزار 
مي شود، به نيويورك سفر مي كند. اگر تمهيدات الزم 
از جمله موضوع اخذ رواديد انجام شود، اين سفر انجام 
خواهد شد. سيد عباس موسوي در پاسخ به پرسشي در 
خصوص اقدام وزارت خارجه فرانسه در فراخواني سفير 
كش��ورمان در پاريس و بيانيه آنها اظهار داشت: بيانيه 
وزارت خارجه فرانسه در خصوص يك تبعه ايراني اقدامي 
مداخله جويانه بوده و درخواست فرانسه را فاقد مبناي 
حقوقي مي دانيم، زيرا فرد مورد نظر )خانم عادلخواه( تبعه 
ايران است و به اتهام »ارتكاب اعمال جاسوسي« بازداشت 
شده است و وكيل ايشان از جزييات پرونده اطالع داشته 

و پرونده وي توسط قوه قضاييه در دست بررسي است.

حوادث آبان براي 
»سوريه سازي« ايران بود

ريي��س س��ازمان پدافند 
غيرعامل كش��ور ب��ا بيان 
اينكه در جنگ اقتصادي 
دش��من دنبال اين اس��ت 
كه مزيت هاي اقتصادي را 
رصد كند و آنه��ا را از بين 
بب��رد، تصريح كرد: ترامپ 
زماني كه روي كار آمد سه رويكرد كلي جنگ نظامي، 
جنگ اقتصادي و جنگ سياسي را مقابل كشور ما در 
دس��تور كار قرار داد كه در حوزه تقابل نظامي پس از 
ساقط كردن پهپاد جاسوسي فوق پيشرفته امريكا، او به 
اين درك رسيد كه توان نظامي رويايي با ايران را ندارد 
و سطح قدرت دفاعي ايران به حدي است كه مي تواند 
از منافع خود دفاع كند و پاسخي دهد كه امريكا را از 
جنگ پشيمان كند.  به گزارش ايسنا، سردار غالمرضا 
جاللي در نشست تبيين علل بروز ناآرامي هاي آبان 
۹۸، تصريح ك��رد: اين ماجرا، كاماًل پيچيده، عميق و 
چندبعدي بود. آنچه مسلم است اصل ضرورت اصالح 
قيمت س��وخت در كش��ور يك كار عقاليي بود و ما 
تجربه اي را در دوره قبلي فشارهاي اقتصادي داشتيم 
كه كشور در حوزه بنزين دچار تحريم شده بود و اگر 
مصرف سوخت را به روال قبل از طرح اصالح مصرف 
سوخت ادامه مي داديم با توجه به افزايش سرانه مصرف 
و افزايش قاچاق س��وخت، دچار مشكل و مجبور به 
واردات سوخت مي شديم. وي افزود: اجراي اين طرح 
هم مي توانست رشد مصرف را كنترل كند هم موجب 
كاهش قاچاق شود و هم اين فضا را به وجود بياورد كه 

مازاد مصرف سوخت را به فروش برسانيم. 

اهداف طرح كاهش مجازات 
حبس تعزيري چيست

معاون حقوقي قوه قضاييه 
با ابراز اميدواري براي تأييد 
هر چ��ه س��ريع تر »طرح 
كاهش مجازات هاي حبس 
تعزيري« توس��ط شوراي 
نگهبان اظهار كرد: با اجراي 
طرح مذكور، دستگاه قضايي 
گام هايي بلند و موثر در دستيابي به هدف كالن »كاهش 
جمعيت كيفري زندان ها« بر مي دارد. به گزارش ايلنا، 
حجت االسالم محمد مصدق اظهار كرد: اين مهم مورد 
تأكيد مقام معظم رهبري و رياس��ت قوه قضاييه بوده 
و اهتمام ما نيز بر اين اس��ت تا براي غلبه بر چالش هاي 
موجود قوه قضاييه بتوانيم گام هاي موثر، سريع و مبتني 
بر اقدامات كارشناسي شده برداريم. مصدق با اشاره به 
تصريح اسناد باالدستي كشور به لزوم كاهش جمعيت 
كيفري زندان ها خاطرنش��ان كرد : به رغم تصريح بند 
۱۴ سياست هاي كلي امنيت قضايي ابالغي مقام معظم 
رهبري در سال ۱۳۸۱ مبني بر »بازنگري در قوانين در 
جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات 
زندان«، همچنان با جمعيت كيف��ري باالي زندان ها 
مواجه هستيم؛ تا جايي كه »ناكارآمدي روش ها، برنامه ها 
و سازوكار ها و ناكافي بودن اقدامات پيشگيري از وقوع 
جرم، اص��الح مجرمان و كاه��ش جمعيت كيفري« 
در ردي��ف يكي از ۱۳ چالش كانون��ي قوه قضاييه ذكر 
شده است. او با اش��اره به اينكه نبايد منكر بازدارندگي 
مجازات حبس به طور كلي شد خاطرنشان كرد: به رغم 
بازدارندگي نسبي كه اين مجازات دارد، از گستره آثار و 

تبعات زيانبار آن غافل نيستيم. 

پاسخ  به انتقادات
درباره بررسي صالحيت ها 

مديركل سياس��ي وزارت 
كش��ور به انتقادات برخي 
فع��االن سياس��ي از روند 
بررسي صالحيت داوطلبان 
انتخابات يازدهمين دوره 
مجل��س در هيات ه��اي 
اجرايي پاس��خ گف��ت. به 
گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت كش��ور، حميد 
مالنوري ضمن ابراز تعجب از اينكه اين انتقادات بعضا از 
سوي كساني مطرح مي شود كه خود با فرآيند رسيدگي 
به صالحيتها آشنايي كافي دارند، گفت: كليه اقدامات 
همچون گذش��ته در چارچوب قان��ون انتخابات و بر 
اساس رويه جاري در هيات هاي اجرايي انجام شده و 
طبق قانون كساني كه تاييد صالحيت نشده اند مهلت 
داش��تند اعتراض خود را به هيات هاي نظارت تسليم 
نمايند تا در فرصت قانوني به اعتراضات آنان رسيدگي 
شود. مديركل سياسي وزارت كشور ضمن دفاع قاطعانه 
از عملكرد صف و ستاد وزارت كشور در عرصه انتخابات 
و تأكيد بر هويت مستقل حقوقي هيات هاي اجرايي 
انتخابات از وزارت كشور گفت: چنانچه هر يك از اعضاي 
نظام انتخاباتي كشور مرتكب تقصير يا عدول از وظايف 
قانوني خود ش��وند، راه هاي قانوني براي رسيدگي به 
آن در قانون پيش بيني ش��ده است و زير سوال بردن 
كليت نظام انتخابات كشور نتيجه اي جز سياه نمايي، 
بي اعتبار كردن نظام مردمساالر ديني و نهايتا كاهش 
مشاركت در انتخابات نخواهد داشت و همه مي دانيم 
كه اين همان چيزي است كه دشمنان نظام و كشور در 

خارج به دنبال آن هستند. 

توانمندي مركز علوم و فنون 
ليزر باعث افتخار است

دستيار ويژه رييس سازمان 
ان��رژي اتمي اي��ران گفت: 
توانمندي هاي بومي شده 
مركز ملي علوم و فنون ليزر، 
براي كش��ور باعث افتخار 
خواهد ب��ود كه توانس��ته 
است نيازهاي كش��ور را با 
خودباوري برطرف كند. علي اصغ��ر زارعان در بازديد 
جمعي از اس��تادان و بسيج دانشجويي دانشگاه تهران 
از مرك��ز ملي علوم و فن��ون ليزر ايران اظهار داش��ت: 
خوشبختانه تاكنون سازمان انرژي اتمي ايران به منظور 
توليد علم، با توجه به وظايف حاكميتي خود در اين عرصه 
و حوزه هاي ديگر از جمله فيزيك كوانتوم پيشرفت هاي 
قابل توجهي را داشته اس��ت. بنا بر گزارش خبرگزاري 
صدا و سيما، وي ادامه داد: امروز كشور در فناوري انواع 
ليزرهاي فيبر، ديود و ديسك به خود اتكايي همه جانبه 
رسيده است و در مسير افزايش توان انواع ليزرها كه در 
آينده نزديك ليزرهاي پرتوان ديودي كوپل شده به فيبر 
به صورت بومي رونمايي خواهد ش��د، گام هاي موثري 
برداشته اس��ت. به عنوان مثال در همين مركز يكي از 
معتبرترين و مجهزترين آزمايشگاه هاي ليزر در آسيا را 
شاهد هستيم. اوگفت: علوم و فنون ليزر در صنايع مختلف 
براي ساخت، تعمير و عيب يابي قطعات دستگاه هاي 
حساس در صنايع مختلفي از جمله؛ دستگاه سخت كاري 
ليزري براي افزايش طول عمر و كيفيت عملكرد قالب هاي 
بدنه خودرو، دستگاه جوش ليزر مخصوص ايربگ خودرو 
و نيز در حوزه پيچيده استخراج و اكتشاف در صنعت نفت 

قابليت و كاربرد دارد. 

چهره ها



اخبار كالن 3 كالن

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در گزارشي ارايه كرد 

2 راهكار مجلس در مواجهه با اليحه بودجه ۹۹
گروه اقتصاد كالن|  آيسان تنها|

آنگونه كه واكنش كارشناسان اقتصادي و همچنين افكار 
عمومي به اليحه بودجه۹۹ نشان مي دهد دولت نتوانسته 
انتظارات را به اصالحات ساختاري بودجه برآورده كند. در 
همين زمينه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
در گزارشي دو راهكار براي مواجهه با اليحه بودجه ۹۹ را 
در اختيار نمايندگان مجلس گذاشته و نتايج و تبعات هر 

كدام را هم يادآور شده است. 
به گ��زارش »تع��ادل«، مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس 
شوراي اسالمي در گزارشي آورده است: كاهش معنادار 
درامده��اي نفت��ي در س��ال هاي 13۹8 و 13۹۹ از 
ارديبهشت ماه سال 13۹7  قابل پيش بيني بود در اين 
راستا در گزارش هاي كارشناسي متعددي كه قبل از ارايه 
اليحه بودجه سال 13۹8 و همزمان با بررسي ان منتشر 
شد راهكارهاي متعددي براي شروع اقدامات اصالحي 
كه به كاهش كسري بودجه منجر مي شد ارايه شد. برخي 
از محورهايي كه در اين گزارش ها بدان پرداخته ش��ده 

بود عبارتند از: 
� ساماندهي معافيت هاي مالياتي و حذف معافيت هاي 
غيرضرور، � تفكيك حساب هاي بانكي شخصي و تجاري 
جهت جلوگيري از فرار مالياتي و رفتارهاي سوداگرانه، 
� ماليات بر مش��تريان پرمصرف آب، برق و گاز و اصالح 
س��ازوكار پرداخت يارانه حامل هاي انرژي، � شناسايي 
و تفكيك هزينه هاي اجب��اري )ضروري( و غيراجباري 

)قابل تصميم گيري( 
در بودجه )با اس��تفاده از س��ازوكار پرداخت به ذي نفع 
نهاي��ي(، � كنت��رل هزينه هاي عمومي دول��ت و تهيه 
برنامه هاي عملياتي كاهش هزينه براي دس��تگاه هاي 
پرهزين��ه، � حذف موازي كاري بين دس��تگاه ها، � آغاز 
اصالحات پارامتريك در حوزه بازنشستگي و بيمه اي و...

بررسي اليحه بودجه سال 13۹۹ كل كشور نشان مي دهد 
به رغم وجود راهكارهاي متعدد و عملياتي براي كاهش 
وابستگي مستقيم بودجه به نفت )كه هدف اصلي اصالح 
ساختاري بودجه عنوان شده است( و تهيه بسته سياستي 
نسبتا مناسب در اين باره در سازمان برنامه و بودجه، ولي 
در عمل در اليحه بودجه جز در چند مورد محدود عمال 

بسياري از اصالحات، مورد توجه قرار نگرفته است. 
پرداخت مس��تقيم خزانه به ذي نفع نهايي، ارايه بودجه 
دوساالنه، فروش اموال و دارايي هاي مازاد دولت، انتشار 
اوراق و استفاده از عمليات بازار باز ازجمله مواردي است 
كه تالش شده براساس برنامه اصالحي، در اليحه بودجه 
گنجانده شود كه در اين موارد نيز به شكل ناقص )در مورد 
پرداخت مستقيم خزانه به ذي نفع نهايي، انتشار اوراق 
و اس��تفاده از عمليات بازار باز( يا بعضا كامال صوري )در 
مورد ارايه بودجه دوساالنه و فروش اموال و دارايي هاي 
مازاد دولت( اين كار انجام شده است. در بخشي از برنامه 
اصالح ساختار بودجه دولت )منتشر شده از سوي سازمان 
برنامه و بودجه( امده است: »تامين درآمد مطمئن الزامي 
گريزناپذير براي كاهش كسري مستمر بودجه، مواجهه 
موفق با تكانه هاي بيروني و نيل به هدف كاهش وابستگي 
مستقيم بودجه دولت به درامدهاي نفتي است كه يكي 
از الزامات كاهش وابستگي مستقيم و غيرمستقيم دولت 
به بانك مركزي و حل مس��اله تورم مزمن كشور است. 
البته ايجاد منابع پايدار درآمدي براي دولت، نبايد تنها 
محدود به اصالحات ميان مدت باشد؛ چراكه با توجه به 

تحريم هاي نفتي، بودجه كشور در س��ال 13۹8 نيز با 
تنگنا مواجه اس��ت و بنابراين الزم است، تدبيري براي 
تامين منابع پايدار مالي دولت در كوتاه مدت نيز در نظر 

گرفته شود. 
در عين حال اين برنامه هاي كوتاه مدت بايد به گونه اي 
باشند كه به فضاي كسب وكار ضربه نزنند، موجب افزايش 
شديد سطح قيمت ها نش��وند، درآمد حقيقي اكثريت 
جامعه مص��ون بماند و خللي ني��ز در فرايند اصالحات 

ميان مدت درامدزايي پايدار ايجاد نكنند«. 
سوال اين است كه طي حدود يك سالي كه دولت براي 
تنظيم اليحه بودجه سال 13۹۹ فرصت داشته است چه 
اقدام هايي ب��راي ايجاد منابع مالي پايدار در كوتاه مدت 
انجام گرفته اس��ت؟ يا اينكه چه اقدام موثر و اثرگذاري 

براي كاهش هزينه ها يا هزينه كرد كارا در اليحه بودجه
سال 13۹۹ انجام شده است؟ به نظر مي رسد فقدان عزم 
جدي براي اصالحات ساختاري بودجه موجب شده است

بسياري از راهكارهاي پيشنهادي براي كاهش وابستگي 
بودجه به نفت م��ورد توجه قرار نگيرد. ع��دم توجه به 
گس��ترش درامدهاي مالياتي )بدون فش��ار بيشتر بر 
موديان و فعاالن اقتصادي( و تنها از طريق جلوگيري از 
فرار مالياتي، ساماندهي معافيت هاي مالياتي و گسترش 
پايه ه��اي مالياتي جديد از يك ط��رف و عدم مديريت 
هزينه هاي دولت با تمركز بر مراك��ز عمده هزينه اي و 
اصالحات فرايندي در آنها از طرف ديگر، موجب ش��ده 
اس��ت كه همچنان اليحه بودجه سال 13۹۹ برمبناي 
درامدهاي غيرپايدار، غيرواقعي و صوري بس��ته شود. 
در نظر گرفتن صادرات يك ميليون بش��كه نفت خام، 
استقراض و برداشت وسيع از صندوق توسعه ملي و در 
نظر گرفتن ارقام غيرواقعي براي ف��روش اموال دولتي 

گواهي بر اين مدعاست.

تفاوتاليحهبودجه۹۸و۹۹
در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس آمده است: به نظر 
مي رسد همان مسيري كه توس��ط دولت درباره اليحه 
بودجه سال 13۹8 طي شد، در مورد اليحه بودجه سال 
13۹۹ نيز در پيش گرفته ش��ده است. در اليحه بودجه 
س��ال 13۹8 دولت و مجلس به بيش براورد درامدهاي 
نفتي پرداختند )با اين استدالل كه اين بيش براوردي، 
توسط دشمنان به معناي قدرت كشور در فروش نفت و 
عدم تحريم پذيري تفسير خواهد شد( . نتيجه اين اقدام 
ان شد كه در ماه هاي ابتدايي سال، كسري بودجه قابل 
پيش بيني گريبان گير دولت شد و دولت براي رفع اين 
چالِش خود، از مسير ش��وراي هماهنگي سران سه قوه 
وارد عمل ش��د و بودجه مصوب مجلس را اصالح كرد. 
موضوعي كه صالحيت هاي قانوني مجلس در امر تصويب 
و نظارت بر بودجه را كاهش داده و مورد اعتراض بسياري 

از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي قرار گرفت.

تبعاتكسريبودجه
در اليحه تقديمي دولت كس��ري بودجه قابل توجهي 

به دليل بيش براورد منابع وجود دارد.
 مهم ترين سرفصل هاي مرتبط با اين موضوع در اليحه 

عبارتند از: 
  در ح��ال حاضر اليح��ه بودجه س��ال 13۹۹ با فرض 
صادرات يك ميليون بش��كه در روز تدوين شده است. 

از اين مح��ل و با در نظر گرفتن س��هم 20 درصد براي 
صندوق توسعه ملي دولت مجموعا 78 هزار ميليارد تومان 
)۴8 هزار ميليارد توم��ان در قالب واگذاري دارايي هاي 
سرمايه اي و 30 هزار ميليارد تومان در قالب استقراض 
از صندوق( از منابع نفتي استفاده شده است. با توجه به 
ميزان فروش نفت در يك سال گذشته و با فرض ميانگين 
صادرات نفت حدود 600 هزار بش��كه در روز )و با فرض 
سهم 20 درصد صندوق توسعه ملي(، از اين محل بودجه 

با 38 هزار ميليارد تومان كسري مواجه خواهد بود. 
  با فرض فروش روزانه نفت به ميزان 600 هزار بشكه )و 
سهم 20 درصد صندوق توسعه ملي(، كل درامد ارزي 
سهم دولت حدود ۹.۵ ميليارد دالر خواهد بود. لذا منابع 
ارزي كافي براي اختصاص به واردات كاالهاي اساس��ي 
)10.۵ ميليارد دالر اعالم شده توسط دولت با نرخ ۴200 
توم��ان( وجود ندارد. پيش بيني مي ش��ود براي اجراي 
اين سياس��ت حمايتي نيز حدود 8 هزار ميليارد تومان 
كسري وجود داشته باش��د )اين معضل در سال جاري 
نيز وجود داشته و احتماال از محل ايجاد بدهي به بانك 
مركزي يا استفاده از ذخاير ارزي بانك مركزي در حال 

تامين است( . 
يكي از محل هاي تامين منابع دولت در اليحه، مولدسازي 
دارايي هاي دولت است كه رقمي حدود ۴۹ هزار ميليارد 
تومان براي ان پيش بيني شده است. با توجه به عملكرد 
بسيار پايين رديف هاي مشابه در سال جاري و سال هاي 
گذشته، به نظر نمي رسد اين رديف عملكرد قابل توجهي 
داشته باشد. الزم ذكر است در قانون بودجه سال 13۹8، 
حدود چهارهزار و چهارصد ميليارد تومان منابع از محل 
فروش اموال منقول و غيرمنقول پيش بيني شده است. 

مطابق گزارش عملكرد مالي دولت در 7 ماهه اول سال 
13۹8، عملكرد اين رديف 187 ميليارد تومان )معادل 

7 درصد از اعتبار مصوب هفت دوازدهم( بوده است. اين 
در حالي اس��ت كه مطابق با مصوبه شوراي هماهنگي 
اقتصادي قوا بايد عالوه بر ۴.۴ هزار ميليارد تومان در نظر 
گرفته شده در بودجه، حدود10 هزار ميليارد تومان ديگر 
نيز از محل مولدس��ازي دارايي هاي دولت درآمد ايجاد 
شود. با عنايت به عملكرد گذشته دولت در اين رابطه و 
احتمال فروش 8 هزار ميليارد تومان اوراق صكوك اجاره 
به نظر مي رس��د حدود 38 هزار ميليارد تومان كسري 
منابع از اين محل وجود داش��ته باش��د و اين عدد صرفا 
به عنوان يك رقم ترازكننده منابع و مصارف در بودجه 

درج شده است.  
در تبص��ره »۴« اليحه بودج��ه و خارج از س��قف رقم 
ماده واحده بودجه، ح��دود 3.۴ ميليارد يورو مصارف از 
محل استقراض از صندوق توس��عه ملي در نظر گرفته 
شده است كه با در نظر گرفتن نرخ نيما اين منابع حدود 
۴7 هزار ميليارد تومان خواهد بود. بايد توجه داشت كه 
با فروش نف��ت معادل 600 هزار بش��كه در روز ورودي 
صندوق توسعه ملي در سال آينده حدود 3 ميليارد دالر 
است. مجموع موارد فوق حاكي از وجود حدود 131 هزار 
ميليارد تومان كسري در منابع اليحه است )اين رقم بدون 
در نظر گرفتن 80 هزار ميليارد تومان اوراق در نظر گرفته 
شده در اليحه و ساير عدم تحقق هاي احتمالي در ساير 

منابع بودجه است( .
در ادامه اين گزارش توضيح داده شده است: وجود كسري 
بودجه و بيش براورد منابع، اثار و پيامدهاي زيادي دارد. 
عالوه بر انچ��ه درباره تضعيف نق��ش و صالحيت هاي 
مجلس در پي تصويب بودجه غيرواقعي بيان شد، بيش 
براوردهاي غيرمعمول منابع عمومي باعث مي شود از يك 
طرف دولت تالش كافي براي ايجاد منابع درامدي پايدار 
ازجمله درامدهاي مالياتي از خود نشان ندهد و از طرف 

ديگر قدم هاي جدي براي مديريت هزينه ها در س��مت 
مصارف بودجه برداشته نشود. 

همچنين به رغم تصويب قانون بودجه، ميزان منابع قابل 
تخصيص براي دس��تگاه هاي اجرايي مشخص نبوده و 
امكان برنامه ريزي ساالنه از آنها سلب خواهد شد. نتيجه 
اين اتفاقات سردرگمي دس��تگاه هاي اجرايي و عمدتا 
تامين كسري بودجه دولت از ساده ترين و در عين حال 
زيانبارترين روش تامين كس��ري بودجه خواهد بود كه 
همان اس��تقراض از بانك مركزي و برداشت از صندوق 
توسعه ملي است. استقراض از بانك مركزي اگرچه ممكن 
است در ظاهر اثار اقتصاد سياسي كمتري داشته باشد 
ولي در عمل فش��ار بيشتري بر طبقه متوسط و ضعيف 
اقتصادي خواهد گذاشت و نارضايتي آنها را در پي خواهد 
داشت. برداشت از صندوق توسعه ملي نيز اسيب پذيري 

كشور را در سال هاي اتي افزايش خواهد داد.
در ادامه مركز پژوهش هاي مجلس به نمايندگان توصيه 
كرده است كه يا اليحه بودجه ۹۹ را براي اصالح به دولت 

برگردانند يا اصالحاتي را در اليحه ايجاد كنند.
اصالح��ات در حوزه مناب��ع عبارت اند از: س��اماندهي 
معافيت ها مالياتي، تفكيك حساب هاي بانكي )شخصي 
و تجاري(، 3. وضع ماليات بر س��ود برخي سپرده هاي 
بانكي، ۴. ماليات بر خانه هاي لوكس، ۵. جلوگيري از فرار 
مالياتي برخي از مشاغل، 6. ماليات بر مجموع درامد، 7. 

تمركز كليه منابع شركت ها در خزانه.
اصالحات در حوزه مص��ارف نيز عبارت ان��د از: اجراي 
سياست پرداخت به ذي نفع نهايي به منظور شناسايي و 
تفكيك هزينه هاي اجباري )ضروري( و غيراجباري )قابل 
تصميم گيري( در بودج��ه، كنترل هزينه هاي عمومي 
دولت، حذف موازي كاري بين دستگاه ها، بازارايي نحوه 

استفاده از منابع نفتي در بودجه.

مسووليتقاچاقمناطقيكهمستقرهستيمراميپذيريم
معاون وزير اقتص��اد و رييس كل گمرك با بيان اينكه 
وسعت مناطق آزاد زياد است و امكان محصور شدن آن 
و نظارت سخت است، گفت: مسووليت قاچاق و نظارت 

بر مناطقي را كه در آن استقرار داريم را مي پذيريم.
مهدي ميراش��رفي در گفت وگو با فارس، در رابطه با 
حضور گمرك در مبادي ورودي و خروجي مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادي اظهار كرد: در مناطق ويژه اقتصادي 
مشكل حادي نداريم. مناطق آزاد ما متفاوت از مناطق 
آزاد دنيا هستند و اينكه وسعت برخي مناطق گاهي به 
اندازه وسعت يك كشور كوچك است و به جهت بزرگي 
به شدت اعمال مقررات مي تواند در آنجا مشكل باشد. 
به همين جهت مشكل بنيادي و اصلي وجود دارد كه 

قانون گذار توجه كافي نكرده است.
رييس كل گمرك با بيان اينكه يكي از مشكالت مناطق 
آزاد محصور شدنش��ان و واحد شدن درب هاي ورود و 

خروج است، گفت: در برخي از مناطق آزاد چند شهر 
و روستا در آن قرار گرفته است و گاهي گفته شده كه با 
ژئوفنس )محصور با كوه و دره( محصور شود. مسلماً اين 
مناطق پيچيدگي هاي متفاوت از مناطق آزاد دنيا دارد.

وي ادامه داد: ايران عضو خط مش��ي سازمان جهاني 
گمرك اس��ت. در اج��الس اخير يك��ي از چالش ها و 
دغدغه هاي مطرح ش��ده، موضوع مناط��ق آزاد بود. 
تخلفات و پيچيدگي هاي اين مناطق مورد توجه گمرك 
جهاني است و به طريق اوال برخي از مناطق آزاد كشور 
آنقدر وسيع است كه قرار است با ژئوفنس حراست شود. 
وي ادامه داد: پيش��نهاد ش��ده كه اگر ام��كان دارد 
فازبن��دي براي توس��عه مناطق طراحي ش��ود و در 
مناطقي كه زيرس��اخت  آماده است به عنوان منطقه 
آزاد رويه هاي تجارت جاري شود كه مي تواند راه حلي 
موقت باش��د. به طور كل��ي بايد س��ازوكار ايجاد اين 

مناطق يكجا فراهم شود كه پرهزينه است يا به سمت 
اصالح قان��ون برويم كه از اين همه وس��عت زياد كه 
قوه مقننه تأييد كرده است تجديدنظر كند. اگر قرار 
باشد مناطق كنترل شود به دليل وجود چند شهر و 
روستا در آن اصول شهروندي نيز به نحوي به چالش 

كشيده مي شود.
معاون وزير اقتصاد در پاسخ به اين سوال كه مسووالن 
مناط��ق آزاد مي گويند گمرك در مب��ادي ورودي و 
خروجي مناطق آزاد حض��ور دارد، گفت: طبق قانون 
بايد در مبادي خروجي مناطق حضور داشته باشيم. بر 
اساس مصوبه دولت مبادي ورودي نيز اضافه شد. اين 
موضوع به ِج�د از وزارت اقتصاد و شوراي عالي مناطق 
آزاد پيگيري مي كنيم. يكسري اقدامات در خصوص 
ايجاد سامانه ها براي استقرار گمرك در مبادي ورودي 

در حال انجام است.

ميراش��رفي افزود: كاالهايي كه به مناط��ق آزاد وارد 
مي شود منهاي كااليي كه خارج مي شود، بايد موجودي 
انبار باشد، دنبال به دست آوردن اطالعات اين بخش 
هستيم. مناطق را با سامانه ها كنترل كنيم كه قسمتي از 
آن كار پيش رفته و بخشي مانده است. كار سختي است 
چون مغازه ها و اماكن تجاري قسمتي از منطقه هستند.

وي در پاسخ به اين سوال كه گمرك مسووليت قاچاق 
را در مناطق آزاد را مي پذيرد، بيان كرد: وظيفه قانوني 
در اين زمينه تعيين شده و كسي نمي تواند از آن عدول 
كند. يك وقت قانون نعل به نعل اجرا شده و مسووليت ها 
شفاف مشخص اس��ت. اما مناطق ازاد كنوني وسعت 
بيش از چند هزار هكتار را چگونه بايد نظارت كرد؟ آيا 

قابليت اجرا دارد؟
رييس كل گمرك ايران در پاسخ به اين سوال كه چرا 
مسووليت قاچاق از اين مناطق را نمي پذيريد و تضمين 

نمي دهيد كه قاچاق انجام نش��ود، گفت: در حدي كه 
گمرك اس��تقرار و نظارت دارد عماًل مسووليت انجام 
مي شود. در برخي مناطق اين امكان فراهم نشده و 2 تا 
3 اداره كل گمرك داريم كه براي نظارت و كنترل است. 
مسووليت آن بخشي از كاالهايي كه اظهار و ترخيص 
مي شود را مي پذيريم، ولي كل مناطق وسعت زيادي 
دارد و درب واحدي ندارد. همچنين محصور و عملياتي 
نيست. ما در حد فضايي كه مي توانيم اعمال قانون كنيم 

مسووليت را مي پذيريم.
به گفته معاون وزير اقتصاد، گمرك در 176 نقطه مرز 
مستقر است، بيش از 6 هزار كيلومتر مرز داريم آيا از هر 
مرزي قاچاق اتفاق بيفتد گمرك مسوول است؟ نه ما در 
نقطه اي كه استقرار داريم پاسخگو هستيم. در مناطق 
آزاد، نقاطي كه الزام قانوني دارد و امكاناتش فراهم شده 

بايد مسووليت بپذيريم و عهده دار مسووليت باشيم.
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گوجهفرنگيدرصدرجدول
تورمآذرماه

تغيير قيمت محصوالت خواركي  در آذر امسال 
نشان مي دهد كه قيمت گوجه فرنگي نسبت به 

ماه قبلش تا 171 درصد افزايش داشته است.
به گزارش ايس��نا، براساس آن چه مركز آمار در 
رابطه با متوس��ط قيمت اقالم خوراكي مناطق 
شهري در آذر ماه اعالم كرده است، گوجه فرنگي 
با 171 درصد بيشترين افزايش قيمت را به خود 

اختصاص داده است.
اين در حالي است كه قيمت هر كيلوگرم گوجه 
فرنگي در آذر ماه به طور متوسط ۵200 تومان 
بوده كه نسبت به متوس��ط آبان حدود 1300 
تومان افزايش دارد. حداقل و حداكثر قيمت اين 
كاال 8300 و 1۴100 تومان اعالم ش��ده است. 
همچنين پياز 2۴.6 درصد و خيار با 1۴ درصد 
بعد از بيشترين افزايش قيمت را نسبت به آبان 

ماه داشته اند.
اما در آذرماه پرتقال داخلي 6.8 درصد، گوشت 
گاو يا گوساله 3.7 درصد و رب گوجه فرنگي 3.۴ 

درصد نسبت به ماه قبل كاهش قيمت دارد.
در بين خواركي ها برن��ج با ۴6.2 درصد، گوجه 
فرنگي 106.8، گوشت گوسفندي ۴3.7، خيار 
با ۵۴.۵ و پياز ب��ا ۵2.2 درصد باالترين افزايش 
قيمت را نسبت به آذر ماه سال گذشته در بين 

اقالم خوراكي دارند.
اين در حالي است كه تخم مرغ در اين فاصله ۹ 
درصد، سيب 13.۵ درصد و گوجه فرنگي ۴.۹ 

درصد ارزان شده است.
مركز آمار اخيرا نرخ تورم در آذرماه رانيز اعالم 
ك��رده بود كه نش��ان داد با وج��ود كاهش 1.1 
درصدي تورم س��االنه و ثبت آن در ۴0 درصد، 
تورم نقطه به نقطه با رش��د هم��راه و به 27.8 

درصد رسيده است.

زمانواريزحمايتمعيشتي
جاماندگاناعالمميشود

سخنگوي س��تاد شناسايي مش��موالن طرح 
حمايت معيش��تي وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي گفت: براساس هماهنگي با سازمان 
برنامه و بودج��ه زماني ب��راي متقاضياني كه 
درخواستش��ان براي دريافت س��بد حمايت 
معيش��تي دولت تاييد ش��ده، اعالم مي شود. 
»حسين ميرزايي« در گفت وگو با ايرنا، گفت: 
پرداخت دور دوم سبد حمايت معيشتي دولت 
در زمان تعيين ش��ده )10 دي ماه( به حساب 
سرپرس��ت خانوار واريز مي ش��ود. وي افزود: 
افرادي كه در دور اول س��بد حمايت معيشتي 
دولت را دريافت نكردند و درخواس��ت خود را 
در سامانه hemayat.mcls.gov.ir ثبت 
كرده اند، چنانچه درخواس��ت آنها تاييد شده 
باش��د يارانه معيشتي دو دوره به صورت يكجا 
و در زمان تعيين ش��ده كه اعالم مي شود براي 
سرپرست خانوار واريز مي شود. سخنگوي ستاد 
شناسايي مش��موالن طرح حمايت معيشتي 
گفت: ح��دود 666 هزار نفر از اف��راد كه يارانه 
نقدي درياف��ت نمي كردند و در نتيجه س��بد 
معيشتي نيز به آنها تعلق نمي گرفت، مي توانند 
از 10 دي ماه درخواس��ت خود را در س��امانه 

hemayat.mcls.gov.ir ثبت كنند.
وي اضافه كرد: درخواست اين افراد ظرف يك 
ماه بررس��ي مي ش��ود و نتايج اعالم مي شود و 
چنانچه درخواس��ت آنها تاييد شود در ليست 
مشموالن قرار مي گيرند. ميرزايي تاكيد كرد: 
درخواس��ت اين افراد تنها براي دريافت سبد 
حمايت معيشتي است و هيچ ربطي به دريافت 

يارانه نقدي ندارد.

 شاخصاميدبهزندگي
به2‚76سالافزايشيافت

ش��اخص اميد به زندگي كه ارتباط نزديكي با 
وضعيت بهداش��تي و درماني كش��ور دارد، در 
س��ال هاي اخير بهبود يافته و به 2‚76 س��ال 

افزايش يافته است.
ش��اخص اميد به زندگي ارتب��اط تنگاتنگي با 
بهبود وضعيت بهداشتي و درماني دارد. از اين 
رو اين ش��اخص يكي از شاخص هاي سنجش 
پيشرفت و توسعه كشورها معرفي شده است. 
در سال ۹7 ش��اخص اميد به زندگي در كشور 

2‚76 بوده است.
ش��اخص دسترس��ي جمعي��ت ب��ه خدمات 
بهداش��تي درماني ح��دود 100 درصد اعالم 
ش��ده ك��ه دالي��ل آن كارايي به ش��بكه هاي 
بهداش��تي درماني و گس��ترش آن در اقصي 
نقاط كشور است.  طبق مس��تندات سازمان 
برنامه و بودجه، شاخص اميد به زندگي در بدو 
تولد از 70.۴ سال در سال 138۴ به 7 سال در 
س��ال 13۹0 و به 7۴ سال در سال 13۹3 و به 
7۵.۵سال در سال 13۹۴، 7۵.6در سال 13۹۵ 
و 7۵.7 در س��ال 13۹6 رسيده است، در سال 
13۹7 ش��اخص اميد زندگي در كشور 76.2 

سال بوده است. 
مهم تري��ن علل افزاي��ش اميد ب��ه زندگي در 
س��ال هاي اخير كاهش م��رگ و مير كودكان 
زير پن��ج س��ال، افزايش دسترس��ي مردم به 
خدمات بهداشتي، افزايش سطح سواد و ايجاد 

تسهيالت در مناطق روستايي است.

حمايت كه نه؛ دخالت مي كنندامكان درآمدزايي از فروش اموال دولتي  وجود ندارد
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: دولت اعتقاد 
دارد درآمدزايي گس��ترده از محل فروش دارايي هاي 
مازاد دولتي با سازوكارهاي حقوقي موجود امكانپذير 
نيست و در همين راستا، قصد دارد با گرفتن مصوبه اي 
از ش��وراي هماهنگ��ي اقتص��ادي، ش��ركت ويژه اي 
زيرمجموع��ه وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي براي 
شناس��ايي، تجميع، فروش و مولدسازي دارايي هاي 
دولت تاسيس كند. علي اكبر كريمي عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس، 
درباره فروش اموال م��ازاد دولت اظهار كرد: دولت در 
راستاي تسهيل و تس��ريع فروش اموال مازاد دولتي و 
مولدسازي آنها كه در اليحه بودجه ۹۹، حدود ۵0 هزار 
ميليارد تومان از اين محل درآمد پيش بيني كرده و به 
دنبال آن است كه مصوبه اي از شوراي عالي هماهنگي 

اقتصادي سران قوا در اين زمينه بگيرد.
وي افزود: دولت اعتقاد دارد درآمدزايي گسترده از محل 
فروش دارايي هاي مازاد دولتي با سازوكارهاي حقوقي 
موجود امكانپذير نيست و در همين راستا، قصد دارد با 
گرفتن مصوبه اي از شوراي هماهنگي اقتصادي، شركت 
ويژه اي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي براي 
شناس��ايي، تجميع، فروش و مولدسازي دارايي هاي 

دولت تاسيس كند و تمام اموال دستگاه هاي دولتي به 
سرعت و ظرف چند ماه در اختيار اين شركت قرار گيرد 

و نهايتا توسط اين شركت به فروش برسد.
نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسالمي همچنين 
ي��ادآوري كرد: دولت پيش��نهاد داده اس��ت كه براي 
همراه سازي دستگاه ها، بخشي از درآمدهاي حاصل 
از فروش اين اموال هم به دستگاه هاي دولتي ذي ربط 
اختصاص يابد برس��د. همچني��ن در صورت تصويب 
مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي، نگراني مسووالن 
دولتي درباره ايرادات احتمال��ي وارده به نحوه اجراي 
اين طرح توسط دستگاه هاي نظارتي به شدت كاهش 

خواهد يافت.
كريمي در ادامه يادآوري كرد: با توجه به عجله دولت 
براي فروش اموال مازاد دولتي و جبران كسري بودجه 
از اين محل از طرفي و همچنين به تصويب نرس��يدن 
مصوبات مرتبط با اين قضيه در مجلس و نهايتا تجربه 
تلخ خصوصي سازي در دولت هاي مختلف، اقدام دولت 
در گرفتن اختي��ارات ويژه براي فروش ام��وال مازاد 
دولتي دغدغه ها و نگراني هاي بسياري را ايجاد نموده 
و مي تواند در سال هاي پاياني دولت دوازدهم منجر به 

توزيع گسترده رانت و ايجاد فساد فراوان شود.

عضو كارگري شوراي عالي كار با اشاره به مذاكرات تعيين 
دستمزد با حضور وزراي اقتصاد و صنعت در شوراي عالي 
كار، از تركيب اين شورا انتقاد كرد. علي خدايي در گفت وگو 
با مهر، با اش��اره به اظهارات برخ��ي نمايندگان مجلس، 
اظهار كرد: درباره حداقل دس��تمزد كارگ��ران و حقوق 
كارمندان بعضًا اظهارنظرهايي از سوي برخي نمايندگان 
مجلس انجام مي ش��ود كه از دو قطب ماجرا هستند. وي 
با اش��اره به اظهارنظرهايي مبني بر احتمال افزايش 1۵ 
درصدي دستمزد كارگران براي سال آينده افزود: بعضي 
از نمايندگان مجلس صحبت از كم بودن ميزان افزايش 
دستمزد مي كنند و اين شكل جريان سازي مي شود؛ اما ما 
به عنوان نمايندگان كارگران در جلسات شوراي عالي كار 
اعالم مي كنيم حتي باالترين رقم هايي كه براي افزايش 

دستمزد اعالم مي شود مورد تأييد نيست.
عضو كارگري ش��وراي عالي كار ادامه داد: در عين حال 
برخي نمايندگان مجلس از افزايش 1۵ درصدي دستمزد 
دفاع مي كنند؛ به عنوان يك شهروند اعالم مي كنم افزايش 
اين ميزان دس��تمزد حتي براي كارمندان دولت به هيچ 
عنوان پاسخگوي رشد هزينه ها نخواهد بود و به عنوان يك 
كنشگر اجتماعي نيز بر اين باورم كه حقوق كارمندان دولت 
هم بايد حداقل معادل نرخ تورم كه بيش از ۴0 درصد است 

افزايش يابد. خدايي تاكيد كرد: اما در خصوص كارگران، 
بايد اين نكته را به نمايندگان مجلس و ساير افرادي كه در 
اين خصوص اظهارنظر مي كنند اعالم كنيم كه دستمزد 
كارگران بايد در شوراي عالي كار تصويب شود و در اين شورا 

نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت نيز حضور دارند.
وي با بيان اينكه ما قطعًا به حمايت مجلس نياز داريم اما 
نوع حمايت قطعًا به اين شيوه اي كه ارقام غيرواقعي اعالم 
مي شود، نبايد باشد، گفت: اعالم هر عدد و رقم، مداخله در 
امور شوراي عالي كار و ساقط كردن اعتبار اين شورا است و 
به معناي حمايت نيست. بنابراين حفظ شأن شوراي عالي 
كار و به رسميت شناختن س��ه جانبه گرايي، مهم ترين 
اولويت ما اس��ت و به هيچ وجه اجازه دخالت در اين شورا 
را نخواهيم داد. اين عضو كارگري شوراي عالي كار تاكيد 
كرد: بارها اعالم كرديم اگر نمايندگان مجلس مي خواهند 
به وظيفه ذاتي خود در احقاق حقوق كارگران عمل كنند بر 
اجراي قانون كار در شوراي عالي كار نظارت كنند، به عنوان 
مثال بارها از نمايندگان درخواست كرديم كه به استناد 
ماده 167 قانون كار تركيب شوراي عالي كار اصالح شود.

وي با بيان اينكه اعضاي شوراي عالي كار طبق قانون كار 
سه نفر نماينده كارگر، سه نفر نماينده كارفرما، وزير كار به 
عنوان رييس شورا و دو نفر افراد بصير و مطلع در حوزه هاي 

اجتماعي و اقتصادي به انتخاب وزير كار هستند گفت: عماًل 
با تجربه اي كه كشورهاي موفق در اين زمينه دارند، اين دو 
نفر افراد بصير و مطلع قطعًا بايد از افراد غيرذي نفع باشند. 
طبيعي است كه كارفرما به دنبال پرداخت دستمزد كمتر و 
نمايندگان كارگري به دنبال افزايش هر چه بيشتر دستمزد 
است؛ در اين جا نقش دو كارشناس بي طرف مي تواند در 

خصوص ميزان دستمزد، تعيين كننده باشد.
عضو كارگري ش��وراي عالي كار ادام��ه داد: اين در حالي 
است كه طي سال هاي متمادي و در دولت هاي مختلف، 
اين دو فردي كه بايد غيرذي نفع باش��ند، وزير اقتصاد و 
وزير صنعت معرفي مي شوند كه به اعتقاد ما دو وزارتخانه 
كارفرمايي هستند. در عين حال وزارت كار هم بعد از ادغام 
به يك وزارتخانه كارفرمايي تبديل شده است. عماًل ما در 
ش��وراي عالي كار در حوزه چانه زني و تعيين دستمزد با 
سه كارفرماي خصوصي و نيمه خصوصي و سه كارفرماي 
دولتي مواجه هستيم. خدايي افزود: اگر نمايندگان مجلس 
بناي حمايت دارند، اجراي صحيح قانون را مطالبه كنند 
و دولت را متقاعد كنند تا دو فرد مطلع و بصير، طبق نص 
صريح قانون از افراد كارشناس امور اجتماعي و اقتصادي 
باشند نه اينكه دولت دو وزير اقتصاد و صنعت را براي تعيين 

دستمزد در شوراي عالي كار معرفي كند.



اخبار
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اثر افزايش اونس جهاني بر قيمت طال
گروه بانك و بيمه|

روز يكشنبه 8 دي ماه 98 در بازارهاي جهاني نرخ اونس طال 
بدون تغيير 1511 دالر اعالم شد و قيمت دالر در بازار آزاد 
نيز به 13190 تومان رسيد قيمت خريد هر دالر در تابلوي 
صرافي هاي بانكي 1۲ هزار و 850 تومان و فروش آن نيز 1۲ 
هزار و 950 تومان درج شد. نرخ خريد هر يورو نيز 1۴ هزار و 
150 تومان و نرخ فروش آن 1۴ هزار و ۲50 تومان درج شد.
در سامانه سنا نرخ لحظه اي قيمت خريد دالر به 1۲ هزار و 
850 تومان و قيمت فروش آن 1۲ هزار و 950 تومان اعالم 
شد. همچنين نرخ لحظه اي هر يورو به قيمت 1۴ هزار و 150 
تومان خريداري و به قيمت 1۴ هزار و ۲50 تومان به فروش 
رسيده است. سامانه سنا نيز نرخ ميانگين ارز براي روز شنبه 
7 دي 98 را براي دالر 1۲ هزار و 918 تومان، يورو 1۴ هزار 
و ۲88 توم��ان، پوند انگليس 16 هزار و 536 تومان، درهم 
امارات 3 هزار و 581 تومان، لير تركيه ۲ هزار و ۲71 تومان 

و يوآن چين يك هزار و 9۲0 تومان اعالم كرد.
روز يكشنبه با اعالم اونس طالي جهاني به قيمت 1511 دالر 
و دالر آزاد به قيمت 13 هزار و 190 تومان در بازار آزاد، طال و 
سكه به ثبات قيمتي خود ادامه دادند بر اين اساس مظنه يك 
مثقال طالي آب شده 17 عيار ۲ ميليون و 38 هزار تومان، 
هر گرم طال 18 عيار ۴70 هزار و 500 تومان، س��كه طرح 
جديد ۴ ميليون و 615 هزار تومان، طرح قديم ۴ ميليون و 
590 هزار تومان، نيم سكه ۲ ميليون و 380 هزار تومان، ربع 
سكه يك ميليون و ۴70 هزار تومان و سكه گرمي نيز 9۲0 
هزار تومان معامله شد.در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي 
نرخ ۴7 ارز را اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ تمام ارزها ثابت 
ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي روز 
»يكشنبه هشتم دي ماه 98« ۴۲ هزار ريال قيمت خورد. 
پوند انگليس 5۴ هزار و 911 ريال و هر يورو ۴6 هزار و 93۴ 

ريال ارزش گذاري شد.

  توسعه برنامه رمز ارز
از سوي ديگر،  ليست بانك هاي مركزي كه در حال توسعه 
برنامه رمز ارز اختصاصي خود هستند در حال افزايش است.
به گزارش پايگاه خبري كريپتو نيوزفلش در گزارشي با بيان 
اين مقدمه، نوشت: تركيه احتماال كشوري است كه سال 
آينده و زودتر از ساير رقبا ارز ديجيتال با پشتوانه بانك مركزي 

)CBDC( منتشر خواهد كرد؛ اما احتماال چين با ورود خود 
به اين عرصه، فضاي بازي را عوض خواهد كرد.

نخستين كشوري كه ارز ديجيتال با پشتوانه بانك مركزي را 
وارد بازار كرد ونزوئال بود و اكنون رقابت براي انتشار سريع تر 
اين ارزها در سراسر دنيا در جريان است. براساس ليستي كه 
در زير آمده است، همه بانك هايي كه در ليست حضور دارند 
در مرحله توسعه، تست يا پيش راه اندازي رمزارز مبتني بر 

پشتيباني بانك مركزي هستند.
بان��ك مركزي تون��س، بانك مردم چي��ن، بانك مركزي 
كشورهاي غرب آفريقا، بانك مركزي سوئد، بانك مركزي 
ونزوئ��ال، بانك مركزي اروگوئ��ه، بانك مركزي جمهوري 
تركيه، بانك مركزي ايران، بانك مركزي اروپا، بانك ملي 
كامبوج، بانك جزاير مارشال، بانك مركزي باهاما؛ رمز ارز 
“پترو “ يكي از رمزارزهاي مبتني بر پشتيباني بانك مركزي 
است كه در ماه هاي گذشته توجه زيادي را به خود جلب كرد. 
ارز ديجيتال ونزوئال بيش از دو سال است كه در حال توسعه 
است و به نظر مي رسد دولت به دنبال ترويچ استفاده از آن 
در ميان جمعيت ونزوئالست.اين پروژه در روسيه، تركيه، 
اروگوئه، امارات، عربستان و ايران هم دنبال مي شود. با اين  
حال به نظر مي رسد ظهور يوان ديجيتال مهم ترين رقيب 

در بازار ارزهاي ديجيتال كنوني خواهد بود.

   روياي ليبرا بر باد رفت؟
وزير دارايي سوييس گفت پروژه ارز ديجيتالي ليبرا به شكل 
فعلي، شكست خورده است. به گزارش ايسنا، اويلي ماور، 
وزير دارايي سوييس در مصاحبه با شبكه »اس ار اف« اين 
كشور گفت: پروژه ارز ديجيتالي فيس بوك موسوم به ليبرا 
در شكل فعلي خود شكست خورده است و نياز است تا براي 
كسب تاييديه هاي الزم، كارهاي جديدي انجام شود. فكر 
نمي كنم ليبرا با شكل فعلي خود شانسي داشته باشد چرا كه 
بانك هاي مركزي در جهان قبول نخواهند كرد كه پشتوانه 

ارزي ليبرا، ارزهاي مورد صدور آنها باشد.
برنامه ريزي ها براي راه انداري ارز ديجيتالي فيس بوك كه 
مقر اصلي توس��عه آن در شهر ژنو سوييس قرار دارد باعث 
ايج��اد نگراني هايي در بين مقامات مالي و بانكي جهان به 

دليل مسائل امنيتي و نظارتي شده است . 
مقامات فيس بوك از جمله ديويد ماركوس، مدير پروژه ليبرا 

در فيس بوك گفته اند كه سنگ اندازي هاي اخير بر سر راه 
عرضه ليبرا باعث تاخير در راه اندازي رسمي اين ارز خواهند 
شد و احتماال هدف راه اندازي ليبرا تا ژوئن محقق نخواهد 
شد.طبق اعالم فيس بوك ارز ديجيتالي ليبرا به جاي متكي 
بودن روي يك ارز، بر سبدي از ارزهاي جهاني متكي خواهد 
بود. با اين حال هنوز هيچ كدام از بانك هاي مركزي در جهان 
با اس��تفاده از ارزهاي خود به عنوانه پشتوانه ليبرا موافقت 
نكرده اند.پيش تر برونو لو مر، وزير دارايي فرانس��ه ضمن 
مخالفت با راه اندازي ارز ليبرا گفته بود كه اين كشور مخالف 
استفاده از ارزهاي ديجيتالي نيست بلكه مي خواهد از توسعه 
يك ارز ديجيتالي واحد در چارچوب قوانين اروپايي حمايت 
كند. وي افزود كه پاسخ به نياز ارز ديجيتالي نيرومند نبايد 

به دستان يك شركت خصوصي چند مليتي سپرده شود.
همچنين برخي از مقامات امريكايي خواسته اند كه به جاي 
فيس بوك، بانك مركزي امريكا متولي عرضه ارز ديجيتال 
رسمي در اين كشور شود. الئل برينارد، از مديران ارشد فدرال 
رزرو در همين رابطه گفت: به عنوان بانك مركزي امريكا در 
حال تجزيه و تحليل هزينه و منافع ارزهاي ديجيتالي مركزي 

هستيم و به يادگيري از تجربيات ديگران ادامه مي دهيم.

   پايان خوش ۲۰۱۹ براي بانك هاي تركيه
بخش بانكي تركيه سال ۲019 را بهتر از پيش بيني هاي قبلي 
به پايان خواهد رساند. به گزارش ايِبنا، با بهبود شاخص هاي 
اقتصاد كالن مثل رشد اقتصادي، تورم و بيكاري، مديران 

بانك ه��اي دولتي و خصوصي از بهب��ود وضعيت بانك ها 
نسبت به برآوردهاي پيش��ين خبر مي دهند. همچنين 
مديران بخش بانكي معتقدند بخش بانكي تركيه همچنان 
در سال ۲0۲0 نيز به بهبود شاخص هاي اقتصادي اين كشور 

كمك خواهد كرد.
عبدي سردر استان صالح، مديرعامل واكيف بانك معتقد 
است س��ال آينده ميالدي براي اقتصاد تركيه سال تحول 
است. وي با اشاره به اينكه بي ثباتي در بازارهاي جهاني در 
كوتاه مدت ريس��ك هايي را ايجاد خواهد كرد، تاكيد كرد 
توس��عه امور در ميان مدت و درازمدت به نفع كشورهاي 
درحال توسعه است. مديران بانكي انتظار دارند تورم تركيه 

در نيمه اول سال ۲0۲0 درسطح 11 تا 1۲ درصد باشد.

تکالیفنظامبانکیدرپیشنویسالیحهبودجه

درآمد خوش بينانه ۱۱۹ هزار ميليارد توماني بانك هاي دولتي در سال ۹۹
گروه بانك و بيمه|

کارشناسان بانکی در بررسي تکاليف و مسووليت های نظام 
بانکی در پيش نويس اليحه بودجه سال 99 موضوع درآمد 
و دريافتي 119 هزار ميليارد توماني بانك ها در س��ال 99 
را چالش��ي براي بانك هاي دولتي كشور براي سال آينده 
ارزيابي كرده اند كه در صورت تحقق درآمدهاي آن، بودجه 

دولت دچار كسري بودجه خواهد شد.  
به گ��زارش ايِبنا، به روال هر س��ال دول��ت اليحه بودجه 
پيشنهادی خود برای سال 1399 را تقديم مجلس کرده 
تا پس از بررس��ی در کميس��يون تلفيق در صحن علنی 
مجلس بررس��ی و تصويب شود. اليحه بودجه ساالنه کل 
کشور معموال از دو بخش اصلی منابع درآمدی دولت که 
ش��امل درآمد حاصل از فعاليت وزارتخانه ها، موسسات 
 و ش��رکت های دولتی اس��ت و تعيين محل مصرف اين 
هزينه ها تشکيل می شود.پس هم وصول درآمدهای دولت 
و هم محل و نحوه مصرف آن بايد متکی به قانون باشد. ديوان 
محاسبات نيز به عنوان نهاد نظارتی مجلس شورای اسالمی 
بر مصرف صحيح اعتبارات بودجه نظارت خواهد داشت و در 
پايان هر سال گزارش تفريغ بودجه را تقديم مجلس شورای 
 اس��المی خواهد کرد تا مشخص ش��ود که آيا درآمدهای 
پيش بينی شده دولت در قانون بودجه محقق شده است يا 
خير و اينکه آيا اين درآمدها مطابق با اعتبارات بودجه ای 
مصرف ش��ده اند يا خير؟به همين جهت دولت در بند ب 
ماده واحده بودجه سال 1399 درآمد شرکت ها و موسسات 
دولتی را بدين گون��ه برآورد و پيش بينی کرده که بودجه 

ش��رکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته 
به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر 
چهارده ميليون و هشتصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه 
و هفت ميليارد و ششصد و هشتاد و نه ميليون ريال و از حيث 
هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر چهارده ميليون و هشتصد 
و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و هفت ميليارد و ششصد 
و هشتاد و نه ميليون ريال باشد.بر همين اساس، بانک های 
دولتی و شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به 
دولت بايد تالش کنند ت��ا اين ميزان درآمد نصيب دولت 
شود تا دولت بتواند برابر مقررات بودجه آن را صرف مصارف 
مورد نظر قانون گذار کند.اگرچه درباره شبکه بانکی کشور 
رقم مذکور شامل بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
نمی شود بلکه فقط بانک های دولتی را در بر می گيرد، اما 
جدول شماره۲-11 اليحه بودجه، دو رقم را به  عنوان درآمد 
بانک های دولتی پيش بنی کرده که شامل مبلغ 116 هزار 
و ۴99 ميليارد و 7۲8  ميليون و ۲00 هزار تومان به عنوان 
درآمد اصلی و مبلغ ۲6 هزار و 93۲ ميليارد و ۴19 ميليون 
ريال به عنوان ساير دريافتی ها که در کل بالغ بر مبلغ119 
هزار و 19۲ ميليارد و 970  ميليون تومان می شود و به همين 
ميزان برای آن مصارف بودجه ای تعيين شده است. طبيعی 
است اگر بانک های دولتی اين ميزان درآمد را برای دولت 
در سال 1399 تحصيل نکنند کسر بودجه بانک های دولتی 

اجتناب ناپذير خواهد بود.
به اين ترتيب اولين تکليف شبکه بانکی کشور البته در بخش 
بانک های دولتی محقق ک��ردن درآمد مورد انتظار دولت 

است. اما  دولت در اليحه بودجه تکاليف ديگری نيز برای 
شبکه بانکی کشور پيش بينی کرده است.

در همين راستا، علی نظافتيان در گفت وگو با ايِبنا درباره 
اين تکاليف، اظهار داشت: در بند "1" قسمت "ه" تبصره يک 
بودجه پيشنهادی دولت بانک ها و شرکت ها و موسسات 
انتفاعی وابسته به دولت مکلف شده اند، در طول سال ١٣٩٩ 
متناوب و هر سه ماه يکبار نس��بت به ثبت و به روزرسانی 
اطالعات خود و ش��رکت ها و موسس��ات تابعه و وابسته، 
نظير اطالع��ات پايه، اطالعات نيروی انس��انی )از طريق 
سامانه کارمند ايران( و مديران، بودجه و صورت های مالی 
و گزارش های عملکردی را در س��امانه يکپارچه اطالعات 
شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غيردولتی مستقر 

در وزارت امور اقتصادی و دارايی اقدام کنند.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارايی مکلف است امکان 
دسترسی به اطالعات س��امانه مذکور را به صورت برخط 
برای س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور و ديوان محاسبات 
کش��ور فراهم کند. براين اساس، ترتيب بانک های دولتی 
در طول س��ال 1399 بايد اطالعات مورد نظر قانون گذار 
را به طور مرتب و مستمر در سامانه يکپارچه شرکت های 
دولتی و نهادهای عمومی غير دولتی مستقر در وزارت امور 

اقتصادی و دارايی وارد کند.
اين کارشناس حقوق بانکی با اشاره به اينکه کاش قانون گذار 
به منظور شفاف سازی و آگاهی بخشی عمومی مقرر می کرد 
که دولت مکلف است بخش های غير محرمانه اطالعات اين 
سامانه را در دس��ترس عموم مردم قراردهد تا مردم ازاين  

اطالعات آگاهی داشته باشند، درباره دومين تکليف بودجه، 
گفت: دولت همچنين در بند "ه" تبصره ۲ اليحه پيشنهادی 
 ايجاد سامانه شناسنامه ملی اش��خاص حقوقی کشور را 
پيش بينی و مقرر کرده که وزارت امور اقتصادی و دارايی، 
سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی 
کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران، سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور و سازمان بورس اوراق بهادار مکلفند 
اقدامات الزم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونيکی 
مرتبط )اعم از سامانه جامع بودجه، کارمند ايران، مهتاب، 
سامانه شناس��ه ملی اشخاص حقوقی کش��ور( با سامانه 
يکپارچه اطالعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی 

غيردولتی و تبادل اطالعات به عمل آورند.
به گفته نظافتيان، سومين تکليف، در مورد  نحوه استفاده از 
منابع فايناس خارجی در تبصره 3 بودجه پيشنهادی است 
که مقرر شده در مورد کليه طرح های دولتی و غير دولتی 
متقاضی استفاده از تسهيالت مالی خارجی)فاينانس( اخذ 
تاييديه دس��تگاه اجرايی ذي ربط به منظور تاييد اولويت 
برای استفاده از تامين مالی خارجی، وزارت امور اقتصادی 
و دارايی به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ايران (و به منظور کنترل تعادل و مديريت 
تراز ارزی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور فقط برای 
کنترل طرح های بخش دولتی شامل طرح های شرکت ها 
و طرح های تملک دارايی های س��رمايه ای ضروری بوده و 
بازپرداخت اصل و سود هر يک از طرح ها از محل عايدات 
طرح يا منابع پيش بينی شده در اين قانون قابل پرداخت 

است. براين اس��اس ترتيب صدور ضمانت نامه دولتی در 
اينگونه موارد فقط توسط بانک مرکزی صورت می گيرد.

وی چهارمين مورد را در مورد توس��عه بخش حمل ونقل 
دربند ب تبصره ۴ بودجه پيش��نهادی مقرر شده عنوان 
کرد و ادامه داد: به بانک های عامل اجازه داده می ش��ود در 
س��ال ١٣٩٩ از محل منابع در اختيار نس��بت به اعطای 
تس��هيالت ارزی � ريالی به س��رمايه گذاران بخش های 
خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای 
س��ازمان های توس��عه ای و نيز انواع مختلف حمل و نقل 
درون و برون شهری و همچنين حمل و نقل دريايی بدون 
انتقال مالکيت با معرفی س��ازمان های توسعه ای و وزارت 
راه و شهرس��ازی و تضمين سازمان ها و شرکت های تابعه 
و ذي ربط اين وزارتخانه يا وزارت کشور با تضمين سازمان 
امور ش��هرداری ها و دهياری های کشور در قبال أخذ حق 
دسترسی فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهالک 

اصل سرمايه و سود آن اقدام کنند.
وی افزود: اين قانون به آن معناست که نظام بانکی کشور در 
مورد تسهيالت ارزی و ريالی درون و برون شهری بايد فقط 
به تضمين وزارتخانه يا سازمان ذي ربط اکتفا کند. برهمين 
اساس اين پرسش مطرح خواهد بود که اگر بانک ها برای 
پرداخت تسهيالت ارزی از منابع بانک مرکزی يا صندوق 
توسعه اس��تفاده کنند در آن صورت خود در مقابل بانک 
مرکزی يا صندوق توس��عه تعهد ارزی مستقل خواهند 
داشت. پس چگونه می توان برای پرداخت تسهيالت فقط 

به تعهد وزارتخانه يا شرکت ذي ربط اکتفا کرد؟

عدمهمكاريباFATFتحریمهايبانكيرامشروعجلوهخواهدداد
يك حقوقدان با بيان اينكه مزاياي پيوستن به گروه همكاران 
در FATF به مراتب بيش از معايب احتمالي آن است، گفت: 
در صورت عدم همكاري با FATF نه تنها مساله تحريم هاي 
اقتصادي نامش��روع امريكا برطرف نمي ش��ود بلكه اين 
تحريم ها مشروع جلوه خواهد كرد و هرچند الحاق ايران به 
گروه همكارانFATF  ممكن است مشكالت مالي، بانكي 
و اقتصادي اي��ران را حل نكند ولي عدم الحاق به آن حتما 

مشكالت را الينحل خواهد كرد.
غالم نبي فيضي چكاب در گفت وگو با ايس��نا، در رابطه با 
تبعات نپيوستن ايران به FATF اظهار كرد: اين مساله آنقدر 
دچار مباحث متناقض و غيركارشناسانه شده كه اظهارنظر 
در مورد آن كار آساني نيست، ولي هر كسي كه مي خواهد 
در اين خصوص اظهارنظر كند بايد فارغ از هر گونه مباحث 
حزبي و گروهي اين كار را انجام دهد، چون بحث منافع ملي 

در اينجا مطرح است.
وي با بيان اينكه به نظر مي رسد هم برخي موافقين و هم 
برخي مخالفين پيوستن به اعمال و اجراي قواعد چهل گانه 
FATF دچار هيجان زدگي خاص��ي بوده و هريك از ظن 
خود يار مي ش��وند و از درون FATF اس��رار نمي جويند، 
گفت: بنابراين گاهي اوقات از اس��تدالل منطقي و معقول 
دور مي شويم. اينكه انسان هاي خردمند در مجلس، دولت 
و مجمع تش��خيص مصلحت از مواضع مختلف صحبت 
كرده اند به جاي خود محترم و محفوظ است، ولي تصورم 
اين است كه FATF نهادي بين الدولي است و در مجموعه 
 كش��ورهاي دنيا جايگاه آن تثبيت ش��ده و ابرقدرت ها و 
همين طور كشورهاي ضعيف تر، توس��عه يافته و در حال 

توسعه همگي با رويكرد مثبت به آن نگاه مي كنند.

اين حقوقدان با بيان اينكه بيش از١٨٠ سيستم قضايي در 
جهان با FATF همكاري مي كنند، خاطرنش��ان كرد: لذا 
توصيه هاي FATF  در سراس��ر دنيا به طرق مختلف اجرا 
مي شوند. حتي در صورت عدم پذيرش اين توصيه ها نيز 
نمي توان از پيامدهاي ناش��ي از آن خالصي يافت و فقط 

پيامدهاي منفي آن تشديد مي شود.
فيضي چكاب تاكيد كرد: حداقل اين است كه FATF اهداف 
منطبق با منشور ملل متحد، حقوق بشر و مبارزه با فساد و 
پولشويي و مبارزه با تروريسم بين المللي و... كه عموم پسند 
هستند را شعار خود قرار داده است و اتفاقاً اين شعارها يادآور 
آموزه هاي ديني ما نيز هست، بنابراين مقاومت كردن در 
مقابل چنين نهادي، ما را از منظر كش��ورهاي دوست هم 
مورد سوال قرار مي دهد و نبايد مشكالت كشور را با چنين 
مسائلي تشديد كنيم.وي با بيان اينكه هيچ كسي عقال منكر 
تحقق عناوين لوايح چهارگانه مربوط به مقابله با تامين مالي 
تروريس��م و مبارزه با پولشويي و فساد بين المللي نيست، 
تصريح كرد: همچنين عقال كسي نمي تواند با موضوعات 
كنوانسيون پالرمو يا CFT  مخالفت كند. ما بي جهت خود را 
در مظان اتهاماتي قرار مي دهيم كه افرادي كه اهل فن نبوده 
و بعضا مغرض هستند از اين مطالب سوءاستفاده كرده و اعالم 
مي كنند ايران اساسا با مبارزه با تروريسم و فساد اقتصادي 
مش��كل دارد كه البته با اعالم موافق��ت و اعمال مقررات 
بين الملل��ي كه مورد قبول همه كشورهاس��ت به راحتي 

مي شود جلوي چنين اتهامات واهي را گرفت.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه استدالل ها و نگراني هاي 
مخالفين الحاق به FATF خيلي موجه نيست، تصريح كرد: 
مخالفين الحاق به قواعد FATF ممكن است اين گونه فكر 

كنند كه اگر كنوانسيون هاي پالرمو و CFT را تصويب كنيم 
در وضعيت بدي قرار مي گيريم و مثال از ارسال كمك هاي 
مالي به سازمان هاي آزادي بخش مثل حماس و حزب اهلل 
و... محروم مي شويم يا بعضي از نهادهاي نظامي ما ممكن 
است بعدا در مظان حمالت تحريمي كشورهاي بدخواه قرار 

گيرد و به عنوان تروريسم يا حامي تروريسم اعالم شويم.
فيضي چكاب تاكيد كرد: اتفاقا با الحاق ايران به جامعه جهاني 
و كش��ورهاي ُخرد و درشتي كه با FATF هماهنگ بوده و 
اصطالحًا همكار ناميده مي شوند، كشور از مظان اتهامات 
فعلي دور مي شود و اين بهانه و فرصت از دست كشورهاي 
ديگري كه بدخواه هستند گرفته مي شود تا كشور يك گام 

ديگر به جامعه جهاني و همفكري با آن نزديك شود.
وي با بيان اينكه تمام تالش هايي كه براي جلب سرمايه هاي 
خارجي در حال حاضر داريم با ع��دم اجراي توصيه هاي

FATF  خنثي مي شود، گفت: يكي از مراجع براي تشخيص 
ريسك سرمايه گذاري در كشور سايت FATF است و در آنجا 
شاهد هستيم كه همه كشورها در وضعيت عادي و سبز به سر 
مي برند، اما ايران و كره شمالي در وضعيت قرمز و اصطالحًا 
 هاي ريسك قرار دارند. اين وضعيت براي كشورها و خصوصا 
اشخاص و سرمايه گذاران در اقصي نقاط دنيا اين سوال را 
ايجاد مي كند كه در ايران امنيت سرمايه گذاري وجود ندارد.

اين حقوقدان تاكيد كرد: با اقدام براي عملي كردن نقشه 
اجرايي كه قبال بين دولت با FATF تفاهم ش��ده، طبيعتا 
از وضعيت تعليقي ليست سياه و وضعيت قرمز در بخش 
سرمايه گذاري خارج ش��ده و وضعيت مناسبت تري پيدا 
مي كنيم.فيضي چكاب با اشاره به اينكه پذيرفتن قواعد و 
مقررات FATF به منزله اين نيست كه طابق النعل بالنعل 

آنچه ديگران مي خواهند اجرا شود، تصريح كرد: در الحاق 
به هر يك از كنوانس��يون ها شاهد هس��تيم كه رزروهاي 
بسيار زيادي وجود دارد و دولت ها با اعمال آن مي توانند به 
كنوانسيون ها ملحق شوند. كما اينكه مجلس هم از حداكثر 
رزروها استفاده كرده و اين امكان وجود دارد كه بسياري از 
مواردي كه احساس خطر مي كنيم را از آن تبعيت نكنيم و 
با رزوري كه اعمال كرديم كشور را در وضعيت مناسب تري 
قرار دهيم.وي در ادامه خاطرنش��ان كرد: همچنين بعد از 
اينكه به اين كنوانسيون ها ملحق شديم و هر وقت كه دلمان 
خواست مي توانيم از كنوانسيون هاي مربوطه خارج شويم، 
چون كنوانسيون ها راه بازگشت را هم برقرار كرده و اين گونه 

نيست كه الي االبد مجبور باشيم عضو باقي بمانيم.
اين وكيل دادگستري با طرح اين سوال كه مساله مهم تر اين 
است كه ما االن از چه چيزي مي ترسيم كه نمي خواهيم به 
قواعد FATF تن دهيم؟، گفت: مگر نه اين است كه در حال 
حاضر تمام اطالعات مال��ي و پولي ما عمال رصد و گزارش 
مي شود و بانك مركزي و تمامي بانك هاي كشور و وزارت 
امور اقتصاد و دارايي اداره اي به نام پولشويي دارند و به نوعي 
عماًل قواعد FATF را عمل مي كنند؟ما در حال حاضر هم 
در عمل از ديگران معاضدت قضايي مي طلبيم و در راستاي 
مقررات FATF  به ديگران معاضدت قضايي مي دهيم. همين 
طور براي نظارت بر پولشويي و پيشگيري از آن بانك هاي ما 
اجباراً همكاري را با بانك هاي ساير دنيا انجام مي دهند كه 
در غير اين صورت بانكداري اصال شدني نيست. به عبارت 
ديگر همين االن هم كه ما از تصويب برخي كنوانسيون ها 
جلوگيري  كرده ايم و اعالم مخالفت با FATF مي كنيم، عمال 
تحت تاثير ضمانت اجراهايي قرار مي گيريم كه شديدتر از 

مشكالتي است كه احتماال در صورت الحاق ما به FATF به 
آن دچار خواهيم شد.

وي با بيان اينكه در حال حاضر تمام فشارها و نكات منفي 
عدم همكاري با FATF را تحميل مي كنيم، گفت: همين 
االن هم نقل و انتق��االت پولي و مالي نهادهاي مختلف ما 
ش��ديدا تحت كنترل اس��ت و محدوديت هاي مربوطه را 
تحمل مي كنيم، اما وقتي به آن ملحق شويم چيزي بدتر از 
اين نخواهد بود و قرار نيست اقدامات خالف حقوق بشري و 
تروريستي انجام دهيم و از سازمان هاي تروريستي حمايت 
كنيم، چون تعاريف در اين مورد مش��خص است و توسط 

سازمان ملل متحد تعريف شده است.
اين حقوقدان با اذعان بر اينكه در صورتي كه در مقابل اين 
پديده مقاومت كنيم احتمال اينكه چنين اتهاماتي را به ما 
وارد كنند نه تنها از بين نمي رود بلكه تشديد هم مي شود، 
بيان كرد: اگر در فضاي خردمندانه تالش كرده و عليه خود 
خودزني نكنيم، شفافيت مالي در روابط داخلي و بين المللي 
ايجاد خواهد ش��د و حداقل اين است كه كسي اتهام عدم 
شفافيت نمي تواند به ما بزند. همچنين در روابط بانكي بين 
ايران و ساير كشورها تس��هيل ايجاد و بهانه از كشورهاي 
بدخواه سلب خواهد شد و از تهديد ليست سياه و اقدام متقابل 
و... عليه ايران رها مي شويم.فيضي چكاب يادآور شد: در حال 
حاضر اگر مباحث مربوط به تحريم هاي اقتصادي مربوط به 
امريكا را با آنها حل كرده، مسائل مربوط به برجام و بهانه هاي 
تحريمي را حذف كنيم و امريكا و اروپا را متقاعد كنيم كه 
مسائل موشكي، حقوق بشر و اشاعه سالح هاي اتمي همه 
منتفي شده، اگر جزو كش��ورهاي همكار قلمداد نشويم 

همچنان گرفتاري مالي خواهيم داشت.
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رونمايي از سرويس
كارت به كارت كيپاد

كيف پول موبايلي كيپاد، محصول بانك پاس��ارگاد 
كه از اواخر اسفند سال 1397 در دسترس مشتريان 
قرار گرفت، در كمتر از يك سال از شروع فعاليت، با 
استقبال كم نظير كاربران مواجه شد، به طوري كه در 
حال حاضر 1/111/111 نفر اقدام به نصب اين برنامه 
كرده اند. به گزارش روابط عمومي بانك پاس��ارگاد، 
كيف پول موبايلي كيپاد در راس��تاي گس��ترش و 
توس��عه خدمات خود، در نسخه جديد مخصوص 
سيستم عامل اندرويد، اقدام به ارايه خدمت انتقال 
وج��ه كارت به كارت ك��رده و از طري��ق آن امكان 
انتقال وجه از مبدأ ۲3 بانك فراهم ش��ده است. اين 
خدمت به زودي براي سيستم عامل IOS نيز ارايه 
خواهد شد. همچنين به زودي بانك هاي ديگر نيز 
به عنوان بانك مبدأ، به اي��ن برنامه افزوده خواهند 
شد.بر اساس اين خبر، »كيپاد« در راستاي توسعه 
و تسهيل راهكارهاي پرداخت الكترونيك از طريق 
تلفن همراه هوشمند طراحي شده است. اين برنامه، 
بهترين راهكار براي انجام تراكنش هاي خرد بانكي 
است كه با به كارگيري آن نياز به استفاده از رمز دوم 
براي هر پرداخت برطرف شده است.همچنين براي 
رفاه حال كاربران، با اضافه شدن قابليت هاي جديد، 
اپليكيش��ن كيپاد تبديل به يك سيستم يكپارچه 
براي پرداخت شده كه عالوه بر انتقال وجه، توانسته 
با رابط كاربري جذاب خود، خدمات پرداخت ويژه اي 
نظير پرداخت عوارض آزادراهي، دريافت و پرداخت 
قبض ب��رق، اس��تعالم و پرداخت بدهي ت��ردد در 
محدوده طرح ترافيك و كنترل آلودگي هوا، خريد 
شارژ و بسته اينترنتي، انتقال اعتبار از كيف پول به 
كيف پول، انتقال اعتبار از كيف پول به حساب بانكي 
بدون كارمزد و از طريق شماره شبا و در نهايت خريد 
اشتراكي تلويزيون اينترنتي آيو همراه با تخفيف را به 
كاربران خود ارايه دهد.اين محصول قابليت نصب روي 
تمامي گوشي هاي مجهز به سيستم عامل هاي اندرويد 
وIOS را داراست و هم اكنون هر دو نسخه روي سايت 
بانك پاسارگاد، سايت كيپاد و نسخه اندرويدي آن در 
فروشگاه هاي نرم افزار كافه بازار، چارخونه و مايكت، 
ارايه شده است.گفتني است اپليكيشن كيپاد با هدف 
ارايه خدمات الكترونيك به شهروندان و فرهنگ سازي 
حذف كاغذ در زمينه كمك به محيط زيست و تسهيل 
راهكارهاي پرداخت خرد الكترونيكي در حال توسعه 
قابليت هاي خ��ود در محيطي امن هم��راه با ايجاد 

تجربه اي خوشايند براي مشتريان است.

ممنوعيت اخذ وكالت
بابت وثيقه وام گيرندگان

براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا دريافت وكالت 
بالعزل از تس��هيالت گيرندگان بابت وثيقه هاي در 
رهن بانك ها ممنوع است. به گزارش ايِبنا، پس از آنكه 
برخي بانك ها در وصول مطالبات خود از طريق صدور 
اجراييه با مشكالتي مواجه شدند، راهكار اخذ وكالت 
از تسهيالت گيرندگان براي حذف پروسه تمليك از 
طريق مزايده را در پيش گرفتند كه اين امر در قانون 
بودجه 91 ممنوع شد. براين اساس »دريافت وكالت 
بالعزل از تسهيالت گيرندگان بابت وثيقه هاي در رهن 
بانك ها ممنوع است.« متعاقبًا بانك مركزي نيز در 
تاريخ 11 تير 91 به موجب بخشنامه اي اعالم داشت 
اخذ چنين وكالت بالعزلي از مشتريان بانك  ممنوع 
است. سپس بند )ب( ماده 19 قانون رفع موانع توليد 
مصّوب 139۴/۲/1 عينا اين امر را ممنوع كرد.برخي 
بانك ها بر اين باورند كه وكالت هاي قبل از سال 91 يا 
بين سال 91 تا 9۴ صحيح و نافذ است اما اداره حقوقي 
قوه قضاييه طي نظريه فوق تاكيد كرده كه ممنوعيت 
اخذ وكالت بالعزل از تسهيالت گيرنده حتي قبل از 
تصريح ممنوعيت به موجب بند 7-7 قانون بودجه 
91 از مقررات ديگر به ويژه ماده 3۴ اصالحي قانون 

ثبت قابل استنباط است.

استارت آپ هاي كيف  پول 
الكترونيكي رونق مي گيرند

يك كارش��ناس اقتصادي مي گويد ب��ا اجراي رمز 
دوم يك بار مصرف ب��راي تراكنش هاي اينترنتي، 
كس��ب وكار اس��تارت آپ هايي كه روي كيف هاي 
پ��ول الكترونيكي س��رمايه گذاري كرده اند، رونق 
پيدا خواهد كرد.مجيد حس��يني نژاد در گفت وگو 
با ايِبنا در خصوص اجراي سياس��ت بانك مركزي 
براي اس��تفاده از رمز دوم يك بار مصرف و تاثير آن 
بر كاهش فيش��ينگ گفت: با اجراي اين سياست، 
استارت آپ هايي كه روي كيف هاي پول الكترونيكي 
س��رمايه گذاري كرده اند بار ديگر وارد بازار شده و 
رونق خواهند گرفت.وي تصريح كرد: در چند هفته 
ابتدايي اجرايي شدن سياس��ت الزام به استفاده از 
رمز دوم پويا، شاهد كاهش تراكنش هاي اينترنتي 
خواهيم بود و همزمان سرعت تراكنش ها نيز كاهش 
خواهد يافت اما به طور حتم اجراي اين سياس��ت 
فيش��ينگ را كاهش خواهد داد.وي اينكه در حال 
حاضر چه ميزان از تراكنش ها فيش��ينگ شده و با 
اجراي اين سياست تا چه ميزان پيش بيني مي شود 
از رقم آن كاسته شود، اظهار داشت: رقم دقيقي را 
نمي توان براي فيشينگ در تراكنش هاي اينترنتي 
انجام داد ولي به هرحال با اجراي سياست رمز دوم 
يك بار مصرف، از آمار فيش��ينگ كاس��ته خواهد 
شد.حس��يني نژاد گفت: بيشتر كس��ب وكارهاي 
اينترنتي كه ف��روش خود را از طريق تراكنش هاي 
اينترنتي انجام مي دهند، خ��ود را براي اجراي اين 
سياست و احتمال كاهش فروش هاي اينترنتي آماده 
كرده اند.وي تصريح ك��رد: با اين حال و در طوالني 
مدت اس��تارت آپ هايي كه بر روي كيف هاي پول 
الكترونيكي سرمايه گذاري كرده اند توسعه خواهند 
يافت زيرا با اجراي اين سياست، بسياري از افرادي 
كه نمي خواهند از رمز يك بار مصرف استفاده كنند، 
تراكنش هاي خ��ود را از طريق كيف هاي پول و به 

شكل آفالين انجام مي دهند.
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5 بازار سرمايه

»تعادل«معامالتبازارسهامرابررسيميكند

شاخص كل در يك قدمي فتح كانال 370 هزار واحدي
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

در پايان معامالت دومين روز از هفته جاري شاخص هاي 
بورس و فرابورسي باز هم رشد كردند. روز گذشته رشد 
ارزش داد و ستدها و هجوم نقدينگي به چرخه معامالت 
سهام يك روز پر رونق ديگر را در بازار سرمايه رقم زد. به 
موجب اين رشد شاخص بورس تهران 2 هزار و 92 واحد 
ديگر رشد كرد و به سطح 369 هزار و 725 واحد رسيد. 
بر اين اساس افزايش 1.81 درصدي ارزش بازار در بورس 
تهران سبب شده تا هزار و 347 هزار ميلياردي حاال در 
يك قدمي فتح كانال 370 هزار واحدي قرار گيرد. اين 
رش��د در حالي اتفاق مي افتد كه ركورد شاخص بورس 
تهران تا همين چندي قبل در سطح 330 هزار واحدي به 
ثبت رسيده بود و ركود يك ماه و نيمه معامالت، بسياري 
از تحليلگران را به اين نتيجه رس��انده بود كه بازار ديگر 
رمق بيشتري براي تقويت تقاضا در صنايع مختلف ندارد. 

     كند شدن آهنگ رشد به رغم ركورد شكني 
ارزش معامالت

در روزهاي پاياني آبان ماه اما ورق انتظارات برگش��ت و 
رشد قيمت ارز به واسطه تغيير در عوامل مختلفي مانند 
دگرگوني انتظارات تورمي و نزديك شدن به پايان سال، 
جريان عرضه را مغلوب تقاضا كرد. همين امر سبب شد 
تا افزايش قيمت ها در بازار ارز بدبيني حاكم بر معامالت 
سهام را به حداقل برساند و از آن زمان تا به امروز شاهد 
افزايش سنگين دستور خريد در بخش هاي مختلفي از 
نمادهاي بورس و فرابورس باشيم. اين روزها بازار سهام در 
دو بخش بورس و فرابورس مجموعا معامالتي به ارزش 
بيش از 4 هزار ميليارد تومان دارد؛ رقمي كه در بسياري 
از روزها نيز به اين ح��د محدود نمانده و بعضا با در نظر 
گرفتن ارزش معامالت بلوكي به بيش از 5 هزار ميليارد 
تومان مي رسد. اين در حالي است كه ارزش معامالت در 
روزهاي نزولي آبان ماه بسيار كمتر از 2 هزار ميليارد و 
در زمان رونق 6 ماه نخست سال به ندرت از 3 هزار 600 

ميليارد تومان فراتر مي رفت.
با اندكي بررس��ي در روند ارزش معامالت سال جاري 
مي ت��وان به راحتي دريافت ك��ه در حال حاضر نه تنها 
سمت و سوي معامالت بلكه مقياس كل بازار نيز نسبت 
به ابتداي آن تغيير كرده است. در حالي كه طي 6 ماهه 
نخست سرمايه گذاران مي توانستند با مقادير ما بين 2 تا 
3 هزار ميليارد تومان به راحتي رشدهايي دور از انتظار 
را براي نماگرهاي بورس و فرابورس رقم بزنند. در حال 
حاضر حجم باالي معامالت كه ت��ا پيش از اين در بازار 

مشاهده نيز نش��ده بود، نمي تواند شاخص ها را با رشد 
قابل توجه مواجه كند. از طرف ديگر به گفته بسياري از 
سرمايه گذاران هم اكنون تعداد زيادي از نمادها نيز از 
ارزش بنيادي خود فراتر رفته اند و نمي توان ديگر به رشد 
منطقي آنها دل خوش كرد. در روز گذشته جمع ارزش 
معامالت بورس و فرابورس به 4 هزار و 906 ميليارد تومان 
رسيد. در بورس تهران ارزش معامالت خرد كه از تفريق 
ارزش كل معامالت و ارزش معامالت بلوكي به دس��ت 
مي آيد به 2 هزار و 754 هزار ميليارد تومان رسيده كه 
نسبت به سابقه تاريخي اين بازار رقم بسيار بزرگي است.

همه اين ها در حالي اتفاق مي افتد كه رشد شاخص كل 
در كمتر روزي به كيفيت ماه هاي اخير اس��ت و حتي 
شاخص هموزن هم كه به نوعي نمايشگر رونق معامالت 
در نمادهاي كوچك اس��ت رش��د خارق العاده اي را به 
ثبت نمي رساند.  چنين رويدادي در كنار ابهام در مورد 
ارزش بنيادي بسياري از نمادها سبب شده اما و اگرها در 
خصوص مسير آتي بازار افزايش يابد و ميزان قابل توجهي 
از سرمايه گذاران با تجربه تر به رغم حضور در بازار بسيار 

دست به عصا تر از گذشته معامله كنند. 
عواملي از اين دس��ت سبب ش��د تا ضمن گفت و گو با 
احسان طيبي، كارشناس بازار سرمايه به بررسي رفتار 
س��رمايه گذاران و حركت احتمالي شاخص ها تا پايان 
دي ماه بپردازيم. اين كارشناس بازار سهام با مورد توجه 
قرار دادن حجم باالي معامالت و دو دس��تگي حاكم بر 
ارزش بنيادي سهام در مقطع فعلي گفت: در حال حاضر 
به دليل رشد باالي نقدينگي در بازار سهام شاهد افزايش 
شاخص ها هستيم. در اين ميان برخي از  نمادها با رشد 
قابل توجه قيمت رو به رو شده اند كه همين امر موجب 
رش��د بيش از حد بهاي سهام و حبابي شدن قيمت در 
آنها شده است. از طرفي بسياري از نمادهاي بازار كه در 
گروه هاي سنگين تر قرار دارند، همچنان در قيمت هاي 
خوبي معامله مي شوند و نمي توان گفت كه بدبيني در 

خصوص آنها امري موجه و درست است.
وي ادامه داد: از جمل��ه گروه هايي كه در حال حاضر از 
پتانسيل رشد برخوردارند مي توان به صنايعي همچون 
فلزي، معدني و شيميايي اشاره كرد. اين در حالي است 
كه به رغم وجود نمادهاي ارزنده در ساير گروه ها اغلب 
سهم هاي كوچك بازار در محدوده حبابي قيمت معامله 

مي شوند.
طيبي افزود: بدون شك حبابي ش��دن بسياري از اين 
نمادها به دليل حجم اندك سهام شناور در بازار يا كوچك 

بودن اندازه خود شركت اتفاق افتاده است. 

احسان طيبي در پاسخ به اين سوال كه چرا ميزان رشد 
شاخص نسبت به 6 ماهه نخست سال اندك تر شده است 
گفت: به راحتي نمي توان گفت كه دليل كاهش مقداري 
رشد نماگر اصلي بازار سهام نسبت به ماه هاي قبل هجوم 
نقدينگي ب��ه نمادهاي كمتر تاثير گذار بر نوس��ان هاي 
شاخص كل اس��ت، چراكه اگر اينطور بود شاخص كل 
هموزن بايد رشد قابل توجهي را به ثبت مي رساند. اين در 
حالي است كه نماگر ياد شده نيز در حال حاضر نوسان هاي 

معمولي و تقريبا متعادل را به نمايش مي گذارد.
به گفته طيبي به نظر مي آيد كه مهم ترين دليل رش��د 
متعادل شاخص كل بورس در روزهاي گذشته محتاط تر 
شدن سرمايه گذاران است كه خود از صعود قابل توجه 
نماگر اصلي بورس در ماه هاي اخير ناش��ي مي شود. از 
طرفي به نظر مي آيد كه ارزش معامالت س��هام به اين 
دليل باال رفته كه س��رمايه گذاران نس��بت به گذشته 
كوتاه مدت تر سرمايه گذاري مي كنند و همين امر دفعات 
نقد ش��دن آنها و ارزش معامالت را افزايش داده است. 

اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه گفت: آنچه بايد در 
تبيين رشد شاخص ها توجه داشت، تفاوت در ماهيت 
معامالت نسبت به ماه هاي گذشته است. در حالي كه در 
نيمه نخست سال جاري تقريبا شاهد صعود هماهنگ 
در نمادهاي بازار سهام بوديم، در حال حاضر رشد قيمت  
در روزهاي مختلف به نحوي شده است كه همزمان با 
صعود در بعضي گروه ها شاهد افت قيمت در گروه هاي 
ديگر هستيم. مي توان اينطور نتيجه گيري كرد كه ضعف 
در رشد شاخص ناشي از برآيند حركت متفاوت قيمت 
در گروه هاي مختلف است كه به رشد پايدار اما كم رمق 

منتهي شده است.

     بازار غافل از سرمايه گذاري ها
وي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا تمام��ي نمادهاي 
كوچك تر بازار فراتر از ارزش معامله مي شوند يا در اين 
ميان استثنا نيز وجود دارد، گفت: در حال حاضر تمامي 
نمادهاي بازار يك دست نيستند و نمي توان گفت اگر 

سهمي نسبت به بزرگان بازار از اندازه اندكي برخوردار 
است، حتما از ارزش بنيادي خود فراتر رفته است. براي 
مثال در حال حاضر بس��ياري از نماده��اي متعلق به 
سرمايه گذاري ها در سطوح قيمتي معامله مي شوند كه 
در حدود 50 درصد ارزش بنيادي آنها است. به گفته اين 
كارشناس بازار سرمايه خوش بيني به افزايش »شستا« 
اگرچه نمي تواند دليلي براي افزايش قيمت در بسياري 
از نمادهاي بازار باش��د اما به دليل تاثير رواني كه دارد 
ممكن اس��ت تا حدودي بر معامالت زير مجموعه هاي 

اين شركت اثر بگذارد.
احس��ان طيبي در پايان گف��ت: گزارش هاي عملكرد 
شركت ها در يك ماه اخير اغلب خوب بوده است. از آن 
جهت كه در ادامه ماه جاري نيز شاهد انتشار گزارش هاي 
نه ماهه خواهيم بود، مي توان گفت كه به فرض ثبات ساير 
شرايط، زمينه رش��د بازار حداقل تا آخر دي ماه فراهم 
است چرا كه انتظار مي رود عملكرد 9 ماهه بسياري از 

شركت ها در سطح قابل قبولي باشد.

روي خوش بازار به معامالت الگوريتمي 
يككارشناسبازارسرمايهبررسيكرد

به گفته يك كارش��ناس بازار سهام جريان پول به معني 
ميزان حجم معامالت، درصد خريدار حقوقي به حقيقي، 
ص��دور و ابطال ها در صندوق ها نش��ان مي دهد كه فعال 
جريان پول روند مناسبي دارد و اين موضوع بر روند بازار 
تاثير مثبتي دارد. پايگاه س��نا، مهدي دلبري در بررسي 
روند گزارش عملكردي ش��ركت ها اظه��ار كرد: در حال 
حاضر روند گزارش دهي ادامه دارد و هنوز همه شركت ها 
گزارش هاي خود را ارايه نكرده اند و بر اين اس��اس شايد 
نتوان برآورد كاملي داشت. اما در مجموع مي توان گفت 
گزارش عملكردي ش��ركت ها در آبان و آذر ماه نس��بت 
به قبل روند بهتري پيدا ك��رده و بازار نيز همزمان با ارايه 
گزارش ها در ماه آبان روند صعودي در پيش گرفته است. 
اين كارشناس بازار سرمايه اضافه كرد: به نظر من، در حال 
حاضر گزارش شركت ها در گروه فلزي و معدني و خودرو 

نسبت به گروه هاي ديگر بهتر هستند و بقيه گروه ها هم 
نسبت به ميزان ميانگين ماه هاي گذشته فروش بيشتري 
داشته اند. نكته قابل توجه اينكه، با انتشار گزارش هاي آذر 
ماه، برآوردي از سودهاي سه ماهه سوم هم ارايه مي دهد كه 

از اين منظر اهميت خاصي براي تحليلگران دارد.
وي تصريح كرد: به نظر مي رس��د با توجه به تقويت دالر 
و نيز حجم معام��الت بورس كاال، بازار س��رمايه به اميد 
گزارش هاي بهتر در فصل سال جاري رونق بيشتري داشته 
باشد. در اين شرايط به نظر من گزارش هاي آذر ماه تقريبا 
ميانگيني از فروش كل سال و در ادامه گزارش هاي آبانماه 
خواهد بود؛ براين اساس، انتظار مي روند گزارش هاي اين 
ماه نيز مانند گزارش هاي ماه آبان رقم بخورد. دلبري در 
خصوص تحركات نقدينگي در بازار سرمايه طي روزهاي 
اخير گف��ت: در دو هفته اخير حجم معام��الت باالتر از 

ميانگين كل سال بوده است. از لحاظ ورود نقدينگي يكي 
از ش��اخص هايي كه هميشه مورد بررسي قرار مي گيرد، 
ش��اخص صدور و ابطال در صندوق هاي سرمايه گذاري 
سهامي است؛ بررسي اين شاخص نشان مي دهد كه صدور 
واحدهاي س��رمايه گذاري در يك ماه گذشته بيشترين 
ميزان صدور واحدهاي سرمايه گذاري در يك سال گذشته 
بوده اس��ت. وي افزود: حدود 30 درصد افزايش ميانگين 
س��االنه حجم معامالت طي دو هفته اخير نشان از ورود 
نقدينگي تازه به بازار اس��ت. اين موضوع نشان مي دهد 

كه ورود نقدينگي از سمت حقيقي ها تقويت شده است.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: در نظر داشته باشيد 
كه جزييات بيشتر بودجه تا حدود دو ماه آينده در مجلس 
مطرح مي شود، اما در حال حاضر نگراني در اين خصوص 
وجود ندارد، حتي در مرحله بررس��ي آن هم به نظر من 

نكته خاصي نخواهد داشت. دلبري ادامه داد: بعد از ارايه 
اليحه بودجه، نگراني هاي بازار از اين ناحيه تقريبا برطرف 
ش��د؛ تنها نگراني در اين خصوص اين است كه قسمت 
عرضه ش��ركت هاي دولتي در بورس براي بودجه س��ال 
99 پر رنگ تر از س��ال قبل است، به اين معني كه عرضه 
شركت ها و اوراق درآمد ثابت مقدار زيادي بوده كه با توجه 
رونق موجود در بازار به نظر مي رسد مشكلي در خصوص 

عرضه آنها ايجاد نشود. 
وي گف��ت: انتظ��ار بازار بر اين اس��ت كه ش��ركت هاي 
صادركننده مانند گروه هاي فلزي، معدني شرايط بهتري 
داشته باشند، كما اينكه در چند وقت اخير هم به همين 
منوال بوده است. در مجموع ميزان حجم معامالت، درصد 
خريدار حقيقي به حقوقي، صدور و ابطال  در صندوق ها 
نشان مي دهد كه فعال جريان پول روند مناسبي دارد كه 

اين موضوع بر روند بازار تاثير مثبتي دارد. دلبري با اشاره به 
اينكه معامالت الگوريتمي درصد قابل توجهي از معامالت 
كشورهاي همسايه و منطقه را تشكيل مي دهد توضيح 
داد: درصد قابل توجهي از معام��الت در بورس هاي دنيا 
به معامالت الگوريتمي اختصاص دارد. در ايران هم چند 
سالي است كه روي اين معامالت هم در بخش معامالت 
اوراق به��ادار و معامالت اوراق درآمد ثابت و هم در بخش 
سبدگرداني فعاليت هايي در حال انجام است. نكته مهم 
در اين راستا توجه به ارتقاي سامانه هاي معامالتي و تدوين 

قوانين و مقررات اين حوزه است. 
دلبري تصريح كرد: بازار هم به اين معامالت روي خوشي 
نش��ان داده اس��ت؛ در اين ميان اتفاق خوبي كه در حال 
جريان است، مسابقات معامالت الگوريتمي است كه نقش 
خوبي در توجه بيشتر و فرهنگ سازي در اين حوزه دارد. 

 Mon. Dec30. 2019  دوشنبه 9  دي 1398   3  جمادي االول 1441  سال ششم    شماره   1561 

ظرفيت جذب نقدينگي هاي 
سرگردان در بورس وجود دارد

رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، تاس��يس 
نهادهاي مالي، افزايش سرمايه شركت هاي بورسي 
همراه با معافيت هاي مالياتي، پذيرش شركت هاي 
جدي��د در بورس و ف��روش اوراق را از راهكارهاي 
سازمان بورس براي جذب نقدينگي هاي سرگردان 
عنوان كرد. به گزارش سنا، شاپور محمدي، رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به برنامه هاي 
سازمان بورس براي جذب نقدينگي هاي سرگردان 
و خرد به منظور جلوگيري از جذب اين نقدينگي ها 
در بازار س��وداگري، گفت: بازار س��رمايه همواره 
دغدغه جذب نقدينگي هاي سرگردان را داشته 
اس��ت به همين دليل »تاسيس نهادهاي مالي و 
تشكيل صندوق ها« در اين زمينه دنبال شده، در 
سال آينده نيز جذب نقدينگي از اين مسير تقويت 
خواهد ش��د. محمدي افزود: همچنين »افزايش 
سرمايه شركت هاي بورسي همراه با معافيت هاي 
مالياتي دومين مس��ير براي جذب نقدينگي در 
بورس اس��ت كه آن را با جديت دنبال مي كنيم و 
در اين مسير پيگيري هاي سازمان بورس، وزارت 
اقتصاد و ش��وراي هماهنگي اقتصادي قوا به اين 
موضوع كمك كرده است. وي با بيان اينكه سومين 
كار ب��راي جذب نقدينگي در ب��ورس، »پذيرش 
ش��ركت هاي جديد در بورس و فرابورس« است 
كه مسير مشخصي دارد و با برنامه دقيق و منظم 
كار جلو م��ي رود، توضيح داد: عموما هر ماه 2 الي 
3 عرضه اولي��ه اتفاق ميفت��د و پذيرش ها انجام 
مي ش��ود، به نحوي كه هم بازار موجود از شادابي 
الزم برخوردار باشد و هم فرصت هاي جديد ايجاد 
شود. رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ادامه 
داد: همچنين يكي ديگر از راهكارها براي جذب 
نقدينگ��ي در بورس ني��ز »ف��روش اوراق« براي 
شركت هاي بخش خصوصي در بازار سرمايه است، 
اگرچه سازمان بورس براي دولت نيز اوراق عرضه 
مي كند اما اين ظرفيت وجود دارد كه براي بخش 

خصوصي بيشتر اوراق عرضه شود.

    س�ود هر سهم »وتوش�ه« تغيير چنداني 
نداشت:  شركت س��رمايه گذاري پارس توشه در 
دوره 6 ماهه منتهي به 31 ش��هريور ماه 1398، به 
ازاي هر س��هم خود 397 ريال سود كنار گذاشت 
كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته كه سود 
هر س��هم 395 ريال اعالم ش��ده بود، افزايش يك 
درصدي را نشان مي دهد. به گزارش سنا، شركت 
سرمايه گذاري پارس توش��ه با سرمايه يك هزار و 
500 ميليارد ريال، صورت هاي مالي ميان دوره اي 
6 ماهه دوره مالي منتهي به 29 اس��فند 1398 را 
به صورت حسابرس��ي شده منتش��ر كرد. شركت 
سرمايه گذاري پارس توشه در دوره ياد شده، مبلغ 
595 ميليارد و 5 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اساس مبلغ 397 ريال سود به ازاي هر 
سهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه 
در سال گذشته از يك درصدي برخوردار است. با 
احتساب سود انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 
2 هزار و 971 ميليارد و 565 ميليون ريال س��ود 
انباش��ته پايان دوره در حس��اب هاي اين شركت 
منظور شد. الزم به ذكر است در صورت هاي مالي 
حسابرسي شده شركت سرمايه گذاري پارس توشه 
نسبت به گزارش حسابرسي نشده، تغييري مشاهده 
نمي ش��ود. »وتوش��ه« در دوره 6 ماهه سال مالي 
منتهي به اسفند 97، به صورت حسابرسي شده، 
مبلغ 592 ميليارد و 257 ميليون ريال سود خالص 
كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ 395 ريال سود به 

ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.

    افزاي�ش درآم�د از چهار ش�ركت فلزي:  
ش��ركت هاي صنايع مس شهيد باهنر، فوالد كاوه 
جنوب كيش، ملي صنايع مس ايران و مجتمع فوالد 
خراسان با انتشار گزارش عملكرد فعاليت يك ماهه 
منتهي به 30 آذر ماه اعالم كردند درآمد تجمعي 
آنها تا انتهاي تاريخ ياد ش��ده، به صورت افزايشي 
بوده است. شركت صنايع مس شهيد باهنر در دوره 
يك ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1398، مبلغ 969 
ميليارد و 915 ميليون ريال درآمد داش��ته است. 
»فباهنر« براس��اس عملكرد 9 ماهه س��ال مالي 
منتهي به 29 اسفند ماه 1398، مبلغ 9 هزار و 969 
ميليارد و 622 ميليون ريال درآمد داش��ته است 
كه نسبت به مدت مش��ابه در سال مالي گذشته، 
افزايش 44 درصدي را نشان مي دهد. شركت فوالد 
كاوه جنوب كيش در دوره يك ماهه منتهي به 30 
آذر م��اه 1398، از محل فروش محصوالت خود 4 
ميليارد و 659 ميليون ريال درآمد داش��ته است. 
»كاوه« براساس عملكرد 9 ماهه سال مالي منتهي 
به 29 اس��فند ماه 1398، مبلغ 39 ميليارد و 975 
ميليون ريال درآمد داشته است كه نسبت به مدت 
مشابه در سال مالي گذشته، حكايت از افزايش 70 
درصدي دارد. ش��ركت ملي صنايع مس ايران در 
دوره يك ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1398، از محل 
فروش محصوالت خود 21 ه��زار و 904 ميليارد 
ريال درآمد داشته است. »فملي« براساس عملكرد 
9 ماهه سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398، 
مبلغ 155 هزار و 887 ميليارد ريال درامد داشته 
است كه نسبت به مدت مشابه در سال مالي گذشته، 
افزايش 138 درصدي را نش��ان مي دهد. مجتمع 
فوالد خراسان در دوره يك ماهه منتهي به 30 آذر 
ماه 1398، از محل فروش محصوالت خود 3 هزار 
و 602 ميليارد ريال درآمد داشته است. »فخاس« 
براساس عملكرد 9 ماهه سال مالي منتهي به 29 
اسفند ماه 1398، مبلغ 33 هزار و 834 ميليارد ريال 
درآمد داشته است كه نسبت به مدت مشابه در سال 

مالي گذشته، حكايت از رشد 70 درصدي دارد.

استمراررشدمعامالتبورسانرژيايران
در نه ماهه نخست سال 98 بازارهاي بورس انرژي ايران شاهد انجام 
معامالتي به ارزش بيش از 361 هزار ميليارد ريال بوده اند كه در مقايسه 
با دوره مشابه سال گذشته با ارزش��ي بيش از 96 هزار ميليارد ريال، 

رشدي بيش از 277 درصد را تجربه كردند.
به گزارش س��نا، محمود كريمي، رييس اداره بازرس��ي، امور اعضاء و 
نظارت بورس انرژي ايران ضمن بيان مطلب فوق افزود: در نه ماه نخست 
سال جاري تعداد شركت هاي كارگزاري عضو بورس انرژي ايران 70 
شركت كارگزاري بوده كه از اين تعداد، 62 شركت كارگزاري در دوره 

مذكور در زمينه ارايه خدمات به مشتريان فعاليت نموده اند.
تعداد كارگزاران فعال در بازارهاي مشتقه، فيزيكي و ساير اوراق بهادار 
براي نه ماهه نخست سال 98 به ترتيب، 60، 36 و 9 شركت كارگزاري 
بوده اس��ت. پنج شركت كارگزاري برتر از نظر ارزش كل معامالت در 
بازارهاي بورس انرژي ايران در نه ماهه نخس��ت س��ال 98 به ترتيب 
ش��ركت هاي كارگزاري مفيد )با 10.18 درصد س��هم از بازار(، بانك 
پاس��ارگاد )با 7.51 درصد سهم از بازار(، رضوي )با 6.69 درصد سهم 
از بازار(، بانك كشاورزي )با 6.03 درصد سهم از بازار(، و بانك ملت )با 
5.90 درصد سهم از بازار( بوده اند. مجموع سهم پنج شركت برتر در اين 

دوره از كل معامالت در بازارهاي بورس انرژي ايران بيش از 36 درصد 
بوده است. همچنين از ابتداي سال جاري تا پايان آذر ماه، پنج شركت 
كارگزاري برتر از نظر ارزش معامالت در بازار مشتقه بورس انرژي ايران 
عبارتند از: كارگزاري هاي بانك ملت )با 18.34 درصد سهم از بازار(، 
بانك پاس��ارگاد )با 17.62 درصد س��هم از بازار(، بانك كشاورزي )با 
17.11 درصد سهم از بازار(، پارسيان )با 13.86 درصد سهم از بازار(، 

و خبرگان سهام )با 5.43 درصد سهم از بازار( .
در همين رابطه، پنج ش��ركت كارگزاري برتر در بازار فيزيكي بورس 
انرژي ايران در نه ماهه نخست سال جاري شركت هاي كارگزاري مفيد 
)با 14.96 درصد سهم از بازار(، پيشگامان بهپرور )با 8.90 درصد سهم از 
بازار(، رضوي )با 6.46 درصد سهم از بازار(، آراد ايرانيان )با 5.40 درصد 
سهم از بازار(، و پارس ايده بنيان )با 5.23 درصد سهم از بازار( بوده اند.

شايان ذكر است سه شركت كارگزاري برتر در بازار ساير اوراق بهادار 
قابل معامله در دوره نه ماهه اول سال 98 نيز شركت هاي كارگزاري 
رضوي )با 92.99 درصد سهم از بازار(، امين آويد )با 5.39 درصد سهم 
از بازار( و مفيد )با 1.58 درصد سهم از بازار( مي باشند كه تقريبا تمام 

معامالت را به خود اختصاص داده اند.

سرمايهگذارانازمشاورهمتخصصانبهرهمندشوند
به گفته مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس قانون 
بازار اوراق بهادار، مشاوران سرمايه گذاري يا سبدگردان حتما بايد از سازمان 
بورس و اوراق بهادار مجوز بگيرند و تنها كساني مي توانند به ارايه خدمات 
تخصصي بپردازند كه مجوز الزم را اخذ كرده و صالحيت علمي و مالي آنها در 

سازمان بورس احراز شده باشد.
به گزارش سنا، محسن خدابخش، مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس 
و اوراق بهادار در خصوص فعاليت برخي كانال هاي تلگرامي و مشاوره هاي  
غيرقانوني سرمايه گذاري در فضاي مجازي گفت: اين كانال ها از فضايي كه 
در بازار سرمايه ايجاد شده است سوءاستفاده كرده و عمدتا از راه كانال هاي 
تلگرامي فعاليت مي كنند و از اين طريق اقداماتي در خصوص معرفي برخي 
سهم ها انجام مي دهند كه پشتوانه علمي، تحليلي و تخصصي در آنها مشاهده 
نمي شود. وي اضافه كرد: از آنجايي كه هر حرفه اي بايد توسط خبرگان آن 
انجام شود، در اين زمينه هم بايد افراد مشاوره دهنده با داشتن مجوزهاي 
الزم فعاليت  كنند و اين بحث هم از اين قاعده كلي مستثني نيست؛ همانطور 
كه منطقا با ايجاد مشكلي در هر زمينه به متخصص آن مراجعه مي كنيم در 
بازار سرمايه هم بايد با چنين رويكردي پيش برويم. خدابخش تاكيد كرد: 
در خصوص معرفي سهام اگر فردي بخواهد سهمي را معرفي كند يا در اين 

زمينه مشاوره اي بدهد بايد مجوز مشاور سرمايه گذاري را از سازمان بورس و 
اوراق بهادار داشته باشد تا بتواند اقدام به معرفي سهم كند.

وي ادامه داد: اگر به طور ش��فاف احراز نشود كه چنين اقداماتي توسط چه 
كساني انجام مي شود، شخص يا اشخاصي كه سهمي را براي خريد معرفي 
مي كنند، جرم انجام داده اند )زيرا فعاليت بدون مجوز دارند( و كساني كه از 
چنين سيگنال هايي استفاده مي كنند، بايد آگاه باشند كه از نظرات افراد 

متخصص در اين زمينه بهره مند نمي شوند.
مدير نظارت بر بورس هاي س��ازمان بورس و اوراق بهادار توضيح داد: نكته 
ديگر در خصوص فعاليت كانال هايي غيرمجاز اين است كه عنوان مي كنند از 
زماني كه سهمي در اين گروه ها پيشنهاد مي شود با رشد قابل توجهي مواجه 
مي شوند، اين درحالي است كه طي چند ماه اخير، بازار روندي صعودي پيش 
گرفته است و اغلب سهم ها به طور ميانگين رشد خوبي داشته اند، بنابراين 
معرفي يك سهم و رشد آن در چنين شرايطي نمي تواند مالك عمل قرار 
بگيرد.  خدابخش توصيه كرد: افرادي كه دانش كافي براي سرمايه گذاري 
ندارند بهتر است كه به طور غيرمستقيم وارد بازار سرمايه شوند و در صورتيكه 
تمايل به سرمايه گذاري مستقيم در اين بازار دارند حتما به افراد متخصصي 

كه مجوزهاي الزم در اين زمينه اخذ كرده اند، مراجعه كنند.

لزومتبديلداراييهايبزرگبهاجزايكوچك
عضوشورايعاليبورستشريحكرد

فرآيند خردسازي تراكنش )توكنايز كردن( دارايي ها، 
گذش��ته از بحث فني آنكه در بستر بالكچين صورت 
مي گيرد، به اين حالت اس��ت ك��ه دارايي هايي كه در 
مقياس بزرگ توليد مي ش��وند، يا حجم معامالت آنها 
از يك اعدادي باالتر اس��ت، ب��ه اجزاي كوچك تبديل 
مي شوند و آن اجزاي كوچك مورد معامله قرار مي گيرند. 
به گزارش سنا، س��عيد اسالمي بيدگلي، عضو شوراي 
عالي بورس در خص��وص فرايند توكنايز كردن گفت: 
فرآيند توكنايز كردن براي دارايي هايي با مقياس بزرگ 

اس��ت كه با تبديل كردن اين مقياس بزرگ به اجزاي 
كوچك، امكان دسترس��ي به آن آسان تر مي شود. وي 
گفت: اين ايده قبل از اينكه تكنولوژي بالكچين فراگير 
شود، وجود داشته است و پيشنهاد فروش خودروهاي 
شركت هاي ايران خودرو و سايپا از طريق برگه هايي در 
حدود هزار تومان پيش از اين هم بوده است. به طور مثال 
تصور كنيد پرايد با قيمت 50 ميليون تومان تبديل به 
هزار برگه 50 هزار توماني مي شود و معامله آغاز مي شود. 
به اين ترتيب، فرد با جم��ع آوري هزار برگه، مي تواند 

به نمايندگي مراجعه كرده و يك پرايد تحويل بگيرد.  
اسالمي بيدگلي ادامه داد: بنابراين به ازاي هر ماشين كه 
توليد مي شود، كارخانه توليد كننده مي تواند به تعداد 
الزم، برگه هاي قابل معامله منتشر كند كه قيمت آن 
هم در بورس تعيين مي شود. عضو شوراي عالي بورس 
در ادامه بيان داشت: در گذشته بستر تكنولوژي اجازه 
نمي داد كه اين معامالت شفاف باشد و قيمت گذاري ها 
درست صورت بگيرد و متاسفانه در بسياري از صنايع 
مافياي قيمت گذاري اجازه پيشرفت اين كار را نداد. اما 

هم اكنون، بحث اين است كه در بستر بالكچين مي توان 
هر دارايي را به اجزاي بسيار كوچك تري تقسيم كرد و 
آن اجزاي كوچك تر مورد معامله واقع ش��وند. وي در 
ادامه در خصوص اين نوع از دارايي ها ابراز داشت: وقتي 
كه دارايي ها از يك نوع دارايي در بازار اس��ت، يا حجم 
معامالت در مورد يك كالس يا يك طبقه دارايي خيلي 
باال مانند مسكن اس��ت مي توان، هر دارايي را به تعداد 
مشخصي توكن تبديل كرد و آن توكن را به قيمت در 
بازار عرضه كرد. در واقع، همان توكن ها تعيين كننده 
براي تبديل به دارايي اصلي فيزيكي هس��تند كه بايد 
در اين زمينه، يك فرآيندي طي شده و قراردادي وضع 
شود كه ممكن است قيمت نهايي را تنها تا چند درصد 
تغيي��ر دهد. اين كل ماجراي توكنايز اس��ت، كه البته 
ام��روز به لحاظ فني از بس��ترهاي بالكچين براي اين 

كار استفاده مي كنند. اين عضو شوراي عالي بورس در 
اين خصوص خاطرنشان كرد: مثال در حال حاضر اگر 
قيمت اتومبيل در كشور ما توكنايز شود و هر اتومبيلي 
كه توليد مي شود، از نوع خاص مثال هر 206 كه توليد 
مي شود به 2 هزار توكن تبديل شود، خود آن توكن ها 
دانه به دانه و 10 تايي و 100 تايي معامله مي شود. مثال 
اگر فردي نقدينگي الزم را براي خريد اين نوع 206 در 
دسترس ندارد، مي تواند 100 توكن خريداري كند. 6 
ماه بعد، 150 توكن ديگر خريداري كند و به اين ترتيب، 
هر زماني تعداد توكن ها به دو هزار عدد رسيد، آنها را به 
نمايندگي برده و خودروي مورد نظر را تحويل مي گيرد. 
بنابراين خريد و فروش دارايي ها در موردهاي جزئي تر 
نقدش��وندگي را به ش��دت افزايش مي دهد و منجر به 

كاهش نوسان مي شود. 



تشكلها6خبر

علت افزايش فساد علي رغم جريمه هاي سنگين

مشكل در هزينه فساد است
حضور بيش از حد دولت در اقتصاد باعث مش��كالت 
زيادي در بخش هاي مختلف ش��ده اس��ت. زماني كه 
يك نهاد مانند دولت اتمسفر اقتصادي كشور را تعيين 
مي كند و در مقابل خودش هم در اقتصاد حضور دارد 
طبيعي خواه��د بود كه رانت براي بخش��ي از اقتصاد 
پديدآيد. در بعضي كشورها الگوي اقتصاد آزاد با حداقل 
دخالت آزاد در دستور كار است كه اين روش علي رغم 
مشكالت، احتمال دريافت رانت را به حداقل مي رساند. 
اما در كشورهايي كه دولت حضور پررنگي در اقتصاد 
دارد هميشه احتمال وقوع رانت وجود خواهد داشت. 
بسياري از كارشناسان معتقد هستند كه در اين ساختار 
بايد سيستم هاي مقابله با رانت هم در نظر گرفته شود 
اما مساله اين است كه تجربه نشان داده است علي رغم 
تمام تالش ها باز هم مش��كالت به شكل فعلي وجود 

خواهد داشت.

    علت ايجاد فساد را دريابيم
در همين رابطه غالمحسين شافعي، رييس اتاق ايران 
معتقد است: در جريان برخورد با پديده فساد، از يك سو 
بايد در كنار پرداختن به معلول فس��اد، به علت ايجاد 
آن نيز پرداخته شود و از سوي ديگر بايد هزينه و بهاي 
ارتكاب فساد به قدري افزايش يابد كه انجام آن صرفه 
نداشته باشد در غير اين صورت، تا زماني كه هزينه فساد 

گزاف نباشد، همچنان اين پديده بازتوليد مي شود.
ريي��س اتاق بازرگان��ي، صنايع، معادن و كش��اورزي 
ايران گفت: در برخورد با پديده فس��اد، عادت شده كه 
به معلول ه��ا بپردازيم و از علت ها غفلت كنيم. اگرچه 
مبارزه با »فاسد« ريسك پذيري »فساد« را باال مي برد؛ 
اما چنانچه با زمينه ها و ريش��ه هاي آن برخورد نشود، 

نمي توانيم جلوي مفاسد را بگيريم.

   وقتي فساد سود دارد
غالمحسين شافعي با اشاره به خطر بازتوليد »فساد« 
به واسطه بي توجهي به ريشه ها و علل ايجاد آن، افزود: 
اگر بهاي فساد گزاف نباشد، عده اي براي ارتكاب به آن، 
مخاطراتش را نيز به جان مي خرند؛ اما اگر س��ودي در 
فساد يا حتي پديده هاي ديگري همچون قاچاق نباشد؛ 

ديگر كسي منفعتي در ارتكاب آنها نمي بيند.

به گفته او، تا زماني كه به ريشه هاي فسادانگيز در جامعه 
بي توجه باشيم، در هر مبارزه اي عليه آن، ناكام خواهيم 
ماند. شافعي ادامه داد: شكافي كه چند نرخي بودن ارز 
ايجاد كرد، يكي از آن زمينه هاي مساعد براي ارتكاب 
تخلف بود و يكي از مصاديق آن را در كارت هاي بازرگاني 
اجاره اي ديديم؛ اما در برخورد با اين پديده نيز باز هم 

سراغ از عوامل ديگر گرفته شد.
رييس اتاق ايران افزود: چه بسا كه قسمتي از تخلفات و 
مسيرهاي ارتكاب آن براي بخشي از جامعه شفاف است؛ 
اما در برخورد با آن گامي برداشته نمي شود. تأكيد ما 
در اتاق بازرگاني بر آن است كه عالوه بر مطالبه گري در 
راستاي مقابله با چنين مسائلي، خود نيز زمينه هاي 
احتمالي را شناسايي كرده و به قواره ظرفيت هايمان با 

آنها برخورد كنيم. شافعي اظهار كرد: متأسفانه اندك 
تعدادي كه در مسيرهاي سوداگرانه گام برمي دارند و 
قانون شكني مي كنند؛ گاه نگرش ها را نسبت به فعاليت 
اقتصادي ديگر تجار و توليدكنندگاني كه فعاليت سالم 
و شفاف دارند، منفي مي سازند و تبعاتي را رقم مي زنند 

كه دامن گير همه مي شود.
شافعي با اشاره به بررسي هاي كارشناسي انجام شده 
تصريح كرد: فس��اد مي تواند از يك تا هشت درصد بر 
رش��د اقتصادي جامعه اثرگذار باشد. از سويي درست 
است كه مبارزه با فاسد، هزينه ارتكاب و ريسك پذيري 
فساد را افزايش مي دهد، اما اگر به جاي مبارزه با فساد 
تنها با فاسد مبارزه كنيم چرخه توليد فساد ادامه خواهد 
داشت. رييس پارلمان بخش خصوصي، مشكل اساسي 

جامعه ايران را از دس��ت دادن سرمايه هاي اجتماعي 
عنوان كرد و افزود: يكي از عوامل بروز فس��اد همين از 
دست رفتن سرمايه هاي اجتماعي است. بدون شك، 
اين شيوه به تدريج تبديل به تجمل گرايي خواهد شد و 
خطرناك تر از همه اين مسائل، تبديل تجمل گرايي به 
قاعده عمومي و اجتماعي و در نهايت بروز فقر احساسي 
بر جامعه اس��ت؛ فقر احساسي از فقر واقعي اثرگذارتر 
خواهد بود و الزم اس��ت به موقع مانع رشد آن در بين 

مردم شد.

    بخش خصوصي واقعي قرباني فساد
مشكل اصلي در جايي آغاز مي شود كه برخالف تصور 
بس��ياري كه بخش خصوصي را به نوعي رانت خوار و 

عامل فساد مي دانند خود بخش خصوصي بيشترين 
آسيب را از بحث فساد دريافت مي كند. بررسي هاي 
جهاني نش��ان مي دهد فساد اصلي ترين مانع توسعه 
كشورهاست و ساالنه ۱,۲ تريليون دالر ضرر به اقتصاد 
دنيا وارد مي كند. در همين رابطه مسعود خوانساري 
رييس اتاق تهران مي گويد نخس��تين قرباني فساد 
بخش خصوصي اس��ت. او ادام��ه داد: هر چه اقتصاد 
شفاف تر باشد، كارآفرينان و صاحبان كسب و كارها 
بيشتر رشد  مي كنند. در محيط آلوده، علف هرز رشد 
 مي كند ن��ه گياهان مفيد. رييس ات��اق تهران افزود: 
رسالت اتاق بازرگاني تهران گفتمان سازي صرف در 
حوزه مبارزه با فساد نيس��ت؛ چه آنكه در ۱۳۵ سال 
پيش انجم��ن وكالي تجار براي مبارزه با فس��اد در 
عصر بي قانوني ش��كل گرفت. خوانس��اري در بخش 
ديگري از سخنان خود به تاثيرپذيري سرمايه گذاري 
از فساد اشاره كرد و گفت: رشد سرمايه گذاري داخلي 
و خارجي با وجود فساد چندان ميسر نخواهد بود. به 
نحوي كه سرمايه گذاري خارجي در فضاي فسادآلود 
با مشكل مواجه  مي شود و در عين حال، سرمايه گذاري 
داخلي نيز ب��ه دليل عدم ش��فافيت و تبعيض دچار 

مشكل شده است.

    مشكالتي در بحث فساد
مطمئنا در بحث فس��اد نمي توان تمام ساختارها را 
تغيير داد و براي مثال دخالت دولت را در كوتاه مدت 
در اقتصاد كم ك��رد. اما هرچقدر ش��فافيت اقتصاد 
بيشتر باشد مي تواند باعث بهبود وضعيت اقتصادي 
شود. براي مثال مهم ترين دغدغه اي كه امروز باعث 
فس��اد در اقتصاد مي ش��ود عدم ثبات تصميمات و 
بخشنامه ها است. اگر در تعيين قوانين و بخشنامه ها 
ثبات الزم وجود داشته باشد و يك شبه آيين نامه ها 
و مقررات تغيير نكنند طبيعتا نمي توان براي عده اي 
خاص رانت ايجاد كرد. روش هاي معمول ايجاد رانت 
قابل شناسايي هس��تند و به همين دليل در صورت 
عزم جدي در مقابله با ران��ت مي توان از اين موضوع 
جلوگيري كرد اما اگر قوانين و مقررات به صورت سريع 
دستخوش تغيير شوند، پيش از شناسايي مسيرهاي 

رانتي، فساد زيادي در كشور رخ خواهد داد.

با حمايت اتاق بازرگانی تهران انجام شددبير انجمن واردکنندگان خودرو پيش بينی کرد

تدوين نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق تداوم ممنوعيت واردات خودرو در سال آتی
دبير انجمن واردکنندگان خودرو می گويد: با توجه به برنامه دولت در 
بودجه سال 99 عمال بودجه ای برای واردات خودروهای خارجی در 
نظر گرفته نشده و به نظر می رسد که سال آينده هم خبری از واردات 
خودرو نيس��ت. هر از گاهی اخباری مبنی بر آزادسازی خودروهای 
خارجی از گمرک مطرح می شود، اما با توجه به کاهش ميزان درآمد 
نفتی برخی فعاالن بازار معتقدند که خودرويی وارد کشور نمی شود. 
آنچه از بودجه سال 99 هم پيداست دولت تمهيداتی برای واردات 
خودروهای خارجی در نظر نگرفته اس��ت. حال آيا واقعا از اين پس 
خودروهای خارجی وارد بازار نخواهد شد؟ در همين حال دبير انجمن 
واردکنندگان خودرو در پاسخ به اين پرسش که آيا واردات خودرو 
سال آينده امکان پذير است يا خير؟ به اگزيم نيوز گفت: در حال حاضر 
حدود پنج هزار و ۱۲7 خودرو در انبار گمرکات دپو است. در اين ميان 
هزار دستگاه خودرو توسط مراجع قضايی توقيف و مابقی در انتظار 
مصوبه دولت هستند. مهدی دادفر افزود: با توجه به برنامه دولت در 
بودجه سال 99 عمال بودجه ای برای واردات خودروهای خارجی در 
نظر گرفته نشده و به نظر می رسد که سال آينده هم خبری از واردات 
خودرو نيست. او با اشاره به وضعيت پنج هزار و ۱۲7 خودرو دپو شده 

در گمرکات اظهار کرد: تمام خودروهای مورد اشاره متعلق به مردم 
است و پس از آزادسازی آنها تمام خودروها بايد به مشتری ها تحويل 
داده ش��ود. بنابراين در تعديل قيمت خودروها ممکن است نوسان 
کم و مقطعی را ش��اهد باشيم. دادفر با اشاره به ترخيص خودروها و 
تاثير آن بر قيمت خودرو گفت: بنابراين ترخيص اين خودروها هم 
کمکی به کاهش قيمت خودروه��ای خارجی در بازار نخواهد کرد. 
بنابراين تا پايان س��ال 98 عمال ما شاهد کاهش قيمت خودروهای 
خارجی نخواهيم بود. از سوی ديگر يک کارشناس بازار خودرو هم 
در پاسخ به اين پرسش که آيا ممکن است با ممنوعيت واردات خودرو 
شاهد توليد خودروهای مشترک با خارجی ها باشيم؟ به اگزيم نيوز 
گفت: چنانچه ش��رايط فعلی در بازار خودرو به همين منوال پيش 
رود شاهد سرمايه گذاری خارجی ها در بازار خودرو ايران نخواهيم 
بود؛ چرا که در شرايط تحريم س��رمايه گذاران تمايلی به همکاری 
ندارن��د.  فربد زاوه افزود: چنانچه نقل و انتق��ال پول در نظام بانکی 
اصالح و تحريم ها در اين حوزه برداشته شود، ممکن است اتفاقی در 
خصوص سرمايه گذاری های مشترک در حوزه خودرو رخ دهد. در 
غير اين صورت موضوع توليد مشترک خودرو امکان پذير نخواهد شد.  

نمايندگان بخ��ش خصوصی به همراه نمايندگان دولتی از وزارت 
نيرو،سازمان توس��عه تجارت، صندوق ضمانت صادرات و شرکت 
توانير در يک نشس��ت تخصصی و کارشناس��ی در اتاق بازرگانی 
تهران، نتايج اوليه يک طرح پژوهشی در مورد توسعه صادرات برق 
و تجهيزات وابس��ته به اين صنعت را مورد بررس��ی قرار دادند. در 
نشستی که در اتاق تهران برگزار شد، سنديکای صنعت برق ايران 
از طرح پژوهشی توسعه صادرات تجهيزات و خدمات مهندسی در 

صنعت برق، رونمايی کرد.
 اين طرح پژوهش��ی ب��ا حمايت ات��اق تهران و نظ��ارت معاونت 
بررسی های اقتصادی اتاق تهران صورت گرفته  است و در آن، نقشه 
راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات صنعت برق کشور تدوين شده 
 اس��ت. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در نشستی که برای 
بررسی اوليه اين طرح در محل اتاق تهران برگزار شد و رياست آن 
را مريم خزاعی معاون بررس��ی های اقتصادی اتاق تهران برعهده 
داشت، مديران و پژوهشگران سنديکای صنعت برق به تشريح اين 
طرح مطالعاتی پرداختند و در جمعی که صاحبان کس��ب و کار و 
بنگاه های صنعت برق و تجهيزات وابسته به اين بخش نيز حضور 

داشتند، اين دستاورد پژوهش��ی را مورد نقد و ارزيابی قرار دادند. 
در اين مطالعه، وضعيت صنعت برق در ايران و چند کشور منتخب 
و نيز بازارهای هدف صادراتی مورد بررسی قرار گرفته و با تحليل 
موانع و فرصت های صادراتی و ضوابط و مقررات جاری صنعت برق 
کشور، راهکارهای توسعه صادرات کاال و تجهيزات برقی و خدمات 
فنی و مهندسی تبيين و شناسايی شده  است. بر اساس اين طرح، 
چندين سناريو برای توس��عه صادرات کاال و خدمات برقی کشور 
به دس��ت آمده  و پيش بينی شده  اس��ت که با اصالحات در محيط 
صادرات بخش برق، صادرات اين بخش طی مدت پنج سال به رقم 

۳ ميليارد دالر در سال برسد. 
اتاق بازرگانی تهران با حمايت از تدوين طرح پژوهشی توسعه صادرات 
تجهيزات و خدمات مهندس��ی در صنعت برق، قص��د دارد با کمک 
سنديکای صنعت برق ايران و نظرخواهی از فعاالن بخش خصوصی 
اين حوزه، توصيه های سياستی مرتبط با توسعه صادرات صنعت برق 
کشور را استخراج و در اختيار دولت قرار دهد. اين طرح پژوهشی پس 
از بررسی بازخوردها و پيشنهادات کارشناسان و انجام اصالحات نهايی، 

از سوی اتاق بازرگانی تهران، منتشر خواهد شد.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران عنوان كردعضو هيات نمايندگان اتاق ايران :

ممنوعيت واردات ۱۷ قلم کاال جديد نيستماليات بايد بر درآمد وضع شود نه بر اساس درنيامد
هفده��م آذرماه بود ک��ه اليحه بودجه س��ال ۱۳99 
به عنوان س��ند دخل وخرج از سوی رئيس جمهوری 
تقديم مجلس ش��د؛ رقم کل اين اليحه با رش��د ۱۴ 
درصدی نس��بت به بودجه س��ال 98، به ۱988 هزار 
ميليارد تومان رسيده است. همچنين بودجه عمومی 
دولت در س��ال آينده بالغ بر ۵6۳ هزار ميليارد تومان 
است که نسبت به س��ال جاری 8,۲6 درصد افزايش 
نشان می دهد. بر اساس جداول اليحه بودجه کل کشور 
در سال 98، منابع عمومی بودجه اين سال ۴8۴ هزار 
ميليارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه های دولتی 
79 هزار ميليارد تومان و بودجه ش��رکت های دولتی، 
بانک ها و مؤسسات غيرانتفاعی نيز ۱,۴ هزار ميليارد 
تومان برآورد ش��ده است. دولت در اليحه بودجه سال 
آينده کل کش��ور پيش بينی کرده اس��ت درآمدهای 
مالياتی خود را نزديک به ۲7 درصد نس��بت به قانون 

بودجه سال جاری افزايش دهد.
سيد رضی حاجی آقا ميری، عضو هيات نمايندگان اتاق 
ايران می گويد: اگرچه دولت در اليحه بودجه سال آينده 
افزايش درآمدهای مالياتی خود را نزديک به ۲7 درصد 
نسبت به قانون بودجه س��ال جاری پيش بينی کرده، 
ولی اين هدف قابل تحقق نيس��ت. ميری می گويد: در 
شرايطی که همه درها به روی بخش خصوصی کشور 
بس��ته اس��ت، پرداخت اين حجم از ماليات در اقتصاد 
کشور ممکن نيست. ماليات بايد بر درآمد تعيين شود 
نه بر درنيامد. او معتقد است: پاشنه آشيل اليحه بودجه 
سال آينده اين است که اليحه به صورت واهی تنظيم 
شده اس��ت. اين اليحه در صورتی که تبديل به قانون 
بودجه شود مسائل و مشکالت زيادی را بر اقتصاد کشور 
تحميل خواهد کرد. حاجی آقا ميری در ادامه گفته خود 
چنين عنوان می کند: به نظر می رس��د قرار است سال 
آينده به کسانی فشار بياورند که چيزی برای از دست 
دادن ندارند؛ اين بخش شفاف اقتصاد کشور است که در 

شرايط خيلی سختی روزگار می گذراند. حاجی آقا ميری 
معتقد است: اليحه بودجه س��ال ۱۳99 تنش زاست، 
مبنای صحيحی ندارد؛ با واقعيت اقتصاد کشور منطبق 
نيست؛ اين حجم از منابع در اقتصاد شفاف کشور وجود 
خارجی ندارد. خيلی از بنگاه های کوچک و متوسط يا کار 
نمی کنند يا با حداقل ظرفيت خود روزگار می گذرانند.

عضو هي��ات نمايندگان اتاق ايران به روزهايی اش��اره 
می کند که اينترنت در کش��ور قطع ب��ود: درآن روزها 
اقتصاد ديجيتال تعطيل بود، خيلی از استارت آپ ها کار 
نمی کردند، عملکرد کس��ب وکارهای خانگی فعال در 
اينترنت صفر بود؛ اين بخش از اقتصاد چگونه می خواهد 
ماليات بپردازن��د و با کدام درآمد باي��د بتواند از عهده 

پرداخت ماليات بربيايد؟
او معتقد اس��ت: اگرچه برخی می گوين��د ۴0 درصد 
اقتصاد ايران ماليات می پردازد ولی من معتقد هستم 
که فراريان مالياتی بيش از 70 درصد هستند. دولت بايد 
در اين شرايط کاری کند که از اين بخش از اقتصاد که 
فراريان يا معافان از ماليات هستند، ماليات دريافت کند. 
او ادامه می دهد: من گمان می کنم فرار مالياتی خيلی 
مصداقی در اقتصاد ايران ندارد، بيشترين رقم ها مربوط 
به معافيت های مالياتی اس��ت که بايد هدفمند شود. 
وگرنه رقم فرار مالياتی نس��بت به کل اين رقم، بخش 
کوچکي خواهد بود. حاجی آقا ميری درباره اينکه آيا 
دولت می تواند جلوی فرار مالياتی را بگيرد يا نه؛ پاسخ 
می دهد: موفقيت دولت در حوزه ماليات ستانی به نحوه 
دريافت ماليات و س��ازوکارهای تعيين شده بستگی 
دارد. خيلی از مسائل امروز اقتصاد ايران با فعل وانفعال 
واقعی اقتصادی انطباق ندارد و برای همين نمی شود به 
واقعيت پی برد. او تصريح می کند: کشور ما در شرايط 
تحريم اس��ت؛ در تحريم هزينه تجارت خارجی باالتر 
می رود ولی آن هزينه ها را نمی توان مستند و محاسبه 
کرد. غيرعادی بودن و غيرطبيعی بودن شرايط باعث 

می ش��ود که فعاالن اقتصادی به ش��يوه ای خاص کار 
کنند. البته دولت هم بارها اعالم کرده که ارز به کشور 
بازمی گردد ولی مس��تند کردن آن در اين شرايط کار 
درست و منطقی نيست. به گفته عضو هيات نمايندگان 
اتاق تهران، آمار دقيق، درست و گردش مالی بنگاه ها 
از طريق سيستم بانکی شفاف می شود ولی در شرايط 
حاضر به دلي��ل تحريم ها و مش��کالت در مبادالت و 
نقل وانتقال بانکی اين گونه نيس��ت. در نتيجه ادعای 
دولت ماليات بر درآمد درست و عملی نيست. او تاکيد 
می کند: مساله بعدی اين است که برخی معتقد هستند 
که دولت از س��ازوکار جهانی در اخذ مالياتی استفاده 
کند و قواعد کش��ورهای ديگر را بپذيرد. اما به نظر من 
مختصات اقتصادی، بانکی، نظام مالياتی و کشورداری 

ما متفاوت از ساير کشورها است. 
به گفته عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، شايد تنها در 
ايران است که شهرداری ها رقم بزرگی از مردم دريافت 
می کنند و اين رقم ها جزو درآمدهای مالياتی محاسبه 
نمی ش��ود. خود همين درآمدها تورم زا است. بودجه 
ش��هرداری ها در جاهای ديگر دنيا تابع بودجه قانونی 
است ولی در ايران اين گونه نيست. برای همين وضعيت 
اقتصاد و ماليات دهی ما با جای ديگر قابل مقايسه نيست. 
او تاکيد می کند: از طرفی اقتصاد کش��ور در ش��رايط 
تحريم به سر می برد و از طرف ديگر شفافيت در آن کمتر 
است؛ اما آنچه مهم تر است اينکه دولت نمی پذيرد کشور 
در شرايط خاص به سر می برد و با مردم درباره اين شرايط 
گفت وگو نمی کند. شايد اگر اين تعامل صورت بگيرد 

بتوان بودجه اقتصاد و وضعيت را بهتر مديريت کرد.
به گفته عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، مشکل امروز 
کشور مشکل همه است، هم دولت و مردم و هم بخش 
خصوصی بايد برای خروج از اين وضعيت باهم تعامل 
کنند ولی شرايط اين تعامل و همدلی در بيان درست 

واقعيت به مردم است.

طی روزهای گذش��ته خبری مبنی ب��ر ممنوعيت 
صادرات ۱7 قلم کاال ی ايرانی  به عراق منتش��ر شد 
به طوری که مدير کل دفتر توس��عه صادرات وزارت 
جهاد کش��اورزی در نام��ه ای به عباس کش��اورز، 
سرپرست وزارت جهاد کش��اورزی، معاون توسعه 
بازرگانی و صنايع کش��اورزی و معاون امور باغبانی 
وزارت جهاد کش��اورزی اعالم کرد  ع��راق واردات 
۱7 محصول زراعی و باغی ش��امل  »گوجه فرنگی، 
خيار، س��يب زمينی، بادنجان، هوي��ج، کنار، کاهو، 
ذرت، خرما، هندوانه، خربزه، س��ير، پياز، کدو، گل 
کلم، ان��ار و کلم« را ب��ه دلي��ل خودکفايی ممنوع 
کرده است. برای پيگيری اين موضوع به سراغ يکی 
از صادرکنندگان فعال در بازار عراق رفتيم تا از او در 
مورد صحت اين خبر مطلع ش��ويم. علی شريعتی، 
عضو هيات نمايندگان ات��اق بازرگانی ايران درباره 
ممنوعيت اي��ن ۱7 قلم کاالی صادرات��ی به عراق 
عنوان کرد:  نکت��ه ای که در اين نام��ه وجود دارد 
اين است که ممنوعيت جديدی برای کاالی ايرانی 
از س��وی دولت عراق اعمال نشده است، بلکه بحث 
تداوم ممنوعيت است که به واسطه خودکفايی عراق 
در اين محصوالت آن هم در اقالم کشاورزی صورت 

گرفته است.
 ب��ه گفته اي��ن فع��ال اقتص��ادی، در اي��ن زمينه 
اطالع رسانی درستی از سوی برخی خبرگزاری ها 
صورت نگرفته و اينگونه اس��تنباط شده که ۱7 قلم 
کاالی صادراتی به تازگی با ممنوعيت ورود به خاک 
عراق مواجه شدند. اين درحالی است که اين موضوع 
ربطی ب��ه محص��والت ايرانی  نداردو در راس��تای 
سياس��ت های حمايتی دولت عراق از کش��اورزان 
خود و به دليل خودکفايی آنه��ا در اين محصوالت 
صورت گرفته اس��ت. براس��اس اظهارات شريعتی، 
هيچ ممنوعيت جديدی از س��وی دولت عراق وضع 

نشده است و در نامه ارسالی دفتر جهاد کشاورزی، 
بحث تمديد ممنوعيت در مورد محصوالت ۱7 گانه 
کش��اورزی اعمال ش��ده  اس��ت؛ چراکه اين اقالم 
نزديک به يکس��ال اس��ت در ط��رح حمايتی عراق 
قرارگرفته و ورود آن ممنوع اعالم ش��ده اس��ت. از 
طرفی،  اعمال آن فقط برای صادرکنندگان ايرانی 
نبوده وهمه کشورهای صادرکننده به عراق مشمول 

اين ممنوعيت هستند. 
او در ادام��ه افزود: به ط��ور نمونه کش��ور عراق در 
توليد »انار« نه تنها به خودکفايی رس��يده، بلکه به 
ص��ادرات هم روی آورده و قرار اس��ت اين محصول 
خود را  به اروپا نيز صادر کند.  براس��اس گفته های 
اين فعال اقتصادی، اي��ن ممنوعيت ها را نمی توان 
اينگون��ه قلمداد کرد ک��ه کاالی ايرانی در مرزهای 
 عراق دچار مش��کل ممنوعيت ورود مواجه شده اند. 
شريعتی عنوان کرد که صادرکنندگان فعال در بازار 
عراق نسبت  به اين موضوع که فعال ۱7 قلم کاالی 
 صادرات��ی با محدودي��ت صادرات روبرو هس��تند ،

آگاهی داشته اند. 
اي��ن فعال اقتص��ادی در ادام��ه در و پاس��خ به اين 
پرس��ش که وضعيت صادرات کشور را طی ماه های 
آتی چگونه رقم خواهد خورد؟ عنوان کرد: تا زمانی 
که تحريم ها به قوت خود باقی اس��ت و در سياست 
خارجی کش��ور تغيي��ر خاصی رخ ندهد، ش��رايط 
صادراتی کش��ور انقباضی خواهد ب��ود. به گفته او، 
با توجه به وضعيت ش��رايط بحرانی سياسی حاکم 
بر دو کش��ور »عراق و افغانستان« که دو بازار عمده 
صادرات��ی ايران به ش��مار می رون��د، روند کاهش 
صادرات پيش بينی می شود. از سوی ديگر، در روند 
تعامل با دنيا نيز کار خاصی صورت نگرفته که حاال 
انتظار داشته باشيم، صادرات کشور بر سيبل رونق 

قرار بگيرد.
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تهاتر و مبادله با پول ملي راهكار 
توسعه روابط ايران و قزاقستان

در مراسم روز اقتصاد قزاقستان كه به همت معاونت 
بين الملل اتاق ايران برگزار ش��د، توانمندي ها و 
ظرفيت هاي قزاقستان براي س��رمايه گذاري و 
تجارت و توس��عه روابط اقتصادي به كشورهاي 
عضو اوراسيا بر اس��اس توافقات صورت گرفته، 
تشريح شد. قزاقستان از جمله كشورهاي بزرگي 
است كه در منطقه اوراسيا قرار دارد و با دو كشور 
مهم آسيا )روسيه و چين( هم مرز است. ۱۳ منطقه 
ويژه اقتصادي در اين كش��ور فعال هس��تند كه 
هركدام از آنها متناسب با شرايط جغرافيايي براي 
سرمايه گذاري انواع كاال و خدمات مورد استفاده 
قرار مي گيرند. بر اساس اظهارات »اسخت ارازبار«، 
سفير قزاقستان در تهران، طي ۲8 سال گذشته 
كه از زمان اس��تقالل اين كشور از اتحاد جماهير 
شوروي مي گذرد، اين كش��ور توانسته گام هاي 
جدي در راستاي توس��عه اقتصادي بردارد. طي 
چند ماه گذش��ته مركز مالي بين المللي اوراسيا 
در قزاقس��تان كار خود را آغاز كرده و تعداد قابل 
توجهي از ش��ركت هاي تركي، عربي، روس��ي و 
چيني وارد اين مركز شده و از خدمات آن استفاده 
مي كنند. وي ادام��ه داد: مركز مالي بين المللي 
اوراسيا مانند ديگر مراكزي كه در چند نقطه ديگر 
دنيا از جمله هنگ كنگ، سنگاپور، لندن و دبي 
هستند بر اساس قوانين بين المللي بريتانيا فعاليت 
كرده و اگر شركت هاي فعال در آن دچار اختالفي 
شوند، پرونده آنها در دادگاه طبق همين قوانين 
بين المللي قضاوت خواهد ش��د و قوانين داخلي 
قزاقس��تان مالك عمل قرار نمي گيرد. ارازبار به 
معافيت هاي مالياتي كه در مناطق ويژه اقتصادي 
قزاقستان براي جذب سرمايه هاي خارجي اجرايي 
مي شود، اش��اره و تصريح كرد: ماليات بر درآمد، 
ماليات بر زمين و ماليات بر دارايي شركت هايي 
كه در اي��ن مناطق س��رمايه گذاري كنند، صفر 
بوده و مي توانند از زيرساخت هاي موجود در اين 
مناطق استفاده كنند. همچنين سرمايه گذاران 
قادرند بعد از ثبت شركت در قزاقستان، اقدام به 
خريد زمين در اين كشور كنند. سفير قزاقستان، 
رشد اقتصادي اين كشور در ۱۱ ماه گذشته را ۴ 
درصد عنوان و پيش بيني كرد كه در سال جديد 
ميالدي سطح رشد اقتصادي اين كشور افزايش 
پيدا كند. وي همچنين به ذخاير ارزي موجود در 
صندوق رفاه و بانك مركزي قزاقستان اشاره و آن 
را در حدود ۱00 ميليارد دالر دانس��ت كه براي 
جمعيتي بالغ بر ۱8 ميليون نفر، رقم قابل توجهي 
اس��ت. او همچنين به امضاي تفاهم بين ايران و 
اتحاديه اوراسيا براي حضور در اين اتحاديه اشاره 
و يادآور شد: اتحاديه اوراسيا ۵ عضو دارد و به تازگي 
ازبكس��تان كه از ديگر كشورهاي استقالل يافته 
و قدرتمند در منطقه اس��ت، عالقه خود را براي 
عضويت در اتحاديه اوراس��يا اعالم كرده است. از 
طرف ديگر كشورهايي مانند تركيه، چين، هند، 
اندونزي، سنگاپور و مصر نيز مانند ايران خواستار 

امضاي تفاهم نامه با اين اتحاديه هستند.
به باور ارازبار حضور اين كشورها در اتحاديه اوراسيا 
مي تواند به توسعه روابط تجاري و سرمايه گذاري 
اين كشورها با منطقه اوراسيا كمك كند كمااينكه 
در ارتباط با ايران توانستيم به توافقاتي براي كاهش 
تعرفه هاي تجاري و حتي در حد صفر براي بخش 
قابل توجه��ي از كاالهاي صنعتي و كش��اورزي، 
برسيم. وي ادامه داد: بر اساس اين توافق 86۴ قلم 
كاال با تعرفه كاهش يافته ي��ا در حد صفر از اين ۵ 
كشور )قزاقستان، قرقيزستان، بالروس، روسيه و 
ارمنس��تان( به ايران صادر مي شود كه از اين بين 
60۲ كاال، صنعتي و ۲6۲ كاال، كش��اورزي است. 
همچنين ۵0۲ قلم كاال با تعرفه كاهش يافته يا در 
حد صفر از ايران به اين ۵ كشور صادر مي شود كه 
۳76 قلم آن صنعتي و ۱۲6 قلم، كاالي كشاورزي 
هستند. محمدرضا كرباسي، معاون بين الملل اتاق 
ايران نيز در مورد اهميت تقويت سطح مناسبات 
اقتص��ادي بين ايران و قزاقس��تان و بهره گيري از 
ظرفيت ايجاد شده و توافقات بين اتحاديه اوراسيا 
و اي��ران گفت: رفع مش��كالت مربوط ب��ه نقل و 
انتقاالت پولي در شرايط تحريمي حاكم بر ايران، 
ايجاد زيرساخت هاي حمل ونقلي به ويژه در حوزه 
كشتيراني و افزايش سطح شناخت از بازار، ساليق 
و اس��تانداردهاي هر دو كش��ور از جمله مواردي 
هستند كه توجه به آنها مي تواند به بهبود مناسبات 
بين دو كشور منجر شود. وي همچنين به سوابق 
همكاري ش��ركت هاي ايراني در ح��وزه خدمات 
فني-  مهندسي در قزاقستان اشاره و تصريح كرد: 
اين همكاري ها در سطح بسيار خوبي انجام شد و 
مي تواند در توسعه روابط موثر باشد. به اعتقاد معاون 
بين الملل اتاق ايران، استفاده از مكانيزم تهاتر و حتي 
پول ملي دو كش��ور در رشد روابط اقتصادي موثر 
خواهد بود. كرباس��ي در بخش ديگري از سخنان 
خود ص��ادرات كاالهاي صنعت��ي، همكاري هاي 
علمي و توسعه گردشگري و گردشگري سالمت را 
به عنوان حوزه هاي مناسب براي همكاري بين ايران 
و قزاقستان معرفي كرد. امير عابدي، رييس اتاق 
مشترك ايران و قزاقستان شناخت از ظرفيت هاي 
موجود در كشورهاي هدف را مورد تأكيد قرار داد و 
با اشاره به پتانسيل هاي قزاقستان، سرمايه گذاري 
در حوزه كشت فراسرزميني، دام پروري، احداث 
گلخانه، كش��تارگاه، توليد مواد غذايي حالل و 
اس��تخراج مواد معدني را به فعاالن عالقه مندان 
به حضور در اين كشور پيش��نهاد داد. بر اساس 
اظهارات او در ح��ال حاضر تركيه و چين رقباي 
اصلي ايران در اين بازار هستند. اين فعال اقتصادي 
همچنين از عالقه مندي تجار و سرمايه گذاران 
قزاقستاني به حضور در بازار ايران به ويژه شهرهاي 
جنوبي از جمله چابهار، قشم و كيش سخن گفت. 
وي ادامه داد: براي جذب و تشويق آنها به حضور در 
ايران بايد سياست هاي ويژه اي را اتخاذ و شرايط را 

براي آن تسهيل كرد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي
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تبعاتفراگيرقانونسوختكمسولفوركشتيها
گروه انرژي| فرداد احمدي|

فردا، موعد تصميم جديد ب��راي حمل ونقل دريايي در 
سراسر جهان فرا مي رس��د. قرار است مقررات سازمان 
بين الملل��ي دريانوردي )IMO( درباره منع اس��تفاده 
كشتي ها از سوخت داراي سولفور باالي 0.5 درصد، رسمأ 
از آغاز سال جديد ميالدي به مرحله اجرا درآيد. بر اساس 
اين مقررات، بندرهاي سراسر جهان اجازه پهلوگيري به 
كشتي هايي كه استفاده از سوخت هاي با سولفور باال را 
متوقف نكرده باشند، نخواهند داد، اما كشورهاي زيادي 
به رغم فرارسيدن موعد اجرا، هنوز آمادگي سازگار كردن 
ناوگان حمل ونقل دريايي خود با اين مقررات را ندارند. 
ايران هم يكي از همين كشورهاس��ت. عالوه بر ناوگان 
كش��تيراني ايران كه بايد با سوخت گران دست و پنجه 
نرم كند، پااليشگاه هاي كشور نيز كه 26 درصد از توليد 
فرآورده هايش��ان مازوت با س��ولفور باال است، با مساله 
ناتواني در صادرات و كاه��ش ارزش اين فرآورده نفتي 
روبرو مي ش��وند كه به نظر مي رسد در ميان تمامي اين 
تهديدها، يك صنعت )صنعت قير( برنده اصلي مقررات 
جديد دريانوردي باش��د. زيرا مازوتي ك��ه ديگر به درد 
كشتي ها به عنوان سوخت نمي خورد و ارزش صادراتي 
خود را هم از دست داده است، احتماال با قيمتي ارزان به 

سمت كارخانجات توليد قير سرازير خواهد شد.
بر اساس گزارش��ي از مركز پژوهش هاي مجلس، 100 
درصد ناوگان تانكرينگ )كشتيراني بين المللي( ايران 
از سوخت مازوت با س��ولفور 3 الي 3.5 درصد استفاده 
مي كنند، در حالي كه يكي از راه هاي مواجهه با مقررات 
جديد دريانوردي، نصب تجهيزاتي به نام اسكرابر روي 
دودكش كشتي ها است تا گازهاي انتشار يافته را تصفيه 
كند، حتي يك كشتي ايراني همچنين تجهيزاتي را در 
اختيار ندارد. گفتني است كه نصب اسكرابر روي كشتي ها 

هزينه بااليي به همراه دارد.
 از همين رو، روز شنبه يحيي ضيايي، دبيركل اتحاديه 
مالكان كشتي اعالم كرد از آنجا كه سوخت كم سولفور به 
اندازه كافي در كشور توليد نمي شود، بايد انتظار داشته 
باشيم تا دو روز ديگر خدمات دهي به كشتي هاي ايران در 
آب هاي بين المللي متوقف شود. به گزارش ايرنا، ضيايي 
گفت كه پااليشگاه نفت شازند موظف به تامين ماهانه 
۴5 هزار تن از اين س��وخت شده اس��ت كه البته كفاف 
ناوگان ايران را نمي دهد زيرا ميزان مصرف سوخت ساالنه 

كشتي هاي ايراني حدود يك و نيم ميليون تن است.
به گفته ضيايي راه ديگر خريد س��وخت با سولفور 0.5 
درصد از كش��ورهاي خارجي اس��ت اما به عنوان مثال، 
خريد هر تن سوخت با سولفور كمتر از نيم درصد از كشور 

سنگاپور ۷50 دالر هزينه دارد كه هزينه انتقال پول آن 
از صرافي به جاي بانك درصدي هم به آن اضافه مي كند.

به نظر مي رسد كه بخش كشتيراني ايران ذره اي آمادگي 
هماهنگ ش��دن با مقررات جديد را ن��دارد و دبيركل 
اتحاديه مالكان كشتي انگشت اتهام انديشيده نشدن 
چاره براي اين معضل را مستقيم به سمت وزارت نفت 
نشانه گرفته است. اين در حالي است كه پيش تر، مسعود 
كرباسيان، مديرعامل شركت ملي نفت ايران به »تعادل« 
گفته بود كه پااليشگاه ها مي توانند خود را براي تأمين 
سوخت كم سولفور كشتي ها تجهيز كنند. وي گفته بود: 
»بايد سوخت ها را بهبود ببخشيم و مشكلي وجود ندارد... 
براي هماهنگ شدن با سياس��ت »آيمو« در خصوص 
سوخت كشتي ها بايد يك سرمايه گذاري عمده در بخش 
موتور كشتي ها انجام شود. اين اتفاق در صنعت خودرو 
نيز با آمدن يورو۴ و يورو5 رخ داد و موتور اتوموبيل ها بايد 

با اين سوخت ها سازگار مي شد كه زمان زيادي برد.«
البته مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي كه يك ماه 
پيش در اين خصوص منتشر كرد، استفاده از گازوييل 
براي مصرف س��وخت كش��تي ها را به عن��وان يكي از 
محتمل ترين راهكارهاي پيش روي ناوگان حمل ونقل 
دريايي ايران مطرح كرد. با اين وجود، اين گزارش اقرار 
كرد كه با چني��ن اقدامي، به دليل گران بودن گازوييل، 
هزينه هاي حمل ونقل دريايي افزاي��ش خواهد يافت، 
زيرا طبق بررسي هاي انجام شده در حال حاضر حدود 
۷0درصد هزينه تمام شده صنعت حمل ونقل دريايي 

مربوط به هزينه سوخت كشتي هاست.
دبيركل اتحاديه مالكان كشتي با بيان اينكه بين ۷0 تا ۹0 
درصد كاالهاي اساسي كشور مثل دانه هاي روغني، ذرت 
مايع، روغن برنج و گندم از دريا وارد مي شود، ابراز نگراني 
كرد كه در صورت افزايش هزينه تأمين سوخت كشتي ها 
بايد انتظار داشته باشيم كه قيمت تمام شده حمل كاال در 
بنادر كشور چند برابر شده و گراني مواد خوراكي بار ديگر 

كشور را در بر بگيرد.

   تقالي پااليشگاه ها براي هضم سولفور مازوت
كشتيراني تنها بخش متأثر از مقررات جديد سازمان 
بين المللي دريانوردي نيس��ت و در سوي ديگر طيف 
توليد و مصرف س��وخت دريايي، پااليشگاه هايي قرار 
دارند كه مازوت با س��ولفور 3 ال��ي 3.5 درصد توليد 
مي كنند. 26 درصد از حجم توليد فرآورده هاي نفتي 
توليد شده در پااليشگاه هاي ايران مازوت است و بخش 
عمده اي از آن صادر مي ش��ود. بر اس��اس آمار شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي طي پنج ماهه نخس��ت 

س��ال 13۹8 به طور ميانگين روزانه 6۷ ميليون ليتر 
نفت كوره توليد شده است. در اين دوره زماني، ميزان 
مصرف داخلي نفت كوره )ش��امل حمل ونقل دريايي 
داخلي، صنايع، كش��اورزي، نيروگاه ها و اصناف( 10 
ميليون ليتر بوده است. حجم صادرات نفت كوره 52 
ميليون ليتر و حجم بانكرينگ )سوخت رساني به ناوگان 
بين المللي فعال در منطقه، سوخت ناوگان كشتيراني 
جمهوري اس��المي ايران و ش��ركت ملي نفتكش( 5 
ميليون ليتر در روز بوده است. پيش بيني مي شود كه 
از دو روز ديگر ش��اهد كاهش قيمت مازوت در سراسر 
دنيا باش��يم و بنابراين حاشيه س��ود صنعت پااليش 
كشور به شدت تحت تأثير قرار گيرد. به عالوه، با كاهش 
تقاضاي جهاني براي نفت كوره ُپرگوگرد در سال 2020 
امكان صادرات اين فرآورده كه سهم بااليي در صادرات 
فرآورده هاي نفتي كشور دارد و درآمد ارزي ناشي از آن 
نيز محدود خواهد شد. بنابراين مي توان پيش بيني كرد 
كه حجم بزرگي از مازوت توليدي در ايران روي دست 

پااليشگاه ها مي ماند.

   منفعت قير از مقررات دريايي
به نظر مي رسد كه تنها مسير براي مصرف مازوت توليدي 
در اي��ران، ورود آن به صنعت قير به عنوان خوراك براي 
توليد وكيوم باتوم باشد. در اين خصوص روز گذشته حميد 
حسيني، سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي 
نفت، گاز و پتروشيمي به ايلنا گفت: »ما بايد يا توليد مازوت 
را متوقف و به جاي آن قير بيشتري توليد كنيم يا اجازه 
دهيم وكيوم باتوم صادر شود وگرنه اگر نتوانيم بازاريابي 
كنيم و مشتري غير از بانكرينگ پيدا كنيم روزانه 55 هزار 

تن مازاد خواهيم داشت.«
در همين خصوص نيز وحيد شيخي، سخنگوي انجمن قير 
ايران به روزنامه »تعادل« گفت كه اجراي مقررات جديد 
دريانوردي و سرازير شدن مازوت توليدي پااليشگاه هاي 
كشور به صنعت قير به عنوان خوراك براي توليد وكيوم 
باتوم را مي توان يك فرصت پيش روي اين صنعت تلقي 
كرد، زيرا از آنجا كه پيش بيني مي ش��ود صادرات مازوت 
كاهش يابد و قيمت آن نيز تنزل كند، از اين پس قيرسازان 
هزينه هاي كمتري را بابت تأمين خوراك خواهند پرداخت.   

البته شيخي اين را هم اضافه كرد كه »چنانچه مازوت مازاد 
به سمت نيروگاه ها سرازير شود، نوعي فرصت سوزي به 
همراه ايجاد آلودگي محيط زيستي رخ مي دهد و فرصت 

بالندگي از صنعت قير نيز گرفته خواهد شد.« 
شيخي در پاسخ به اين پرسش »تعادل« كه آيا سرريز شدن 
خوراك ارزان به س��مت صنعت قير و افزايش به يك باره 
توليد وكيوم باتوم باعث اشباع عرضه قير، افزايش رقابت و 
متضرر شدن توليدكنندگان قير نمي شود؟ بيان كرد: »اگر 
برنامه ريزي صحيح صورت بگيرد و رشد عرضه خوراك به 
صنعت قير به صورت مرحله به مرحله انجام شود، مي توان 
بازار را كنترل كرد و در مجموع مي توان گفت كه مقررات 

بين المللي دريانوردي به نفع صنعت قير خواهد بود.«
ب��ا اين وج��ود، پيش تر س��يد حامد حس��يني، يكي از 
اعضاي اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و 
پتروش��يمي ايران به »تعادل« گفته بود كه صنايع قير 
امكان جذب بيش��تر از 2 الي 3 ميليون تن نفت كوره را 
ندارند و بيش از 15 ميليون تن مازوت توليدي كش��ور 

بالاستفاده باقي مي ماند.
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 احتمال تبديل كره شمالي
 به قطب توليد نفت و گاز

شانا| كره شمالي در س��ال هاي اخير براي تأمين 
نيازهاي اوليه مردم خود با چالش روبه رو بوده، اما با 
توجه به انتشار گزارش هايي درباره منابع احتمالي 
نفت و گاز اين كش��ور، امري��كا و متحدانش ممكن 
اس��ت با دش��مني قوي تر در منطقه روبه رو شوند. 
به گزارش نشريه نشنال اينترست، مايك رگو، مشاور 
اكتشاف نفت و گاز، به تازگي در مقاله اي اين احتمال 
را مطرح ك��رده كه كره ش��مالي ظرفيت مطلوبي 
در بخش خشكي و فراس��احلي دارد. به گفته رگو، 
فرصت هاي اكتشافي با هزينه و ريسك نسبتا پايين 
در محيطي با رقابت كم و با بازاري تش��نه انرژي در 
اطراف آن، جذابيت هاي كره شمالي را باال مي برند. 
گزارش ها نش��ان مي دهد كره شمالي هفت مخزن 
زمين شناختي اكتشاف نشده در اختيار دارد و سه 

مخزن از آنها، ساختارهاي نفتي اثبات شده دارند.

برخي نمايندگان خواستار تغيير 
نرخ بنزين در بودجه 99 هستند

ايسنا | يك عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه تعدادي از نمايندگان به دنبال 
تغيير نرخ بنزين هستند، گفت: عالوه بر اين تاكيد 
ما بر اين اس��ت ك��ه بايد عوايد حاص��ل از صادرات 
بنزين به مردم برگردد. اسداهلل قره خاني درباره طرح 
گمانه زني هايي درباره احتم��ال تغيير نرخ بنزين 
در بودجه س��ال آينده گفت: نمايندگان طرح هاي 
مختلفي براي تغيير نرخ بنزين يا تك نرخي كردن 
آن دارند؛ برخي ها بنزين 2000 توماني و برخي ها با 
نرخ 1600 تا 1800 را مطرح مي كنند و همگي هم 
تاكيد بر تك نرخي شدن بنزين دارند. البته عده اي 
مي گويند چون تعيين قيمت بنزين تصميم سران قوا 
بوده نمي توان در قيمت و مقدار سهميه تجديدنظر 
كرد. پيشنهاد بنده آن است كه ماهانه 50 ليتر مازاد 

به عنوان هديه به مردم داده شود.

پيش بيني اعتبار ۱۱۲۰ ميليارد 
تومان براي خريد تضميني آب

ايرنا| معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير نيرو گفت: 
اعتباري بالغ بر يك هزار و 120 ميليارد تومان براي 
خريد تضميني آب و پساب از بخش غيردولتي در 

اليحه بودجه سال آينده پيش بيني شده  است.
»محس��ن بختيار« افزود: بس��ته هاي مشاركت 
عمومي و خصوصي براي اجراي طرح هاي منتخب 
با اولويت طرح هاي نيمه تمام و آماده بهره برداري 
يا پروژه هاي تكميل شده ش��امل ارايه تسهيالت 
بانكي با نرخ ترجيحي و خريد تضميني محصول 
توليدي، از ديگر مواردي است كه دراليحه بودجه 

۹۹ پيش بيني شده است.
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آيزايا برلين مي پرسيد: چطور مي توان بر جزم  انديشي غلبه كرد؟

اقتدار؛كليدحكمرانيكمهزينه

مترجم:  سارا  زماني|
آيزايا برلين هم غول بود و هم عمري بر شانه غول ها 
نشسته بود. پژوهش�گري برجسته كه تحقيقات 
مفصلش درباره متفكران مختلف، از ماركس گرفته 
تا هامان، نور ت�ازه اي بر درك ما از جهان انديش�ه 
انداخت و درعين حال، نويسنده  اي چيره دست كه 
نوشته هايش مثل الماس مي درخشيد. برلين تعهدي 
عميق به ليبراليسم داشت، اما هميشه دشمن اصلي 
خود را ساده انگاري مي دانست و بيش از هر چيز به 
خوانندگانش هشدار مي داد كه صبر كنيد. چيزهاي 

بسياري هست كه هنوز نمي دانيم.

هنري هاردي، تايمز ليترري ساپلمنت|   اگر فهرستي 
از آراي اصلي آيزايا برلين تهيه كنيم، بدون ذكر جزييات 
غني و نكات ظريفي كه خود همواره در بسط ايده هايش 
ارايه مي  داد، ممكن اس��ت حرف هاي او را بسيار بديهي و 
حتي پيش  پا افتاده دريابيم؛ بااين حال درك مواضع فلسفي 
او غالباً چندان هم ساده نبوده   است. برلين گاهي نبوغ را به 
توانايي تبدي��ل پارادوكس به امري بديهي تعبير كرده  ، و 
بخشي از نبوغ خود او اين است كه توانسته چنين كاري 
را روي موضوعاتي پياده كند كه در درك انس��ان از خود 
اهميت محوري دارند، مساله  اي كه از ديد او هدف اساسي 
فلسفه است؛ همان پند باستاني »خودت را بشناس«. حال 
با درنظرگرفتن خالصه آراي برلي��ن كه در ادامه مي  آيد، 
بايد به اين سوال پاسخ داد: چقدر از نظرات او در گذشته، يا 
حتي درحال حاضر بحث  برانگيز قلمداد شده يا مي  شوند؟

اساسًا درمورد بيش��تر مس��ائل اخالقي و سياسي، ارايه 
حكم قطعي و جهان شمول غيرممكن است، پس تالش 
براي تحميل چنين احكام��ي، به  ويژه با اتكا به زور، هرگز 
توجيه پذير نيست. دراين موارد، اغلب بيش  از يك پاسخ 
صحيح وج��ود دارد، به اين دليل كه پاس��خ  ها برآمده از 
ارزش هاي انس��اني و فرهنگ  هاي مختلفي هستند كه 
فاصله و تمايزاتشان انكارناپذير و تقليل  ناپذير است؛ يعني 
نمي  ش��ود آنها را به شكل نوعي وجه مش��ترك درآورد. 
همچنين نمي  توان براي ارزش ها و فرهنگ  هاي مختلف 

نوعي سلسه مراتب عيني قائل بود.
همه نيازها، اميال و ارزش ها جهان ش��مول نيستند، ولي 
بسياري از آنها دربين اكثر انس��ان  ها مشترك  اند، فارغ از 
زمان، مكان و جامعه  اي كه ب��دان تعلق دارند. اگر چنين 
نبود، ق��ادر نبوديم يكديگر را دريابيم، بس��نجيم و با هم 
ارتباط برقرار كنيم. يكي از اين نيازهاي مشترك ما تعلق به 
جمعي است كه با زبان و روش زندگي  اش به  سادگي ارتباط 
برقرار مي كنيم و رسوم آن را بخشي محوري از هويت خود 
مي دانيم. اين پايه و اساِس ناسيوناليسم فرهنگي، خويشاوند 
صلح  جوي ناسيوناليسم سياسي است. به  عقيده برلين نبايد 
ناسيوناليسم فرهنگي را به  نفع جهان  وطني كنار بگذاريم، 
چراكه چنين كاري مساوي با »حذف يكي از انساني  ترين 

وجوه ماست«.
علم به  تنهايي قادر به تفس��ير كامل رفتار بش��ر نيست، 
آنچ��ه بايد به علم مدد برس��اند توانايي همدلي با س��اير 
انسان  هاس��ت، حس��ي كه همه ما به  طور طبيعي از آن 
برخورداريم. همدلي، مبناي داوري شخصي و سياسي، 
يا به  قول برلين »حس واقعيت« ما از امور انس��اني است. 
بدون همدلي شناخت كامل بشر ميسر نيست، به  همين 
دليل، مديريت  گرايي بي  قيد و شرط نيز ابزاري غيرانساني 
است براي كنترل جامعه بش��ري. آزادي انتخاب از اركان 
طبيعت بشري است، و بدون آن جهاِن مفهومي ما درهم 
خواهد شكست. هركس بايد بتواند آزادانه، رها از دخالت 
و جهت  دهي ديگران، تصميم بگي��رد. درنهايت منبع و 
معيار اصلي اخالْق فرد اس��ت، نه جمع، و مسلمًا نه يك 
منبع ناشناخته الهي. مواردي كه ذكرشان رفت، ازجمله 
باورها و انديشه هاي اصلي يكي از برجسته  ترين متفكران 
قرن بيس��تم يعني آيزايا برلين )۹7-۱۹۰۹( است. او در 
شهر ريگا )پايتخت لتوني( در خانوده  اي يهودي متولد و 
در روسيه و انگليس بزرگ شد و زندگي حرفه  اي اش را به 
عنوان استاد دانشگاه در آكسفورد سپري كرد. برلين كه 
هم فيلسوف بود و هم مورخ انديشه ها، در عرصه عمومي 
نيز درمقام يك روش��نفكر اخالق  گرا حضور داش��ت. او 
همچنين شخصي قابل توجه و خردمند )گرچه نه بي  عيب 
و   نقص(، سخنوري جذاب، نويسنده  اي بسيار توانا و استادي 
بي بديل در جستارنويس��ي بود. اصلي  ترين ردپاي او در 
عرصه روشنفكري كنوني ما نتيجه تحقيقات و مطالعات 
اوست درباره آثار و انديشه هاي متفكران گذشته، كه آنها را 

به  شكلي شفاف  تر، دقيق  تر، عميق  تر و بهبوديافته، از نو به ما 
عرضه داشته  است. با رشد فزاينده جهاني  شدن و مهاجرت 
در دنياي امروز، آراي برلين اهميت و فوريت روزافزوني براي 
ما يافته  اند. چنين پديده هايي، بيش  از آنكه به  مثابه نيروهايي 
همگن  س��از مايه نگراني باش��ند، درواقع آشكاركننده و 
تشديدكننده تفاوت  هاي اخالقي اي هستند كه به افتراق 
و انشقاق جامعه بشري دامن زده است. اين افتراق ها همه 
مش��كالت و مس��ائل مرتبط با چندفرهنگ  گرايي و )نا( 
رواداري متقابل فرهنگي را به مركز توجه آورده   و برلين نيز 

همين موضوعات را تحليل كرده است.  
مبنا و انگيزه مش��ترك ديدگاه هايي كه برلين ارايه كرده 
است، همانا خصومت اوست نسبت  به افراط در ساده  سازي 
و علم  گرايي در حوزه مسائل انساني. اين خصومت از همان 
نخستين كارهاي او در فلسفه تحليلي نيز آشكار بود، چنانكه 
به مخالفت با پوزيويست  هاي منطقي پرداخت كه سعي 
داشتند چارچوب  هاي محدودساز و نامتناسب خود را به  زور 
بر پديده هاي زباني تحميل كنند؛ پديدهايي كه به  نظر برلين 
از پيچيدگي و تنوعي بسيارغني   برخوردارند و به  همان اندازه 

هم پاسخ هاي نظري درخوري مي  طلبند.
توجه برلين به تاريخ انديشه ها به اوايل فعاليت آكادميك 
او بازمي گردد. در ۱۹۳۳ او عهده  دار نوشتن كتابي درباره 
كارل ماركس شد، كتابي كه در ۱۹۳۹ انتشار يافت و تاكنون 
نيز درحال چاپ است. خوانش او از ماركس و پيشينيان 
ماركس به  ويژه از فالسفه روشنگري، و جه  بسا بيش  از آنها 
از فالسفه، به  قول خودش، »ضدروشنگري«، سرچشمه 
نظري او در ادامه زندگي  اش ش��د.  برلين بارزترين نمود 
يك رويكرد فلس��في را كه الاقل از زمان افالطون مطرح 
بوده در انديشه روشنگري يافت: اينكه، زندگي انساني و 
جامعه بشري، چنانچه به  درستي درك و مديريت شود، 
كاماًل هماهنگ و منسجم پيش خواهد رفت، و تمام مسائل 
سياسي و اخالقي نهايتًا حل وفصل   خواهد شد، و ارزش ها 
تضادي با هم ندارند و همه آنها را مي شود با هم تطبيق داد، 
و اگر چنين ش��ود، نزاع و بدبختي از جهان رخت خواهد 
بس��ت. )اينكه چنين آرايي اكنون تااي��ن حد باورناپذير 
مي  نمايند حاصل تالش فالسفه  اي است كه باعث شدند 
امروزه هركس حتي با اندك بهره  اي از عقل سليم هم آنها را 
نادرست بيابد.( در قرن هجدهم، درپي توفق انقالب علمي 
اين رويكرد نيز دوباره قوت گرفت. علم  گرايي در آن دوره اين 
تصور را ايجاد كرد كه امور انساني نيز همانند مسائل جهان 
طبيعي با زبان علم و درقالب علمي قابل تبيين و توضيح  اند. 
علم  گرايان براين باورند كه علم قادراست به همه سوال  ها 
پاس��خ   دهد، و برلين با اين عقيده مخالف است؛ گرچه او 
علم  ستيز نيست، ولي معتقداست علم قادراست مسائل 
متناسب با حوزه خود را پاسخ دهد؛ حوزه  اي كه يقينًا فهم 

كامل بشر را دربر نمي گيرد.
ش��اخص  ترين ايده برلين همان چيزي است كه خودش 
پلوراليس��م )كثرت  گرايي( ناميده؛ هرچند بس��ياري از 
متفكران تعبير كثرت  گرايي ارزشي را ترجيح مي دهند. 

اي��ده كثرت  گرايي مي  گوي��د خوبي  هايي كه اف��راد ارج 
مي  نهند، اهدافي ك��ه دنبال مي كنند، و ارزش هايي را كه 
پاس مي  دارند، متكثرند -پرشمار و گوناگونند- و نمي  توان 
آنها را درقالب تجليات متفاوت يك هدف واحِد بزرگ مثل 
منفعت يا سعادت تفسير كرد. خوبي  هاي متفاوت گاه با 
هم در نزاعند: آنها ممكن است در نسبت   با  هم ناسازگار، 
تطابق  ناپذير و يا قياس ناپذير باشند؛ يعني نمي  شود آنها را 
برمبناي معياري مشترك درقياس با هم سنجيد و به  لحاظ 
منطقي براي هر يك جايگاه ثابتي در برابر بقيه قائل شد. 
وقتي چيزهايي خوب دربرابر يكديگر قرار گرفته باشند، 
چگونه بايد دس��ت به انتخاب بزني��م؟ آزادي يا برابري؟ 
سعادت يا دانش؟ خودانگيختگي يا سازمان  مندي؟ عدالت 
يا ش��فقت؟ وجود تعارض حت��ي در درون يك ارزش   نيز 
امكان  پذير است، به عنوان مثال، مابين آزادي بيان و آزادي 
از ناسزا. همين ايده عليه جمع  بندي كلي ارزش هايي كه 
فرهنگ  ها را مي  سازند نيز وجود دارد كه در اين مورد آن 
را كثرت  گرايي فرهنگي مي  نامند. نمي  توان گفت تعلق به 
فرهنگ دانماركي بهتر است يا به فرهنگ پرتغالي. اين به 
معناي آن نيست كه، همچون نسبي  گرايي، هرچيزي را 
بتوان قابل  قبول دانست، بلكه به   اين معناست كه بيش   از يك 
چيز را مي  توان پذيرفتني دانست، و ضمناً هيچگاه نمي  توان 
يك چيز را به  طور سيستماتيك بر بقيه ارجح دانست. اين 
ديدگاه بينشي پيچيده است كه با مذاق نظريه  پردازاني كه 
برلين »ساده  س��ازان ُعظمي« مي  ناميد سازگار نمي  آيد، 
بينشي كه به يگانه  انگاري يكپارچه مي  تازد   و در مقايسه 
با آن رويكرد درست  تري در قباِل زندگي است. در تبيين 
اين ايده، برلين از بخش��ي از نمايش��نامه آرخيلوخوس، 
درباره تمايز بين خارپش��ت يگانه  گرا )ذهنيت متعصب 
و تك  مس��اله اي( و روباه تكثرگرا )كه به تنوع و بي  نظمي 
ميدان مي دهد( الهام گرفته؛ همچنين با ارجاع به كانت و 
آنچه او »شاخه خميده بشريت« ناميده بود، همان چيزي 
را ارزشمند مي  شمارد كه »هرگز از آن محصولي سرراست 
و درست توليد نخواهد شد«. او اينگونه دو تمثيل مذكور را 
نيز از نو در ادبيات معاصر مطرح كرده   است. برلين نخستين 
نشانه هاي بروز كثرت  گرايي را در قرن شانزدهم و در دفاع 
ماكياولي از محسنات »جمهوريت  خواهي« در برابر فضايل 
مسيحيت مي  يابد. به  گمان ماكياولي، جويندگان قدرت 
سياسي )مش��خصًا چزاره بورجيا، كه در آن زمان مدنظر 
او بود(، با پايبندي به ارزش هاي مذهبي چون »فروتني، 
پذيرش رنج، دنياگريزي، و اميد به رس��تگاري در جهان 
ديگر« توفيقي نخواهند جست. درعوض آنها بايد بي  رحم، 
بي  باك، جسور و متنفذ باشند. ماكياولي درستي فضايل 
كليسا را انكار نمي كرد؛ بلكه معتقد بود آنها با خصوصياتي 
كه الزمه برتري در دنياي سياس��ت اس��ت ناسازگارند. 
برلين اين را آغاز دوگانه  انگاري اخالقي اي مي  شمارد كه تا 

كثرت  گرايي اخالقي تنها يك قدم فاصله دارد.
در قرن هجدهم، اشكال مترقي  تري از كثرت  گرايي فرهنگي 
مطرح شدند، به  ويژه ازسوي جامباتيستا ويكوي ايتاليايي 

)كه درواقع مبدع مفهوم نوين واژه فرهنگ اس��ت(، و نيز 
فيلس��وف آلماني يوهان گوتفريد فون هردر كه هردو در 
زمره محبوب  ترين متفكران آيزايا برلين ق��رار دارند. در 
جنبش رومانتيسم كه پس   از آن سر برآورد، كثرت  گرايي 
به اوج تعالي خود رسيد؛ درواقع به  نظر برلين حتي فراتر 
از آنچه بايد رفت. ن��زد رومانتيك  ها، همه ارزش ها و همه 
فرهنگ  ها آزاد بوده و صرفاً اختراعات دلبخواهانه روح بشر 
تلقي مي  شوند. بر اين سياق، آنها منكر وجود طبيعت واحد 
و مشترك بشري  اند كه مانع از تكثر بي  حد و مرز ارزش ها 
و فرهنگ  ها، و مهاركننده پتانسيل مخرب ايدئولوژي  هاي 
غيرانساني است. بااين همه، آموزه هاي رومانتيسم، با كمي 
تعديل و تنظيم به بخشي الينفك از هرگونه درك پخته از 

زندگي و جوامع انساني تبديل شده  اند.
نكته اصلي در رسيدن به چنين دركي از زندگي و جوامع 
بشري، رد هرگونه بينشي است كه ادعا كند يك بار و براي 
هميشه سواالت اساس��ي زندگي بشر را پاسخ داده     است: 
اينكه چه كنيم، چه باشيم، و چگونه زندگي كنيم؟ هيچ 
راه حل قطعي و نهايي  اي وجود ندارد كه در پي كش��فش 
برآييم نمي  تواند هم وجود داشته باشد. آنچه وجود دارد 
نيازي است دايم به برقراري تعادل ميان ادعاهاي متضاد، 
به دادوستد محتاطانه ارزش هاي متغاير، تحمل تفاوت  ها، 
و درنظرداشتن همه عوامل موثر در زمان انتخاب و تصميم؛ 
به  جاي اتكا به طرح و برنامه  اي انتزاعي كه مدعي ا  ست در 
هر زمان و مكان، و در م��ورد همه مردم قابل به  كارگيري 
اس��ت. برلين قويًا مخالف چنين نسخه هاي جادويي اي 
است: »به  س��ختي بتوان چيزي بدتر و مضرتر از اين باور 
يافت كه حقيقت در انحصار فرد، گروه، قبيله، دولت، ملت، 
يا كليساي خاصي قرار دارد«. بشر به  طور طبيعي تمايل 
دارد در جس��ت وجوي چنين پاسخ  هاي جهان شمولي، 
چه مذهبي و چه سياسي برآيد؛ و نبرد با آنها كه الزمه  اش 

توجيهي عقالني است هرگز پايان نخواهديافت.
در جهاني كه دگم  انديشان، به ارعاب جوامع آزاد پرداخته، 
و حكام مس��تبد مردم خود را به پيروي از ايدئولوژي  هاي 
سركوبگرانه مجبور مي كنند، آراي برلين را ديگر نبايد صرفًا 
تأمالتي انتزاعي دانست. او كه در كودكي انقالب روسيه را از 
نزديك تجربه كرده بود، از خشونت سياسي وحشتي خاص 
داشت؛ از تمامي آنچه مردم واقعي امروز بايد به پاي دولت 
سعادتمند خيالي فردا فدا كنند. به  نظر برلين، مقدم شمردن 
آينده  اي ناشناخته بر حاِل شناخته  شده خطايي دهشتناك 
بود. او به نقل از يكي ديگر از قهرمانانش، متفكر راديكال 
قرن نوزدهمي روسيه، الكساندر هرتسن، مي  گويد: »هدف 
نهايي زندگي، خود زندگي است«. ديدگاه كثرت  گرا نيز 
در خدمت ارج نهادن به زندگي است، چرا كه اين قابليت را 
دارد تا تروريست  ها را به ديپلمات، و ديكتاتورها را به افرادي 

دموكرات تبديل كند.
يكي ديگ��ر از آراي مهم ويكو كه برلي��ن از آِن خود كرده 
بود، اين اس��ت كه ما در توضيح رفتار بشر به نوعي از قوه 
شناخت مجهزيم كه فراتر از ابزار شناختي علوم طبيعي 

عمل مي كند؛ در روش علمي، اجزاي سازنده تئوري  ها با 
جمع  آوري داده هاي تجربي به   دست مي  آيند. درحالي كه، 
ما در مورد اعمال انساني، درواقع به مزيت »ديدگاه دورني« 
دسترسي داريم: قابليت همدلي و درك بي  واسطه نيات و 
اهدافي كه منش��أ رفتار بشراند. اين چنين است كه درك 
و شناختي كه از انس��ان  هاي ديگر داريم بسيار عميق  تر 
اس��ت از دركمان نسبت به س��اير اجزاي طبيعت، مثل 
سنگ، رودخانه، گياهان و حتي حيوانات. نگاه ما به چنين 
اشيايي نگاهي بيروني است ولي در مورد ديگر انسان  ها، 
عالوه  بر نگاه بيروني، و چه  بس��ا مهم تر از آن، نگاه دروني 
نيز وجود دارد و به  همين سبب درمقايسه با شناخت عالم 
طبيعت، دسترسي عميق  تري به سرچشمه هاي رفتاري 

انسان داريم.
در ش��ناخت بش��ر، ما درپي آنچه يكتا، وي��ژه، فردي، و 
تكرارناپذير اس��ت مي  گرديم؛ حال   آنكه در علوم ديگر از 
ويژگي  هاي خاص صفات كلي را انتزاع مي كنيم. اين نكته 
مهمي در راستاي نفي علم  گرايي در علوم انساني به  حساب 
مي  آيد، از جمله در نظريه مديريت كه برلين نس��بت   به 
علم  گرايي بيش  ازحد آن هش��دار مي دهد. چه  بس��ا، او از 
»جدايي« بين علم و علوم انس��اني سخن مي  راند، همان 
چيزي   كه پيش   از او، ويكو مطرح كرده بود، آن هم به  رغم 
گرايشات نظري پرقدرتي كه نهايتاً به زايش روشنگري در 
آن دوره منجر شد. امروزه تمايزاتي كه به  واسطه اين جدايي 
برجسته مي شوند، به  ويژه ازسوي جامعه  شناساني كه متأثر 
از نظريه هاي رفتارگرايانه  اند، عموماً ناديده گرفته مي  شوند.

از ديگر آراي اصلي برلين كه در كنار ايده پلوراليسم باالترين 
جايگاه را براي او داراس��ت، ليبراليس��م اوست. گرايشي 
كه تا حدي از مطالعه آثار جرمي بنتام و جان اس��تورات 
برآمده اس��ت. رويكرد كثرت  گراي برلين غناي بيشتري 
به انديشه هاي اين دو متفكر بخشيد. براي برلين، اساس 
ديدگاه ليبرال دراين ريشه دارد كه مهم ترين مشخصه بشر 
نيروي اراده است، چيزي كه ما را قادر مي  سازد انتخاب كنيم 
و هويت منحصر  به  فرد خود را بسازيم. پس هر نظام عقيدتي 
يا سياسي كه براي انتخاب ما محدوديت يا ممنوعيت ايجاد 
كرده و در عوض خواهان اطاعت ما از احكامي مستبدانه 
باشد، جوهره انساني ما را انكار كرده و تنزل داده و بنابراين 
بايد با تمام توان در برابر آن ايستاد. اساسي  ترين اصل در 
ليبراليسِم برلين قانوني است كه از سوي جان استوارت ميل 
پيشنهاد شد:   اينكه هر فردي بايد رها از دخالت ديگران در 
امورش، آزادانه مسير خود را در زندگي برگزيند، و اعمال 
محدوديت   بر او تنها با هدف محافظت از همين حق براي 
ديگران مجاز است. اين همان اصلي است كه برلين آن را 
»آزادي منفي« مي  نامد، چراكه بر نفي منِع آزادي انسان  ها 
توسط يكديگر مبتني اس��ت. اصل آزادي منفي چيزي 
نيست كه هميشه در طول تاريخ پاس داشته شده باشد، 
و همواره از س��وي گرايش هاي مختلف تماميت  خواهانه 
مورد حمله بوده   است. برلين اولين ردپاي ظهور آن را در 
يونان باستان در قرن سوم قبل   از ميالد يافته و آن را در برابر 
روحيه سياسي جمع  گرايي كه پيش   از آن حاضر بود، قرار 
مي دهد. او در دوره مدرن نيز، به  ويژه در آثار بنژامن كنستان، 
اين مفهوم را در تقابل با مفهوم »آزادي مثبت« مي  بيند كه 
به  معناي آزادي عمل فرد در ش��كل  دهي فعاالنه زندگي 
و ش��خصيت اخالقي خود است. برلين در خطابه آغازين 
معروف خود در دانش��گاه با نام »دو مفهوم از آزادي« بيان 
مي كند كه در جهان امروز ما، نوعي دغل كاري نظري كه 
در جمع  گرايي رومانتيك  ها ريشه دارد، به درك نادرستي 
از آزادي مثبت منجر شده است. در چنين رويكردي، نوعي 
»خود واقعي« واالتر از خوِد روزمره مفروض گرفته شده و 
جايگزين آن مي شود، و سپس اين خود واقعي با مفهومي 
جمعي همچون دولت در مقام حامل و حافظ حقيقي آزادي 
سياسي يكي پنداشته مي  شود. بر اين سياق، احكام آزادي 
مثبت نه از جانب افراد، كه ازسوي متخصصان و مسووالني 
صادر مي  شوند كه مدعي  اند خواسته هاي »واقعي« ما را 
بهتر از خود ما مي  دانند. اينگونه است كه در چنگال استبداد 

مخوف فاشيسم، و بدتر از همه، كمونيسم، گرفتار شويم.
تمامي اين ايده ها درواقع راه هاي متفاوتي هس��تند براي 
مقاومت در برابر گرايش هميش��گي بشر به ساده  سازي، 
جامعيت بخشيدن، كليت دادن، و ادعاي قطعيت داشتن 
در جايي كه امكان قطعيت وجود ندارد. در قلمروي ايده هاي 
انس��ان  گرايانه، نبرد بي  پاياني درجريان اس��ت ميان اين 
گرايش و شخصيت روشنفكر واقع  گراتري كه در برابر آن 
مي  ايستد، شخصيتي كه برلين نمونه بي  همتاي آن است.
منبع: ترجمان

اقتدار واژه اي است كه در سخنراني، گفت وگو و نوشته هاي 
حوزه سياست و مسائل بين الملل بسيار تكرار مي شود. اما 

اقتدار به چه معناست و چه كاربري دارد؟ 
»ايران كش��وري مقتدر در عرصه منطقه«، »اقتدار ملي«، 
»سياس��تمدار مقت��در«، »اقتدارگراي��ي« و ... جمالت، 
اصطالحات و كلماتي است كه حول مفهوم »اقتدار« شكل 
گرفته و پرتكرار به چش��م و گوش مي رسد. براي بسياري 
مفهوم اقتدار يا همان »اتوريته« )Authority( با بسياري 
از مترادف ها چون قدرت، س��لطه، نفوذ، حكمفرمايي مرز 
مشخصي ندارد و مي توان اين واژگان را در جايگاه هم به كار 
گرفت. اين در حالي است كه در ادبيات علوم سياسي و روابط 
بين الملل تفاوت هاي معناداري ميان اقتدار و مفهومي چون 

قدرت يا زور و اجبار وجود دارد

اقتدارچيست؟
اقت��دار به طور كلي ناظر بر وضعيت ق��درت و توانمندي و 
شكلي از رابطه فرادستي و فرودس��تي است با اين تفاوت 
كه با مفهوم ديگر يعني »مشروعيت« گره مي خورد؛ يعني 
كس��اني كه تحت حيطه اقتدار قرار دارند، آن را پذيرفته و 
خود را مكلف به اطاعت و تبعيت از دارنده اقتدار مي دانند. در 
اينجا مفهوم ديگري با اقتدار درمي آميزد كه »مسووليت« 
است؛ مسووليتي غالبا متقابل كه امكان دارد مبناي آن قانون 

باشد. ممكن است اين مسووليت آنچنان كه انديشمندان 
كالسيك علوم سياسي نظير »توماس هابز«، »جان الك« 
و »ژان ژاك روس��و« مي گويند بر اس��اس نوعي »قرارداد 
اجتماعي« شكل گرفته باش��د. گاه رابطه قلبي با رهبران 
كاريزماتيك )فرهمند( مسووليتي را براي پذيرش اقتدار 
ايجاد مي كند و همچنين در مواقعي كه منبع اقتدار ماهيت 
يا شكلي مذهبي و ديني مي يابد، مسووليت به شكلي متقابل 
يا تك سويه شكل مي گيرد و جنس اقتدار ديني و آسماني 
مي ش��ود. آنچنان كه گفته ش��د، اقتدار در بسياري موارد 
گوياي يك وضعيت قانوني است يعني فرمان راندِن منبع يا 
دارنده اقتدار بر مبناي اسلوب هاي قانوني صورت مي گيرد. 
بسياري قوانين اساسي كشورها را اصلي ترين منبع و ضمانت 
حقوقي اقتدار قلمداد مي كنند. اقتدار ويژگي ماهوي دارد 
يعني رابطه فرادست و فرودست صوري نيست و مناسبات 
قدرت به معناي واقعي آن برقرار اس��ت. ويژگي ديگري كه 
براي اقتدار برمي شمرند، عقاليي بودن است يعني فرودست 
بر اس��اس نوعي منطق و محاس��باتي عقالني از فرادست 

اطاعت پذيري دارد.

تمثيليازرضايتمنديفرودستانه
ومحدوديتفرادستانهدررابطهاقتدار

گفته شد كه اقتدار به معني قدرت مشروع است، همچنين 

اقتدار يكي از اشكال بسيار كارآمد نفوذ است. كارآمدي ممكن 
است از اين منظر تفسير شود كه اقتدار بسيار به صرفه تر از 
اعمال قدرت و زوِر صرف اس��ت زير فرودستان نه بر اساس 
ترس كه از س��ِر پذيرش با اعمال اقتدار همراه مي شوند. در 
اينجا بايد به خصيصه ديگر اقتدار اشاره كرد كه »رضايت« 
است. برخي از صاحبنظران علم سياست همچون »چارلز 
مريام« مدرس سياسي دانشگاه شيكاگو )۱۸7۴-۱۹۵۳(، 
صاحب اقتدار را به سكاندار كشتي يا راهبر قطاري تشبيه 
مي كنند كه بايد بر جاده مورد توافق، متعارف يا قانوني پيش 
رود. در غير اين صورت در اولين بندرگاه يا ايستگاه ِ ممكن، 
مس��افران حق دارند يا حِق خود مي بينند كه از كشتي يا 
قطار پياده شوند. سويه ديگر اين تشبيه بيان كننده ويژگي 
»محدوديت« در روابط مبتني بر اقتدار است به اين معنا كه 
فرادست براي حكمراني با اقتضائاتي از سوي جامعه يا آحاد 
فرودستان مواجه است و نمي تواند به شكلي افسارگسيخته 
اعمال قدرت كند. اين ويژگي در جوامع مردم ساالر نمود و 

بروزي آشكار دارد و نهادينه شده است.

اقتدارازكجاميآيد؟
براي تشريح مفهوم اقتدار برش��مردن منابع آن اهميت 
مي يابد. »ماكس وبر« جامعه ش��ناس سرشناس آلماني 
)۱۹۲۰-۱۸۶۴( سه منبع را براي اقتدار معرفي مي كند كه 

به دليل هم پيوندي مفاهيم اقتدار و مشروعيت اين منابع 
همساني مي يابد. منبِع سنت هاي موجود در يك جامعه 
يا مجموعه عرف و هنجارهايي كه باعث مي ش��ود روابط 
حكمراني و اطاعت پذيري ب��دون مقاوت يا هزينه ِ زيادي 
شكل بگيرد. گاه سلسله مراتب يا ساختارهاي موجود در 
جامعه اعم از س��اخت هاي خانداني، طبقاني، تشكيالت 
مذهبي و... منبع توليد يا بس��تر انتقال اقتدار مي ش��ود. 
منبع ديگر اقتدار، منبع قانوني- عقاليي است يعني قواعد 
تاسيس��ي يا قوانين جامعه به اقتدار شكل مي دهند و آن 
را تثبيت مي كنند. سومين منبع هم منبع كاريزماتيك 
است به اين معنا كه برخي رهبران با صفات و ويژگي هاي 
منحصر به فرد بر قلب و ذه��ن پيروان خود فرمان رانده و 
آنان را به اطاعت پذيري برمي انگيزند. اقتدار در درون خود 
ضمانت هايي براي اجرا نيز مي يابد. شكل گرفتن مناسبات 
اقتدار در يك جامعه باعث مي شود نوعي ضمانت نانوشته 
مدني شكل بگيرد به اين معنا كه فرد يا افراد ناقِض اقتدار 
با نوعي طرد يا رد در جامعه مواجه ش��وند. پذيرش اقتدار 
همچنين امنيت و منافع اقتصادي را در خود دارد و همين 
باعث مي شود تا افراد يك جامعه براي حفاظ منافع خود، 
خواستار پابرجايي منبع اقتدار باشند. در برخي جوامع وجود 
يك هدف مشترك از جنس قومي، ملي، مذهبي يا اهدافي از 
جنس نيازهاي مدني چون مبارزه با فقر، فساد، بي عدالتي و 

... زمينه شكل گيري منبع اقتدار  سپس ضمانت تداوم آن را 
ايجاد مي كند. عالوه بر آنچه گفته شد، حكمراني فرادستانه 
بر فكر و ذهن فرودستان از جمله ضمانت هاي تداوم مناسبات 

اقتدار عنوان مي شود.
در مرزبندي بين اقتدار با مفاهيمي نظير آن، بس��ياري از 
صاحبنظران علم سياست اقتدار را مفهومي دموكراتيك 
مي دانند و بر اين باورند در جوامع مردم س��االر زماني كه 
از اعمال قدرت س��خن مي گوييم در واقع به اقتدار اشاره 
مي كنيم.  در سطح فراملي نيز مولفه ها و مفاهيمي وجود 
دارد كه اقتدار را از قدرت متمايز مي كند. در رقابت ميان 
بازيگ��ران ملي برخي از قدرت نظامي، ت��وان اقتصادي و 
ساير مولفه هاي س��خت افزاري و نرم افزاري قدرت براي 
توس��عه نفوذ خود بهره مي جويند. اين در حالي است كه 
مفه��وم اقتدار گوياي وضعيتي اس��ت كه در يك منطقه 
جغرافيايي يا سطح بين المللي برخي ويژگي هاي حكمراني 
و سياس��ت ورزي س��بب الگووارگي يا ج��ذب دولت ها و 
ملت ها به سوي يك منبع يا بازيگر منحصربه فرد مي شود. 
در مجموع آنچه از مفهوم اقتدار در شرايط كنوني بيشتر به 
چش��م مي آيد اينكه اقتدار را مي توان با تمام ويژگي، آثار و 
كاركردهايش به عنوان مشي و اسلوب كم هزينه و كارآمد 

حكمراني بازتوليد كرد و از آن بهره گرفت.
منبع:  ايرنا

 Mon. Dec30. 2019  دوشنبه 9  دي 1398   3  جمادي االول 1441  سال ششم    شماره   1561 

شبحعدالتخواهي
عدالتخواهيراستيني

وجودندارد
داوود طالقاني| باشگاه انديشه| 

عدالت خواهي مانند كمونيسم شبح است و شبح 
را نمي توان كشت. شبح را نمي توان به طور دقيق 
تشخيص داد و به چنگ آورد. عدالت خواهي، نامي 
اس��ت كه در روزهاي گذشته بسيار مي شنويم. 
مدافع��ان و مخالف��ان عدالت خواهي و دوقطب 
عدالت، تعريف دقيق و روشني از عدالت و جريان 
حاضر ندارن��د. به نظر مي رس��د عدالت خواهي 
چن��دان به چن��گ نمي آيد ت��ا عدالت خواهان 
و ناقدان��ش تعريفي ب��راي آن برگزيند. ش��بح 
عدالت خواه��ي از قيدهاي تعري��ف مي گريزد و 
فقط براي شناخت آن مي توان به ردپاها و اثراتش 
رجوع كرد. »ش��بحي در حال پرسه زدن است: 
شبح عدالت خواهي«. ش��ايد اگر شبح ماركس 
ميان ما حاضر مي شد و مي خواست مانيفستي 
ديگر بنويسد، مطلع متن او اين چنين آغاز مي شد. 
اين مانيفس��ت خيالي ب��راي عدالت خواهي به 
احتمال زياد در پاسخ به عدالت خواهان و منتقدان 
عدالت خواهي فهميده مي شد )دقيقا با احتساب 
زمان آينده در گذش��ته( ك��ه از عدالت خواهي 
راستين و ش��كل اصولي آن مي پرسيدند. براي 
پاس��خ به اين سوال، »ش��بح« را نبايد از ياد برد. 
اشباح ش��كل يكس��اني ندارند و در هر دقيقه و 
مكاني به ش��كلي در مي آيند. عدالت خواهي در 
زمانه ما، متافيزيكي از آن خود را مي طلبد اما به 
نظر مي رسد كه قريب ترين فلسفه به آن، واسازي 
)شالوده شكني( باشد. دريدا در متافيزيك حضور 
به سراغ هونتولوژي رفت كه تلفظ بسيار نزديكي 
با اونتولوژي )وجودشناسي( دارد. دريدا هنگامي 
سراغ اين واژه رفت كه در جهان، مرگ كمونيسم 
اعالم شده و بلوك شرق از هم پاشيده بود و همه 
مي گفتند كه كمونيسم مرده اس��ت، اما دريدا 
زيرآب مرگ كمونيس��م را زد و از اساس ارتباط 
آن با ماركس را منكر ش��د. ارجاع دريدا به مطلع 
مانيفست حزب كمونيس��ت بود كه ماركس و 
انگلس براي انترناس��يونال آينده نوشته بودند: 
»شبحي كل اروپا را تس��خير مي كند« مدعاي 
مارك��س و انگلس اي��ن بود كه تم��ام نيروهاي 
ارتجاعي و مترقي، دش��من خود را كمونيس��م 
معرفي مي كنند اما كمونيس��م هيچ جا حضور 
ندارد. كمونيسم ش��بح است و شبح را نمي توان 
كشت. شبح را نمي توان به طور دقيق تشخيص 
داد و به چنگ آورد. به گفته دريدا، شبح هم مرئي 
است، هم نامرئي، هم پايداري است، هم ناپايداري. 
ش��بح را فقط از روي اثري كه بر جاي مي گذارد، 
مي توان شناخت. به تعبير دريدا، منطق شبح ها 
همان منطق واسازي است.  متافيزيك حضور به 
روايت دريدا تمهيد ديگري براي اين مس��اله در 
نظر مي گيرد. شبح شناس��ي راه حل گريزناپذير 
فلسفه سياسي عدالت خواهي است. هونتولوژي 
يا شبح شناس��ي، تاريخ جداگانه اي دارد. دريدا 
بزرگ ترين منتقد متافيزيك حضور ش��ناخته 
مي شود و متافيزيك حضور يعني تمام گفتارهاي 
فلسفي و الهياتي كه وجود و حضور را به هم پيوند 
مي زنند. به گفته دريدا شكل دقيق تر و كامل تري 
از وجود داش��تن داريم كه وجوِد مكمل هاست. 
وجودي كه خود را ضميمه آن چه حاضر است، 
مي كند. دريدا مي گفت كه هر آنچه حضور يا وجود 
دارد، داراي ضميمه و مكملي است كه مثل شبح 
آن وجود را از جا به در مي كند. با اين تعبير، شبح 
عدالت خواه��ي از جا در رفتگي هاي��ي دارد و در 

همان دقايق مي توان شبح را شناخت.
اين ش��بح به س��راغ عدالت  آموزش��ي مي رود و 
يقه كس��اني را مي گيرد كه مدرسه غيرانتفاعي 
س��اخته اند. ش��بح عدالت خواه��ي در توييتر، 
اينس��تاگرام، تلگرام، روزنامه ها، تلويزيون و… 
پرس��ه مي زند تا به دنبال مكمل و ضميمه خود 
بگردد. شبح شناسي ش��بح عدالت خواهي يا به 
تعبير پرسش كنندگان چيستي عدالت شناسي 
راس��تين در وجود مكمل ها نهفته است، همان 
ضمايمي كه عدالت خواهي به سراغ آن مي رود: 
ساده زيس��تي، اش��رافيت، آموزش، جنسيت، 

استاديوم و… .
با استعانت از بحث دريدا مي توان مدعي شد كه 
عدالت خواهي راس��تيني وجود ندارد. اين شبح 
پرس��ه مي زند و در دقايقي به شكلي در مي آيد و 
بعد از آن دوباره محو مي شود. با فرض متافيزيك 
حضور دريدا، بس��يار منطقي است كه اين شبح 
تسليم مراعات هاي سياسي نشود. اگر دلواپساني 
براي اين ش��بح دغدغه اخ��الق را مطرح كنند، 
سخت بر خطا هستند زيرا بر شبح حرجي نيست. 
اين ش��بح به كالبد هر كسي مي تواند وارد شود. 
شايد همانند كمونيسم روسي، به صورت ظاهري 
عدالت خواهي ايراني هم دچار افول شود و بعضي 
از افراد مدعي ش��وند كه عدالت خواهي هم تمام 
ش��ده اس��ت، اما همانطور كه كمونيسم رفت و 
كساني ماندند كه شرح هاي ديگري از ماركس و 
فرضيه كمونيسم را ارايه كنند، شارحان و فعاالن 
عدالت خواهي هم به امكانات و لوازم ديگر شبح 
عدالت خواهي متوس��ل مي ش��وند. اشكال كار 
شبح شناس��ي عدالت خواهي در ايران اين است 
كه گمان مي ش��ود با پديده اي مواجه هس��تيم 
كه نهايتا ۱۰ سال عمر دارد. لحظه اي كه ادعاي 
شناخت شبح عدالت خواهي مطرح شود، همان 
لحظه شبح شكل جديدي به خود مي گيرد تا اسير 
موافقان و مخالفان نش��ود. شبح عدالت خواهي 
همانند شبح كمونيسم توانايي آن را دارد كه به 
وقتش از گفتار دريدايي نيز خارج شده و به تصوير 
ديگري بدل شود. شبح عدالت خواهي مانند هر 
شبح ديگري، بي هدفي است كه براي خود پرسه 
مي زند. در جهان مدرن كه از جا كندگي زمان رخ 
داده، نبايد با معيارهاي سنتي و پيشين به دنبال 

شناخت و قضاوت عدالت خواهي بود.



اخبار 9 پرونده

واكنش ديوان محاسبات به اليحه بودجه ۹۹

دولت كسري بودجه را با ماليات جبران كند
گروه اقتصاد كالن|

عادل آذر رييس ديوان محاسبات كل كشور، 
اخيرا ط�ي گفت وگوي�ي در رابطه ب�ا اصالح 
س�اختار بودجه گفته اس�ت دول�ت در بحث 
برنامه اصالح ساختار بودجه يك برنامه و افق 
بلندمدت و تئوريك تعريف كرده است، بودجه 
يك برش ساالنه اس�ت و اين اقدامات بايد در 

برنامه هاي توسعه گنجانده شود.
 او همچنين ب�ا بيان اينكه اليح�ه بودجه 99 
كس�ري بودجه دارد اين را ه�م گفت كه عدد 
كس�ري بودجه آنقدرها هم كه گفته مي شود 
باال نيست و در حدود ۵۵ هزار ميليارد تومان 

تخمين زده مي شود.

به گزارش »تعادل«، از زماني كه دولت اليحه بودجه 
۹۹ را منتشر كرد، بسياري از كارشناسان اقتصادي 
با بررسي اعداد و ارقام مربوط به بودجه كشور اعالم 
كردند كه اين اليحه حاوي كس��ري بودجه پنهان 

است و بايد اصالح شود.
مركز پژوهش ه��اي مجلس در گزارش��ي احتمال 
كس��ري بودجه ۹۹ را تا بيش از ۱۳۷ هزار ميليارد 

تومان برآورد كرده است.
در همي��ن زمينه اخي��را ع��ادل آذر، رييس ديوان 

محاسبات هم اظهارنظر كرده است.
 او ضمن رد اعداد درس��تي كه محافل كارشناس��ي 
درباره بودج��ه ۹۹ اعالم مي كنند در رابطه با ميزان 
كس��ري بودجه در س��ال آينده گف��ت: حرف هاي 
عجي��ب و غريبي درباره كس��ري اليحه بودجه ۹۹ 

مطرح مي شود.
 بعضا كس��ري بودجه تا ۲۲۸ ه��زار ميليارد تومان 
برآورد مي ش��ود كه درس��ت نيس��ت. اگر ما بخش 
اعتبارات هزين��ه اي را همان ۱۵ درصدي كه دولت 
حساب كرده در اليحه بودجه آورده و مابقي را هم بر 
عملكرد سال ۹۸ مبنا بگذاريم باورمان اين است كه 
كسري بودجه واقعي سال ۹۹ چيزي حدود ۵۵ هزار 
ميليارد تومان خواهد بود. رييس ديوان محاسبات 

كل كش��ور در رابطه با منابع بودج��ه ۹۹ مي گويد 
اقالم اساس��ي درآمدي دولت يكي ماليات است كه 
دولت تا حدودي واقع بينانه ديده است و ۹۵ درصد 
آن حاصل مي شود منتهي دولت نبايد سراغ خوش 
حساب ها برود بلكه بايد به دنبال موديان جديد رفته 
و از فرار مالياتي جلوگيري كند و ما براي جلوگيري 
از فرارهاي مالياتي، فس��اد در واگذاريها و ممانعت 
از بازگشت به كار بازنشس��ته ها به احكام مشخص 

نياز داريم.
به گفته عادل آذر در حال حاضر برخي شركت هاي 
دولتي و ش��ركت هاي تابعه بانك ها به حياط خلوت 
برخي بازنشس��ته ها كه قرار بود ب��ه كار بازنگردند، 

تبديل شده است.
ريي��س دي��وان محاس��بات كل كش��ور ب��ه زيان 
ش��ركت هاي دولتي اش��اره كرده و گفته در س��ال 
۹6 پيش بين��ي ش��ده ب��ود ش��ركت هاي دولت��ي 
4۵00ميليارد تومان زيان بدهند اما ما عمال شاهد 
۵0 هزار ميليارد تومان شاهد زيان آنها بوديم، ضمن 
اينكه قرار بود در همان سال ۱0 شركت فقط زيانده 

باشند، اما ۹6 شركت زيان دادند.
وي با بي��ان اينكه طبق برآورده��اي صورت گرفته 
در سال ۹۹ بايد ۱06 ش��ركت بايد زيان ده باشند، 
گفته پيش بيني ديوان محاس��بات زي��ان بيش از 
۲00 ش��ركت دولتي اس��ت كه براي ۳۸۱ شركت 

تاسف آور است.
عادل آذر در اين باره گفته كه معموال ۹۳ درصد زيان 
شركت هاي دولتي از فروش دارايي هاي جاري تامين 
مي كنند كه هم فروش ام��الك، زمين، امكانات و... 
براي تامين حقوق كارمندان خود استفاده مي كنند 
و ب��ه ندرت هم به س��راغ س��رمايه گذاري مي روند. 
ناكارآم��دي نظ��ام مديريتي و اداره ش��ركت هاي 
دولتي بر اس��اس تحقيقاتي كه مركز پژوهش هاي 
مجلس داشته است، دليل اصلي زيان شركت هاي 
دولتي اس��ت كه حدود 4۸ درصد اين سهم متعلق 

به آنهاست.
عادل آذر مي گوي��د از دولت خواس��ته ايم با ايجاد 

رديفي خ��اص مابه التف��اوت قيمت تكليف��ي را                                                                         به 
شركت هاي دولتي بدهد. به شرطي كه شركت هاي 
دولتي خود را                                                                         س��ودده كنند. اين در حالي است كه 
اگر شركت هاي دولتي سودده شوند، دولت مي تواند 
از آنها ماليات بگي��رد و ديگر آنها نمي توانند خود را                                                                         

پشت قيمت تكليفي پنهان كنند.
رييس ديوان محاسبات درباره فروش اوراق مشاركت 
و خزانه نيز گفته اس��ت كه فروش اوراق قلم درشت 

ديگري از درآمد هاي دولت است، اما چيزي كه پيش 
بيني شده قابل مالحظه است و آن ۸0 هزار ميليارد 
تومان است، اما قانون برنامه ششم توسعه ۵0 هزار 
ميليارد گفته اس��ت؛ حرف ما اين اس��ت دارايي كه 
فروخته مي شود بايد تبديل به احسن شود نه اينكه 

خرج شود.
وي با اش��اره ب��ه اينك��ه، مولد س��ازي دارايي هاي 
دولتي يك ضرورت اس��ت، گفته است كه بانك ها و 

شركت هاي دولتي به لحاظ دارايي بسيار ثروتمند 
هستند اما براي وارد كردن اين دارايي به چرخه هاي 

اقتصادي تالشي نمي كنند.
ع��ادل آذر در پايان نيز به بخش درامدهاي نفتي در 
بودجه اشاره كرده و مي گويد نكته مهم در حوزه نفت 
برداشت از صندوق اس��ت كه دولت بخشي را )۱6 
درصد( تحت عنوان فريز آورده و آن را درآمد تلقي 

كرده كه بايد اصالح شود و بازگردد.

نتايج يك پژوهش نشان مي دهد

هرچه ميزان توسعه مالي و نرخ با سوادي باالتر، فرار مالياتي كمتر
نتايج يك پژوهش نش��ان مي دهد با افزايش ميزان 
توس��عه مالي و نرخ باس��وادي ميزان فرار مالياتي 

كاهش مي يابد.
به گزارش ايسنا، دولت ها براي انجام وظايف عمومي 
خود نياز به منبع مال��ي باثبات و مطمئن دارند و از 
ديرباز مالي��ات، يكي از مهم ترين منابع تامين مالي 
دولت ها براي انجام وظايفشان بوده است. عالوه بر 
اين، ماليات يكي از ابزارهاي دولت در راستاي نيل به 
اهداف سه گانه توزيع درآمد، تخصيص منابع و ثبات 

اقتصادي محسوب مي شود.
در پژوهش��ي كه توس��ط طيبه چمن، دانش��جوي 
كارشناس��ي ارش��د علوم اقتصادي دانشگاه عالمه 
طباطبايي، پريسا مهاجري و علي عرب مازار يزدي، 
استادياران دانش��گاه عالمه طباطبايي انجام شده 
اس��ت، پس از بيان پيامدهاي منفي ف��رار مالياتي 
آمده اس��ت: »عدم تحقق عدالت مالياتي و كاهش 
درآمدهاي دولت از مهم ترين پيامدهاي فرار مالياتي 
اس��ت كه مي تواند ضمن افزاي��ش نارضايتي هاي 
اجتماعي، دولت را با كمبود منابع مواجه كرده و در 

نهايت به كاهش رفاه عمومي منجر  شود.«
نويس��ندگان اين مقاله معتقدند توج��ه به عوامل 
فرار مالياتي در ايران از اهميت بيش��تري برخوردار 
اس��ت، زيرا به دليل وابستگي بودجه دولت به نفت، 

همواره يكي از تاكيدات كارشناسان و صاحب نظران 
اقتصادي بر كاهش وابستگي بودجه به نفت از طريق 
اتكا ب��ه درآمدهاي مالياتي بوده اس��ت تا از طريق 
منطقي كردن وصول ماليات و افزايش درآمدهاي 
ماليات در كشور، بتوان روند رشد توسعه اقتصادي 
و رفاه اجتماعي را شتاب بخشيد. در اين راستا، يكي 

از راهكارهاي افزايش مي��زان درآمدهاي مالياتي، 
شناسايي و ريش��ه يابي عوامل موثر بر فرار مالياتي 
اس��ت تا از طريق آن بتوان سياست هاي مناسب را 

براي جلوگيري از فرار مالياتي طراحي و اجرا كرد.
در اين مقاله آمده اس��ت: » به علت اهميت موضوع 
ماليات، مطالعه در زمينه فرار مالياتي در طول 40 

سال اخير گس��ترش يافته و به ش��دت مورد توجه 
پژوهش ه��اي داخلي و خارجي قرار گرفته اس��ت. 
در مطالعات متفاوتي ك��ه روي اقتصاد ايران انجام 
ش��ده اس��ت، ميزان فرار مالياتي بي��ن چهار تا ۱4 
درصد GDP طي دوره ۱۳۸۸-۱۳۷0 در نوس��ان 
بوده اس��ت )ميالني و اكبرپورروش��ن(. در مطالعه 
ديگري كه توس��ط صمدي و تابنده در سال ۱۳۹۲ 
براي دوره زماني ۱۳۸6-۱۳4۹ انجام گرفته است، 
حاكي از يك فرار مالياتي هش��ت ت��ا ۳0 درصد از 

GDP بوده است.«
چمن و ديگر نويس��ندگان اين مقال��ه معتقدند اثر 
توسعه مالي بر فرار مالياتي در ايران در بررسي هاي 
مختلف ناديده گرفته ش��ده اس��ت. در اين مقاله با 
اس��تفاده از آمارهاي دوره ۱۳۵۷ ت��ا ۱۳۹۳ براي 
اقتصاد ايران، تاثير ش��اخص توس��عه مالي )كه به 
صورت نسبت اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي 
بر GDP در نظر گرفته ش��ده اس��ت(، پيچيدگي 
مالياتي، نرخ باس��وادي، نسبت ارزش افزوده بخش 
صنعت به GDP، درآمد سرانه و اندازه دولت بر فرار 

مالياتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در مطالع��ه حاضر، عوامل موثر بر ف��رار مالياتي در 
ايران با تاكيد بر نقش توسعه مالي براي دوره زماني 
۱۳۹۳-۱۳۵۷ مورد بررسي قرار گرفته و يك مدل 

ARDL برآورد شده است. نتايج حاكي از آن است 
كه تمامي متغيرها به استثناي پيچيدگي مالياتي 

و درآمد سرانه بر فرار مالياتي تاثيرگذار بوده اند.
در اين پژوهش آمده اس��ت: »تاثير توسعه مالي بر 
فرار مالياتي منفي و معنادار بوده است كه به معناي 
آن اس��ت كه با افزايش ميزان توسعه مالي، ميزان 
ف��رار مالياتي كاهش خواهد ياف��ت. همچنين نرخ 
باسوادي، ارزش افزوده بخش صنعت و اندازه دولت 
تاثيري معنادار و منفي بر فرار مالياتي دارند و افزايش 
هر يك موجب كاهش فرار مالياتي خواهد شد كه با 

مباني نظري سازگار هستند.«
نويسندگان اين مقاله در بخش پاياني پيشنهادهايي 
را جهت كاهش فرار مالياتي بيان مي كنند كه يكي 
از آنها تالش براي ريشه كن كردن بي سوادي است. 
در اين مقاله آمده اس��ت: »يكي از يافته هاي مقاله 
حاض��ر آن بود كه ب��ا افزايش نرخ باس��وادي، فرار 
مالياتي كاه��ش مي يابد. بنابراين، تمركز براي رفع 
مساله بي سوادي و پس از آن، بهره مندي موديان از 
جلسات آموزشي سازمان مالياتي و آشنايي با قوانين 
و مقررات و تكاليف قانوني مي تواند موجب كاهش 

فرار مالياتي شود.«
اين پژوهش در هفتادودومين فصلنامه پژوهش نامه 

اقتصادي منتشر شده است.
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ساماندهي اشتغال اتباع 
خارجي در كشور

مديركل اشتغال اتباع خارجي وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي گفت: كارفرمايان متقاضي استفاده 
از نيروي كار خارجي از اين پس بايد درخواست 
خود را به كاريابي هاي مجاز اعالم كنند و بر اين 
اساس اشتغال اتباع خارجي در كشور مديريت 

مي شود.
محسن ابراهيمي در گفت وگو با ايرنا اظهاركرد: 
در ماده ۱۲۱ قانون كار صيانت از نيروي كار ايراني 
تكليف شده است كه در صورت عدم دسترسي به 
كارگر ايراني داوطلب واجد تحصيالت و تخصص 
الزم، مي توان از متخصصان خارجي براي آموزش 

و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده كرد.
وي افزود: ب��راي رعايت اص��ل ۱۲۱ در تهران و 
ساير اس��تان ها طرحي ارايه شد كه بر اساس آن 
كارفرماياني كه متقاضيان استفاده از نيروي كار 
خارجي بايد درخواست خود را در سايت كاريابي 
ثبت كند و اين خواسته در بانك كارجويان ايراني 
بررسي مي شود كه آيا مابه ازاي نيروي خارجي، 

ايراني متقاضي كار وجود دارد يا خير؟
مديركل اش��تغال اتباع خارجي گفت: چنانچه 
نيروي كار ايراني وجود داش��ت از آنها اس��تفاده 
مي شود اما چنانچه نبود، درخواست ثبت شده در 
بانك كارجويان پناهنده خارجي بررسي شده و از 

ميان آنها، نيروي كار معرفي مي شود.
وي تصريح ك��رد: اين اقدام براي اين اس��ت كه 
مطمئن شويم نيروي كار ايراني وجود ندارد و با 
اطمينان خاطر از اين موضوع از نيروي خارجي 
اس��تفاده كنيم. ابراهيمي اظهاركرد: البته ماده 
۱۲۱ قانون كار پيش از اين نيز اجرا مي ش��د، اما 
پيوس��ته نبود و گاهي اوقات به دليل نبود اطالع 
كافي از بازار كار ممكن بود اختاللي در اين موضوع 

رخ داده باشد.
وي اف��زود: در حال حاضر موضوعي در كش��ور 
مطرح مي ش��ود كه اتب��اع خارجي فرصت هاي 
شغلي ايرانيان را اش��غال كردند براي اطمينان 
به م��ردم و دولتمردان بح��ث مديريت تقاضاي 
كارفرماي��ان ايراني براي اس��تفاده از نيروي كار 

خارجي مطرح شد.
 اين مقام مس��وول اظهاركرد: براساس آخرين 
آمار ۲۱۵ هزار نفر تبعه خارجي رسمي در كشور 
فعاليت مي كنند كه ۲0۷ هزار نفر از افغانستان 
و هش��ت هزار نفر نيروي متخصص خارجي در 
حوزه هاي مختلف از ديگر كشورها به طور رسمي 

مشغول به  كار هستند.
وي افزود: البته برخي كارفرمايان به دليل نداشتن 
آگاهي، از نيروي كار خارجي غيررسمي استفاده 

مي كنند كه آماري از اين افراد در دست نيست.

افزايش ماليات بر توليد 
در شرايط فعلي بحران زا است

عضو مجلس شوراي اسالمي گفت: ماليات بايد در 
بخش هايي كه مربوط به بازار، خدمات و واردات 
اس��ت افزايش و ماليات ب��ر بخش هاي توليدي 
كاهش يابد زيرا افزايش ماليات بر توليد در شرايط 
فعلي س��بب ركود توليد ش��ده و توليدكننده با 

بحران مواجه مي شود.
محمد خالدي سردشتي در گفت وگو با خانه ملت 
در خصوص س��هم نفت در بودجه سال آينده با 
بيان اينكه ۳0درص��د از كل بودجه اي كه دولت 
تحويل مجلس داده بر اساس فروش نفت و مابقي 
بر اساس اخذ ماليات اس��ت افزود: بر اين اساس 
دولت بيشتر بر پايه ماليات برنامه ريزي كرده است 
كه با توجه به گزارشات رسيده، كار دولت بسيار 

سخت خواهد بود.
وي ادامه داد: با توجه به شرايط تحريمي موجود 
محاس��بات دولت براي فروش ۱ميليون بشكه 
دشوار و بعيد به نظر مي رسد و براي اينكه با كسري 
بودجه مواجه نشويم بايد به دنبال راه هاي جديدي 
باشيم. دولت مي تواند با كسترش روابط خارجي 
با كش��ورهايي كه براي مراوده ب��ا ايران تمايل 
دارند وارد عمل ش��ده و همكاري هاي جديدي 

را شروع كند.
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: متاسفانه س��ازوكار اخذ ماليات در 
كشور اصولي نيست. ماليات بايد در بخش هايي 
كه مربوط به بازار، خدمات و واردات است افزايش 
و ماليات بر بخش هاي توليدي كاهش يابد زيرا 
افزايش ماليات بر توليد در ش��رايط فعلي سبب 
ركود بازار توليد ش��ده و توليدكنن��ده با بحران 
مواجه مي شود. خالدي با اشاره به اينكه در اكثر 
كش��ورهاي جهان، ماليات بر توليد كم دريافت 
مي شود افزود: دولت به جاي افزايش ماليات بايد 

راه هاي فرار مالياتي را ببندد.

در تصويب بودجه بايد تبعات 
رواني را در نظر گرفت

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس مي گويد: 
فروش ۵0 هزار ميلي��ارد توماني اموال دولت در 
سال آينده به تالش دولت بستگي دارد البته نبايد 

حس اميد را از جامعه گرفت.
نماينده مردم اردكان در مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: اميدوارم تعام��ل خوبي با دنيا صورت 
گيرد تا بخش خصوصي بتواند پاي كار آمده و اين 
س��قف از فروش اموال حاصل شود و در اقتصاد و 
معيشت مردم گشايشي ايجاد شود، البته ممكن 
است اين تالش ناكام بماند و فروش پيش بيني 
شده محقق نشود، در اين شرايط بايد فكر ديگري 
كرد مثال صرفه جويي بيشتري را در پيش گرفت.

عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس مطرح 
كرد: اليحه بودجه يك سند مالي مبتني بر اعداد 
و ارقام اس��ت اما تصويب آن در دولت و مجلس 
تبعات سياس��ي و رواني دارد لذا نبايد به لحاظ 
رواني حس اميد به آينده را در مردم مختل كرد.

نايب رييس كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال ۹۹ با اشاره به برخي 
نگراني ها در مورد اليحه بودجه سال آينده تاكيد كرد كه كميسيون 

تلفيق رسالت خود را در مورد بودجه انجام مي دهد.
علي اصغر يوسف نژاد در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به تصويب كليات 
بودجه در كميسيون تلفيق گفت: تاييد كليات بودجه به معني اين 
نيست كه تمام مفاد، تبصره ها و رديف هاي اليحه  بودجه از سوي 
اعضاي كميسيون تلفيق مورد تاييد قرار گرفته است بلكه اين امر 
به معني مج��وزي براي ورود به جزييات بودجه و تغيير و اصالح يا 
حذف رديف ها و تبصره ها است. وي افزود: بر اساس ماده ۱۸۲ آيين 
نامه داخلي مجلس مهلت رسيدگي به اليحه بودجه براي كميسيون 
تلفيق حداكثر يك ماه است و بعد از آن نيز گزارش كميسيون تلفيق 
بايد در صحن علني مجلس مطرح ش��ود. همچنين زمان كمي به 
پايان سال باقي مانده و بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آيين نامه داخلي 
مجلس مسكوت ماندن هم در بودجه معنايي ندارد. وي با بيان اينكه 
»كميسيون تلفيق و مجلس نظر نهايي را درباره  بودجه مي دهد«، 
افزود: دولت در اين زمينه پيشنهاد دهنده است و اختيار تام و كامل 
و نهايي در مورد بودجه با مجلس است و مجلس مي تواند تغييراتي را 
در اليحه بودجه اعمال كند اما اگر نمايندگان عضو كميسيون تلفيق 
كليات بودجه را رد مي كردند آن وقت كليات بايد در صحن مطرح 
مي شد و اگر در صحن علني هم رد مي شد دولت تا دو هفته فرصت 
داشت كه اصالحيه خود را به مجلس و كميسيون تلفيق ارايه كند. در 
اين صورت اليحه اي كه كلياتش رد شده اگر مجددا در صحن تاييد 
مي شد دوباره به كميسيون تلفيق مي رفت و كميسيون ظرف ۱۵ 
روز به مجلس گزارش مي داد. بنابراين در هر صورت چه اين كليات 
رد و چه تاييد مي شد نهايتا اين رسيدگي بايد در كميسيون تلفيق 
انجام مي شد. نايب رييس كميسيون تلفيق بودجه اضافه كرد: وقتي 

مسووليت و ماموريت كميسيون تلفيق در هر حال رسيدگي نهايي 
بودجه براي ارايه به صحن است خيلي از همكاران ما با اين مالحظه 
كه در هر حال مسووليت با ماست به كليات راي دادند. البته اين امر 
رافع مسووليت كميسيون تلفيق براي موضوع مهمي به نام بودجه 
نيست و من فكر مي كنم اين تصميم مناسب تري بود كه جزييات 

بودجه در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گيرد.
وي گفت : دولت وظيفه داشت پيش��نهاد بدهد و اين كار را كرد و 
همكاران ما هم با مالحظات آيين نامه و اينكه باز هم مس��ووليت 
كميسيون تلفيق سر جايش است و كميسيون اين اختيار را دارد 

كه آيتم ها را تغيير دهد، به كليات راي داد.
يوسف نژاد اضافه كرد: اخيرا اسامي مخالفين و موافقين كليات بودجه 
در برخي سايت ها منتشر شده اس��ت؛ اوال اين رأي مخفي است و 
كسي از رأي ديگري خبر ندارد و ثانيا تصويب كليات با مالحظاتي 
صورت گرفته و ان شاءاهلل كميسيون تلفيق رسالت و مسووليت خود 

را انجام خواهد داد.

كميسيون تلفيق به وظايف خود درباره بودجه واقف است
نايب رييس كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال ۹۹:

وحيد ش��قاقي، استاد اقتصاد دانش��گاه خوارزمي اظهار كرد: 
در دو س��ال اخير قدرت خريد طبقه كارگر ۲۸ درصد كاهش 

پيدا كرده است.
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي شهري در گفت وگو با ايلنا در 
مورد كاهش قدرت خريد م��ردم در اثر افزايش قيمت بنزين 
گفت: اگر متوسط هزينه هاي مصرفي خانوارها در كل كشور را 
بين ۳ تا ۳.۵ ميليون تومان و در كالن شهرها 4 تا 4.۵ ميليون 
در نظر بگيريم افزايش قيمت بنزين تقريبا 400 تا ۵00 هزار 
تومان بر هزينه ه��اي مصرفي خانوارها به طور ميانگين اضافه 
كرده است و اين مي تواند تقريبًا حدود ۸ درصد از قدرت خريد 

مردم را كاهش دهد.
وحيد شقاقي ادامه داد: البته دولت سعي كرد با سياست هاي 
حمايتي بخش��ي از اين كاهش را جبران كند و شايد تا حدود 

۳0 تا 40 درصد اين كاهش را توانسته پوشش دهد.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: البته بخشي از كاهش قدرت 
خريد مردم مربوط به افزايش قيمت بنزين است. سال گذشته 
بيش از ۲۷ درصد ميانگين نرخ تورم بود و امسال نيز ۳۵ درصد 
تورم داريم يعني در مجموع در دو سال گذشته 60 درصد تورم 
به اقتصاد و مردم تحميل شده است در حالي كه افزايش حقوق 

طبقه كارگر در دو سال 40 درصد بوده است.
 بنابراين ۲0 درصد از قدرت خريد مردم كارگر كاس��ته شده 
است كه اگر ۸ درصد بنزين را نيز بر آن اضافه كنيم، مجموعا در 
دو سال اخير قدرت خريد طبقه كارگر ۲۸ درصد كاهش پيدا 
كرده است كه البته اين براي كارمندان كه ۱۵ درصد افزايش 

حقوق داشتند، بيشتر است.
استاد اقتصاد دانش��گاه خوارزمي با اشاره به نقش تحريم ها و 

ضرورت انجام اصالحات اقتصادي گفت: البته بخش��ي از اين 
كاهش قدرت خريد مردم مربوط به تحريم ها نيز است به طوري 
كه تحريم ها بيشترين فشار را بر دهك هاي كم درآمد جامعه 
وارد كرده اس��ت و به نظر مي رسد كه در س��ال هاي پيش رو 
فشارهاي عميقي بر دهك هاي كم درآمد خواهد آورد و راه حل 
آن اصالح سه نظام مالياتي، بانكي و يارانه پنهان است كه بايد 

اصالحات ساختاري و اساسي در آنها صورت بگيرد.
وحيد ش��قاقي، استاد اقتصاد دانش��گاه خوارزمي اضافه كرد: 
آمار نشان مي دهد كه دو دهك پردرآمد جامعه ماليات اندكي 
مي پردازد در حالي كه اين تحريم ها بر ثروت آنها افزوده است. 
ثروتمنداني كه به دليل وجود رانت و فساد بيشترين نفع را از 
تسهيالت بانكي مي برند چون از تسهيالت ارزان قيمت استفاده 
مي كنند و همچنين يارانه پنهان نيز اينگونه است. بنابراين در 
شرايط تحريمي اگر اين سه نظام كليدي اقتصاد اصالح نشود 

شاهد شكاف عميق در جامعه خواهيم بود.

افزايش قيمت بنزين 8 درصد از قدرت خريد مردم مي كاهد
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي:
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نگاهي به فضاي استارت آپي كشور

فرصت  و چالش هاي كسب و كارهاي نوپا
گروه دانش و فن   

استارت آپ  ها به طور معمول، ش��ركت هاي نوپاي حوزه 
فناوري قلمداد مي ش��وند؛ ش��ركت هايي كه به واس��طه 
روش هاي نوآورانه و مبتني ب��ر تكنولوژي روز، مي توانند 
آينده روشني براي كس��ب وكارها رقم بزنند و شيوه هاي 
سنتي را با شيوه هاي جديد كم هزينه تر و بهينه تر جايگزين 
كنند. سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور )نصر( با انتشار 
گزارشي تحليلي با عنوان »فضاي اس��تارت آپي ايران«، 
زيس��ت بوم فضاي اس��تارت آپي كش��ور را مورد بررسي 
قرار داده اس��ت. اين گزارش شامل نتايج پژوهشي درباره 
وضعيت فعلي استارت آپ ها، چالش ها و مسائل مربوط به 
آنهاست كه شرايط كنوني كسب وكارهاي نوپاي ايران را 
ترسيم مي كند. داده هاي آماري مختلفي در اين گزارش 
وجود دارد كه از طريق پرسش��نامه اي كه استارت آپ ها 
به صورت آنالين به آن پاس��خ داده اند، جمع آوري ش��ده 
است. اس��تارت آپ ها در اين پرسشنامه به سواالتي مانند 
روش هاي تامين مالي، بازارها، انتظار آنها از دولت و تعامل 
آنها با شركت هاي خصوصي بزرگ نيز پاسخ  داده اند. نتايج 
اين پژوهش مي تواند به واقعيت زيس��ت بوم استارت آپي 
ايران بسيار نزديك باشد. پرسشنامه اين پژوهش و اطالعات 
آماري آن مي تواند به تمامي فعاالن حوزه كمك  كند تا از 
سوي اكوسيستم اس��تارت آپي ايران و نيازهاي آن باخبر 
شوند. جامعه هدف اين گزارش، نهادهاي تصميم گيري 
و سازمان هاي مرتبط با كسب وكارهاي نوپا، دانشگاه هاي 
فعال در حوزه كارآفريني و نوآوري و س��اير عالقه مندان و 

ذي نفعان زيست بوم كسب وكارهاي نوپا است.
س��ازمان نظام صنف��ي رايانه اي كش��ور، ب��ا انجام يك 
نظرسنجي و طرح ۴۴ سوال از ۳۴۷ استارت آپ، آماري 
تحت عنوان »تحليل فضاي استارت آپي ايران« را تهيه 
كرده است و به گستردگي خدمات استارت آپ ها، رشد 
آنها، مدل ه��اي درآمدزايي و بس��ياري داده هاي ديگر 
پرداخته است. بر اساس اين گزارش، ۲۹.۴ درصد از اين 
استارت آپ ها، عمري بين يك تا دو سال داشته اند. رتبه 
دوم با ۱۹ درصد به اس��تارت آپ هاي ش��ش ماهه تا يك 
ساله رسيده است و ۱۷ درصد از استارت آپ ها هم عمري 
بين ۲ تا ۳ سال داشته اند و البته صرفًا ۱۴.۴ درصد از اين 
اين استارت آپ ها عمري بيشتر از سه سال داشته اند. در 
بخش مرحله رشد، ۳۶.۳ درصد از استارت آپ ها وارد بازار 
شده اند و ۳۹.۵ درصد هم به رشد و درآمدزايي رسيده اند. 
۳.۵ درصد كاماًل بالغ هستند و ۱۴.۱ درصد استارت آپ ها 

هم نمونه اوليه محصول )MVP( خود را ارايه داده اند.
آمار مهم ديگري كه در اين تحليل به چش��م مي خورد، 
مدل تجاري استارت آپ ها است. بر اساس اين گزارش به 
نظر مي رسد كه استارت آپ هاي ايراني تالش مي كنند 
تا از راه هاي مختلفي به درآمدزايي برسند و تمركزشان 
صرف��ًا بر ي��ك روش خاص نيس��ت. براي مث��ال ۷۶.۹ 
درصد از اس��تارت آپ ها از مدل B۲C )ارايه خدمات به 
مشتري نهايي( كس��ب درآمد مي كنند اما هم زمان در 
اين زيس��ت بوم، ۶۸.۹ درصد از اس��تارت آپ ها از مدل 

B۲B )ارايه خدمات به ساير شركت ها( هم كسب درآمد 
دارند. اين آمار همچنين نشان مي دهد كه ۱۶.۷ درصد 
از استارت آپ ها، از دولت و به شكل B۲G درآمد كسب 

مي كنند.
»حوزه فعاليت استارت آپ ها« كه بخش ديگري از اين 
گزارش است، مي تواند تحليل و تصوير دقيقي براي افرادي 
باشد كه مي خواهند تصميم بگيرند وارد اين اكوسيستم 
استارت آپي شوند. اين آمار نشان مي دهد ۲۹.۷ درصد از 
اس��تارت آپ ها در حوزه خدمات و ابزارهاي پايه فناوري 
اطالعات مش��غول به كار هستند و تبليغات و بازاريابي، 
در كنار آموزش و مشاوره با س��همي ۱۷.۳ درصدي در 
رتبه اول ايستاده اند. در اين ميان حوزه هاي خاصي وجود 
دارد كه فعاليت در آنها بسيار كم است. براي مثال ورزش، 
موس��يقي، كتاب، توان يابان و البته امنيت، حوزه هاي 
فعاليتي هستند كه سهمي كمتر از دو درصد داشته اند. 
از س��وي ديگر مي بينيم كه مدل درآمدزايي حدود ۵۰ 
درصد از استارت آپ ها، فروش محصول است. دريافت حق 
كميسيون با ۳۴ درصد، دومين مدل درآمدزايي پرطرفدار 
بين استارت آپ هاي ايراني است. نكته قابل توجه در اين 
ميان اينجاست كه ۳۰.۸ درصد از استارت آپ ها به واسطه 
تبليغات درآمد دارند و ۲۹.۷ درصد از استارت آپ هايي 
كه در اين نظرسنجي شركت كرده اند، گفته اند كه مدل 

درآمدزايي آنها از طريق فروش حق عضويت است. 
اما استارت آپ هاي ايراني در چه محدوده اي از بازار فعاليت 
مي كنن��د؟ از بين پاس��خ دهندگان، ۷۶.۷ درصد اعالم 
كرده اند كه خدمات آنها در كل بازار كش��ور در دسترس 
است. اين در حالي است كه ۱۶.۱ درصد از استارت آپ ها 
مي گويند بازار منطقه اي دارن��د و ۱۱.۸ درصد هم بازار 
جهاني. وقتي از استارت آپ ها پرسيده شده كه محدوده 
بازار مورد نظر آنها در آينده چيس��ت، ۵۵.۳ درصد بازار 
منطقه و ۵۳.۹ درصد خواسته اند كه به سمت بازار جهاني 
بروند. در اين برآورد، سهم بازار كشوري هم كاهش داشته 
اس��ت و از ۷۶.۷ درص��د فعلي ب��ه ۴۷.۸ درصد در قالب 

پيش بيني رسيده است.
بخش ديگر اين گزارش مربوط به فعاليت استارت آپ ها 
در شبكه هاي اجتماعي است. اينجا مشخصاً اينستاگرام، 
تنها شبكه اجتماعي پرطرفدار خارجي و فيلترنشده در 
ايران، ركورددار اس��ت و ۸۵ درصد از استارت آپ ها از آن 
اس��تفاده مي كنند. ۶۹.۲ درصد از استارت آپ ها هم در 
تلگرامي كه فيلتر اس��ت اما همچنان كاربران از آن بهره 
مي برند، حساب كاربري دارند و فعال هستند. نكته جالب 
اينكه فعاليت در لينكدين ۳.۵ درصد بيشتر از توييتر بوده 
اس��ت. بخش قابل تامل ماجرا به فعاليت ۴.۹ درصدي 
استارت آپ هاي ايراني در پيام رسان هاي داخلي مربوط 
مي شود. ۷.۵ درصد هم اعالم كرده اند كه هيچ فعاليتي در 
شبكه هاي اجتماعي ندارند. بخش بعدي گزارش مربوط 
به مدل همكاري استارت آپ ها با شركت هاي بزرگ است و 
مي بينيم كه از بين ۳۴۷ استارت آپ، تنها ۳.۵ درصد اعالم 
كرده اند كه هيچ همكاري با شركت هاي بزرگ ندارند. ۶۲ 

درصد اعالم كرده اند كه محصول يا س��رويس خود را به 
شركت هاي بزرگ مي فروشند و ۴۵ درصد نيز پروژه كاري 
مشترك با شركت هاي بزرگ تعريف كرده اند. در اين ميان 
سهم سرمايه گذاري و خريد سهام استارت آپ ها از سوي 
شركت هاي بزرگ هم به ۳۷.۲ درصد رسيده است. اين 
گزارش همچنين شامل آمارهاي كوتاه و جالب ديگري 
اس��ت. براي مثال ۳۳.۴ درصد اس��تارت آپ ها تنها يك 
بنيان گذار دارند و ۲۲ درصد هم با دو نفر تشكيل شده اند. 
يا جنسيت بنيان گذاران استارت آپ ها، ۸۹.۹ درصد آقا 
و ۱۰.۱ درصد خانم بوده است. آماري ديگر مربوط به سن 
بنيان گذاران استارت آپ هاس��ت كه در اين آمار نش��ان 
مي دهد ۳۰ تا ۳۵ ساله ها ۳۳.۱ درصد افرادي را تشكيل 
مي دهند كه استارت آپ خود را ايجاد كرده اند. دسته بعدي 
با ۲۹.۴ درصد به ۲۵ تا ۳۰ ساله ها مي رسد. ازطرفي تنها 
۱.۴ درصد از استارت آپ ها توسط افرادي كه كمتر از ۲۰ 
سال سن داشتند، بنيان گذاري ش��ده و سهم ۲۰ تا ۲۵ 
س��اله ها هم ۱۱ درصد بوده است. نكته جالب تر اينكه از 
ميان ۳۴۷ استارت آپي كه در نظرسنجي شركت كرده اند، 
۱۰.۷ درصد بنيان گذاري داشته اند كه سنش باالتر از ۴۰ 
سال بوده است. اين گزارش همچنين نشان مي دهد ۷۷.۵ 
درصد از بنيان گذاران، به ش��كل همزمان شغل ديگري 
ندارند و بر استارت آپ خود تمركز كرده اند در حالي كه 
۲۲.۵ درصد اعالم كرده اند كه داراي ش��غل ديگري هم 

هستند. از س��وي ديگر ۴۷.۸ درصد بنيان گذاران اعالم 
كرده اند كه تجربه قبلي شكست نداشته اند.

وضعيت ايجاد اشتغال توس��ط استارت آپ ها، آمار مهم 
ديگري اس��ت كه مي توان آن را در اين گزارش يافت. از 
بين ۳۴۷ اس��تارت آپ، ۴۹.۹ درص��د اعالم كرده اند كه 
تيم آنها بين يك تا پنج نيروي تمام وقت دارد. ۳.۷ درصد 
هم اعالم كرده اند كه بيشتر از ۳۰ نفر كارمند تمام وقت 
دارن��د. ۱۳.۵درصد هم اع��الم كرده اند كه هيچ كارمند 
تمام وقتي ندارند. اما در بخش تعداد كارمندان پاره وقت، 
اين معادله تغيير مي كند. ۶۲.۹ درصد گفته اند كه بين 
يك تا پن��ج كارمند تمام وقت دارن��د و همچنين ۶۹.۵ 
درصد از استارت آپ ها گفته اند كه بين يك تا پنج كارمند 

خانم دارند.
اس��تارت آپ ها چگونه و از چه روش هايي نيازهاي مالي 
خ��ود را تامي��ن مي كنن��د؟ ۴۸.۷ درص��د گفته اند كه 
اس��تارت آپ درآمدزاس��ت اما فقط ۱۱.۸ درصد اعالم 
كرده اند كه سودآوري هم دارند. ۱۹ درصد اعالم كرده اند 
كه مش��كل تامين مال��ي را با جذب س��رمايه گذار حل 
كرده اند و ۶.۱درصد هم اعالم كرده اند كه به دنبال جذب 
سرمايه گذار در مراحل بعدي هستند. اما استارت آپ هاي 
ايراني چه دليلي براي جذب س��رمايه دارند؟ ۶۲ درصد 
گفته اند كه مي خواهند از س��رمايه براي مقياس پذيري 
و رشد اس��تفاده كنند. هزينه هاي پرس��نل، بازاريابي، 

خريد تجهيزات جديد و البته توسعه محصول از داليل 
مهم ديگر براي جذب س��رمايه  بوده اند. اس��تارت آپ ها 
همچنين گفته اند كه قرار است از چه روش هايي تامين 
مالي يا افزايش سرمايه داشته باشند. ۶۰.۲ درصد اظهار 
كرده اند كه مي خواهند از سرمايه شخصي استفاده كنند. 
۵۰.۱ درصد هم اعالم كرده اند كه به دنبال سرمايه گذاران 

خطرپذير هستند.
در بخش ديگري از گزارش، استارت آپ ها مهم ترين موانع 
داخلي و بيروني براي رشد را بيان كرده اند. در بخش موانع 
داخلي، انگشت اتهام با سهمي ۵۴.۵ درصدي به سوي 
محدوديت هاي كش��ور كشيده شده اس��ت. ۵۱ درصد 
مهم ترين موانع داخلي، مربوط به نقدينگي پايين بوده 
اس��ت. اما در بخش موانع بيروني، ۵۶.۲ درصد، قوانين و 
مقررات را بزرگ ترين چالش دانسته اند. سياست گذاري 
دولت، كمبود سرمايه گذار، كمبود نيروي انساني ماهر 
و ركود بازار هم هر كدام س��همي بين ۳۵ تا ۴۰ درصد از 
بزرگ ترين چالش هاي بيروني داش��ته اند. در اين ميان 
استارت آپ ها سهم تحريم و عدم دسترسي به بازارهاي 
خارجي را ۳۳ درصد ارزيابي كرده اند. در بخش ديگري 
از اين گزارش، ۷۴.۴ درصد از استارت آپ ها گفته اند كه 
نقش دولت در اكوسيستم استارت آپي كشور بايد اصالح 
قوانين و مقررات باشد. ۳۶ درصد هم گفته اند كه نقش 

دولت بايد عدم دخالت باشد.

س��ازمان فناوري اطالعات جدول رده بندي سايت هاي 
دولتي را طبق ابزار رتبه بندي الكسا منتشر كرد. 

به گزارش سازمان فناوري اطالعات ايران، فضاي آنالين 
مانند ساير حوزه ها، مجموعه ابزارهاي گسترده اي را در 
اختيار فعاالن ديجيتال قرار داده تا بتوانند به شيوه هاي 
متفاوت، در رتبه بندي ها شركت كرده و خود را با ديگران 
مقايسه كنند. يكي از اين ابزارهاي رتبه بندي، سرويسي 
است كه توس��ط س��ايت »الكس��ا« متعلق به شركت 
آمازون ارايه مي ش��ود. هدف از اين سرويس رتبه بندي 
پايگاه هاي اينترنتي از نظر تعداد بازديدكننده )ترافيك 
بازديدها( است كه با در نظر گرفتن يك سري معيارهاي 
محاسباتي و آماري، نهايتا سايت هاي مختلف را به لحاظ 
ميزان ديده شدن صفحات آنها، رتبه بندي مي كند.  اين 
سرويس رتبه بندي سايت هاي برتر را در رده هاي مختلف 
ارايه مي كند كه يكي از موارد دس��ته بندي، رده بندي بر 
حسب كشور است. در اين خصوص بارها در سايت هاي 
مختلف رده بندي ۵۰۰ سايت برتر ايران مشاهده شده 
كه به دليل تغيير ترافيك روزانه س��ايت ها اين آمار دايم 
در حال تغيير و تحول است. اما چيزي كه تاكنون شايد 
بدان كمتر توجه شده، رده بندي س��ايت هاي دولتي و 
حاكميتي ايران است. سايت هايي كه به نوعي به دولت 
)و يا بخش هاي ديگر حاكميت( وابسته هستند و نوعي 
بازتاب دهنده فعاليت هاي دستگاه خود به حساب مي آيند.  
در اي��ن گ��زارش و در گام اول تالش ش��ده تا رده بندي 
سايت هاي دستگاه هاي مادر حاكميتي ارايه شود. منظور 

از دستگاه هاي مادر، دستگاه هايي هستند كه مستقيم 
زيرنظر رييس جمهور، رييس قوه قضاييه، رييس مجلس 
و رهبري در حال فعاليتند. اين رده بندي برحسب رتبه 
اين درگاه ها در كش��ور ايران است و صرفا ترافيك داخل 
كشور در رده بندي اين سايت ها محاسبه شده است. يعني 
چنانچه خارج از كشور از اين سايت ها بازديد شده باشد در 
اين رده بندي تاثيري ندارد. در اين آمار، وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي با كسب رتبه ۹۲ كشوري، اولين رتبه را در 
بين دستگاه هاي دولتي دارد، پس از آن به ترتيب وزارت 
آموزش و پرورش در رتبه ۱۲۷، س��ازمان ثبت اس��ناد و 
امالك كشور در رتبه ۱۴۴، صداوسيما د رتبه ۲۴۵، وزارت 
راه و شهرسازي در رتبه ۲۹۴ و وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي در رتبه ۶۸۵ قرار دارند. سازمان فناوري 
اطالعات اعالم كرد كه در گام بعدي گزارش ۵۰ سايت برتر 
كه به نوعي وابسته به حاكميت )رهبري، قوه قضاييه، قوه 

مقننه، قوه مجريه( هستند انتشار خواهد يافت.

رده بندي سايت هاي دولتي ايران در الكسا منتشر شد
بسياري از كالهبرداري هاي اينترنتي و سوءاستفاده از 
سيم كارت، به دليل ابهام در نظام هويت در فضاي مجازي 
رخ مي دهد و به همين دليل، تالش براي ساماندهي اين 
فضا و الزام اپراتوره��ا به احراز هويت كاربراني كه قصد 
خريد سيم كارت دارند، از اهميت بااليي برخوردار است. 
به گزارش ايسنا، يكي از مشكالت دارندگان سيم كارت، 
همواره دريافت پيامك هاي مزاحم تبليغاتي بوده كه 
البته استفاده از ش��ماره هاي شخصي براي ارسال اين 
پيامك ها نيز مدتي اس��ت به روش ه��اي ديگر اضافه 
ش��ده. همچنين سوءاستفاده از س��يم كارت هايي كه 
نام ونش��ان ندارند، يكي ديگر از مش��كالت عدم احراز 
هويت دارندگان سيم كارت به ش��مار مي رود. در اين 
راستا مجيد حقي، معاون امور پستي، ارتباطي و فناوري 
اطالع��ات رگوالتوري با بيان اينك��ه مهم ترين بخش 
ارس��ال پيامك، از طريق ش��ماره هاي شخصي است، 
گفته بود: »اين پيامك ها واقعا مزاحم هستند، زيرا اجازه 
ارس��ال پيامك ندارند؛ ضمن اينكه شناسنامه اي هم 
ندارند كه از كجا ارسال مي شوند. اين پيامك ها را ما در 
سامانه هايمان به عنوان كالهبرداري تشخيص مي دهيم 
و مسدود مي كنيم. همچنين ما به عنوان روشي ديگر به 
ريشه توليد اين سيم كارت ها پرداختيم، زيرا پيامك ها 
به واسطه سيم كارت ارسال مي ش��وند. سيم كارت ها 
هم ش��امل دو بخش حقوقي و افراد حقيقي مي شوند، 
بخشي هم به اتباعي برمي گردد كه به كشور مي آيند و 
مي روند و از طريق اسنادي كه از آنها مي ماند، سيم كارت 

به نامشان ثبت مي شود. با بررسي اين سيم كارت ها به 
موضوع احراز هويت رسيديم، زيرا گره و نقطه مركزي 
اينه��ا به اين برمي گ��ردد كه احراز هويت به درس��تي 
صورت نمي گيرد.« پيش از اين ابوالحسن فيروزآبادي، 
رييس مركز ملي فضاي مجازي كشور نيز درباره بحث 
كالهبرداري هاي اينترنتي گفته بود: »شاهد فيشينگ 
به صورت انبوه در فضاي مجازي هستيم كه بايد براي آن 
تدبير شود كه البته تدابير فوري مانند استفاده از رمز دوم 
)dynamic( براي بانك ها در نظر گرفته شده است اما 
در واقع آن چيزي كه زيربناي توسعه فيشينگ است 
بحث ابهام در نظام هويت در فضاي مجازي كشور است. 
ما در سال هاي اخير در مركز ملي فضاي مجازي كشور 
به بحث احراز هويت توجه ويژه داش��ته و سعي كرديم 
نظام ثبت احوال كشور را به مراكز بزرگ خدمت حداقل 
در دولت متصل كنيم و همچنين س��ندي دررابطه با 
نظام هويت تهيه شده كه به تثبيت و تقويت نظام احراز 

اصالت هويت در فضاي مجازي كشور كمك خواهد كرد 
و تاكيد بر برقراري و تقويت پايگاه هايي مانند شاهكار هم 
در احراز هويت كساني كه وارد فضاي مجازي مي شود، 
داش��تيم.« البته يكي از راه هايي كه براي جلوگيري از 
كالهبرداري هاي فيشينگ صورت گرفته، استفاده از 
رمز دوم پويا يا يك بار مصرف است. اين رمزها در جريان 
پرداخت هاي اينترنتي و ساير پرداخت هاي بدون حضور 
كارت، به عنوان رمز مشتري وارد مي شوند و قرار است 
كه با جايگزيني آنها به جاي رمز دوم هاي ثابت، مدت 
زمان اعتبار هر رمز ۶۰ ثانيه باشد و پس از آن فاقد اعتبار 
است و بايد رمز جديدي دريافت شود. همچنين چندي 
پيش پيم��ان قره داغي، مديركل حفاظ��ت از حقوق 
مصرف كننده رگوالت��وري از الزام اپراتورها براي احراز 
هويت خريداران سيم كارت با روش رمز يك بار مصرف 
)One Time Password( خب��ر داد و گف��ت: »به 
استناد پروانه اعطاشده به اپراتورها هر مشترك بايد در 
زمان اش��تراك به طور درست شناسايي شود. در حال 
حاضر اپراتورها ملزم هستند هنگام خريد يا فعال سازي 
 )OTP( س��يم كارت با روش ارسال رمز يك بار مصرف
براي احراز هويت درست مشتركان اقدام كنند.« وي 
درباره ضرورت ارايه كد يك بار مصرف يا مراجعه به دفاتر 
فروش منتخب براي خريد سيم كارت گفت: »با اجراي 
اين روش، احراز هويت كاربران به طور دقيق تر انجام شده 
و از فعال سازي سيم كارت براي افراد با سوءاستفاده از 

مدارك شناسايي آنان جلوگيري مي شود.«

جلوگيري از كالهبرداري  با احراز هويت دارندگان سيم كارت

عضو شورای عالی فضای مجازی از وعده رئيس جمهوري 
برای برگزاری جلس��ات فوق العاده شبکه ملی اطالعات 
خبر داد و گف��ت: »برداش��ت وزارت ارتباطات مبنی بر 
تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطالعات اصالح شد.« رضا 
تقی پور عضو در گفت وگو با مهر درباره هدف اجرای شبکه 
ملی اطالعات گفت: »شبکه ملی اطالعات از سال ۸۹ در 
برنامه پنجم توسعه به تصويب رسيد و دو هدف اصلی را 
دنبال می کرد. اين اهداف در مصوبه شورای عالی فضای 
مجازی تحت عنوان »سند ضرورت تبيين الزامات شبکه 
ملی اطالعات« تعريف و مطرح شد. در اين سند مهمترين 
بحثی که در تعريف شبکه ملی اطالعات مطرح شد مربوط 
به موضوع »استقالل« اين شبکه بود که در الزامات ۶ گانه 
مصوبه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۲ مورد تاکيد 
قرار گرفته است. به اين معنی که از آنجايی که روزبه روز 
خدمات شبکه ای و دولت الکترونيکی در کشور در حال 
شکل گيری است، مديريت اينترنت به صورت يک جا و در 

اختيار آمريکا، تهديدی راهبردی محسوب می شود. حتی 
کشورهای اروپايی نيز در مديريت اينترنت دخالتی ندارند 
و اگر آمريکا بخواهد روزی ايران را از اينترنت محروم کند، 
کشور در حوزه های مختلف سياسی، اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی آسيب جدی می بيند. براين اساس موضوع 
استقالل شبکه ملی اطالعات تاکيد شده است. موضوع 
بعدی در زمينه پرداختن به بحث ش��بکه ملی اطالعات 
در کش��ور، مربوط به تعرفه ارزان است. چرا که هم اکنون 
بابت خريد پهنای باند اينترنت، نرخ به صورت ارز پرداخت 
می شود و زمانی که اطالعات در سرورهای خارجی ذخيره 
شده و مجدداً وارد کش��ور می شود، هزينه مازاد به مردم 
تحميل می شود. بنابر آمار کشورهايی که مدلی از شبکه 
ملی اطالعات دارند اگر اطالعات در داخل کش��ور توليد 

و ذخيره شود، می توان جلوی هزينه اضافی را گرفت.«
وي با تاكي��د بر موض��وع امنيت اطالعات اظه��ار كرد: 
»بح��ث امنيت اطالعات از موضوعات مربوط به ش��بکه 

ملی اطالعات بوده، به اين معنی که اطالعات زمانی که از 
کشور خارج می شود، موضوع امنيت آن همراه با نگرانی 
اس��ت. طبق اطالعات وزارت ارتباطات، روز به روز شاهد 
بروز حمالت اينترنتی عليه کشورمان هستيم و البته روند 
دنيا نيز همين طور است. اطالعات در فضای سايبری در 
معرض سرقت و بهره برداری است و هر چقدر مسير تبادل 
اطالعات طوالنی تر باش��د و اطالعات در خارج از کشور 
ذخيره و رد و بدل شود، طی اين مسير تهديدات بيشتری 
ايجاد می ش��ود. براين اس��اس طبق الزامات شبکه ملی 
اطالعات، نيازمند دژی مستحکم در برابر اينگونه حمالت 
هستيم.« تقي پور با اشاره به قطعي  اخير اينترنت و ميزان 
تاب آوري شبكه ملي اطالعات اظهار كرد: »در حوادث اخير 
قطع اينترنت، اگرچه محدود شدن دسترسی به اينترنت 
مطلوب نبود و کشور نياز داش��ت که خدمات شبکه ای 
تداوم پيدا کند، اما اين تمرين نشان داد که اقدامات خوبی 
در زمينه های بانکی و حمل و نق��ل صورت گرفته و اين 

شبکه ها توانستند با کمترين مشکل خدمات رسانی کنند. 
در همين حال دسترسی به سايت های خبری و ايميل های 
داخلی نيز از جمله نکات مثبتی بود که با توجه به اهداف 
شبکه ملی اطالعات، محقق شد. اما به هر حال کاستی های 
مشخصی نيز در ارائه خدمات شبکه ملی اطالعات ديده 
شد. برای مثال باوجود اينکه از ابتدا مأموريت اين شبکه 
داشتن موتور جس��ت وجوی بومی بود، اما به دليل آنکه 
در سال های گذشته تمهيدات الزم انديشيده نشده بود، 
هم اکنون شاهديم که به دليل اين کم کاری ها، گوگل در 
ايران در رتبه اول قرار دارد.  همه مردم به گوگل نياز ندارند 
اما از آنجايی که آدرس مستقيم يک سايت را حفظ نيستند 
از گوگل اس��تفاده می کنند. در حالی که اين ساده ترين 
کاری است که يک موتور جس��تجو می تواند انجام دهد 
و ظرفيت ش��رکت های داخلی ما نيز برای اين ظرفيت، 
کافی اس��ت.« وي ادامه داد: »مهمترين مشکل فعلی در 
بخش نرم افزارهای پايه داخلی به فقدان يک ابررايانش و 

 CDN يک مرکز ذخيره داده بازمی گردد. ما نياز به يک
سراسری قوی )ش��بکه توزيع محتوا( در کشور داريم تا 
مشکل موتورجس��ت وجو و ايميل داخلی را حل کنيم. 
مشکل فعلی مربوط به توانايی شرکت های دانش بنيان 
نيست.« تقي پور با اشاره به ادعاي وزارت ارتباطات مبني بر 
تحقق ۸۰ درصد الزامات ش��بکه مل��ی اطالعات گفت: 
»برداشت وزارت ارتباطات مبنی بر تحقق ۸۰ درصدی 
شبکه ملی اطالعات، در آخرين جلسه شورای عالی فضای 
مجازی، بحث و اصالح شد. چرا که هم اکنون »شبکه ملی 
ارتباطات« محقق شده است؛ اما زمانی که در مورد »شبکه 
ملی اطالعات« حرف می زنيم منظورمان زيرساخت های 
اطالعاتی شامل مراکز داده، نرم افزارها و خدمات پايه ای 
مانند نقشه، پيام رسان، موتورجست وجو و مسيرياب است. 
بايد مراکزی باشد تا اطالعات ملی در اين جا تجميع شود. 
از اين منظر بايد دولت، حمايت کند. در اين موارد تصديق 

می کنم که درصد پيشرفت ها پايين است .«

اصالح برداشت وزارت ارتباطات از شبكه ملي اطالعات 

 اسكن كف دست 
جايگزين كارت خريد مي شود

ديلي ميل| آمازون حق امتياز اختراع سيستمي 
را ثب��ت كرده كه با اس��كن كف دس��ت ف��رد به او 
اجازه مي دهد تراكنش مالي انجام دهد. به گزارش 
مهر، آمازون تصميم دارد در فروش��گاه هاي بدون 
صندوق دار خود پرداخت ها را بدون كارت انجام دهد. 
اين ش��ركت حق امتياز اختراع يك سيستم اسكن 
بدون لمس را ثبت كرده كه مش��تريان را براساس 
دستشان شناسايي مي كند. مشتريان مي توانند با 
اسكن دس��ت خود وارد فروشگاه شوند و زماني كه 
آماده خريد در صندوق هستند نيز از همين سيستم 
استفاده كنند. سيس��تم مذكور خطوط و رگ هاي 
كف دست افراد را شناس��ايي مي كند. هرچند اين 
حق امتياز هنوز توليد نشده اما يك روزنامه امريكايي 
در ماه سپتامبر گزارش داد آمازون مشغول آزمايش 
 Whole Foods سيستم مشابهي در فروشگاه هاي
است كه به افراد اجازه مي دهد با ثبت اسكن دست 

خود پرداخت انجام دهند.   

 حل مشكل  بيكاري 
با اپليكيشن هاي   درآمدزا

زددي نت| با تشديد نرخ بيكاري در برزيل، مردم 
اين كش��ور براي درآمدزايي به استفاده گسترده از 
اپليكيشن هاي تلفن همراه روي آورده اند. به گزارش 
مهر، باوجود افزايش بيكاري در برزيل، ضريب نفوذ 
باالي تلفن هم��راه در اين كش��ور و عالقه مردم به 
استفاده از اپليكيش��ن هاي مختلف فرصتي براي 
كس��ب درآمد در اختيار عموم مردم اين كشور قرار 
داده است. ۳۲ درصد از مردم برزيل از اپليكيشن هاي 
تلفن همراه براي كس��ب درآمد استفاده مي كنند. 
طبق آمار منتشرش��ده حدود ۱۲.۴ ميليون نفر در 
اين كشور بيكار هستند كه اين رقم برابر با ۱۱.۶درصد 
از جمعي��ت فعال برزيل اس��ت. مهم ترين فعاليت 
انجام شده توس��ط مردم برزيل براي كسب درآمد 
از طريق اپليكيش��ن هاي همراه فروش محصوالت 
مختلف است كه توسط ۵۸ درصد پاسخ دهندگان 
به آن اشاره شده. بخش عمده تالش ها براي فروش 
مج��ازي كاال در برزيل از طريق اپليكيش��ن هاي 
وات��س آپ و فيس بوك صورت مي گي��رد. دومين 
روش درآمدزاي��ي از طريق اپليكيش��ن هاي تلفن 
همراه ارايه خدمات خانگي مانند نظافت، تعميرات، 
نقاش��ي، نگهداري از كودكان و س��المندان و غيره 
است. ۲۱درصد از پاسخ دهندگان به اين روش اشاره 
كرده اند. ۹ درصد از اين افراد نيز از اپليكيشن اوبر براي 
حمل مسافر استفاده مي كنند و هشت درصد هم از 
طريق اپليكيشن هايي مانند آي فود خدمات حمل و 
تحويل غذا ارايه مي كنند. نكته جالب اينكه ۶۰ درصد 
از افرادي كه از اپليكيش��ن ها در برزيل براي كسب 
درآمد استفاده مي كنند زن هستند و ۸۲ درصد كل 
اين افراد از گروه هاي داراي درآمد متوسط و پايين 
محسوب مي شوند. ۳۰ درصد از اين افراد هم به غير 
از استفاده از اپليكيشن هاي مذكور هيچ منبع درآمد  

ديگري ندارند.

تايپ كردن بدون استفاده از 
دست با گوشي

انگجت| محققان آزمايشگاه سي لب سامسونگ 
تازه تري��ن دس��تاوردهاي خ��ود را در نمايش��گاه 
س��ي اي اس امريكا به نمايش خواهند گذاشت كه 
يكي از آنها قابليت تايپ بدون استفاده از دست است. 
به گزارش فارس، سامس��ونگ به فناوري جديدي 
موسوم به سلفي تايپ دست يافته كه به كاربران امكان 
مي دهد با استفاده از دوربين سلفي گوشي خود تايپ 
كنند. در قالب اين روش حركات انگشت دست كاربر 
در برابر دوربين سلفي با استفاده از هوش مصنوعي به 
حروف و كلمات تبديل مي شود و به شكل داده هايي 
قابل اس��تفاده درمي آيد. اين خدمات كاربران را از 
رنج تايپ كردن به خص��وص در زماني كه كارهاي 
مهم تري دارند، رها مي كند. يك اختراع جذاب ديگر 
سامسونگ اسكنر پوست سر اس��ت. هدف از ابداع 
اين اس��كنر كمك به افرادي است كه نگران ريزش 
موهايشان هستند. اين اسكنر در قالب يك ابزار قابل 
حمل داراي هوش مصنوعي و نيز يك اپليكيش��ن 
تلفن همراه عرضه مي شود و با اسكن كردن پوست 
سر، بخش هاي مرده پوست را شناسايي مي كند. از 
اين ابزار مي توان براي بررسي ميزان تراكم فوليكول 
مو و ساير ويژگي هاي آن هم بهره گرفت. اين اطالعات 
در نهايت بهترين راه حل درماني براي مقابله با ريزش 

مو را در دسترس افراد قرار مي دهد.

اطالعات 4‚2 ميليون مشتري 
محصوالت اينترنت اشيا  افشا  شد

زددي نت| س��هل انگاري در زمين��ه حفاظت از 
س��رورهاي يك شركت مش��هور توليدكننده ابزار 
و محصوالت اينترنت اش��يا منجر ب��ه ناامني ده ها 
محصول توليدي اين ش��ركت ش��د. ب��ه گزارش 
مهر، ش��ركت امريكايي Wyze افشاي اطالعات 
ذخيره ش��ده روي س��رورهاي خود را تأييد كرده 
است. اين شركت به علت توليد و عرضه محصوالت 
هوش��مند ارزان قيمت مانند دوربين هاي امنيتي، 
المپ هاي هوشمند، قفل هاي در هوشمند و برخي 
حسگرهاي مبتني بر اينترنت اشيا مشتريان فراواني 
دارد. افش��اي اطالعات س��رورهاي Wyze باعث 
دسترسي به داده هاي ۲.۴ ميليون نفر از مشتريان اين 
شركت شده كه محصوالت مختلف آن را خريداري 
كرده اند. اين شركت اعالم كرده براي جلوگيري از 
وقوع حوادث مشابه تغييراتي را در سازوكار دسترسي 
به داده هاي خصوصي كاربران ايجاد مي كند. افشاي 
داده هاي يادشده در تاريخ چهارم دسامبر و به دنبال 
بي دقتي يكي از كاركن��ان Wyze رخ داده و هيچ 
حمله هكري به Wyze انجام نشده است. اولين بار 
يك شركت امنيتي به نام Twelve Security از 

اين موضوع مطلع شد و آن را اعالم كرد.



ويژه 11 بنگاهها

بنياد بركت، حامي زنان سرپرست خانوار كارآفرين

رييس سازمان شيالت خبر داد

بر اساس گزارش سازمان تنظيم مقررات اعالم شد

 10 هزار شغل بنياد بركت براي زنان سرپرست خانوار

اختصاص سهميه ۱۲۰۰ ليتري بنزين يارانه اي به صيادان

عملكرد بسيار مناسب همراه اول در زمينه كيفيت سرويس

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( از 
زنان سرپرست خانوار كه متقاضي اشتغال يا داراي 
طرح هاي كارآفريني هس��تند، حماي��ت مي كند. 
معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت 
س��تاد اجرايي فرمان امام با اعالم اين خبر گفت: تا 
به ام��روز 3250 طرح اش��تغال زايي در قالب مدل 
اجتماع محور »سحاب« )س��رمايه گذاري حمايتي 
اشتغال بركت( براي زنان سرپرست خانوار مناطق 
محروم و روستايي راه اندازي شده كه ايجاد 10 هزار 

شغل را به دنبال داشته است. 
رض��ا راض��ي  زاده افزود: بني��اد بركت در راس��تاي 
توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار، ارايه 
آموزش و مهارت هاي كارآفريني به آنها را در مناطق 
محروم 28 اس��تان كشور در دس��تور كار دارد. وي 
اعتبار در نظر گرفته شده براي راه اندازي اين 3250 
طرح را 2925 ميليارد ريال عنوان و تصريح كرد: با 
توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، عالوه بر آنكه 
كانون خانواده شان ثبات پيدا مي كند و به درجه قابل 
قبولي از رفاه مي رس��د، از آسيب هاي اجتماعي نيز 

مصون مي مانند.
 معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركِت 
ستاد اجرايي فرمان امام در ادامه با تاكيد بر حمايت 
اين بنياد از زنان سرپرست خانوار كشور خاطرنشان 
كرد: با توجه به مش��كالت بودجه اي و كمبود منابع 
كه دستگا ه هاي ذي ربط و دست اندركار مسائل زنان 
سرپرست خانوار با آن دست به گريبان هستند، بنياد 

بركت در مناطق هدف خود به اين موضوع ورود كرده 
و توانمندسازي اين زنان را از طريق اشتغال زايي به 

عنوان يكي از اهدافش تعريف كرده است.
راضي زاده ادامه داد: بنياد بركت در قالب طرح هاي 
اش��تغال زايي اجتماع مح��ور از زنان��ي ك��ه داراي 
توانمند ي ها و مهارت هاي كافي براي اشتغال و حتي 
ارايه طرح هاي كارآفريني هستند، حمايت مي كند. 
معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركِت 
ستاد اجرايي فرمان امام افزود: تا به امروز براي زنان 
سرپرس��ت خانوار 28 اس��تان از جمله استان هاي 
سيستان و بلوچستان، خوزستان، ايالم، چهارمحال 
و بختي��اري، فارس، خراس��ان رض��وي، مازندران، 
لرستان، اصفهان و خراس��ان جنوبي اشتغال ايجاد 

شده است. 
راضي زاده توضيح داد: هدف ما در بنياد بركت ستاد 
اجراي��ي فرمان امام توانمندس��ازي اقتصادي زنان 
سرپرست خانوار از طريق ايجاد درآمد پايدار است و 
اين توانمندسازي باعث تحول در همه اركان زندگي 

آنها خواهد شد.  
وي با اشاره به شناس��ايي و معرفي زنان سرپرست 
خان��وار متقاضي اش��تغال توس��ط تس��هيل گران 
بني��اد بركت عن��وان كرد: با توجه به ش��ناختي كه 
تس��هيل گران از جوام��ع محل��ي دارن��د، اين زنان 

كارآفرين و متقاضي اشتغال را معرفي مي كنند.
معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركِت 
س��تاد اجرايي فرمان ام��ام تصريح ك��رد: از هر زن 

سرپرس��ت خانواري كه طرحي براي اشتغال زايي 
داش��ته باش��د با آموزش و توانمندس��ازي حمايت 

مي كنيم. همچنين اگ��ر طرحي را براي كارآفريني 
ارايه دهند كه براي ديگران نيز ايجاد اش��تغال كند 

مورد حمايت بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام 
قرار خواهند گرفت.

سرانجام با رايزني هاي سازمان شيالت ايران با وزارت 
كشور از يك طرف و وزارت نفت از سوي ديگر، سهميه 
بنزي��ن 1200 ليتر در ماه ب��راي قايق هاي صيادي با 
نرخ 1500 تومان به تصويب رس��يد. س��هميه اي كه 
طي هفته هاي اخير باعث ب��روز نگراني هاي فراواني 
براي صيادان و خانواده هاي آنان شده بود و مشكالت 

معيشتي عديده اي را به وجود آورده بود. 
قايق هاي صيادي كه از غافله دريافت س��هميه بنزين 
عقب مانده بودند و بيم آن مي رفت كه معيشت ش��ان 
به كل به خطر بيفتد، حاال طبق مصوبه سابق سازمان 
ش��يالت هرچند به 1۴00 ليتر س��هميه مورد تقاضا 
دست پيدا نكردند، اما توانستند بيشترين سهم ممكن را 
)1200ليتر( از آن خود كنند. نكته قابل توجه آن است 
كه در حال حاضر، 30 هزار نفر از مجموع 1۴0 هزار نفر 
شاغل در عرصه صيادي كشور، در 8 هزار فروند قايق 
صيادي مش��غول به كار هستند كه براساس ميانگين 
به دس��ت آمده از سوي اتحاديه سراسري تعاوني هاي 
صيادي اي��ران، درآمد ناخالص ماهيان��ه حدود يك 
ميليون و 500 هزار تومان دارند كه كفاف هزينه هاي 

جاري آنها را هم نمي كند. 
اين قش��ر كه زير ده��ك دوم ق��رار مي گيرند، اكنون 
به ص��ورت روزانه به امرار معاش خ��ود پرداخته و قادر 
نيس��تند كه هزينه هاي مازاد بار مالي آزادسازي نرخ 
بنزين را بپردازند. اين در حالي بود كه در روز هاي اخير، 
استانداري خوزس��تان و بوشهر خبر از سهميه بنزين 
ياران��ه اي ۴00 ليتري در ماه براي ه��ر قايق صيادي 

داده بودند كه با واكنش منفي جامعه صيادان مواجه 
ش��ده بود.  نبي اهلل خون ميرزايي معاون وزير و رييس 
سازمان ش��يالت ايران با بيان خبر تخصيص سهميه 
1200 ليتري بنزين يارانه اي به صي��ادان، به رايزني 
سازمان شيالت ايران با وزارت نفت و معاونت امنيتي 
وزارت كشور درباره در نظر گرفتن سهميه بنزين براي 
صيادان اش��اره كرده و گفت: در رايزني ها و مكاتباتي 
كه انجام ش��د، توجيهات فني سهميه بنزين صيادان 
را يادآور ش��ديم. خون ميرزايي در ادامه افزود: در اين 
مذاكرات بر سهميه بندي قبلي بنزين براي قايق هاي 
صيادي، مصرف س��وخت اين قايق ها، نظرات فائو در 
اين زمينه، قدرت موت��ور، فاصله صيدگاهي، روز هاي 
درياروي و ... اشاره كرديم و متوجه شديم كه مسووالن 
تصميم گير در اين زمينه پيشتر نسبت به اين داليل 

فني آگاهي نداشتند. 
اين مقام مسوول با بيان اينكه در جريان اجراي طرح 
س��هميه بندي بنزين نيز ديدگاه س��ازمان شيالت را 
جويا نش��ده بودند، ادامه مي دهد: به همين دليل نيز 
وارد رايزني با ش��ركت ملي پاالي��ش و پخش ايران به 
نمايندگ��ي از وزارت نفت و معاون��ت امنيتي وزارت 
كشور و س��ازمان برنامه و بودجه شديم و مقرر شد در 
اين زمينه بازنگري هاي الزم صورت گيرد كه در نتيجه 
اين بازنگري و بر اس��اس مصوبه جلسه اخيري در اين 
زمينه برگزار ش��د، مقرر شد سهميه بنزين قايق هاي 
صيادي كمي كمت��ر از 1۴00 ليتري كه در دور قبلي 
سهميه بندي در نظر گرفته شده بود، روي رقم 1200 

ليتر در ماه مصوب شود و در وهله دوم، نرخ سوخت نيز 
1500 تومان در هر ليتر در نظر گرفته ش��ود. به گفته 
او، اكنون اين مصوبه پروسه اجرايي خود را مي گذراند.

   الگوهاي جهاني تامين سوخت صيادان
پيش��تر اما پرويز محبي، سرپرس��ت معاونت صيد و 
بنادر ماهيگيري سازمان شيالت به نياز 1۴00 ليتري 
سوخت در ماه براي فعاليت صيادان اشاره كرده و گفته 
بود: تا به امروز هيچ س��وختي به جامعه صيادي تعلق 

نگرفته است.
وي گفته بود: زمزمه هايي مي ش��نويم كه قرار اس��ت 
بخشي از نياز صيادان تخصيص داده شود كه اين موضوع 
باعث ايجاد اضطراب در تعاوني ها و در بين صيادان شده 
است. به گفته اين مقام مسوول در كشور هاي خارجي 
ميزان سوخت مورد نياز صيادان بر اساس فرمول جهاني 
فائو تعيين مي ش��ود كه بر اساس قدرت موتور و مدت 
زماني كه صيادان در دري��ا حضور دارند و فاكتور هاي 
ديگر براي كالس ۴8 اسب روزانه ۴9 ليتر و براي كالس 
55 اس��ب 5۶ ليتر در روز نياز است كه در ماه براي 21 
روز تالش يك شناور حدود 1۴00 ليتر در نظر گرفته 
مي ش��ود كه در دور قبلي كه س��وخت سهميه بندي 
ش��د و يارانه به آن تعلق گرفت، همين ميزان سهميه 
يعني 1۴00 ليتر به صيادان اختصاص داده شد. اما در 
شرايطي كه برخي افراد و جريانات سياسي براي استفاده 
سياسي و جناحي تالش مي كردند تا با استفاده ابزاري 
از موضوع بنزين در آتش انتقاد از دولت بدمند. بر اين 

اساس است كه خبر كذب تخصيص ۴00ليتر بنزين 
را منتشر مي كردند؛ خبري كه حوادث روزهاي آينده 
نش��ان داد هيچ نشانه اي از واقعيت را نداشته است. در 
خصوص صيادان يعق��وب دوجي مديرعامل اتحاديه 
سراسري تعاوني هاي صيادي ايران نيز گفت: استاندارد 
استفاده از بنزين در قايق هاي صيادي در 21 روز كاري 
به طور متوسط بين تا 1۴00 ليتر 1۷00 ليتر بنزين در 
ماه )۷0 تا 80 ليتر روزانه( است كه بسته به قدرت موتور 

و مسافتي كه صيادان طي مي كنند، متفاوت است.
وي با بي��ان اينكه در حال حاضر 30 هزار صياد در كل 
كشور به واسطه عدم دريافت سهميه بنزين دچار تنش 
شده اند، ادامه مي دهد: س��هميه بنزين صيادان بايد 
حداقل 1۴00 ليتر در ماه را پوش��ش دهد تا مشكلي 

براي معيشت آنها رخ ندهد.

   استانداردهاي فائو
دوجي با بيان اينكه در دوره هاي قبلي سهميه بندي 
سوخت، س��ازمان شيالت ايران برنامه سهميه بندي 
بنزي��ن را براي آنها در نظر گرفته ب��ود، به نكته مهم 
ديگري اش��اره مي كند: در اس��تاندارد فائو، سوخت 
موتور نو در قايق هاي صيادي را در نظر مي گيرند، اما 
موتور قايق هايي كه صيادان از آنها استفاده مي كننند 
عمدتا قديمي است و طبيعتا مصرف سوخت آنها هم 
بيشتر خواهد بود. دوجي با انتقاد از نرخ باالي بنزين 
آزاد گف��ت: در چابهار حتي بنزين س��ه هزار توماني 
هم ب��ه صيادان نمي رس��د و چهاره��زار تومان كف 

قيمت بنزيني است كه در اختيار آنها قرار مي گيرد. 
مديرعام��ل اتحاديه سراس��ري تعاوني هاي صيادي 
ايران در پاس��خ به اين پرس��ش كه ميانگين درآمد 
صيادان چقدر است، مي گويد: درآمد صيادان منطقه 
به منطقه متفاوت اس��ت، اما به طور ميانگين رقمي 
صيادان رقمي در حدود يك ميليون و 500 هزار تومان 
درآمد ناخالص ماهيانه دارند كه برمبناي فروش 50 
كيلو ماهي براي هر صياد در نظر گرفته مي شود كه با 
كسر هزينه ها، قطعا با كاهش بيشتري از اين درآمد 

مواجه خواهند شد.
دوجي با اشاره به بيمه صيادان مي گويد: صيادان بيمه 
تأمين اجتماعي هستند، اما به دليل كاهش درآمد آنها 
در پنج سال اخير، باالي 90 درصد صيادان نتوانسته اند 
حق بيمه تأمين اجتماعي خ��ود را بپردازند و در اين 
زمينه دولت هيچ گونه حمايت��ي از آنها نمي كند. وي 
با بيان اينكه جامعه صي��ادي در دهك زير دو جامعه 
محسوب مي شود، ادامه مي دهد: دولت معافيتي براي 
صيادان تا پنج نفر خانوار در نظر گرفته و حق بيمه آنها 
را يارانه مي دهد، اما باالي پنج نفر را پوشش نمي دهد كه 
به عقيده ما بايد اين بخش هم پوشش كامل داده شود. 
دوجي به مشكل ديگري هم اشاره مي كند: مالك شناور 
برعكس كسي كه كار مي كند، در طيف دريافت يارانه 
حق بيمه دولت در بيمه تأمين اجتماعي در نظر گرفته 
نمي شود، درحالي كه براي رانندگان داراي خودرو شرط 
پيمانكاري و مالكيت براي پرداخت يارانه حق بيمه در 

نظر گرفته نشده بود.

بر اساس گزارش س��ازمان تنظيم مقررات، همراه 
اول نس��بت به دو اپراتور ديگر ش��كايات بس��يار 
كمتري در ماه آذر در زمينه كيفيت سرويس دهي 
دريافت كرده اس��ت. همراه موبايلس��تان باشيد تا 
اطالعات بيشتري در اين خصوص به دست آوريم. 
چندي پيش س��ازمان تنظيم مقررات س��امانه اي 
را در خصوص رس��يدگي و پاسخگويي به شكايت 
كاربران اپراتور ها راه اندازي كرد. كاربران از طريق 
اين سامانه مي توانند شكايت خود را در بخش هاي 
مختلف نظي��ر اينترنت، مكالمات و در كل كيفيت 
سرويس در س��امانه ثبت كنند. س��ازمان تنظيم 
مقررات نيز در انتهاي هر ماه گزارش كاملي از ميزان 
شكايات هر اپراتور منتشر مي كند تا كاربران نيز از 
عملكرد كلي اپراتور هاي كش��ور مطلع شوند. اما با 
مقايسه اعداد ارقام موجود در گزارش شهريور و آذر 

مي توان به اطالع��ات جالبي پي برد. اطالعاتي كه 
مي توانند كاربران را در انتخاب اپراتور مناسب ياري 
كنند. همان طور كه گفته ش��د يكي از اصلي ترين 
ش��اخص هاي اين گزارش، بحث كيفيت سرويس 
است و ما نيز در اين مقاله از موبايلستان قصد داريم 
سه اپراتور تلفن همراه كشور را در اين مبحث و به 
خصوص اينترنت با يكديگر در ماه هاي ش��هريور و 

آذر مقايسه كنيم.

 گ�زارش ش�هريور م�اه س�ازمان تنظي�م 
مقررات

با نگاهي كلي به گزارشات سازمان تنظيم مقررات 
مي توان متوجه شد كه تعداد شكاياتي كه در حوزه 
كيفيت س��رويس اينترنت از ايرانسل در شهريور 
ماه ثبت ش��ده 131 ش��كايت بوده كه اين ميزان 

در آذر به 3۴۶ شكايت رسيده و رشد عجيب 1۶۴ 
درصدي را ش��اهد بوده است. از سوي ديگر همراه 
اول در ش��هريور ماه تعداد 1۶5 شكايت داشت كه 
در آذر به 195 ش��كايت رسيده و رشد معقول 18 
درصدي داشته اس��ت. البته بايد توجه داشت كه 
ميزان كاربران همراه اول و ايرانسل نسبتا نزديك 
به يكديگر است و اين رشد عجيب شكايت نسبت به 
ايرانسل تاحدودي مي تواند براي كاربران در زمينه 
كيفيت سرويس دهي اين اپراتور نگران كننده باشد.

 گزارش آذر ماه سازمان تنظيم مقررات
رايت��ل نيز با توجه به اينكه نس��بت ب��ه دو اپراتور 
ديگر تعداد كاربران كمتري دارد، در ش��هريور ماه 
امسال 1۶ شكايت داشته كه اين ميزان در آذر ماه 
با 13۷ درصد رش��د به 38 شكايت رسيده است. با 

اين اوصاف مي توان نتيجه گرف��ت كه اپراتور اول 
كشور در زمينه كيفيت س��رويس عملكرد بسيار 
خوبي نس��بت به دو اپراتور ديگر داشته و كاربران 
مي توانن��د با خيال راحت تري هم��راه اول را براي 

مكالم��ات، پيامك و اينترنت انتخ��اب كنند. نظر 
ش��ما در اين خصوص چيس��ت؟ نظرات خود را از 
طريق بخش ديدگاه ها با ما و كاربران موبايلس��تان 

در ميان بگذاريد.
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تقدير از عملكرد موفق 
مديرعامل سابق ايرانول

مديران انجمن پااليشگاه هاي روغن سازي ايران طي 
مراسمي از عملكرد موفق مهندس عيسي اسحاقي 
مديرعامل سابق شركت نفت ايرانول و نايب رييس 
انجمن تقدير و تشكر كردند. به گزارش »تعادل« از 
انجمن پااليشگاه هاي روغن سازي ايران، در اين جلسه 
مديران عامل شركت هاي بهران، نفت پارس، سپاهان 
و بازرس انجمن، طي سخناني ضمن تاكيد بر عملكرد 
موفق مهندس اسحاقي طي شش سال گذشته با توجه 
به آمار و ارقام اين ش��ركت بورسي اعالم كردند: وي 
عالوه بر عملكرد موفق به عنوان با سابقه ترين عضو و 
نايب رييس، تعامل بسياري خوبي را با ديگر اعضا داشت 
و ضمن سخت بودن كار در ايرانول گام هاي توسعه اي 
خوبي در اين شركت برداش��ت و پيشرفت شركت 
ايرانول در اكثر شاخص ها قابل توجه بوده و نگاه ويژه 
ايشان به نيروي انساني از وي مديري محبوب و دوست 
داشتني براي ما و كاركنان ايرانول ساخته بود. گفتني 
اس��ت در مراسم مهندس محسني مجد مديرعامل 
جديد شركت نفت ايرانول به دليل تداخل با يك جلسه 
حضور نداشت. در اين مراسم مهندس اسحاقي ضمن 
تشكر از مديران انجمن پااليشگاه هاي روغن سازي 
ايران كه طي سال هاي گذشته عالوه بر رقابت جدي 
در بازار بر رفاقت و دوستي ها تداوم بخشيدند، گفت: 
ايرانول مثل فرزند من هست و شش سال از بهترين 
دوران زندگي من در اين ش��ركت س��پهري ش��د و 
موفقيت ايرانول و كاركنانش آرزوي قلبي من هست و 
براي دوست عزيزم مهندس محسني مجد در ادامه راه 
آرزوي موفقيت دارم و شما به عنوان بهترين دوستان 
در ذهن و خاطره من ثبت ش��ده ايد. گفتني اس��ت؛ 
درپايان اين مراس��م از خدمات شش ساله مهندس 
اسحاقي در شركت نفت ايرانول و انجمن پااليشگاه هاي 
روغن سازي ايران با اهداي يك جلد كالم اهلل مجيد و 
لوح تقدير تهيه شده از طرف مديران عامل نفت بهران، 

ايرانول، پارس و سپاهان قدرداني شد.

راه اندازي تيم توسن در حوزه 
صنعت نفت شمال كشور

س�اري| نشست مش��ترك مديران حوزه صنعت 
نفت شمال كش��ور با موضوع راه اندازي تيم واكنش 
سريع نهادها )توسن( صبح ديروز در اداره مركزي گاز 
استان برگزار شد. جعفر احمدپور مديرعامل شركت 
گاز استان از انتقال دانش و تجربه تيم توسن به ديگر 
نهادها و سازمان ها خبر داد و گفت: بهداشت و درمان 
صنعت نفت شمال كشور، پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه ساري و منطقه 9 عمليات انتقال گاز در راستاي 
مسووليت اجتماعي به زودي تفاهم نامه اي را جهت 
همكاري با هالل احمر استان امضا خواهند كرد. وي به 
اهميت باالي فرايند امداد و نجات در مديريت بحران 
اشاره كرد و افزود: همه نهادهاي مرتبط با اين بخش 
بايد با اشراف كامل بر وظايف خود و انجام به موقع آن، 
تبعات بحران را به حداقل برسانند. احمدپور تصريح 
داشت: اين جلسه مي تواند سرآغاز تشكيل كميته هاي 
تخصصي تر شود تا مديريت يكپارچه بحران و توسعه 

وضعيت امداد و نجات تقويت شود.

ثبت سفارش كاغذ مورد نياز 
مطبوعات

همدان|معاون حقوقي، امور مجلس و اس��تان ها 
وزارت فرهنگ و ارش��اد با اشاره به وجود  مشكالت و 
معضالت پيش آمده در زمينه تأمين كاغذ مورد نياز 
كشور گفت: به طور ميانگين  ساالنه حدود 100 هزار 
تن كاغذ در زمينه نشر كتاب و چاپ مطبوعات مصرف 
داريم. علي اصغر كارانديش ديروز در هشتاد و هشتمين 
جلسه ش��وراي فرهنگ عمومي شهرستان مالير، 
با بيان اينكه با پيگيري هاي انجام ش��ده كاغذ مورد 
نياز حوزه هاي نشر كتاب و مطبوعات ثبت سفارش 
شده است، افزود: ارز ۴200 توماني براي اين موضوع 
مصوب شده اس��ت. وي با اشاره به شفاف سازي هاي 
صورت گرفته در سطح كالن وزارتخانه اظهاركرد: در 
سال جاري مجوزها را از 115 مورد به 3۶ مورد كاهش 
داديم. كارانديش به تحقق اهداف دولت الكترونيك 
در اين وزارتخانه اش��اره و خاطرنشان كرد: در زمينه 

بيمه هنرمندان نيز اقدامات خوبي رقم خورده است.

ساخت ۳۰۰   زمين چمن 
مصنوعي در فارس

شيراز| مديركل ورزش و جوانان استان فارس اعالم 
كرد كه احداث تعداد 300 زمين چمن مصنوعي در 
نقاط مختلف فارس در دستور كار اين اداره كل بود كه 
بخشي از آن افتتاح شده و برخي نيز مراحل ساخت و 
تكميل را طي مي كند. حيدرعلي كامياب در حاشيه 
افتتاح و آغاز عمليات اجرايي برخي پروژه هاي ورزشي 
در شهرستان سروستان گفت: احداث زمين چمن 
مصنوعي در نقاط مختلف استان فارس در راستاي 
اجرايي شدن سياست هاي اداره كل و برنامه راهبردي 
ورزش و جوانان در بحث توس��عه زيرس��اخت هاي 
ورزشي در دستور كار قرار گرفته بود. او با بيان اينكه 
تاكن��ون 20 زمين چمن مصنوعي در شهرس��تان 
شيراز احداث ش��ده و به بهره برداري رسيده است، 
گفت: تالش كرديم احداث زمين چمن مصنوعي را 
در روستاهاي دور افتاده استان كه فاقد فضاي ورزشي 
بود، دنبال كرده و امكان��ات حداقلي را براي جوانان 

عالقه مند فراهم كنيم. 

چهره هاي استاني

مردم كاالهاي بدون قيمت  را نخرند
گيالن| رييس سازمان صمت گيالن گفت: همه مردم بايد از خريد كاالهايي كه ميزان قيمت كاال  روي آن درج نشده 
اس��ت، خودداري كنند. فرهاد دلق پوش ديروز در كارگروه تنظيم بازار استان كه در يكي از شركت هاي پخش رشت 
برگزار شد، گفت: تشكيل كارگروه جلسات تنظيم بازار در محيط هاي كسب و كار موجب افزايش آمادگي خدمات رساني 
توليدكنندگان و شركت هاي پخش مي شود. وي با بيان اينكه 1۴1 شركت پخش در استان فعاليت دارند، افزود: ارتباط 
خوب شركت پخش با فروشگاه هاي بزرگ زنجيره مناسبي را براي مديريت موثرتر بازار ايجاد مي كند. دلق پوش ادامه 
داد: بيشترين شركت هاي پخش گيالن در توزيع مواد غذايي فعاليت دارند و در مجموع بيش از چهار هزار نفر به طور 
مستقيم در شركت هاي پخش استان مشغول به كار هستند. وي تصريح كرد: پشتيباني از شركت ها موجب تامين به 
موقع نياز مردم در بازارها مي شود و ما نيز مايل هستيم تا مشكالت اين شركت ها رفع شود. رييس سازمان صمت گيالن يكي از عمده مشكالت 
مربوط به شركت هاي پخش را صدور بارنامه دانست و گفت: تامين سرمايه در گردش نيز يكي ديگر از مشكالت اين شركت ها است كه با بانك ها 
جلساتي برگزار خواهد شد تا منابع الزم را در اختيار متقاضيان واقعي بگذارند. دلق پوش گفت: در استان گيالن توزيع 200تن گوشت منجمد و 
800تن شكر در دستور كار است كه به زودي انجام خواهد شد. وي به پويش بدون قيمت نخريم نيز اشاره كرد و گفت: نصب نكردن قيمت روي 
كاال موجب اجحاف در حقوق مصرف كننده مي شود و اين پويش موجب خواهد شد فرهنگ خريد كاالهاي با اتيكت قيمت خريد افزايش يابد 

ضمن اينكه نظارت مستقيم در برخورد با متخلفاني كه قيمت را بر ورودي كاال درج نمي كنند به طور مستمر در حال انجام است.

سوخت رساني در دماي زير صفر به مناطق صعب العبور
مازندران| مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري گفت: با ذخيره سازي مطلوب سوخت زمستاني 
در انبارهاي نفت منطقه ساري سوخت رساني به مناطق ييالقي و صعب العبوردر دماي زير صفر ادامه دارد . به گزارش 
تعادل سبحان رجب پور مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري بيان كرد: با شروع فصل زمستان، 
اقدامات الزم براي ذخيره سازي سوخت توسط فروشندگي هاي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري 
انجام شد و مردم مشكلي براي دريافت سوخت موردنياز خود ندارند . وي ادامه داد: در حال حاضر با توجه به سرماي 
زمستاني در مناطق صعب العبور، اين شركت روزانه نفت سفيد مورد نياز را در مناطق صعب العبور و كوهستاني توزيع 
مي كند. سبحان رجب پور افزود: توزيع نفت سفيد براي استفاده ساكنان مناطق فاقد سوخت گاز طبيعي توسط 
فروشندگي هاي اين شركت انجام مي شود كه تاكنون پنج مرحله سهميه نفت سفيد به مقدار 2500 ليتر براي هر خانوار اعالم و توزيع شد .

مدير منطقه ساري بيان كرد: خانوارهايي كه در مناطق كوهستاني زندگي مي كنند مي توانند با مراجعه به فروشندگي هاي محلي، سهميه نفت 
سفيد خود را به ازاي هر كاال برگ 500 ليتر دريافت كنند . رجب پور اظهار كرد: طبق آخرين آماردر منطقه تحت پوشش اين شركت، حدود 
21 هزارخانوار فاقد گاز طبيعي هستند كه در حال حاضر از نفت سفيد براي وسايل گرمايشي خود استفاده مي كنند. مدير منطقه ساري از 
شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلفات يا شكايات با شماره تلفن هاي 332۷0138 و 332۷01۴0 منطقه ساري و شماره 

09۶2۷ شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران تماس گرفته تا رسيدگي شود . 

اخبار شهرستان ها



اقتصاد اجتماعي12گزارش

يك دهه بي سرانجامي اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان همچنان ادامه دارد

حمايت از كودكان با قوانين قديمي
اليحه حمايت از كودكان كه قرار بود ضامن تحول 
در حقوق كودكان و نوجوانان ش�ود، بيش�تر از 
يك دهه اس�ت كه ميان مجلس شوراي اسالمي 
و ش�وراي نگهبان رد و بدل مي شود. از سال 86 
تاكنون جرح و تعديل هاي بسياري در اين اليحه 
انجام شد و هنوز هم مشخص نيست سرنوشت آن 
بعد از 12 سال چه مي شود ، در غياب تعيين تكليف 
اين اليحه ، مرجع رسيدگي به پرونده هاي كودكان 
و نوجوان همچنان قانون مصوب سال 1381 است، 
قانوني قديمي در 9 بند كه كارشناسان معتقدند 
آنقدر نقطه ضعف دارد كه نمي توان به آن استناد 
كرد اما معلوم نيست در نهايت مرجع قانون گذار 
بع�د از گذش�ت بيش�تر از 10 س�ال، در ماه هاي 
پايان�ي مجلس ده�م، اليحه جدي�د را تصويب 
مي كند يا خير. شهريور امسال پروانه مافي، عضو 
فراكس�يون زنان مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه ايراد شوراي نگهبان درباره اليحه حمايت 
از حقوق كودكان برطرف ش�ده است، اعالم كرد 
 اين اليحه به زودي در مجلس به تصويب مي رسد 
اما نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه 
علن�ي اول دي ماه مجل�س م�واد 9 و 1۷ اليحه 
حمايت از اطفال و نوجوانان را بررس�ي كرده و به 
منظور تامين نظر ش�وراي نگهب�ان تغييراتي را 
در آن اعمال كردند. اين تغييرات در حالي است 
كه پيش از اي�ن نيز برخي از م�واد اين اليحه در 
ارديبهشت ماه امسال توسط نمايندگان مجلس 
اصالح ش�د. با اين حال هنوز ه�م فعاالن حقوق 
كودك معتقدند اين اليحه با همه تغييراتي كه در 
آن اعمال شده همچنان نقطه عطفي براي حمايت 
از حقوق كودكان بوده و از سوي ديگر نقش نهاد ها 
و سازمان هاي مرتبط با كودكان را مشخص كرده 
و بر اس�اس آن ديگر نبايد بهان�ه اي براي ناديده 
گرفتن حق كودكان و عدم گ�زارش موارد نقض 
حقوق كودك از سوي سازمان هاي مرتبط وجود 

داشته باشد.

     چه تغييراتي در دو اليحه 9 و 17 اعمال شد
در جلسه علني يك دي ماه امسال، نمايندگان مجلس 
ش��وراي اس��امي دو ماده 9 و 17 اليح��ه حمايت از 
كودكان و نوجوانان را مطابق نظرات ش��وراي نگهبان 
تغيير دادند. بر اين اس��اس تبصره م��اده 9 اين اليحه 
به ش��رح زير اصاح ش��د: »هرگاه بي توجهي و سهل 
انگاري والدين منجر به نتايج موضوع اين ماده ش��ود، 
حس��ب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بند هاي 
فوق محكوم مي شوند، در خصوص بند »ت« اين ماده 
در صورتي والدين مشمول حكم اين تبصره مي شوند 
كه اقدامات الزم براي جلوگيري از صدمه را انجام نداده 

باشند و صدمه مستند به آنها باشد.«

همچنين نمايندگان مجلس ، ماده 17 اين اليحه را هم 
اص��اح كردند كه مطابق با آن هر كس از وقوع جرم يا 
شروع به آن يا خطر شديد و قريب الوقوع عليه طفل يا 
نوجواني مطلع بوده يا ش��اهد وقوع آن باشد و با وجود 
توانايي اعام و گزارش به مقامات يا مراجع صاحيت دار 
و كمك طلبيدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در 
صورت عدم دسترسي به اين مقامات و مراجع و ياعدم 
تاثير دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر از اقدامات فوري 
و متناس��ب براي جلوگيري از وقوع خطر يا تش��ديد 
نتيجه آن امتناع كند، مش��روط بر اينك��ه با اين اقدام 
خطر قابل توجهي متوجه خود او يا ديگران نش��ود، به 
يكي از مجازات هاي درجه ۶ قانون مجازات اس��امي 

محكوم مي شود.
سارا كريمي، فعال حقوق كودك درباره جزييات تغيير 
در اي��ن دو ماده بيان كرد: م��اده 17 اليحه حمايت از 
ك��ودكان و نوجوانان كه از ابتدا مورد انتقاد بس��ياري 
از اف��راد چه از حقوقدان��ان و چه از مس��ووالن بود به 
موضوع پيشگيري از »كودك آزاري« پرداخته است. 
بر اساس اين ماده سعي شده از راه هاي نظارت عمومي 
بر كودك آزاري استفاده شود، به طوري كه براي افراد 
جامعه مس��ووليت و وظيفه درنظر گرفته ش��ود تا در 
صورتي كه فردي ش��اهد كودك آزاري ب��ود ملزم به 
گزارش آن شود در حالي كه اكنون تنها گروهي كه به 

صورت مستقيم با كودك در ارتباط هستند اگر موقع 
كودك آزاري آن را به مراجع قانوني اعام نكنند، مجرم 
تلقي مي شوند. اما بايد توجه كرد كه در بسياري از موارد 
نزديكان با مراقبان ك��ودك به داليل فرهنگي چنين 
مواردي را منتقل نمي كنند ي��ا در برخي پرونده هاي 
آزار كودك ديده مي ش��ود كه نزديكان كودك به ويژه 
در مواردي كه مبتا به اعتياد هستند، خودشان اقدام 
به ضرب و شتم و س��اير موارد كودك آزاري كرده اند. 
بنابراين در چنين شرايطي نياز است كه قانون تدبيري 

داشته باشد. 
او افزود: در ماده 17 اليحه حمايت از كودكان به نوعي 
ب��ه بحث نظارت عمومي افراد پرداخته ش��ده اس��ت 
به طوري كه هر كس از وقوع جرم يا ش��روع آن يا خطر 
شديد و قريب الوقوع عليه طفل و نوجواني مطلع بوده يا 
شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايي اعام و گزارش به 
مقامات يا مراجع صاحيت دار و كمك طلبيدن از آنها 
از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسي به 
اين مقام��ات و مراجع يا عدم تاثير دخالت آنها در رفع 
تجاوز و خطر، از اقدام فوري و متناسب براي جلوگيري 
از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن امتناع كند، مشروط بر 
اينكه با اين اقدام، خطري مشابه يا شديدتر متوجه خود 
او يا ديگران شود، به يكي از مجازات هاي درجه شش 

محكوم مي شود.

كريمي گفت: در نهايت ش��وراي نگهبان نس��بت به 
ماده 17 ايراداتي وارد كرد زيرا از نظر ش��وراي نگهبان 
ممكن است اين موضوع غيرشرعي تلقي شود.در واقع 
در اصاحيه ابتدايي مجلس ماده 17 اليحه را اين طور 
نوش��ته بود فردي ملزم به گزارش كودك آزاري است 
كه خود با خطر مش��ابه يا ش��ديدتر روبه رو نباشد، اما 
اصاحيه جديد به اين ش��كل درآم��ده كه خطر قابل 
توجهي متوجه او يا ديگران نشود. از نظر اصول حقوقي 
اين اصاح پذيرفته شده است، زيرا افراد را نمي توان در 
شرايطي كه خطري آنها را تهديد كند ملزم به مداخله 
در جرم يا اعام آن كرد، اما در عالم واقع با اين قيدي كه 
به ماده اضافه شده است، اين امكان وجود دارد كه جلوي 
مداخله افراد گرفته ش��ود، چرا ك��ه از لحاظ فرهنگي 
اين مشكل در جامعه ما وجود دارد زماني كه والديني 
فرزندشان را تنبيه بدني مي كنند ما مداخله نمي كنيم 
و موضوع را مربوط به خ��ود نمي دانيم اما الزام قانوني 
به اعام جرم مي توانس��ت زمينه اي باشد تا در مقابل 
اين گونه كودك آزاري ها سكوت نكنيم و نظارت عموم 

بركودك آزاري جنبه پيشگيرانه پيدا كند.

    آموزش مقدم بر جرم انگاري
با وجود آنكه ماده 9 اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان 
هم دي ماه امسال در راستاي ايرادات شوراي نگهبان 

با تغييراتي رو به رو شد اما برخي فعاالن حقوق كودك 
معتقدند اين ماده زماني مفيد است كه والدين نسبت 
به آن آموزش ديده باش��ند، مطه��ره ناظري، رييس 
هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان درباره 
اين موض��وع بيان كرد: ماده 9 اي��ن اليحه به موضوع 
سهل انگاري والدين نسبت به فرزند مربوط مي شود، 
كه از ابتدا شوراي نگهبان با توجه به حقي كه والدين در 
مورد تربيت و مراقبت از فرزندشان دارند، نسبت به اين 
موضوع ايراد وارد كرد اما بايد توجه كنيم كه در كنار نياز 
به قانون در اين زمينه، به آموزش و فرهنگ سازي هم 
نياز داريم. در بسياري از موارد والدين نمي دانند فعلي 
كه نسبت به فرزند خود انجام مي دهند، سهل انگاري 

و آزار است.
او افزود: پيشنهاد مي كنيم تا اين كار در صورتي انجام 
شود كه از قبل آموزش هاي پيش، حين و بعد از ازدواج به 
والدين داده شود تا آنها بدانند چگونه فرزندپروري كنند. 
به عبارت ديگر بهتر است در اين خصوص بيشتر آموزش 
و فرهنگ سازي و اطاع رساني شود. در عين حال هم 
وقتي سهل انگاري صورت گرفت بهتر است برخورد به 
گونه اي نباشد كه مجازات آن از جنس كيفري باشد بلكه 
جزاي آنه��ا بايد الزام براي تحت آموزش قرار گرفتن و 
حضور در كارگاه هاي فرزندپروري در نظر گرفته شود.

او با اشاره به اينكه ايراد ديگر وارد شده به اين اليحه در 
خصوص عدم تحصيل و ممانعت از حضور كودكان در 
مدارس است، تصريح كرد: ايراد ديگر شوراي نگهبان 
اين است كه در صورت ممانعت براي تحصيل كودك 
نبايد عليه خانواده جرم انگاري شود، اگرچه جرم انگاري 
مي تواند بازدارنده باشد، اما مي توان راهكار مناسب تري 

نيز پيدا كرد.
براي مثال اگر خان��واده اي به دليل عدم بضاعت مالي 
نمي تواند كودك را به مدرسه بفرستد، بايد پيش بيني 
شود كه اين كودكان شناسايي شده و مورد حمايت مالي 
و تحصيلي قرار بگيرند. درباره ممانعت از تحصيل، قانون 
ناظر به اين موضوع است كه اگر خانواده اي در صورت 
فراهم بودن امكانات، مانع تحصيل شوند يا كودك را 
ثبت نام نكنند، جرم مرتكب شده است. نبايد فراموش 
كرد كه بحث تحصيل ك��ودك مربوط به تمكن مالي 
خانواده هم هس��ت، يعني اگر خانواده اي تمكن مالي 
دارد و بازهم كودك را به مدرسه نمي فرستد بايد عليه 
وي جرم انگاري كرد اما در خصوص برخي خانواده ها، 
فقر اقتصادي مانع تحصيل كودك نشده و ممكن است 
به ويژه در مورد دختران اين ممانعت به داليل فرهنگي 
باشد كه قانون مي تواند بخشي از موضوع را برطرف كند. 
پيشنهاد ما اين است كه اگر ممانعت از تحصيل كودك 
به دنبال فقر اقتصادي باشد بايد تدابير حمايتي اتخاد 
ش��ود تا كودك ادامه تحصيل دهد اما اگر داليل منع 
تحصيل غير از فقر اقتصادي اس��ت، بايد عليه والدين 

جرم انگاري كرد تا اين قانون بازدارنده باشد.

آخرين وضعيت بروز آنفلوانزا در كشور 
شيوع آنفلوانزا در كشور روند نزولي پيدا كرده است. رييس 
اداره مراقب��ت مركز مديريت بيماري ه��اي واگير وزارت 
بهداشت با اشاره به روند كاهش��ي بروز آنفلوانزا در كشور 
آخرين آمار ابتا به اين بيماري  را تش��ريح كرد. حس��ين 
عرفاني در تشريح آخرين وضعيت همه گيري آنفلوانزاي 
فصلي انساني با اش��اره به اينكه آمار ابتا به بيماري هاي 
مزمن تنفسي به ش��كل هفتگي گرفته مي شود، گفت: از 
تاريخ ۳۰آذر تا ۶ دي ماه سال جاري ۲۳۸۸ مورد مبتا به 
عفونت  شديد تنفسي در بيمارستان ها بستري شدند. از اين 
تعداد فقط از افرادي كه در آي سي يو بستري شده يا فوت 
مي شوند نمونه تهيه مي شود كه با اين اوصاف موارد مرگ 
بر اثر آنفلوانزا در هفته گذشته ۴ مورد بوده است. او با بيان 
اينكه مجموع موارد فوت شده بر اثر اپيدمي فصلي آنفلوانزا 

در سال جاري تاكنون به 11۰ مورد رسيده است، ادامه داد: 
تا پيش از جمع آمار هفته گذش��ته 1۰۶ نفر بر اثر ابتا به 
آنفلوانزا جان خود را از دست داده بودند با جمع فوت شدگان 
هفته گذشته اين عدد به 11۰ مورد مي رسد. از چهار نفري 
كه هفته گذشته جان خود را بر اثر آنفلوانزا از دست داده اند، 
يك نفر اهل تهران، يك نفر اهل خراس��ان رضوي و دو نفر 
اهل استان آذربايجان شرقي بوده اند. عرفاني در ادامه ضمن 
تعريف سندرم »ILI« يا ناخوشي هاي شبيه به آنفلوانزا، به 
ايسنا گفت: اگر نسبت درصد بار مراجعه سندرم»ILI«  يا 
بيماران با عائم تب و سرفه به كل موارد مراجعه كننده از 
۲.1 درصد بيشتر باشد، نشان دهنده همه گيري بيماري در 
آن جامعه اس��ت. در ابتداي آذر ماه اين عدد به ۴.1 درصد 
رسيده بود؛ اما خوشبختانه در هفته گذشته يعني با آغاز 

دي ماه اين عدد به ۲.۵درصد رسيده است. كاهش اين عدد 
نشانگر تحت كنترل بودن اپيدمي آنفلوانزاست.   او اظهار كرد: 
همه گيري آنفلوانزا در كشور به هيچ عنوان قابل پيشگيري 
نيست؛ اما مي توان آن را پيش بيني كرد؛ اين در حالي است 
كه مي توان از موارد تك گير آنفلوانزا پيشگيري كرد؛ اما در 
خصوص همه گيري اين حالت صادق نيست. تا زماني كه 
بيماري در جامعه وجود دارد موارد تك گير بيماري در جامعه 
وجود دارد كه اين موضوع نيز به شرايطي مانند رعايت نكات 
بهداشتي، ميزان برودت هوا و... بستگي دارد. پس با رعايت 
رفتار بهداشتي و در صورتي كه تغيير خاصي در برودت هوا 
و رخدادهاي هواشناسي نداشته باشيم، احتمال بروز موج 
بعدي آنفلوانزا دوز از ذهن خواهد بود؛ اما اين موضوع كاما 

وابسته به ساير عوامل است.
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جوالن بخاري هايي كه 
مي سوزند و مي سوزانند

با گذشت چندين سال از وعده و وعيدهاي جمع آوري 
بخاري ه��اي نفتي، هنوز بوي نف��ت و دوده هاي آن 
از روستاهاي مرزي كشور به استشمام مي رسد.در 
حال حاضر ۲۵ هزار كاس به دليل نبود علمك گاز 
با بخاري نفتي گرم مي ش��وند. بخاري هاي نفتي و 
خطرآفرين بودن آنها براي دانش آموزان در كاس هاي 
درس زماني توجه مس��ووالن آم��وزش و پرورش را 
به خود جلب ك��رد كه در آذرماه س��ال ۸۵، ۸ تن از 
دانش آموزان در مدرس��ه ش��هيد رحيمي درودزن 
شهرستان مرودشت استان فارس به علت واژگوني 
بخاري نفتي در آتش س��وختند. بع��د از آن فاجعه 
همچن��ان بخاري هاي نفتي در مدارس روس��تايي 
بسياري از مناطق كش��ور وجود داش��ته و اراده اي 
براي جمع آوري آنها وجود نداش��ت. شش سال بعد 
از حادثه مدرسه شهيد رحيمي درودزن در سال 91 
مدرسه اي دخترانه در روستاي ش��ين آباد )از توابع 
پيرانشهر( واقع در آذربايجان غربي دچار حريِق ناشي 
از واژگوني بخاري نفتي غيراستاندارد شد. در حادثه 
آتش سوزي شين آباد ۲9 دانش آموز دچار سوختگي 
شدند كه دو تن از آنها بر اثر درصد سوختي بسيار باال 
جان باختند. شش سال بعد يعني در تاريخ ۲7 آذرماه 
سال 97 در موسسه پيش دبستاني اسوه حسنه زابل، 
به علت گيركردن بند كيف يكي از دانش آموزان به 
بخاري نفتي غيراس��تاندارد و واژگوني چراغ نفتي، 
كاس درس آتش گرفت و چهار نفر از دانش آموزان 
دختر پيش دبستاني به علت سوختگي شديد جان 
باختند. اكنون 1۴ سال از حادثه درودزن و هفت سال 
از حادثه مدرس��ه شين آباد گذشت، اما تنها متضرر 
اصلي اين بي مسووليتي ها دانش آموزان سوخته اي 
بودند كه تا به امروز با وعده و وعيد مدارا كردند. طي 
اين مدت قول هاي زيادي براي جمع آوري بخاري هاي 
نفتي داده شد، اما هنوز دانش آموزان مناطق روستايي 
كش��ور در كاس هايي درس مي خوانند كه توسط 
همين بخاري هاي غيراستاندارد گرم مي شوند. بعد از 
گذشت اين حوادث در روز سه شنبه ۲7 آذر ماه آتش 
سوزي بخاري نفتي در لرستان منجر به حادثه شد و 
خوشبختانه هيچ دانش آموزي در كاس نبود. شايد 
طي اين سال ها مس��ووالن آموزش و پرورش براي 
جمع آوري بخاري هاي نفتي تاش كرده باشند، اما 
اين بخاري ها همچنان در روستا  ها و مناطق محروم 
جسم و جان دانش آموزان را تهديد مي كند. تجربه هاي 
گذشته نشان مي دهد؛ قربانيان بخاري هاي نفتي اغلب 
دانش آموزان دبستاني هستند. عوامل متعددي موجب 
ش��ده تا بخاري هاي نفتي همچنان در گوشه و كنار 
كاس هاي درس جا خوش كنند، يكي از اين عوامل 
عدم گازرساني به مناطق محروم است. طبق گفته مدير 
گازرساني شركت ملي گاز كشور تا ارديبهشت ماه سال 
97، 97 درصد از شهرها و 77 درصد روستاهاي كشور 
از نعمت گاز بهره مند شدند كه با احتساب گازرساني 
به سيس��تان و بلوچس��تان، اين رقم ب��ه ۸1 درصد 
مي رسد. در واقع بيش از ۲۰ درصد روستاهاي كشور 
از دسترسي به گاز طبيعي محروم بوده و اين يعني ۲۰ 
درصد از دانش آموزان روستايي، در معرض تكرار آن 
وقايع تلخ و سوختگي هاي مرگبار هستند. عامل ديگر 
كمبود اعتبار آموزش و پرورش براي تجهيز مدارس 
است. آيا بعد از آتش سوزي هاي متعدد در مدارس و 
سرنوشت ناگوار دانش آموزان مدارس درودزن و شين 
آباد دولت بنا ندارد، اعتبار كافي براي تجهيز مدارس و 
تسريع در رسيدگي  به آن در دستور كار قرار دهد؟ در 
ادامه مديران كل نوسازي و تجهيز مدارس استان هاي 
لرستان، گلستان، خوزستان، كردستان و سيستان و 
بلوچستان از وضعيت بخاري هايي نفتي كه كماكان در 
مدارس مناطق روستايي وجود دارند، مي گويند. رضا 
سرحدي نيا، مديركل نوسازي و تجهيز مدراس استان 
سيستان و بلوچستان در خصوص تعداد بخاري هاي 
نفتي در مدارس اين استان به ايلنا گفت: ما از ابتداي 
اجراي طرح س��رمايش و گرماي��ش 11 هزار و 1۰۰ 
بخاري غيراس��تاندارد در سراس��ر مناطق سردسير 
داشتيم كه تا پايان س��ال 97 تعداد سه هزار و ۲۰۰ 
كاس را استاندارد كرديم.او ادامه داد: امسال نيز بنا 
داريم تا پايان س��ال 9۸ بخاري هاي سه هزار و ۶۰۰ 
كاس درس را استاندارد كنيم. اگر روند اعتباري ما در 
سال آينده مانند امسال باشد، اميد داريم كه در سال 99 
و اوايل سال 1۴۰۰ كل بخاري هاي نفتي را جمع آوري 
كنيم. سرحدي اضافه كرد: فكر مي كنم امسال بتوانيم 
بخاري هاي نفتي ميرجاوه را جمع آوري كنيم. ما آمار 
داريم بين ۶۰۰ ت��ا 7۰۰ كاس در مناطق مختلف 
استان سيس��تان و بلوچس��تان داراي بخاري نفتي 
هستند، البته اين بستگي به مدارس مناطق مختلف 
دارد. بيش از چهار هزار كاس درس در استان سيستان 
و بلوچستان بخاري نفتي غير استاندارد دارند. مديركل 
نوسازي و تجهيز مدارس استان سيستان و بلوچستان 
اظهار داشت: حدود بيش از چهار هزار كاس درس در 
استان سيستان و بلوچستان بخاري نفتي غيراستاندارد 
دارند. تفاوتي كه اين اس��تان با س��اير استان ها دارد، 
در عدم گازرس��اني به آن اس��ت. اغلب استان هاي 
كشور گاز رساني ش��دند، اما امسال براي اولين بار به 
شهرستان هاي استان گاز رسيد.سرحدي در پايان 
گفت: اكنون ۳۰۰ كاس درس در استان سيستان و 
بلوچستان را با سيستم گازكشي استاندارد مي كنيم، 
در هيچ شهر و روستايي جز زاهدان گاز رساني انجام 
نشده، از اين رو ما مجبورم از سوخت هاي فسيلي مثل 
نفت و گازوييل استفاده كنيم. علي قرباني، مديركل 
نوسازي و تجهيز مدارس اس��تان خوزستان درباره 
آخرين وضعيت بخاري هاي نفتي در مدارس استان 
خوزستان گفت: حدود 1۲۰۰ كاس درس داشتيم 
كه داراي علمك گاز و بخاري نفتي بودند كه پيش از 
فرارسيدن مهر ماه جمع آوري و تجهيز شدند. عاوه بر 
اينها در برخي روستاهاي اطراف ايذه، مسجد سليمان 
و اه��واز ۸۰۰ كاس درس داراي بخاري نفتي بدون 
علمك گاز بودند، ما نيز سعي كرديم براي دفع خطر 
اين بخاري ها را جمع آوري��م كنيم، اما به علت نبود 
اعتبار هنوز بخاري جديد و اس��تانداردي جايگزين 

نشده است.

پاي »پزشك خانواده« كي به شهرها مي رسد؟آخرين وضعيت پرداخت بدهي هاي بيمه سالمت 
مديرعامل سازمان بيمه سامت با اشاره به آغاز ارزيابي وسع 
با تاش وزارت رفاه اعام كرد كه تاكنون يك ميليون نفر 
درخواست ارزيابي وسع داده اند كه از اين تعداد اطاعات 

1۶۵ هزار خانوار به ما ارايه شده است.
طاهر موهبتي از آغاز ارزيابي وسع با كمك وزارت رفاه خبر 
داد و گفت: خوشبختانه در اين طرح تاكنون يك ميليون 
نفر ثبت نام و درخواست ارزيابي وسع كرده اند. جمعيتي 
كه در حال حاضر تاكيد شده كه بيايند و خودشان را بيمه 
كنند، جمعيتي هستند كه طي طرح تحول سامت كه 
بيمه رايگان بود، مراجعه نكردند. در عين حال پيش بيني 
ما اين بود كه سه ميليون نفر مراجعه كنند كه احتماال طي 
شش ماه آينده به سه ميليون نفر برسد. وي با بيان اينكه 
نظام و حاكميت به اين عزم رس��يده كه همه از پوش��ش 
بيمه اي برخوردار باش��ند، اظهاركرد: از اين يك ميليون 
نفري كه درخواست ارزيابي وس��ع داده اند و تمايل دارند 
از يارانه دولت استفاده كنند در حقيقت ۳۶۰ هزار خانوار 
است كه از اين تعداد اطاعات حدود 1۶۵ هزار خانوار به ما 
ارايه شده است و تاش خوبي داشتند كه اطاعات از قوت 
و صحت كافي برخوردار باش��د. حال از 1۶۵ هزار خانوار 
وضعيت حدود ۴۰ه��زار را اعام كرديم. زيرا يك وقفه اي 
داشتيم و از امروز تاش مي كنيم به گونه اي نتايج را اعام 
كنيم كه ظ��رف 1۰ روز آينده بتوانيم كليه نتايج را اعام 
كنيم. مديرعامل سازمان بيمه سامت با اشاره به وضعيت 
پرداخت بدهي هاي اين س��ازمان بيمه گر به داروخانه ها 
و مراكز درماني، گفت: بدهي داروخانه ها تا مهر ماه س��ال 
9۸ پرداخت ش��د. البته كماكان به طور متوسط دو و نيم 
ماه در سال 97 به داروخانه ها بدهي داريم و در دانشگاه ها 
هم پرداخت هايمان به مرداد ماه رسيده است كه البته به 
محض تخصيص منابع از سوي خزانه پرداخت هايمان را 

انجام مي دهيم. بر اين اساس اميدواريم ظرف دو الي سه 
هفته آينده بتوانيم شهريور ماه دانشگاه ها را هم پرداخت 
كنيم كه البته كماكان س��ه ماه و نيم به دانش��گاه ها هم 
بدهكار خواهيم بود و به بخش خصوصي هم بدهي هايي 
داريم. موهبتي با بيان اينكه بودجه سازمان بيمه سامت 
در س��ال 1۳9۸ بالغ بر 1۲ ه��زار رو ۳۰۰ ميليارد تومان 
تصويب شد، گفت: بعد از اصاح بودجه اين عدد به 9 هزار و 
۶۰۰ ميليارد تومان كاهش يافت. البته سازمان برنامه قول 
دادند كه بتوانيم تخصيص 1۰۰ درصدي دريافت كنيم، 
اما اگر اين تخصيص انجام نشود ما ۲7۰۰ ميليارد تومان 
كس��ري خواهيم داشت. او تاكيد كرد البته شرايط كشور 
هم دشوار است و كشور اگر پول داشته باشد، اولويت اولش 
سامت است و در محدوديت ها همه بايد شرايط كشور را 
درك كنيم. بنابراين، اين طور نيست كه پول به ما بدهند 
و ما بدهي هايمان را نپردازيم. در ابتداي سال 9۸ با اعام 
بودجه، ما ۴۸۰۰ ميليارد تومان كسري داشتيم. طبيعي 
است كاهش مجدد آن كه اتفاق افتاد، بدهي هاي جديدي 
ايجاد مي كند. حال اگ��ر ۸۰۰ ميليارد تخصيص اعامي 
را س��ازمان برنامه كمك كند تا پرداخت شود، به محض 
دريافت آن اولويت اول ما پرداخت بدهي داروخانه هاست. 
وي با بيان اينكه تا به امروز تخصيص 9 ماهه به ما داده اند، 

گفت: حال اين تخصيص به خزانه مي رود و خزانه بايد پول 
را بپردازد. خزانه هم چند روز پيش پرداخت مهر ماه را تمام 
كرد و وارد پرداخت آبان ماه ش��د. بنابراين هر تخصيصي 
منجر به پول نمي ش��ود. در حال حاضر در بخش دولتي 
مجموعا سه و نيم  ماه بدهي داريم كه عملكرد ماهيانه ما 
بين 7۰۰ تا 7۵۰ ميليارد تومان بوده كه به طور كلي ۲۵۰۰ 
ميليارد تومان بدهي ما به بخش دولتي در سال 97 است. 
همچنين به طور متوس��ط ۲.۵ ماه بدهي به داروخانه ها 
داريم كه عملكرد ماهيانه آن حدود ۴7۰ تا ۴۸۰ ميليارد 
تومان بوده است. بر اين اساس مجموعا در سال 97 بالغ بر 
۳7۰۰ ميليارد توم��ان بدهي داريم كه دقيقا معادل عدم 
تخصيص ما در سال 97 است. موهبتي تاكيد كرد: با وجود 
كسري ها، نظم پرداخت هايمان را به هم نزديم و با مديريت 
منابع و مصارف اقدامات مان را پيش مي بريم. البته ما تا حد 
ممكن مديريت كرديم كه بيش از اين ش��رايط را سخت 
مي كن��د. او همچنين گفت: در بودجه س��ال 9۸، حدود 
۲7۰۰ ميليارد تومان از اعتبار نشان دار ما كم شد. مجموعا 
در سال 9۸ بالغ بر ۴۰۰۰ ميليارد تومان كسري داشتيم 
كه با كسري سال 97 كه بالغ بر ۳7۰۰ ميليارد تومان بود، 
77۰۰ ميليارد تومان كسري داشته ايم.موهبتي با اشاره به 
بودجه 99 بيمه سامت گفت: سهم ما در اليحه بودجه 99 
از منابع عمومي 1۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان تعيين شده 
است كه البته ما 19 هزار ميليارد نياز داشتيم و با 17 هزار 
و ۵۰۰ ميليارد هم مي توانستيم كار را پيش بريم. بنابراين 
يك فاصله ۴۵۰۰ ميلي��ارد توماني با اعتبار مورد نيازمان 
داريم، اما چون وضعيت كشور را مي دانيم  چانه نمي زنيم و 
اميدواريم تمام اين اعتبار را تخصيص 1۰۰ درصدي دهند. 
از كان كشور مي خواهيم كه به حوزه حساس سامت كه 

سياسي، امنيتي و در عين حال انساني است، توجه كنند.

طرح پزشك خانواده، هنوز به طور كامل به اجرا نرسيده 
است؛ طرحي كه اجراي آن موجب كاهش هزينه هاي 
درمان در كش��ور مي ش��ود. معاون بهداش��ت وزارت 
بهداشت با بيان اينكه ۲7 ميليون نفر در روستاها تحت 
پوشش برنامه پزش��ك خانواده قرار دارند، گفت: براي 
استقرار پزشك خانواده ساختارمند در شهرهاي كشور 

نيز به ۵۴۰۰ ميليارد تومان اعتبار نياز داريم.
عليرضا رييس��ي با اش��اره به وضعيت بودجه پزشك 
خانواده در س��ال آينده گفت: اعتبار برنامه پزش��ك 
خانواده روستايي و ش��هري در سال 1۳9۸به ترتيب 
۲۸۰۰ ميليارد تومان و 1۸۰۰ ميليارد تومان بوده كه 
از اين ميزان احتم��اال ۲۳۰۰ ميليارد تومان در حوزه 
پزشك خانواده روستايي محقق شود. در عين حال فكر 
نمي كنم تحقق بودجه پزشك خانواده شهري هم بيش 
از ۶۰ تا 7۰ درصد باش��د. بنابراين كل بودجه معاونت 
 بهداش��ت در حوزه پزش��ك خانواده در سال 1۳9۸ 

۴۸۰۰ ميليارد تومان بوده است.
او افزود: بايد توجه كرد كه در روستاها ۲7 ميليون نفر 
تحت پوشش برنامه پزشك خانواده روستايي قرار دارند 
و در ش��هرها هم كل ۵۰ ميليون نفر جمعيت، تحت 
پوشش نظام مراقبت هاي بهداشتي اوليه هستند. حال 
تفاوتش اين است كه در روستاها به ازاي هر سه تا چهار 
هزار نفر يك پزش��ك داريم، اما در شهر در حوزه نظام 
مراقبت هاي اوليه به ازاي ه��ر 1۴ تا 1۸ هزار نفر يك 
پزشك داريم. در عين حال پزشك خانواده ساختارمند 
در روستاها و فقط در دو شهر فارس و مازندران مستقر 
شده است. رييسي با بيان اينكه براي بودجه سال آينده 
اين ميزان بودجه فعلي كف��اف هزينه ها را نمي دهد، 
گفت: براي سال آينده ۵۴۰۰ ميليارد تومان در حوزه 

پزشك خانواده كل كشور در حوزه شهري نياز داريم تا 
بتوانيم كل كشور را مانند فارس و مازندران به صورت 
ساختارمند تحت پوشش برنامه پزشك خانواده قرار 
دهيم كه اين جداي از بودجه پزشك خانواده روستايي 

است.
او با اش��اره به كاهش هزينه هاي بهداش��ت و درمان 
با اج��راي پزش��ك خانوده در ش��هرها تاكي��د كرد: 
درخواس��ت مان را در زمينه افزايش بودجه پزش��ك 
خانواده شهري ارايه داده ايم كه در كميسيون تلفيق در 
حال بررسي است. در عين حال بايد توجه كرد كه در 
جايي مانند فارس و مازندران كه پزشك خانواده اجرا 
مي شود، سرانه مصرفي به ازاي هر فرد ۶۰ هزار تومان 
در سال اس��ت. اين درحالي است در جايي كه پزشك 
خانواده مس��تقر نيس��ت، مجموعا به ازاي هر فرد ۶9 
هزار تومان سرانه مصرف مي شود. بنابراين اگر محاسبه 
كنيم، مي بينيم كه در حال حاضر در سطح يك ارايه 
خدمات بيمه ها هزينه  بسيار بااليي را تقبل مي كنند 
كه بيش از بودجه درخواستي ماست. زيرا افراد به هر 
ميزان كه بخواهند مي توانند به پزشك مراجعه كنند. 
در حالي كه اگر خدمات در قالب پزشكي خانواده ارايه 

شوند، اين هزينه كاهش مي يابد.
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محسن هاشمي در جلسه پارلمان شهري پايتخت عنوان كرد

وزير راه و شهرسازي: حاشيه نشيني نبايد گسترش يابد

رييس شوراي شهر: سهم حمل و نقل عمومي از بودجه 99 صفر است

تعطيلي تهران روزي هزار ميليارد تومان هزينه دارد

واكاوي سويه هاي شهري اعتراضات آبان

گروه راه و شهرسازي|آزاده كاري|
 روز گذشته محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران از 
عدم توجه دولت به معضل آلودگي هوا و نيز عدم تخصيص 
اعتبار حمل و نقل عمومي در بودجه سال آينده گاليه كرد. 
به گزارش »تعادل«، طي دو هفته گذشته آلودگي هواي 
تهران تعداد زيادي از شهروندان را راهي بيمارستان ها 
كرد، سالمندان خانه نش��ين شده و مدارس حدود يك 
هفته تعطيل ش��د. تجربه دو دهه گذشته نشان از اين 
دارد كه دولت ها براي آلودگي ه��واي تهران برنامه اي 
ندارند و در مواقع بحراني فقط به تعطيلي مدارس بسنده 
مي كنند، راه حلي كه هيچ مشكلي را حل نمي كند و فقط 
دردسر براي معلمان، والدين شاغل و نيز دانش آموزان 
ايجاد مي كند، زيرا ناچارند درس ه��اي عقب افتاده را 
در مدت زمان كوتاهي جبران كنند. به گفته هاشمي، 
تعطيلي تهران روزانه ه��زار ميليارد تومان هزينه دارد. 
چنانچه اي��ن رقم را كنار عدد 2 ميليارد و 600 ميليون 
دالر خس��ارت ناش��ي از آلودگي هواي تهران در سال 
بگذاريم، رقم قابل توجهي مي شود. اين در حالي است 
كه به گفته محسن پورسيدآقايي، معاون سابق حمل و 
نقل شهرداري تهران رفع آلودگي هواي تهران به 17 هزار 
ميليارد تومان بودجه نياز دارد. يعني با سرمايه گذاري 
بسيار كمتر از هزينه خسارت آلودگي مي توان نسبت 
به رفع اين معضل اقدام كرد. يكي از مهم ترين و موثرين 
راهكارها براي كاهش آلودگي هواي تهران توسعه حمل 
و نقل عمومي است .موضوعي كه دولت ها و شهردارها 
همواره يكديگر را به كم كاري دراين زمينه متهم  مي كنند 
و هر يك اين امر را وظيفه طرف مقابل مي داند. اما واقعيت 
اين است كه شهرداري تهران در شرايط كنوني كه حدود 
56 هزار ميليارد تومان بدهي دارد و هر روز بر ميزان آن 
اضافه مي شود، توان خريد اتوبوس و واگن قطار را ندارد. 
دولت نيز بهانه دارد كه در شرايط تحريم خريد اتوبوس و 
واگن ممكن نيست و در اين ميان شهروندان تاوان عدم 

جديت مسووالن را پس مي دهند. 
البته اخيرا دولت در جلسات خود مصوباتي در خصوص 
كمك به توس��عه حمل و نقل عمومي داش��ته است. بر 
اساس مصوبه اين جلس��ات، دولت 6 هزار ميليارد اعتبار 
براي تأمين 3 هزار اتوبوس كه 1500 اتوبوس آن متعلق 
به تهران و 1500 اتوبوس ديگر مربوط به كالنشهرهاست، 
پيش بيني كرده اس��ت. همچنين هزار اتوبوس كهنه و 
فرسوده بر اس��اس اين مصوبه بازسازي خواهند شد. اين 
مصوبه به دستگاه هاي مربوطه ابالغ شده و شهرداري بايد 

آن را پيگيري كند. 
همچنين مصوبات الزم براي تأمين واگن هاي مترو پيش 
از اين از سوي دولت ابالغ شده و اعتبار اسنادي 630 واگن 
و 170 واگن ديگر كه جمعًا ۸00 واگن مي ش��ود به بانك 
مركزي اعالم شده است. هر چند هاشمي از عدم همكاري 
دولت در توسعه حمل و نقل عمومي گاليه كرد اما با اشاره 
به اين مصوبات عنوان كرد كه در حال حاضر توپ در زمين 
شهرداري تهران است و شهرداري بايد بتواند در مهلت دو 
ساله تعيين شده اين اتوبوس ها را براي پايتخت نقد كند.

    سهم صفر درصدي حمل و نقل عمومي
هاشمي در بخشي از صحبت هاي خود به بودجه سال 
۹۹ كشور كه هم اكنون در مجلس در حال بررسي است، 
اشاره كرد و گفت: سهم حمل ونقل عمومي در بودجه 
سال آينده بسيار ناچيز و در حد صفر است، حدود ۸0 
هزار ميليارد تومان براي ياران��ه نقدي در نظر گرفته 
شده اما از اين مبلغ يك ريال نيز به حمل ونقل عمومي 

تخصيص نيافته است.
هاشمي اضافه كرد: مجموعا سهم عمران شهري و مسكن 
در بودجه براي هر ايراني فقط2 هزار تومان تعيين شده كه 
به معناي اين است كه دولت وظيفه اي براي خود در اين 
حوزه قائل نيست. همچنين سهم شهروندان استان تهران 
از بودجه عمراني كه بيشترين نقش را در توليد درآمد ملي 
كشور دارند، كمترين سرانه بين 31 استان كشور و كمتر 
از 60 هزار تومان در سال است. سهم محيط زيست نيز از 
بودجه براي ه��ر ايراني 7 هزار تومان و نزديك به صفر در 
سال در نظر گرفته شده و طبيعي است با اين بودجه نبايد 

انتظار اقدامات مهمي در حوزه محيط زيست داشت.
رييس شوراي ش��هر تهران ادامه داد: انتظار ما از شهردار 

تهران اين اس��ت كه حداكثر تالش خ��ود را براي احياي 
حقوق شهروندان تهراني در بودجه و تثبيت وظايف دولت 
در قبال حمل ونقل عمومي و محيط زيست پايتخت، به 
كار برد. قطعا شهروندان ساير كالنشهرها كه سيستم حمل 
ونقل عمومي آنها نياز به تقويت و تجهيز دارند، از وضعيت 

موجود بودجه ناراضي هستند.

    پيش بيني تشديد بحران آلودگي هوا
به گفته هاشمي، سازمان برنامه و بودجه، كميسيون 
تلفيق و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به خصوص 
نمايندگان تهران كه خود وضعيت نامناسب تهران را 
از نظر آلودگي هوا و ازدحام شديد در مترو و اتوبوسراني 
مش��اهده مي كنند، حتما متوجه هس��تند كه با اين 
بي مهري صورت گرفته در بودجه سال آينده، بحران 
حمل ونقل عمومي و آلودگي هواي تهران ش��ديدتر 
خواهد شد و دست كم در اليحه بودجه به اندازه زيان 
تعطيلي پايتخت كه روزانه بالغ بر هزار ميليارد تومان 
برآورد مي شود، اعتبار براي حمل ونقل عمومي تهران 

و به تبع محيط زيست آن منظور كنند.
هاش��مي همچنين در حاشيه جلسه شوراي شهر نيز به 
پرس��ش خبرنگاران مبني بر اينكه چ��ه تضميني براي 
اجرايي ش��دن مصوبه جديد دولت وج��ود دارد، گفت: 
متأسفانه هماهنگي هاي جدي كه بين دستگاه ها وجود 
دارد باعث شده اين مصوبات به خوبي اجرايي نشود اما با 
پيگيري بسيار مي توان اين مصوبات را اجرايي كرد. معموال 
مصوبات تا به اجرا برس��ند نياز به تالش و پيگيري شديد 
مسووالن دارند و اگر در راه تحقق آنها موانعي ايجاد شود 
بايد مسووالن درباره آن به مردم يا به مسووالن باالدست 
توضيح دهند. اين موضوع هميشه در كشور بوده و كساني 
كه مس��ووليت قبول مي كنند با دانش وضعيت فعلي و 

دشواري ها و موانع مسووليت را مي پذيرند.
هاش��مي در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص عدم 
اجراي قانون حمايت از حم��ل و نقل عمومي از محل 
هدفمندي يارانه ها گفت: هنوز هم معتقدم شهرداري ها 
از اين محل ۴5 هزار ميليارد تومان طلبكارند كه امسال 
۴ هزار ميليارد ديگر نيز به آن اضافه شده است و ديوان 
محاسبات و بازرسي كل كشور بايد به اين موضوع ورود 
كند. همانطور كه ديوان محاسبات در خصوص انحراف 
در هزينه كرد مواردي ورود مي كند، بايد در اين خصوص 
نيز ورود پي��دا كند. اين ۴5 هزار ميليارد مربوط به كل 
كشور است كه تهران نيز از آن سهمي دارد. هاشمي در 
پاسخ به پرس��ش ديگري در مورد عدم واريز قسط اول 
كمك هاي دولت به حمل و نقل از محل بهينه س��ازي 
مصرف سوخت، گفت: سهم تهران يك ميليون و 600 
هزار دالر شده بود كه بايد مسووالن شهري بتوانند آن را 

نقد كنند. حقوق شهروندان با پيگيري مسووالن شهري 
محقق مي شود و كار شورا نيز نظارت بر پيگيري هاست. 
رييس شوراي شهر تهران همچنين گفت: همان طور كه 
مي دانيد قبل از آنكه هواي تهران آلوده شود، جلساتي 
با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور 
برگزار ش��د كه تمامي دست اندركاران توسعه حمل و 
نقل عمومي، وزرا، شهردار و رييس شورا در اين جلسه 
شركت كردند. نتيجه اين جلسه دو، سه روزي است كه 

به شورا ارايه شده است.

    آلودگي هوا يك مساله سياسي است
محمد ساالري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي شهر نيز بخشي از نطق پيش از دستور خود را به 
آلودگي هواي تهران اختصاص داد و آن را نه يك مشكل 
تكنيكي كه يك موضوع سياسي خواند و گفت: اين روزها به 
واسطه آلودگي غير قابل تحمل هوا و مشكالت حمل و نقل 
عمومي بار ديگر كالنشهر تهران و معضالت پيچيده اش 
در كانون توجه قرار گرفته اس��ت. نفس كشيدن در اين 
شهر سخت شده اما تعارضات مبتني بر بخشي نگري در 
حكمراني ملي و بي توجهي ج��دي به ايفاي تعهدات در 
قبال حكومت هاي محلي و البته اختالفات سياسي، مانع 
همكاري همه جانبه و همگاني ميان نهادهاي ذي ربط براي 
حل مشكل است و به جاي آن بازار اتهام كارشكني و سلب 

مسووليت داغ است .
او افزود: جامعه هم با احساسي مركب از خشم، نااميدي و 
اضطراب پيگير اوضاع است. در چنين فضايي حرف زدن از 
نااميدي يا راه حل هاي سطحي كمكي به ما نمي كند بلكه 
وظيفه دشوار ما اين است كه اميدوارانه به آسيب شناسي 
عميق و ريشه اي نظام تدبير بپردازيم و در جهت اصالح 
امور برآييم. س��االري ادامه داد: آنچه در خصوص مساله 
آلودگي هوا و همچنين در س��اير مش��كالت حاد ش��هر 
تهران و حتي مشكالت در سطح ملي با آن روبرو هستيم، 
فراموشي حقوق عمومي به عنوان علت العلل اين مشكالت 
است. فراموش كردن حقوق عمومي در تصميم سازي ها 
و تصميم گيري ها و در اجرا علت العلل مشكالت است. به 
عنوان مثال در همين قضيه آلودگي هواي كالنشهرها با 
مجموعه اي از حقوق عمومي نقض شده از جمله سوخت 
بي كيفيت، خودرو بي كيفيت، كمبود حمل ونقل عمومي، 
از بين بردن باغ هاي شهر كه حكم ريه هاي شهر را داشتند، 
هزينه كردن منابع درآمدي بالقوه و بالفعل ش��هر اعم از 
منابع مالي و فضاهاي شهري صرفا براي بزرگراه سازي و 

خودرومحوري و مواردي از اين قبيل هستيم.
ساالري ادامه داد: اگر سياست داخلي ما طوري بازسازي 
نش��ود كه جمعيت هاي مناط��ق محروم نيز ب��ه اندازه 
مركز نشينان، قدرت، صدا و رأي موثر براي گرفتن حقشان 

داشته باشند، همچنان شاهد تخليه روستاها و مهاجرت از 
روستا به شهرهاي كوچك و از شهرهاي كوچك به حاشيه 
كالنشهرها خواهيم بود. در شرايطي كه شاهد عدم اجراي 
سند آمايش سرزمين هستيم، كالنشهرها به سياه چاله اي 
تبديل مي شوند كه هرچقدر هم سرمايه در آن خرج شود 
بازهم سرانه ها و زيرساخت هايش چند قدم عقب تر از نياز 
جمعيت باقي خواهد ماند. اينجا است كه به اهميت تغيير 

اساسي نگاه به حقوق عمومي پي مي بريم.
س��االري تصريح ك��رد: غفلت از حق��وق عمومي در 
دهه هاي گذشته ما را به وضعيت فعلي رسانده و برون 
رفت از وضع موجود هم جز از طريق اراده سياسي قوي 
براي رجوع به حقوق عامه در چارچوب قانون اساسي 
ممكن نيست. مقصود ما از حقوق عمومي در درجه اول 
يك گفتمان اجتماعي، سياسي و فرهنگي است كه بايد 
در همه س��طوح جامعه جاري شود و تنها يك راهبرد 
مديريتي و يك كنش قانون گذارانه نيست، بلكه با تك 

تك شهروندان سر وكار دارد.
بر اساس اين گزارش، همچنين روز گذشته طرح دوفوريتي 
اصالح مصوبه ساماندهي مشاركت هاي اجتماعي محالت 
مورد بررسي قرار گرفت و اعضاي شوراي شهر تهران به اين 
دوفوريت راي منفي دادند.همچنين رشته هاي تخصصي 
مراكز آموزشي علمي و كاربردي شهرداري تهران نيز در 
دستور كار قرار گرفت و اعضا پيشنهادهايي در اين خصوص 

عنوان كرده و آن را به تصويب رساندند.

    تحقق ۸9 درصد درآمد شهرداري در ۸ ماه
روز گذشته سيدحسن رسولي خزانه دار شوراي شهر 
تهران در صحن علني اين شورا، گزارش حساب هاي 
درآمد و هزينه شهرداري تهران در آبان ماه سال جاري 
را قرائت كرد. بر اساس اين گزارش شهرداري تهران در 
دوره ۸ماهه مبلغ 11هزار و 17۹ ميليارد تومان معادل 

۸۹ درصد درآمد كسب كرده است.
سيدحسن رسولي در اين باره توضيح داد: شهرداري تهران 
در بخش حساب درآمدها در آبان ماه موظف بوده است بر 
اساس بودجه مصوب شورا در برش عملكردي ماهانه خود 
نسبت به تأمين منابع در سقف هزار و 56۹ ميليارد تومان، 
اقدام و به همين ميزان مصارف خود را تنظيم و تعادل ميان 
منابع و مصارف را برقرار كند، در اين ماه مبلغ 2 هزار و 271 
ميليارد تومان معادل 1۴۴ درصد درآمد كسب شده است.

او ادامه داد: از كل درآمدها )2هزار و 271 ميليارد تومان( 
مبلغ يك هزار و 5۸7 ميليارد تومان آن معادل 70 درصد 
نقد و 30 درصد )6۸۴( ميليارد تومان آن غيرنقد اس��ت. 
از كل درآمد نقدي وصولي )هزار و 5۸7ميليارد تومان(، 
31درصد آن )۴۹۴ ميليارد تومان( پايدار و 6۹ درصد آن 

)هزار و ۹2 ميليارد تومان( ناپايدار است.

خزانه دار شوراي شهر تهران درباره عملكرد هزينه اي نيز 
توضيح داد: ش��هرداري تهران در بخش مصارف تا سقف 
هزار و ۴50ميليارد تومان اجازه هزينه كرد داشته است. 
ش��هرداري تهران در اين ماه هزار و ۴5۹ ميليارد تومان 
هزينه ثبت شده دارد و تقريبا 100 درصد مصارف خود را 
منظور و ثبت كرده است؛ از اين مبلغ ۹۸ درصد به صورت 

پرداخت نقدي و 2 درصد هزينه غيرنقدي است.
رس��ولي درباره عملكرد حس��اب درآمد و هزينه۸ ماهه 
شهرداري تهران، نيز گفت: ش��هرداري تهران بر اساس 
بودجه مصوب موظف ب��وده، در برش عملكردي ۸ ماهه 
خود نسبت به تأمين منابع در سقف 12 هزار و 552ميليارد 
تومان اقدام كند. طي اي��ن دوره ۸ ماهه مبلغ 11 هزار و 
17۹ ميليارد تومان معادل ۸۹ درصد درآمد كسب شده 
اس��ت. بنابراين طي ۸ ماهه مذكور كسري عملكرد هزار 
و 372ميليارد تومان معادل 11 درصد نسبت به بودجه 
مصوب مشاهده مي شود. او ادامه داد: از كل درآمد ۸ ماهه 
مبلغ ۸ هزار و 771 ميليارد تومان آن معادل 7۸ درصد 
نقد و 22 درصد آن )2هزار و ۴۸ميليارد تومان( غيرنقد 
است. از كل درآمدنقدي وصولي 36درصد آن درآمد 
پايدار و 6۴ درصد آن درآمد ناپايدار است. نايب رييس 
كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران، درباره 
عملكرد هزينه اي ۸ماهه ش��هرداري تهران نيز اظهار 
كرد: در اين دوره ش��هرداري اجازه داش��ته حداكثر تا 
س��قف اعتبار مصوب به مبلغ 11 هزار و 60۴ ميليارد 
تومان هزينه كند. طي دوره مذكور مبلغ ۹ هزار و 176 
ميليارد تومان )7۹ درصد( هزينه در دفاتر ثبت شده كه 
از اين مبلغ ۹۸درصد به صورت پرداخت هاي نقدي و 2 
درصد هزينه غيرنقدي است. بديهي است اين شاخص 
نمايانگر ميزان ثبت رويدادهاي هزينه اي در دفاتر مالي 
بوده و آثار ديگري بر آن مترتب نيست. رسولي در تحليل 
و ارزيابي حساب هاي درآمد و هزينه شهرداري تهران 
در ۸ ماهه امس��ال گفت: كسب درآمد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل به ميزان 13 درصد افزايش پيدا كرده 
و 76 درصد سال گذشته به ۸۹ درصد ارتقا يافته است. 
همچنين ثبت هزينه ها در دفاتر مالي سال گذشته طي 
همين بازه زماني 22 درصد بوده و طي ۸ ماهه اخير اين 

شاخص به 7۹ درصد افزايش يافته است.
رس��ولي همچنين تصريح كرد: افزايش شاخص ثبت 
هزينه ها در دفاتر مالي طي دوره مش��ابه سال قبل به 
ميزان 57 درصد عالمت اميدواركننده اي براي تحقق 
انضباط مالي مورد هدف شوراس��ت. همچنين سهم 
مصارف هزين��ه اي 63 درصد و س��هم تملك دارايي 
س��رمايه اي و مالي به ميزان 37 درص��د مصارف را در 
۸ ماهه اول سال جاري نش��ان مي دهد. در اين مدت 
سهم مصارف هزينه اي 75 درصد و سهم تملك دارايي 
سرمايه اي و مالي 25 درصد بوده است.همچنين از كل 
هزينه ثبت شده ۹۸ درصد نقدي و 2 درصد غيرنقدي 
است. اين در حالي اس��ت كه در ۸ ماهه نخست سال 
گذشته ۸۸ درصد نقد و 12 درصد غيرنقدي بوده است.
او ادامه داد: هزينه حقوق و مزاياي كاركنان سازمان ها 
و شركت ها و ادارات مستقل نسبت به بودجه مصوب 
112درصد اس��ت. اين شاخص نشان دهنده متفاوت 
بودن ارقام مندرج در رديف هاي مربوطه بودجه ساالنه با 
ميزان افزايش حقوق و دستمزد كاركنان از سوي مراجع 
مربوطه قانوني است. رسولي با بيان اينكه رديف هاي 
بازپرداخت بدهي ها 67۴ درصد و اصل و سود تسهيالت 
دريافتي 216 درصد نسبت به پيش بيني بودجه افزايش 
نشان مي دهد، گفت: البته ارقام مصوب اين دو رديف در 
بودجه ۹۸ ناچيز است. شاخص عدم تحقق درآمد از 1۹ 
درصد دوره گذشته )7 ماهه( به 11 درصد در اين دوره 

)۸ ماهه( كاهش يافته است.
رس��ولي با بيان اينكه اميدوارم با تداوم روند افزايشي 
تحقق منابع طي ۴ ماهه باقيمانده سال جاري، با كسري 
بودجه مواجه نباشيم، گفت: يادآوري مي كنم حتي به 
فرض تحقق اين انتظار از آنجا كه سقف بودجه امسال 
طبق برنامه 5 ساله سوم توسعه شهرداري از رقم 1۸هزار 
و ۸2۸ ميليارد تومان بايد حداقل به 25 هزار ميليارد 
تومان افزايش يابد؛ مانند بند ۸ گزارش قبلي از شهردار 
تهران مصرانه مي خواهم هرچه سريع تر اليحه متمم 

بودجه را تقديم شورا كند. 

پنجاه و دومين جلسه ستاد ملي بازآفريني شهري كشور 
با محور نوسازي بافت فرس��وده و عدم گسترش حاشيه 
نشيني درشرايطي برگزار شد كه تازه ترين آمارها در اين 
باره نشانگر آن است كه بيش از 1۹ ميليون ايراني حاشيه 
نشين هستند، مشكلي كه به گفته وزير راه و شهرسازی 
مطلقا نبايد گسترش يابد، محمد اسالمي در اين باره اظهار 
كرد: اگر نتوانيم بحرانی ترين موارد را از پيش رو برداريم و 
مشكالت مردم را در بافت های فرسوده و ناکارآمد کاهش 
دهيم، بايد نس��بت به جهت گيری هايمان ترديد کنيم. 
در همين حال،  پيروز حناچي، شهردار تهران با اشاره به 
رشد 1۸ درصدي جمعيت ش��هرهاي اقماري پايتخت 
گفت: چون اين رشد با توسعه زيرساخت های اين شهرها 
متناسب نيست و نمی توانيم خدمات را توسعه دهيم. اين 
امر به افزايش نارضايتی ها دامن می زند. به گزارش پايگاه 
خبری وزارت راه و شهرس��ازی، وزير راه و شهرس��ازي با 
اش��اره به اين که موضوع پرداخت هزينه به شهرداری ها 
را حتم��ا پيگيری خواهي��م کرد تا ش��هرداری ها پروانه 
ساختمانی در بافت های فرس��وده را رايگان صادر كنند، 
گفت: اگر شهرداری ها در اين خصوص طلبی دارند بايد تا 
آخر سال تهاتر کنند؛ تا پايان سال گذشته نيز وزارت راه و 
شهرسازی تقريبا به طور کامل با مجموعه شهرداری های 

کشور تصويه حساب کرده است. او با تاکيد بر اينکه در پايان 
سال خروجی اقداماتمان را بايد مشاهده کنيم، افزود: در 
بافت های فرسوده نوسازی واحدهای مسکونی مهم است 
و برطرف کردن نقاط آسيب پذير مانند منازل متروکه را که 
به محلی برای تجمع معتادان و يا مزاحمان نواميس تبديل 
شده است، بايد سريعا تملک، تعيين تکليف و تخريب کرد تا 
در مسير ساخت و ساز قرار گيرد و بستری را برای سازندگان 
مهيا ش��ود. وزيرراه و شهرس��ازي اظهار كرد: بازآفرينی 
شهری چيزی جز رونق دادن به واحدهای مسکونی، تامين 
سرانه های مورد نياز ساکنان و زنده کردن جامعه ساکن در 
اين بافت ها نيست و اگر بر اين سه شاخص تمرکز کنيم، 
مسائل حل می شود؛ در اين خصوص نبايد منحرف شويم و 
دنبال کارهای بيهوده برويم که حاصلي جز وقت تلف كردن 

ندارد؛ بلکه بايد بر اصل موضوع تمرکز کنيم.

        حل حاشيه نشينی از اولويت هاي اصلی کشور
مديرعامل شرکت بازآفرينی شهری ايران هم در بخشی از 
اين جلسه، بازآفرينی را از اولويت های دولت های يازدهم و 
دوازدهم خواند و گفت: اهميت حل حاشيه نشينی امروز به 
حدی است که اين موضوع به عنوان يکی از سه اولويت اصلی 
کشور بيان شده و مجلس شورای اسالمی نيز در قانون برنامه 

ششم توسعه در اين راستا تکاليفی را بر عهده دولت گذاشته 
است. مهدی عبوری افزود: ضرورت دارد همه نمايندگان 
عضو ستاد ملی بازآفرينی شهري پايدار به شکل جدی به 
وظايف خود در حوزه بازآفرينی بپردازند و دبيرخانه ستاد 
ملی بازآفرينی شهری نيز موظف است به صورت هفتگی 
گزارش اقدامات انجام شده توسط دستگاه ها را دريافت و به 
آن ها رسيدگی کند. به گفته معاون وزير راه و شهرسازی، 
اعتراضات اخير نش��ان دهنده اين موضوع است که بايد به 
موضوع مهم حاشيه نشينی و ساماندهی سکونتگاه های 

غيررسمی بيش از پيش توجه شود.

     سبقت رشد جمعيت از توسعه زيرساخت ها 
ش��هردار تهران هم در بخش��ی از اين جلسه به تبيين 

جريان بازآفرينی در کشور پرداخت و گفت: از هنگامی 
که ادبيات بافت های ناکارآمد در دهه هفتاد در کش��ور 
آغاز شد تا به امروز شاهد عملکردهای متفاوتی در اين 
حوزه بوده ايم؛ در دهه هفتاد ه��ر جايی را که ناکارآمد 
تشخيص می داديم، تملک و پاکسازی و الگوهای جديد 
را در آن نقاط جايگزين می کرديم.  پيروز حناچي ادامه 
داد: از اوايل دهه هش��تاد سياست هايی نظير تاسيس 
دفاتر خدمات محلی، ترغيب ساکنان به نوسازی بافت ها 
و ارائه تسهيالت تشويقی را جايگزين سياست های قبل 
کرديم که به نظر می رسد بسيار اثرگذارتر از سياست های 
دوره ه��ای پي��ش از آن بوده اس��ت و اگ��ر حجم همه 
پروژه هايی که س��اخته ايم را با آنچه که مردم از طريق 
دريافت بسته های تشويقی س��اخته اند بررسی کنيم، 

شاهد اعداد بس��يار متفاوتی خواهيم بود. او با اشاره به 
حوادث اخير گفت: اين حوادث ش��ايد از يک دهه قبل 
قابل پيش بينی بود؛ اکنون در تهران نرخ رشد جمعيت 
کمتر از 2 درصد است اما در شهرهای اقماری تهران در 
مواردی شاهد رشد 1۸ درصدی جمعيت هستيم و چون 
اين رشد با توسعه زيرساخت های اين شهرها متناسب 
نيست و نمی توانيم خدمات را توسعه دهيم. اين امر به 

افزايش نارضايتی ها دامن می زند.

    کميته  مشترک تشكيل شود
معاون شهرس��ازی و معماری وزير راه و شهرس��ازی 
با اش��اره به يکی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و 
معماری در دوره های گذشته در خصوص بازآفرينی 
عنوان کرد: آن مصوبه، سه شاخص ريزدانگی، ناپايداری 
و نفوذناپذيری را برای بافت های فرسوده مشخص کرده 
بود اما مصوبه ديگری را سال گذشته در شورای عالی 
شهرسازی و معماری گذرانديم که بر مبنای آن اساسا 
کل شهرهای کش��ور ناپايدار تلقی خواهد شد. فرزانه 
صادق مالواجرد ادامه داد: اين مصوبه کار را بسيار سخت 
می کند و موجب می شود که تمرکز از نقاطی که دارای 

اولويت هستند، برداشته شود. 
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افزايش 135 درصدي
حجم معامالت مسكن در آذر

تعداد معامالت آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران در 
آذر ماه سال 13۹۸، به ۹/5 هزار واحد مسكوني رسيد 
كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 
13۴/7 و ۴0 درصد افزايش نشان مي دهد. به گزارش 
بانك مركزي، در ماه مورد گزارش، متوس��ط قيمت 
خريد و فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني 
معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي شهر 
تهران 13/53 ميليون تومان بود كه نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ۴1/6 درصد افزايش نشان مي دهد. قيمت 
مسكن در آذر ماه سال جاري به باالترين ميزان خود 
طي ۹ ماه گذش��ته در تهران رسيد. اين مساله چند 
روز پيش نيز از سوي دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و 
شهرسازي نيز عنوان شد. بر اساس گزارش اين دفتر، 
متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در آذر ماه 
13 ميليون و ۴7۴ هزار تومان شد كه نسبت به ماه آبان 
6/۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3۹/۹ درصد 
رشد داش��ت. اين درحالي است كه از مرداد ماه سال 
جاري، نمودار قيمت مسكن در پايتخت، تقريبا روندي 
نزولي را طي مي كرد و در آبان ماه قيمت متوسط هر 
مترمربع واحد مسكوني 12 ميليون و ۴60 هزار تومان 
و در مهر ماه هم متوسط قيمت هر مترمربع 12 ميليون 
و 720 هزار تومان بود. بر اساس گزارش دفتر اقتصاد 
مسكن نيز حجم معامالت ملك هم 137 درصد نسبت 
به آبان ماه رشد كرد و تعداد ۹ هزار و 66۴ قرارداد خريد 
و فروش مسكن در تهران به امضا رسيد كه نسبت به ماه 
مشابه سال قبل 3۹ درصد افزايش داشت. همچنين 
بررسي معامالت مسكن در نيمه دوم سال جاري نشان 
مي دهد كه افزايش حجم قراردادهاي خريد و فروش 
مسكن از مهرماه آغاز شد و تا آذر ماه هم ادامه يافت. اين 
درحالي است كه طي سال هاي گذشته شاهد كاهش 
حجم معامالت در مهر ماه نسبت به شهريور ماه بوديم.

هواي تهران تا صبح سه شنبه 
پايدار است

هواشناسي استان تهران اعالم كرد: تا صبح سه شنبه 
به دليل سكون نسبي جو و عدم وزيدن باد مناسب 
شرايط كاهش كيفيت هوا و افزايش غبار پيش بيني 
مي شود. بر اساس بررسي داده ها و نقشه هاي پيش 
يابي هواشناسي تهران، امروز آسمان صاف تا قسمتي 
ابري خواهد بود. از دوشنبه شب به تدريج افزايش ابر 
و در روز سه شنبه بارش پراكنده و در ارتفاعات بارش 
باران و برف پيش بيني مي شود و از بعدازظهر اين روز 
وزش باد و به تدريج كاهش ابرناكي انتظار مي رود.در 
روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه آسمان صاف تا كمي 
ابري گاهي با وزش باد خواهد بود. بيشينه و كمينه 
دماي هواي پايتخت در روزهاي دوشنبه )11 و 3(، 
 سه شنبه )۸ و 3(، چهارش��نبه )۸ و 2( و پنجشنبه
)۹ و 3( درجه سانتيگراد پيش بيني مي شود. ورامين 
با 1۴ درجه و فيروزكوه با منفي ۸ درجه سانتيگراد 
به ترتيب گرم ترين و س��ردترين نقاط اس��تان طي 

۴۸ساعت گذشته بودند.

سر فاصله حركت قطارهاي 
مترو تهران 3,5 دقيقه است

فرنوش نوبخت مديرعامل شركت بهره برداري مترو 
تهران و حومه با بيان اينك��ه در حال حاضر هدوي 
قطارهاي مترو 3.5 دقيقه اس��ت، گفت: تنها كشور 
چين توانسته به هدوي 2.5 دقيقه دست يابد بنابراين 
هدوي 3.5 دقيقه در متروي تهران عدد قابل قبولي 
است. به گزارش تسنيم فرنوش نوبخت درباره وضعيت 
آمار مسافران متروي تهران اظهار كرد: آمار مسافران 
مترو به صورت روزانه، ماهانه و س��االنه اندازه گيري 
مي ش��ود؛ در حال حاضر طبق آم��ار ماهانه، ميزان 
مسافران مترو در آذر نسبت به آبان ماه 11.۴ افزيش 
يافته است. او با اشاره به اينكه اين رقم ثابت خواهند 
ماند، افزود: مبناي آمار را مهر و آبان ماه امس��ال قرار 
داده ايم و ميزان افزايش را با آن اندازه مي گيريم؛ اين در 
حالي است كه رقم مذكور نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته نيز تغيير زيادي نكرده و همين حدود است. 
مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران و حومه 
درباره سر فاصله حركت قطارها نيز گفت: براي تعيين 
و تغيير هدوي )سر فاصله حركت قطارها( تعداد قطار، 
وضعيت جاري و موارد متعدد ديگر بررسي و با انجام 
عمليات مهندسي و رياضي و در نهايت با تحليل آنها 

به عدد مشخصي دست مي يابيم.

تسهيالت 1۲ ميليارد دالري براي 
نوسازي ناوگان عمومي جاده اي 
مدير نوسازي، توسعه و برنامه ريزي ناوگان عمومي 
س��ازمان راهداري و حمل ونقل ج��اده اي از در نظر 
گرفتن حدود 12 ميليارد دالر يارانه و تسهيالت در 
قالب دو طرح براي نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي 
شامل كاميون، كاميونت، اتوبوس و ميني بوس خبر 
داد. صدراهلل بمانا در گفت وگو با ايسنا افزود: دو طرح 
براي نوس��ازي ناوگان حمل ونقل عمومي داريم كه 
يكي از آنها تحت عنوان طرح رياست جمهوري براي 
نوسازي ناوگان تجاري اتوبوس، ميني بوس، كاميون 
و كاميونت اس��ت و در اين طرح 17۴ ه��زار و 550 
دستگاه ناوگان برون ش��هري و درون شهري در نظر 
گرفته شده و قرار است از محل صرفه جويي سوخت 
دولت 50 درصد قيمت خ��ودرو را در قالب يارانه به 
رانندگان تخفيف دهد. بمانا ادامه داد: اين تخفيف 
به گونه اي است كه 50 درصد قيمت آن از سوي دولت 
به كارخانه هاي خودرو پرداخت مي ش��ود و از سوي 
ديگ��ر نيز 30 درصد كل مبلغ خ��ودرو به رانندگان 
داراي خودرو فرسوده تسهيالت 1۸ درصد با مدت 
بازپرداخت پنج س��اله داده مي شود. او با بيان اينكه 
20 درصد از قيمت ناوگان حمل ونقل عمومي آورده 
دارندگان خودروهاي فرسوده است، گفت: تاكنون 2۴ 
تا 25 هزار ثبت سفارش انجام شده كه درگير انتقال ارز 
است و يك ميليارد دالر اعتبار از محل صندوق توسعه 

ملي براي تسهيالت آن در نظر گرفته شده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینكه ثبت نام اوليه به معناي واجد شرایط بودن نيست، گفت: خرید 
و فروش مسکن ملی تخلف است و در صورت انجام این تخلف، کد رهگيری متخلف باطل می شود. 
اسالمي اظهار كرد:  در صورت بروز این تخلف کد ملی درخواست کننده هم حذف می شود. او بيان کرد:  

اصال این موضوع سودجویی و سوء استفاده است و اصال چيزی وجود ندارد که خرید و فروش شود.

هشدار
خريد و فروش  مسکن  ملی  تخلف  است
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دردسرهاي بانك مركزي براي صادركنندگان 
براس�اس مصوبه اخير بانك مركزي معافيت 
مالياتي صادركنندگان كمت�ر از يك ميليون 
دالر تنه�ا تا پايان دي م�اه 98 اعتب�ار دارد؛ 
بنابراين، اين گروه از صادركنندگان از ابتداي 
بهمن ماه س�ال ج�اري مل�زم به رف�ع تعهد 
ارزي هس�تند. طب�ق بخش�نامه جدي�د اگر 
صادركنندگان تا آخر دي ماه به رفع تعهد ارزي 
خود اقدام نكنند، بايد ماليات بر ارزش افزوده 
را بپردازن�د. نزديك�ي به اين مهل�ت قانوني، 
واكن�ش  توليدكنن�دگان و صادركنندگان را 
به همراه داشته است. مخالفان اين بخشنامه 
ارزي ب�ر اين باورن�د كه اجراي اي�ن طرح در 
ش�رايط كنوني ك�ه تحريم ه�اي بين المللي 
سخت تر از گذشته ش�ده، به صادرات كشور 
لطمات جدي وارد مي كند. در مقابل موافقان 
اين مصوبه ارزي مي گويند: اتخاذ اين سياست 
زمينه ش�فافيت اقتص�ادي را فراه�م آورد. 
اين اف�راد اعتقاد دارند چني�ن معافيت هايي 
فساد آور هستند چراكه راه فرار قانوني براي 

صادركنندگان ايجاد مي كند.

چن��دي پيش بود ك��ه بانك مرك��زي در نامه اي به 
كنفدراسيون صادرات ايران از انجام توافق اين بانك 
با س��ازمان امور مالياتي براي تسهيل در رفع تعهد 
ارزي صادركنندگان خبر داد و با اش��اره به توافقات 
خود ب��ا نمايندگان س��ازمان امور مالياتي كش��ور 
اعالم كرد: به منظور مس��اعدت با صادركنندگان، 
مهلت بازگش��ت ارز صادراتي سال ۹۷ تا پايان دي 
ماه ۹۸ تمديد ش��ده اس��ت. بر اين اس��اس، تمامي 
صادركنندگان سال ۹۷ تا پايان دي ماه سال جاري 
فرصت دارند براي آخري��ن بار، جهت بهره مندي از 
معافيت هاي مالياتي ياد ش��ده، نسبت به رفع تعهد 
ارزي و بازگشت ارز حاصل از صادرات متعلقه اقدام 
كنند. بان��ك مركزي تاكيد كرده ب��ود كه در پايان 
مهلت ياد ش��ده اطالع��ات بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات اين دسته از صادركنندگان به سازمان امور 
مالياتي كشور توس��ط اين بانك ارسال خواهد شد. 
همچنين بر اس��اس اعالم بانك مركزي، اطالعات 
بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات صادركنندگان تا 
پايان آبان ماه امسال به سازمان امور مالياتي ارسال 

شده است.
حال با توج��ه به اينكه در آس��تانه پايان اين مهلت 
قانوني هس��تيم؛ مجددا بحث هايي ميان موافقان و 
مخالفان طرح درنظر گرفته است. با اين حال نبايد 
اين موضوع را از نظر دور داش��ت كه تغيير پي درپي 
قوانين و سياست هاي ارزي و صدور بخشنامه هاي 
متعدد و متناقض از سوي بانك مركزي، مشكالتي 
را براي فعاالن عرصه توليد و تجارت رقم مي زند كه 

فعاليت را براي آنها سخت تر مي كند. 

همانطور كه اش��اره ش��د طبق آخرين بخش��نامه 
بانك مرك��زي معافي��ت ماليات��ي صادركنندگان 
منوط به رفع تعهدات ارزي شده و برخالف گذشته 
صادركنندگان��ي كه مبلغ صادرات آنها كمتر از يك 
ميليون دالر است، ملزم به رفع تعهد ارزي هستند. 
طبق بخش��نامه جديد اگر صادركنن��دگان تا آخر 
دي ماه به رفع تعه��د ارزي خود اق��دام نكنند بايد 
ماليات ب��ر ارزش افزوده را بپردازن��د؛ كه رقم قابل 

توجهي به نظر مي رسد.
حال مخالفان طرح معافي��ت ارزي صادركنندگان 
كمتر از يك ميليون دالري اعتقاد دارند اين معافيت 
فساد آور است. آنها تاكيد مي كنند طرح ياد شده راه 
فرار قانوني ب��راي صادركنندگان فراهم مي كند. اما 
در مقابل، موافقان طرح معافيت ارزي صادركنندگان 
كمتر از يك ميلي��ون دالري نظر ديگ��ري دارند و 
مي گويند: اج��راي اين طرح در چند ماه گذش��ته 
زمينه افزاي��ش حجم صادرات را در كش��ور فراهم 
آورده است. به گفته آنها، اين اقدام در شرايطي كه با 
 تشديد تحريم هاي بين المللي عليه ايران، انتقال ارز 
دش��وارتر از گذش��ته ش��ده؛ كمي از بار مشكالت 
صادركنندگان را كم مي كند. در واقع اين معافيت، به 
منزله تسهيل فضاي كسب و كار داخلي عمل كرده 
است؛ بنابراين با لغو آن، بسياري از توليدكنندگان با 

مشكل مواجه مي شوند.
در همين رابطه، علي ش��ريعتي عضو اتاق تهران در 
گفت وگو با »تعادل« اجراي طرح ياد شده را مثبت 
قلمداد كرد و افزود: هر اقدامي كه زمينه ش��فافيت 

اقتصادي را فراهم آورد را بايد مغتنم شمرد.
ش��ريعتي با تاكيد ب��ر اين نكته كه طي چند س��ال 
اخي��ر ۸0 درص��د ص��ادرات كش��ور در حوزه هاي 
مختلف و كاالهاي غير نفت��ي در اختيار 20 درصد 
صادركنن��دگان قرار داش��ته، بيان ك��رد كه دولت 
قادر به تصميم گيري در اين مورد نيس��ت؛ چراكه  
بين صادركننده ه��اي كوچك كه رقم قابل توجهي 
دارند اما ميزان صادرات آنها در مجموع كم اس��ت و 

صادركنندگان عمده قرار گرفته است. 
به گفته او، با اجراي طرح مورد بحث، صادركنندگان 
كوچك با چالش هايي مواجه مي شوند. چراكه توان 
تحمل پيچيدگي هاي صادرات را در هر ش��رايطي 
ندارند. بسياري از اين شركت ها با هدف حفظ توليد، 
اقدام به فروش توليدات خود مي كنند تا سرمايه الزم 

براي ادامه كار را از همين مسير به دست بياورند.
به گفته اين عضو هيات نماين��دگان اتاق تهران، با 
بررسي مدل صادرات در كش��ورهاي توسعه يافته 
متوجه مي شويم كه قرار نيست هر توليدكننده اي 
لزوما صادرات هم داش��ته باشد. چراكه حضور آنان 
در بازار صادراتي، مشكالتي را فراهم مي آورد كه از 
جمله آنها مي توان به دامپينگ، خدشه دار كردن نام 
برندهاي ايراني و.... اش��اره كرد. توليدكنندگان در 

كشورهاي موفق صادراتي، فروش خارجي كاالهاي 
خود را به شركت هايي كه تخصص و دانش كافي در 
اين زمينه دارند؛ مي س��پارند. بدون شك اين اقدام 

زمينه موفقيت هاي صادراتي را فراهم مي آورد.
اين فعال صادراتي در ادام��ه عنوان كرد: با توجه به 
موارد ياد ش��ده مي توان اين ط��ور نتيجه گرفت كه 
سياست انقباضي ياد ش��ده مي تواند زمينه تجميع 
صادركننده هاي كوچك را فراهم آورد. بدون شك 
آثار مثبت اين اقدام در بلندمدت آشكار خواهد شد.

علي شريعتي در پاس��خ به اين پرسش كه بسياري 
از صادركنن��دگان مي گويند صادرات آنها به مقصد 
كشورهايي چون افغانستان و عراق به صورت ريالي 
انجام مي شود؛ اما طبق اين مصوبه بايد ارز حاصل از 
صادرات بازگردانده شود؛ گفت: ۸6 درصد صادرات 
غير نفتي ما به كش��ورهاي همسايه است. بر همين 
اس��اس نيز در موارد متعددي مش��اهده مي كنيم، 
ش��ركت ها كاالهاي خود را با ريال مبادله مي كنند. 
اما در علم اقتصاد چنين فروشي را نمي توان صادرات 

ناميد.
او اب��راز اميدواري كرد كه با اجراي طرح ياد ش��ده، 
صادرات به ش��كل واقعي آن انجام ش��ود و ثمرات 

اقتصادي آن براي كشور مشاهده شود.
در همين حال، س��يد حميد حسيني دبير مشترك 
اتاق ايران و عراق ني��ز در گفت وگو با » تعادل« اين 

طرح را در راس��تاي يكسان س��ازي سياس��ت هاي 
بانك مركزي دانس��ت و گفت: چنين برخوردهاي 
دوگانه اي، همواره مش��كالتي را در اقتصاد كش��ور 
پديد آورده است. امتيازي كه طي چند ماه گذشته 
براي صادركنندگان كمتر از يك ميليون دالر وجود 

داشت، به هم ريختگي بازار ارز را تشديد كرد.
دبير مش��ترك ات��اق ايران و ع��راق با بي��ان اينكه 
دوگانگي در قوانين و مقررات به ضرر كش��ور است، 
گفت: در چند ماه قبل شاهد آن بوديم، عده بسياري 
با دريافت كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف، اقدام 
به ص��ادرات كمتر از يك ميلي��ون دالر كردند و ارز 
حاص��ل از آن را به كش��ور بازنگرداندن��د. او افزود: 
اگر كااليي ميان تاجر ايراني و كش��ورهاي همسايه 
به صورت ريالي مبادله ش��ود؛ زمين��ه قاچاق ارز را 
فراهم و صدمات جبران ناپذيري به اقتصاد كش��ور 
وارد مي كند. به عالوه آنكه يكي از اهداف صادرات، 
تامين ارز كشور است. حال با اجراي مصوبه ياد شده، 
خريداران عراقي يا افغانستاني ناچار هستند، در قبال 
خري��د توليدات ايراني، ارز در اختيار فروش��ندگان 

قرار دهند.
او در عين حال تاكيد كرد: با اجراي اين طرح، هيچ 
مشكلي براي صادركنندگان به عراق پيش نخواهد 
آمد و مقدمات اجراي آن فراهم ش��ده است. انتظار 
مي رود با يكس��ان ش��دن قوانين، ملزومات فعاليت 

حرفه اي و شفاف در كشور فراهم شود. همانطور كه 
پيش تر هم اش��اره شد؛ اين طرح مخالفاني نيز دارد 
كه بيش��تر آنها توليدكنندگان هستند. محمدرضا 
جعفري، نايب رييس انجمن صناي��ع لوازم خانگي 
ايران، در همين راستا، گفت وگويي با »خبرگزاري 
ايس��نا«، داش��ته و در اين باره گفته اس��ت: مشكل 
اصلي اين اس��ت كه عمده صادرات لوازم خانگي به 
عراق و افغانستان انجام مي شود كه به صورت ريالي 
انجام مي شود، اما طبق اين مصوبه بايد ارز حاصل از 
صادرات بازگردانده شود. جعفري با اشاره به اينكه 
مهلت بازگش��ت ارز براي صادركنن��دگان تا پايان 
دي ماه در نظر گرفته ش��ده، ابراز اميدواري كرد كه 
زمان در نظر گرفته ش��ده در اين بخشنامه تا پايان 

سال تمديد شود.
برآيند نظرات مخالفان وموافقان رفع تعهدي ارزي 
صادرات زير يك ميليون دالري نشان از اين دارد كه 
سياست هاي ارزي در هر شرايطي ممكن است به نفع 
گروهي و به ضرر عده اي ديگر باشد. بر همين اساس 
سياس��ت گذار پولي بايد براي ابالغ يك بخش��نامه 
ضمن در نظر گرفتن منافع ملي، وضعيت ذي نفعان 
را نيز در نظر بگيرد؛ چراكه تصويب بخش��نامه هاي 
پي درپي و متناق��ض آن هم ب��دون در نظرگرفتن 
مناف��ع ذي نفعان، صدمات بزرگ ت��ري به اقتصاد و 

تجارت كشور وارد خواهد آمد. 

باحضوررييسجمهورمعاونوزيرصنعتخبرداد

طرحبزرگصنعتيدراستاناردبيلافتتاحميشودفعالسازيسامانهبازرسيوزارتصمتبهزودي
رييس سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و 
توليد كنندگان از عملياتي شدن سامانه بازرسي تا 
دو هفته آينده در كشور خبر داد و گفت: با راه اندازي 
اين س��امانه برخورد با واحدهاي صنفي متخلف به 
صورت منجسم تر و خدمات پس از فروش نيز از اين 

طريق تسهيل مي يابد.
عباس تابش در هماي��ش حمايت از حقوق مصرف 
كنندكان و توليدكنندگان برتر مازندران در ساري 
با اش��اره به وجود مشكالت در بررسي شكايت هاي 
خودرويي اعالم كرد: در جلس��ه روز گذشته كه در 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت برگزار ش��د از اين 
پس ش��كايت هاي خودرويي در 6 منطقه از كشور 

بررسي خواهد شد.
او ادام��ه داد: پيش از اين ش��كايت هاي خودرويي 
تنها در پايتخت مورد بررسي قرار مي گرفت. تابش 
افزود: با افزايش 2 برابري توليد خودرو در كش��ور و 

رفع محدوديت ها تالش مي كنيم تا اواخر ارديبهشت 
سال آينده تعهدات در اين بخش را به صفر برسانيم.

به گفته او، تامين كاالهاي اساسي مورد نياز جامعه با 
ارز چهار هزار و 200 توماني در سال آينده هم ادامه 
مي يابد و در شرايط تش��ديد تحريم ها و فشارهاي 
اقتصادي، تامين كاالهاي مورد نياز سياست اصلي 
و راهب��ردي دولت ب��راي مقابله با ت��ورم و افزايش 

احتمالي قيمت هاست.
او با تاكيد بر اينكه بازرس��ي و نظارت حلقه هايي از 
كنترل وضعيت بازار به ش��مار م��ي رود، تاكيد كرد 
كه اين راه��كار پس از وفور كاالي مورد نياز در بازار 

مي تواند اثرات خود را داشته باشد.
معاون وزير صمت با اشاره به اينكه تالش هاي دولت 
براي كنترل و جلوگي��ري از افزايش قيمت در بازار 
تاثير خود را داش��ته است، گفت: با بررسي تغييرات 
قيمت قبل و بعد اصالح بنزين مي بينيم كه تغييرات 

قيمت نداشته ايم و اگر تغييري بوده تنها در چند قلم 
كاالي فصلي همچون تخم مرغ و گوجه فرنگي بود.

تابش به راه اندازي س��امانه اي ك��ه در آن تغييرات 
قيمتي يكصد قلم كاال مورد مصرف شهروندان درآن 
قرار داده شده است، گفت: در بررسي نمودار قيمت 
۳۴ روز قبل و بعد اصالح قيمت بنزين نشان مي دهد 

نمودار نرمال قيمتي را داشته ايم.
او ب��ا اش��اره ب��ه فعاليت 2 ه��زار و ۸00 ب��ازرس و 
نظارت آنها بر چهار ميليون واحد صنفي گفت: اين 
تعداد اندك ب��ازرس نمي تواند به تنهايي جوابگوي 
مس��ائل مربوط به نظارت بر بازار باشد و در اين بين 
نظارت هاي مردم��ي و همگام ش��دن اين بخش با 
سيس��تم نظارت��ي مي تواند اثرات بهت��ري بگذارد.

آيي��ن تجليل از توليدكنن��دگان برتر حامي حقوق 
مصرف كنندگان مازندران با معرفي ۱۷ توليدكننده 

و تقدير از آنها برگزار شد.

ش�اتا | با حضور حس��ن روحاني، رييس جمهور و رضا 
رحماني، وزي��ر صنعت، معدن و تج��ارت  2 طرح بزرگ 
صنعتي در استان اردبيل به بهره برداري مي رسد. در جريان 
سفر هيات دولت به استان اردبيل، طرح توليد انواع خودرو 
سنگين و طرح توسعه توليد انواع تاير خودرو سنگين به 
افتتاح مي رسد. شركت كاميون سازي حديد مبتكران كه در 
شهرستان مشكين شهر احداث شده است در زمينه توليد 
انواع كاميونت، كاميون كشنده، شاسي درايو، موتور ديزلي، 
ليفتراك و لودر فعاليت مي كند. ظرفيت توليد اين واحد در 
س��ال حدود ۳ هزار دستگاه در 6 تيپ، 2 محور و ۳ محور، 
كشنده و كمپرسي با زمينه كاربرد در حمل و نقل جاده اي، 
شهرداري، آتش نشاني و...؛ مي باشد كه با استفاده از فناوري 
و ماش��ين آالت داخلي و خارجي آماده بهره برداري شده 
است. سرمايه گذاري انجام شده در فاز اول طرح صنعتي 
حديد مبتكران بالغ بر ۱0 هزار ميليارد به صورت ريالي و 
۹ ميليون دالر به صورت ارزي بوده است كه زمينه اشتغال 

مستقيم حدود ۱500 نفر را فرآهم مي كند.  فاز نهايي اين 
طرح نيز با س��رمايه گذاري بيش از ۳0 هزار ميليارد ريال 
اشتغال مستقيم براي بيش از 5000 نفر ايجاد خواهد كرد. 
همچنين طرح توسعه شركت آرتا ويل تاير دومين طرحي 
اس��ت كه با حضور رييس جمهور و وزير صمت در استان 
اردبيل به بهره برداري مي رس��د. اين مجتمع صنعتي در 
زمينه توليد انواع تاير راديال تمام سيمي اتوبوس، كاميون 
و ميني بوس فعاليت مي كند و ظرفيت توليد آن در سال 
بيش از 25 هزار تن اعالم شده است. طرح توسعه اين واحد 
بزرگ صنعتي در اردبيل جهت توليد انواع الستيك سنگين 
خودرو با سرمايه گذاري بيش از 6 هزار ميليارد به صورت 
ريالي و۴0 ميليون دالر به صورت ارزي، ش��رايط اشتغال 
مستقيم براي ۴00 نفر را فرآهم كرده است. براساس اين 
گزارش، س��رمايه گذاري انجام شده در مجتمع صنعتي 
آرتاويل اردبيل بالغ بر ۱5 هزار ميليارد ريال است كه زمينه 

اشتغال حدود ۹۹0 نفر را فرآهم كرده است.
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ضوابط فني صادرات سيب 
ابالغ شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارس��ال نامه اي به 
گمرك ايران، ضوابط فني صادرات س��يب را اعالم 
كرد. در اين ابالغيه شرايط مربوط به كيفيت سيب 
صادراتي، بسته بندي و نشانه گذاري آن مورد توجه 
قرار گرفته است. با توجه به مشوق هايي كه دولت در 
راس��تاي حمايت از صادرات سيب ظرف هفته هاي 
گذش��ته تعيين كرده و بر اس��اس آن، واردات يك 
كيلوگرم آناناس و انبه در مقابل صادرات سه كيلوگرم 
سيب درختي مجاز اعالم شده است. متن نامه دفتر 
مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به اين شرح 
است: »به پيوست تصويب نامه مورخ ششم آبان ماه 
۱۳۹۷ معاونت توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي 
وزارت جهاد كشاورزي در مورد »نحوه اعمال ضوابط 
فني صادرات س��يب« ارسال مي شود. خواهشمند 
است مراتب به كليه گمركات اجرايي كشور ابالغ و 
اطالع رساني شود. جزييات كامل ضوابط فني صادرات 
سيب در سه بند تنظيم شده كه به شرح زير است: بند 
نخست به ويژگي هاي سيب صادراتي )ممتاز، درجه ۱ 
و درجه 2( اختصاص دارد، كه براساس آن بايد گوشت 
ميوه سالم باشد؛ ميوه بايد فاقد لك، لكه سياه، ضربه 
ديدگي، پالسيدگي، زنگار و ترك خوردگي در محل 
دم گاه )ترميم ش��ده به صورت جزئي و كلي( باشد؛ 
داخل ميوه بايد فاقد آثار پوكي، كم آبي )چروكيدگي(، 
لكه هاي قهوه اي و آردي ش��دن باشد؛ عيوب جزئي 
س��طحي كه بر وضعيت ظاهري كيفيت محصول، 
كيفيت نگهداري و بسته بندي ميوه تأثيري نداشته 
باش��د، مجاز اس��ت؛ حداكثر مجاز ميوه هاي داراي 
فساد يا نقص داخلي و بيروني ۳ درصد است. در بند 
دوم اين ابالغيه، به نحوه بسته بندي ميوه اشاره شده، 
كه براساس اين بند بسته ها بايد داراي منافذي براي 
تهويه مناسب باشند؛ نوع بسته بندي )وزن، اندازه، مواد 
بسته بندي( بر اساس تقاضاي مشتري تنظيم شود. در 
نهايت و در بند سوم نيز نشانه گذاري مورد توجه قرار 
گرفته كه طبق اين بند بايد نام رقم و عبارت محصول 
ايران روي بسته ها درج شود؛ نام و نشان توليدكننده 
يا صادركننده نيز روي بسته ها درج شود؛ در صورت 

وجود برند محصول روي بسته ها درج شود.

تشكيل پرونده براي
71 هزار و 111 متخلف صنفي

شاتا |آمار بازرسي هاي انجام گرفته توسط بازرسان 
سازمان حمايت، صنعت، معدن و تجارت استان ها 
همچنين بازرسي اصناف در ۴5 روز از اجراي طرح 
تشديد بازار بعد از اصالح قيمت بنزين در سطح كشور 
منتشر شد. در يك هفته گذشته مجموعاً ۱۴۷ هزار 
و 6۸5 مورد بازرسي در سطح كشور در بخش عرضه 
انجام شده است. در همين راستا براي ۱۱ هزار و 2۸2 
متخلف صنفي پرونده تشكيل و براي رسيدگي به 
تعزيرات حكومتي هر يك از اس��تان ها ارسال شده 
اس��ت. بنا بر اين گزارش در طول اين مدت بازرسان 
سازمان حمايت و بازرسان س��ازمان هاي صنعت، 
معدن و تجارت استان ها ۹۱ هزار و ۳2۸ مورد بازرسي 
انجام داده و براي ۷ هزار و ۷۴۳ واحد صنفي و خدماتي 
گ��زارش تخلف ب��ه ارزش بي��ش از 262 ميليارد و 
۴5ميليون ريال صادر كرده اند. همچنين در اين ۷ روز 
 كاري آمار بازرسي هاي اتاق اصناف در سطح كشور 
56 هزار و ۳5۷ مورد اعالم ش��ده كه موجب تشكيل 
پرونده تخلف براي ۳ هزار و 5۴۳ واحد صنفي با ارزش 
ريالي بالغ بر ۳20 ميليارد و ۳۹۹ ميليون ريال شده 
است. در مجموع طي ۴5 روز از اجراي طرح تشديد 
بازرسي در سطح كشور بعد از اصالح قيمت بنزين، 
بازرسان سازمان حمايت و سازمان هاي صمت استان ها 
و همچنين بازرس��ان اصناف با ۹6۱ هزار و ۴2 مورد 
بازرسي براي ۷۱ هزار و ۱۱۱ متخلف به ارزش 2هزار 
و 6۴6 ميليارد و ۱۹2 ميليون ريال تش��كيل پرونده 
داده و مراتب را جهت بررسي هاي بعدي به تعزيرات 
حكومتي ارجاع كرده اند. همزمان با تغيير نرخ بنزين 
در كشور و در راس��تاي جلوگيري از افزايش قيمت 
انواع كاال و خدمات در س��طح عرضه، طرح تش��ديد 
بازرسي با همكاري سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان، بازرسي سازمان هاي صمت استان ها، 
بازرسي اصناف همچنين تعزيرات حكومتي در حال 
اجراست و با هرگونه تخلف گرانفروشي، احتكار و امتناع 

از عرضه به طور جدي برخورد مي شود. 

مجوز اس�لحه ش�کاری مدل کاليبر 12 س�اخت ايران به ش�ماره 
اسلحه 11800002 به ش�ماره مجوز حمل  1409445به شماره ملی 
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گرديده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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15 جهان

پليس با جليقه زرد ها و معترضان فرانسوي درگير شد

بازار در انتظار مشخص شدن فرآيند برگزيت است 

بازي ماكرون با آتش

حال ناخوش رشد اقتصادي بريتانيا 

گروه جهان|
 رييس كنفدراسيون عمومي كار فرانسه، امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري اين كش��ور را به وخيم تر كردن روند 
اعتراض مردم عليه اصالحات نظام بازنشستگي متهم 
كرده و گفته امانوئل ماكرون با آتش بازي مي كند. اين 
اظهارات پس از آن بيان شد كه رسانه ها گزارش دادند 
ماموران پليس فرانس��ه با جليقه زردها و معترضان به 
قانون تازه بازنشستگي درگير شده و براي متفرق كردن 

آنها به سوي شان گاز اشك آور شليك كرده اند. 
به گزارش يورونيوز، نمايندگان اتحاديه هاي كارگري 
اعالم كرده اند به مقاومت و اعتصاب ادامه خواهند داد تا 
دولت ماكرون در تصميم اخير خود بازنگري كند. قانون 
تازه بازنشستگي در فرانسه قصد دارد رويه هاي مختلف 
بازنشستگي را يكسان سازي كند و سن بازنشستگي را 
نيز از ۶۲ سال به ۶۴ افزايش بدهد. اصالحات تازه اين 
قانون همچنين در شماري از موارد از ميزان مستمري ها 

خواهد كاست.
اين در حالي اس��ت كه با اعتصاب گس��ترده كاركنان 
حمل و نقل، برنامه خطوط مت��رو و اتوبوس پاريس و 
ش��ماري از ديگر شهرهاي فرانس��ه از اوايل ماه جاري 
ميالدي با اختالل روبه رو اس��ت. رييس كنفدراسيون 
عمومي كار فرانسه هشدار داده كه تحريك نارضايتي ها 
خطرناك اس��ت. فيليپ مارتينز يكش��نبه بار ديگر بر 
ع��زم اعتصاب كنندگان براي مجبور ك��ردن دولت به 
عقب نشيني از طرح اصالح قانون بازنشستگي كه او آن 

را »تك روي« مي خواند، تاكيد كرده است.
فيليپ مارتينز در بيست وپنجمين روز از جنبشي كه 
از جنبش مشابه در سال ۱۹۹۵ ميالدي هم طوالني تر 
شده اس��ت، امانوئل ماكرون را به ايجاد بي نظمي هاي 
بسيار در ارتباط با مسائل جاري در فرانسه متهم كرده و 
گفته است: »در اصل ما همچنان اعتصاب هايي براي ماه 
ژانويه سال آينده هم پيش بيني كرده ايم و مي خواهيم 
اولتيماتوم ها را به روزهاي جشن نوئل متصل كنيم.« 
مارتينز گفته: »امانوئل ماكرون مي خواهد مرد دنياي 
جديد باش��د و از مارگارت تاچر تقليد مي كند؛ اما يك 
خشم واقعي در مردم فرانسه در جريان است. بيست و 
چهار روز بدون اينكه به مطالبات مردم پاسخ قانع كننده 

داده ش��ود، گذشته اس��ت. شرايط دش��وار است. اين 
مبارزات و اعتراض هاي مردمي بازتاب دو س��ال و نيم 
رنج و مشقت است. دولت هر كاري براي بي اعتبار كردن 
اعتصاب كنن��دگان انجام مي دهد.« به گفت��ه او، اكثر 
فرانسوي ها از اشتباهي كه ماكرون مرتكب شده است 

خوشحال نيستند. 
ژروم رودري��گ يك��ي از چهره هاي معترض��ان نيز به 
فرانس۲۴ گفته: »ماه هاست كه دولت ما را تحريم كرده 
است. مي دانيد چه اتفاقي افتاده اس��ت؟ دولت اجازه 
نمي دهد تظاهرات برگزار كنيم. دولت اجازه نمي دهد 
هيچ كاري انجام دهيم. پليس در مقابل ش��مار باالي 
معترضان مجبور است عقب نشيني كند و همين موضوع 

نيرو هاي پليس را عصباني كرده است. آنها به سمت ما 
شليك و ما را مجروح مي كنند. حتي كميسر پليس از 
فاش كردن نام پليس هايي كه به سمت معترضان شليك 
كرده اند، خودداري مي كند. اين واقعيت آن چيزي است 
كه اكنون در فرانس��ه در حال رخ دادن اس��ت. من چه 
اقدامي ضد پليس انجام داده بودم كه اليق چنين چيزي 
باشم؟ ما تظاهرات مسالمت آميز برگزار مي كنيم. من از 
مردم مي خواهم مراقب خود باشند. هم پليس فرانسه و 
هم دولت با ارايه طرح اليحه اصالح نظام بازنشستگي 
در حال مثله كردن معترضان هستند با اين حال پليس 

اقدامات خود را توجيه مي كند.« 
به اعتقاد ناظران، با پيوستن كاركنان برخي شركت هاي 

هواپيمايي به جمع اعتصاب كنندگان، آن هم در روزهاي 
تعطيالت پايان سال كه پايانه هوايي و زميني ُپر از مسافر 
است، به نظر مي رسد اعتراض ها و اعتصاب هاي جاري 

در فرانسه وارد مرحله تازه اي شده است. 
روزنامه فرانس��وي لوپاريزين در گزارش��ي با يادآوري 
گسترش اعتراض ها و اعتصاب ها به ويژه نسبت به اصالح 
نظام بازنشستگي، ماكرون را رييس جمهوري منزوي 
توصيف كرده است. اين روزنامه فرانسوي نوشته: »به 
نظر مي رسد رييس جمهوري جوان فرانسه بيش از پيش 
منزوي شده است. اطرافيانش اين احساس را دارند كه او 
ديگر هرگز به سخنان و نصايح ديگران گوش نمي كند و 
همواره تالش دارد حرف هاي خود را به كرسي بنشاند.« 

ادوارد فيليپ نخست وزير فرانسه، دو هفته پيش طرح 
اصالح نظام بازنشستگي در اين كشور شامل ۴۲ برنامه 
مجزا را رونمايي و اعالم كرد ك��ه اصالحات جزيي در 
بازنگري اين طرح اوليه انجام خواهد ش��د. براس��اس 
اين طرح، فرانس��وي هاي متولد پيش از س��ال ۱۹۷۵ 
مشمول اين طرح نمي شوند و سن بازنشستگي از ۶۲ 
به ۶۴ سال افزايش مي يابد. با اين حال، معترضان به اين 
طرح، از خواسته خود عقب نشيني نكرده و حذف كامل 
آن را خواستار هستند. دولت اما معتقد است به تعويق 
افتادن اين طرح، هزينه  اجراي آن در دولت هاي آينده 

را دوچندان مي كند. 
ماكرون هفته گذشته همزمان با سالگرد تولدش اعالم 
كرد كه از حقوق بازنشستگي خود گذشت كرده است. 
رييس جمهوري فرانسه كه حاال ۴٢ ساله شده، حداقل 
تا پايان دوره، يعني تا س��ال ٢٠٢٢، در مقام خود باقي 
خواهد ماند. در صورتي كه او مجدداً انتخاب نش��ود و 
مسووليت هاي دولتي را كنار بگذارد، حقوق بازنشستگي 
بالفاصله به او تعلق خواهد گرفت. ميزان اين حقوق براي 
روساي جمهوري پيشين ۶٢٢٠ يورو )ناخالص( اعالم 
شده است. مطابق قانون، مستمري بازنشستگي روساي 
جمهوري، بدون هيچ ش��رط سني يا سابقه خدمت به 
آنان پرداخت مي ش��ود. اما ماكرون كه از زمان كارزار 
تبليغاتي اش قول داده بود كه نظام بازنشستگي كشور 
را اص��الح كند، با صرف نظ��ر از حقوق خود تصميمي 
نمادين گرفته است. به گفته منابع رسمي، اين تصميم 
در جهت همگوني با روند كلي اصالحات و همچنين در 

مقام سرمشق و نمونه اتخاذ شده است.
امانوئ��ل ماكرون پيش از اينكه وارد سياس��ت ش��ود، 
كارمند ارشد بانك بود و دارايي شخصي خود را بيش از 
يك ميليون يورو اعالم كرده بود. ماكرون همچنين از 
عضويت در شوراي قانون اساسي صرف نظر كرده است. 
مطابق روال معمول، همه روساي جمهوري پيشين به 
عضويت مادام العمر اين شورا درمي آيند و به خاطر اين 
مسووليت نيز جداگانه ١٣۵٠٠يورو مستمري ماهانه 
دريافت مي كنند )بيش از دو برابر حقوق بازنشستگي 
روساي جمهوري( . حال امانوئل ماكرون از اين حق خود 

نيز گذشته است. 

گروه جهان|
 آيندگان به ياد خواهند آورد ۲0۱۹ سالي بود كه سرانجام 
سياستمداران بريتانيايي توانستند به بن بست چند ساله 
برگزيت پايان دهند؛ گرچه باز شدن اين گره سياسي هم 
نتوانست به نگراني ها درباره روزهاي پسابرگزيت پايان دهد. 
فايننشال تايمز نوشته: »آيندگان خواهند گفت فرآيند خارج 
كردن بريتانيا از اتحاديه اروپا بسيار ناقص بود چرا كه دو طرف 
مجبور بودند تا در فضايي جديد درباره يك رابطه بلندمدت 
حول محور تجارت گفت وگو كنند.« ورنون بوگدانور مورخ 
سياسي، مي گويد: »ترك اتحاديه اروپا بزرگ ترين تصميم 
بريتانيا از زمان جنگ جهاني دوم است. اما تا پيش از انتخابات 
عمومي چند هفته گذشته هنوز مشخص نبود كه بريتانيا 
قطعا اتحاديه را ترك خواهد كرد. تنها پس از اينكه جانسون 
در انتخابات پيروز شد مشخص شد كه برگزيت اتفاق خواهد 
افتاد و اينكه اميدها به ماندن در اتحاديه اروپا ديگر نااميد 

شده است.«
به اعتقاد ناظران، دولت محافظه كار انگليس كه در نزديك 
به ۱0سال گذشته همواره يا در ائتالف با ساير احزاب بوده يا 
با اكثريت شكننده اي حكومت كرده بود، با كسب پيروزي 
خيره كننده در انتخابات پارلماني دسامبر ۲0۱۹، قدرت 
خود را براي ۵ سال تثبيت كرد و از سال ۲0۲0 فصل جديدي 

را بريتانياي پسابرگزيت رقم خواهد زد. 

خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا در حالي قطعي ش��ده كه 
بانك مركزي انگليس به تازگي پيش بيني خود از رشد 
اقتصادي اين كشور را بار ديگر كاهش داده است. گاردين 
نوشته: فضاي نامطمئن به وجود آمده ناشي از برگزيت و 
تنش هاي سياسي باعث شده تا اقتصاد بريتانيا در ۲0۱۹ 
در موقعيت كم سابقه اي قرار بگيرد؛ هر چند كه به دنبال 
پيروزي قاطع محافظه كاران در انتخابات انتظار مي رفت 
فعاليت هاي تجاري و اقتصادي شتاب بيشتري به خود 
بگيرد اما دستكم فعال همان فضاي ركود پيشين كامال 
مشهود است و به نظر مي رسد كه فعاالن تجاري اكنون 
بيش از هر چيز ديگري منتظر روشن شدن چگونگي 

خروج از اتحاديه اروپا هستند.
بانك مركزي بريتانيا در گزارش جديد خود پيش بيني كرده 
رشد اقتصادي در سه ماهه پاياني سال تنها 0.۱درصد خواهد 
بود كه در صورت تحقق، ضعيف ترين رشد ثبت شده از زمان 
جنگ جهاني دوم تاكنون است. به اعتقاد ناظران، اندرو بيلي 
رييس جديد بانك مركزي، وظيفه دشواري در خصوص 
تنظيم سياست هاي پولي خواهد داشت و بايد بين پايين 
نگه داشتن نرخ بهره و اتخاذ سياست انبساطي براي كمك 
به تحقق وعده هاي دولت در حوزه رشد دست به انتخاب بزند. 
او پيش تر در جمع اعضاي كميته پولي بانك مركزي گفته 
بود: »بايد يك شروع جديد براي اقتصاد رقم بخورد هر چند 

كه ابرهاي تيره برگزيت هنوز روي فعاليت هاي اقتصادي و 
تجاري سايه انداخته است.«  موسسه »رزولوشن فانديشن« 
نيز با نگران كننده خواندن شرايط موجود، هشدار داده باقي 
ماندن رشد در سطح بسيار ضعيف مي تواند دستاوردهاي 
دولت در حوزه بازار كار را بر باد دهد. تورس��تن بيل رييس 
اين موسس��ه، گفته: »۲0۱۹ سال بدي براي اقتصاد بود و 
به نظر مي رسد تنها كمي تا يك ركود فاصله داريم.« بيشتر 
كارشناس��ان اقتصادي معتقدند كه ريسك هاي ناشي از 
چگونگي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا كماكان بر سر راه 

اقتصاد انگليس در سال  آينده نيز باقي خواهند ماند. 
فايننشال تايمز گزارش داده در تازه ترين اقدام دولت جانسون 
در راستاي تحقق برگزيت، نخست وزير بريتانيا مي خواهد 
دفاتر و كارگزاران دولت را با هدف ايجاد فرصت هاي شغلي، 

از پايتخت به ساير بخش هاي كشور منتقل كند. 
نزديكان نخست وزير گفته اند اولويت دولت اين است كه 
طبق اصول حزب محافظه كار، دفاتر جديدي را در اسكاتلند، 
ولز و ايرلند شمالي ايجاد كند. از جمله تاسيس يك موسسه 
علمي همچون نمون��ه امريكايي در بخ��ش دفاعي با نام 
»پروژه هاي تحقيقاتي پيشرفته« براي اجراي طرح هايي با 
درصد ريسك باال كه در برنامه هاي محافظه كاران وعده داده 
شده بود، از برنامه هاي جانسون به شمار مي رود. گفته شده، 
اين طرح توسط دومينيك كامينگز مشاور ارشد جانسون 

هدايت مي شود كه پيش تر دو موضوع »اجراي برگزيت و 
راه اندازي آژانس تحقيقاتي بريتانيا« را از اولويت هاي دولت 
خوانده بود. دفتر اين موسسه خارج از لندن خواهد بود و قرار 
است در پنج سال آينده ۸00 ميليون پوند بودجه دريافت 
كند. فايننشال تايمز نوشته؛ »دولت جانسون همچنين قصد 
دارد تا با الهام از موسسه فناوري ماساچوست، نهادي را در 
شمال انگليس با هدف آموزش دانشمندان راه اندازي كند.«

بوري��س جانس��ون پي��ش از برگ��زاري انتخاب��ات 
پارلماني وعده داده بود ك��ه در چارچوب موج جديد 
سرمايه گذاري هاي اقتصادي، بودجه تحقيق و توسعه 
را به ميزان ۱۸ ميليارد پوند در پنج سال آينده افزايش 
خواهد داد و فرصت هاي شغلي جديدي را در سراسر 

انگليس فراهم مي كند. يكي از نزديكان جانسون گفته، 
جانس��ون با جابه جايي دفاتر دولتي مايل است ارزش 
بخش هاي تشكيل دهنده انگلس��تان )انگليس، ولز، 

اسكاتلند و ايرلند شمالي( را به نمايش بگذارد. 
پيش از اين نيز هفته نامه س��اندي تايمز از برنامه دولت 
جانسون براي متحول كردنساختار كابينه خبر داده بود 
كه در جريان آن، شماري از وزارتخانه ها حذف و اعضاي 
دولت جابه جا خواهند شد. ساندي تايمز از اين تغييرات 
به عنوان »دولت انقالبي« جانسون ياد كرده كه پس از 
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، حداقل يك سوم كارگزاران 
دولت، جاي خود را به كارشناساني خواهند داد كه قرار 

است اقتصاد بريتانيا را متحول كنند.

دريچه

تكميل خط لوله نورث    استريم۲ 
تا پايان ۲۰۲۰ 

گروه جهان|روسيه متعهد مي شود كه پروژه عظيم 
شاه لوله نورث    استريم۲ تا پايان ۲0۲0 راه اندازي شود و 
ظرف چند ماه به بهره برداري برسد. امريكا اين پروژه را 
براي استقالل اقتصادي و امنيت سياسي اروپا زيان بخش 
مي داند. الكس��اندر نواك وزير انرژي روسيه، اعالم كرد 
كه شاه لوله نورث    استريم۲ تا پايان سال ۲0۲0 تكميل 
خواهد شد. نواك گفته روسيه مي تواند مراحل پاياني 
پروژه را خود انجام دهد تا از تحريم هاي امريكا در امان 
بماند. اياالت متحده از اين پروژه، كه گاز روس��يه را به 
اروپا مي رس��اند، انتقاد كرده و بر آن تحريم هايي وضع 
كرده است، كه برخي از ش��ركاي پروژه را در همكاري 
به ترديد افكنده است، از جمله شركت خدمات رساني 
سوييسي آلسيز. گفته مي شود كه هم  اكنون تا ۸0درصد 
نورث    استريم۲ به اتمام رسيده است. در اصل قرار بود در 
آغاز ۲0۲0 تكميل شود و چند ماه بعد آغاز به كار كند. اما 
به خاطر تحريم هايي كه ترامپ چندي پيش اعالم كرد، 
تاخيرهايي پيش آمد. سخنگوي كرملين گفته كشورش 
امكاناتي دارد كه مي تواند به زودي نورث    اس��تريم۲ را 
راه اندازي كند. اكنون وزير انرژي روسيه تاكيد مي كند 
كه عمليات نصب و بهره برداري از اين شاه لوله تا پايان 
۲0۲0 تكميل مي شود. روسيه قصد دارد براي تكميل 
پروژه از كشتي ويژه آكادميك چرسكي استفاده كند 
كه هماكنون در آس��ياي ش��رقي قرار دارد و در اختيار 
يكي از شركت هاي تابع كنسرن روسي گازپروم است. 
تحريم هاي امريكا شامل شركت هايي مي شود كه در 
تاس��يس و راه اندازي اين ش��اه لوله عظيم نقش دارند. 
ممنوعيت سفر به امريكا و ضبط اموال صاحبان شركت ها 

برخي از اين تحريم هاست.

فرانسه شبكه هاي اجتماعي را 
رصد  مي كند

گروه جهان|دولت فرانسه از اين پس و با اجازه دادگاه 
قانون اساسي اين كشور مي تواند شبكه هاي اجتماعي 
را براي شناس��ايي افرادي ك��ه از پرداخت ماليات فرار 
مي كنند، رصد و بررس��ي كند. به گ��زارش يورونيوز، 
مس��ووالن اداره گمرك و ماليات بر مبناي اين حكم، 
اجازه مي يابند كه پروفايل  كاربران، پست ها و عكس هاي 
حساب هاي كاربري را به منظور اثبات درآمد هاي اعالم 
نشده، بررس��ي كنند. قوانين جديد بخش��ي از قانون 
گسترده تري مالياتي است كه هفته گذشته در فرانسه 
به تصويب رسيده است. گروه هاي حقوق بشري و مراجع 
حفاظت از داده ها در فرانسه از اين تصميم ابراز نگراني 
كرده اند. دادگاه قانون اساسي فرانسه تاييد كرده است 
كه ممكن است حريم زندگي خصوصي و آزادي بيان 
كاربران با اعمال اين قانون به خطر بيفتد اما با وجود اين 
به اجراي آن حكم داده اس��ت دادگاه گفته مسووالن 
مالياتي تنها مي توانند از اطالعات عمومي كاربران در 
شبكه هاي اجتماعي استفاده كنند و نبايد وارد محتوايي 
شوند كه براي دسترسي به آنها نياز به رمز عبور كاربران 
هست. جمع آوري گسترده داده هاي آنالين بخشي از 
برنامه سه س��اله نظارت آنالين دولت فرانسه است كه 
قدرت نظارت آنالين دولت را به شدت افزايش مي دهد، 
برنام��ه و نظارتي كه مدافعان حق��وق مرتبط با حريم 
خصوصي كاربران اينترنت را نگران كرده اس��ت. ژرالد 
دارمانن وزير بودجه فرانسه قانون جديد را ابزار ديگري 
براي مقابله با كالهبرداري مالياتي خواند و گفت: »اگر 
بگوييد كه مشمول پرداخت ماليات نيستيد و همچنان 
عكس هايي از فرانس��ه پس��ت مي كنيد ممكن است 

نشانه دهنده مساله اي باشد.«

 تبادل اسرا ميان ارتش 
و جدايي طلبان اوكراين

گروه جهان| مبادله اسرا و زندانيان بين دولت اوكراين 
و جدايي طلبان منطقه دونباس در ش��رق اين كش��ور 
آغاز شد. به گزارش يورونيوز، اين مبادله ظهر يكشنبه 
آغاز شد و نخس��تين مبادله زندانيان در دو سال اخير 
بين جمهوريهاي مردمي )خودخوانده( دونتس��ك و 
لوگانسك و كي يف است. مبادله اسرا و زندانيان در خط 
حائل بين نيروهاي اوكرايني و شبه نظاميان دونباس در 
حومه منطقه گارلوفكا هم اكنون جريان دارد. ۸0 درصد 
افرادي كه اوكراين به دونباس تحويل داده مي ش��وند 
از س��اكنان مناطق خارج از جمهوري هاي دونتسك 
و لوگانس��ك به عنوان مث��ال از ش��هرهاي ماريوپول، 
كراسنوآرميس��ك، خاركوف و كراماتورسك هستند. 
انتظار مي رود جدايي طلبان دونباس ۸۷ نفر از اوكراين 
تحويل بگيرند و ۵۵ نفر به طرف اوكرايني تحويل بدهند. 
توافق براي تبادل اسرا و زندانيان هفته گذشته بين دولت 
اوكراين و نمايندگان جدايي طلبان ش��رق اين كشور 
به دست آمد. اين توافق بر اساس نتايج مذاكرات اخير 
گروه چهار نورماندي در پاريس شامل روساي جمهوري 
روسيه، اوكراين، آلمان و فرانسه حاصل شد و بر اساس 
آن، همه سربازان اسير اوكرايني با شبه نظاميان دونباس 
و ساكنان دستگير شده شرق اين كشور مبادله مي شوند. 
دول��ت اوكراين و جدايي طلبان ش��رق اوكراين از آغاز 
مناقش��ه در منطقه دونباس تاكنون چند بار دست به 
مبادله اسرا زده اند. دو سال پيش نيز در طول چند ساعت 
۳0۶ نظامي اوكرايني با ۷۴شبه نظامي منطقه دونباس 
مبادله شدند. مناقشه در شرق اوكراين در سال ۲0۱۴ 
ميالدي آغاز شد؛ اين درگيري ها از آن زمان تاكنون بيش 

از ۱0 هزار كشته بر جاي گذاشته است.

استاد علوم سياسي 
نخست وزير الجزاير شد

گروه جهان| رييس جمهوري الجزاير يك ديپلمات 
پيش��ين و اس��تاد كنوني علوم سياس��ي را به عنوان 
نخست وزير جديد معرفي كرده است. يك روز پيش 
از معرفي عبدالعزيز جراد بار ديگر هزاران شهروندان 
الجزاير به خيابان آمدند و خواستار اصالحات بنيادين 
ش��دند. خبرگزاري رس��مي الجزاير گ��زارش داده، 
عبدالمجيد تبون رييس جمهور، عبدالعزيز جراد را به 
عنوان نخست وزير جديد معرفي و تشكيل كابينه را 
به او واگذار كرده اس��ت. عبدالعزيز جراد ۶۵ س��اله در 
سال هاي پيش چند پست سياسي را بر عهده داشته 
و از جمله مديركل دفتر رياست جمهوري بوده است. 
او در حال حاضر اس��تاد علوم سياسي است. نورالدين 
بدوي، نخست وزير پيشين الجزاير ۱۹دسامبر و چند 
روز پس از اداي سوگند تبون به عنوان رييس جمهوري 
جديد، از سمت خود كناره گيري كرده بود. استعفاي او 
با افزايش فشار تظاهركنندگان و گروه هاي اپوزيسيون 
صورت گرفت. بدوي آخرين نخست وزيري است كه 
عبدالعزيز بوتفليقه، اندكي پيش از استعفا معرفي كرده 
بود. بوتفليقه كه حدود ۲0سال به عنوان رييس جمهور 
حكومت كرده بود با اوج گرفت��ن اعتراض هايي كه از 
ماه فوريه آغاز ش��د به اجبار كناره گيري كرد. جراد در 
مراسم معرفي خود به عنوان نخست وزير تاكيد كرده 
براي برون رفت از دوران دشوار كنوني و حل معضالت 
اقتصادي و اجتماعي الزم است كه تمام نيروها، چه در 
سطح مديران و چه شهروندان با يكديگر همكاري كنند. 
الجزاير پهناورترين كشور قاره آفريقا محسوب مي شود 
كه به رغم داش��تن منابع قابل توجه نفت با مشكالت 

اقتصادي و اجتماعي عميقي روبه روست. 

نگراني امريكا از اهداف چين 
در قطب شمال

گروه جهان|فرماندهان ارش��د نظامي امريكا ضمن 
نگراني از جاه طلبي هاي چين در قطب ش��مال، آن را 
تهديد امنيتي ملي مهم براي كشورشان قلمداد مي كنند. 
واشنگتن تايمز نوشته، جاه طلبي هاي چين در منطقه 
شمالگان نشان مي دهد كه چرا قانونگذاران امريكايي و 
پنتاگون اكنون به دنبال راه هايي براي بازنگري در راهبرد 
امريكا در اين منطقه و اعزام فوري كشتي هاي جديدي 
هستند كه از قابليت عملياتي در منطقه اي پوشيده از يخ 
برخوردار باشد.  قانون مجوز دفاع ملي امريكا به ارزش 
۷۳۳ ميليارد دالر كه هفته پيش توسط دونالد ترامپ 
امضا شد دولت فدرال را مكلف مي كند تحقيقات جامع 
جدي��دي را درباره همه فعاليت ه��اي نظامي چين در 
منطقه قطب شمال و سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
پكن در اين منطقه انجام دهد. ُشمالگان به ناحيه اطراف 
قطب شمال گفته مي ش��ود كه بخش هايي از روسيه، 
آالسكا، كانادا، گرينلند، الپلند و سوالبارد و نيز اقيانوس 
منجمد شمالي را در بر مي گيرد. اين دستور در بحبوحه 
نگراني هاي فزاينده در داخل دولت ترامپ درباره نگاه 
چين به اين منطقه از نظر راهبردي بسيار مهم مطرح 
شده است، به ويژه اينكه چين جزو كشورهاي اين منطقه 
محسوب نمي شود و پكن به دنبال گسترش نفوذ و قدرت 
خود در سراسر جهان است. كارل ال شوالتز فرمانده گارد 
ساحلي امريكا، گفته: »مناطق قطبي ديگر جزو مناطق 
نوظهور نيستند و بخشي از مسائل امنيت ملي معاصر 
محسوب مي شوند.« در قانون مجوز دفاع ملي امريكا براي 
مقابله با چين، اقدامات ديگري نيز پيش بيني شده است؛ 
از جمله ازپنتاگون  مي خواهد به تالش براي شناسايي 

»بنادر راهبردي« در منطقه شمالگان ادامه دهد. 
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 ۴۰ تريليون دالر 
پيامد جنگ دوم كره

گروه جهان| نشس��ت ميان رهبران كره شمالي و 
امريكا در ژوئن ۲0۱۸ به نظر اميدواري براي كاهش 
كلي تنش در شبه جزيره كره مي آمد اما ۱۸ ماه بعد، 
اين اميدواري ها رخت بربس��ت. نش��نال اينترست 
نوش��ته، در حالي كه پيش بيني تحليلگران درباره 
هديه شگفت انگيز پيونگ يانگ براي سال نو به جايي 
نرسيده اس��ت، روابط بين واشنگتن و كره شمالي 
همچنان همانند آغاز روند مذاكرات در س��طحي از 
تنش باقي مانده است. زماني كه گفت وگوها به سمت 
بدي پيش مي رود، توجه تحليلگران به سمت دورنماي 
جنگ معطوف مي شود. اما در رابطه با جنگ در كره، 
تحليلگران تقريباً به طور يكساني انتظار دارند تا تبعات 
به حدي وحشتناك قلمداد شود كه ديگر يك گزينه 
سياسي واقع بينانه نباشد. در صورت بروز درگيري 
در شبه جزيره كره ش��اهد جنگ با سالح متعارف و 
اتمي خواهيم بود. مشخص است كه تخمين نابودي و 
مخرب بودن درگيري به گسترگي و سرعت روند آن 
بستگي دارد. درگيري اي كه با حمالت دقيق هوايي 
براي از ميان برداشتن ظرفيت هاي نظامي كره شمالي 
آغاز ش��ود، كمتر از درگيري با حمالت ناگهاني اين 
كش��ور مخرب اس��ت. هر دو طرف براساس اهداف 
كوتاه مدت و بلندمدت خود استفاده از نيرو را محاسبه 
مي كنند. در ۲0۱۷، فرانتز اس��تفان گدي، تحليلي 
جامع را درباره جنگ متعارف كره ش��امل تخمين 
تلفات هر دو طرف انجام داد و به اين نتيجه رسيد كه 
هم كره شمالي و هم كره جنوبي تلفات نظامي سنگين 
صدها هزار نفري خواهند داش��ت و اگر كره شمالي 
حمالت توپخانه اي خود را به سمت مناطق غيرنظامي 
در سئول معطوف كند، تلفات غيرنظاميان كره جنوبي 
شايد مشابه يا حتي در سطح بيشتري باشد و حتي اگر 
اين جنگ به پيروزي كره جنوبي و امريكا منجر شود، با 
تخريب گسترده كره جنوبي خواهد بود. در كنفرانس 
۲0۱۸ امريكا تخمين زده ش��د كه ۱0هزار س��رباز 
امريكايي در نخستين روزهاي يك جنگ متعارف 
در شبه جزيره كره كشته شوند. در مطالعه ديگري از 
پنتاگون نيز پيش بيني شد كه نرخ مرگ غيرنظاميان 
كره جنوبي ۲0 هزار تن در روز است كه اكثر اين تلفات 
به دليل حمالت مستقيم توپخانه اي كره شمالي است.

جفري لويس تخمين زد كه تلفات اوليه در كره جنوبي، 
ژاپن و امريكا حدود سه ميليون تن باشد و مرگ ناشي 
از جراحات، تشعشعات و تخريب زيرساخت ها حدود 

پنج ميليون تن شود. 

كوتاه از منطقه

عربستان به دنبال بومي سازي 
سامانه  پاتريوت

عربس��تان با شركت عربي س��عودي ريتيون واحد 
داخلي وابسته به شركت تسليحاتي ريتيون امريكا 
در راستاي تالش براي تقويت بخش صنايع دفاعي 
س��عودي و اقتصاد متنوع تر اين كشور توافقنامه اي 
را براي بومي سازي و بهينه سازي سيستم هاي دفاع 
هوايي پاتريوت امضا كرده است. به گزارش رويترز، 
سازمان كل صنايع نظامي عربستان اعالم كرده، اولين 
توافقنامه مش��اركت صنايع دفاعي را با شعبه عربي 
سعودي ريتيون جهت بومي سازي پروژه بهينه سازي 
سامانه هاي دفاع هوايي ساخت امريكا منعقد كرده 
است. عربستان در بين پنج كشوري است كه بيشترين 

هزينه هاي دفاعي را در سطح جهان دارند 

 1۰خبرنگار در افغانستان
 كشته شدند

در سال ۲0۱۹ ميالدي۱0خبرنگار در افغانستان 
كشته شده اند. رييس نهاد حمايت كننده رسانه هاي 
آزاد افغانس��تان گفته گرچه اعمال خشونت عليه 
خبرنگاران كاهش يافته اما يافته ها نشان مي دهد 
هنوز هم خش��ونت زيادي عليه خبرنگاران وجود 
دارد و درس��ال جاري ميالدي ۱۱۵ مورد خشونت 
عليه خبرنگاران ثبت شده است. قتل، ضرب و جرح 
خبرنگاران، مشكل مالي رسانه ها و عدم دسترسي 
ب��ه اطالع��ات از مهم ترين چالش هايي اس��ت كه 

خبرنگاران در افغانستان با آن مواجه هستند. 

 معترضان عراقي 
جاده نجف را بستند

معترضان در ديوانيه عراق يكشنبه با ايجاد مانع جاده 
دسترسي به شهر نجف را بستند. به گزارش ايسنا، 
معترضان با آتش زدن الستيك و موانع فيزيكي از 
رفت و آمد وس��ايل نقليه در اين مس��ير خودداري 
كردند. بيش��تر مدارس ديوانيه نيز تعطيل است و 
دانش آموزان به مدرس��ه نمي رون��د. اعتراض هاي 
سه ماه گذشته عراق در مركز، جنوب و شرق كشور 
باعث تعطيلي بس��ياري از خدمات عمومي و وارد 
آمدن ميلياردها دينار عراقي خسارت به حوزه هاي 
زيرساختي اين كش��ور شده اس��ت. در اين ميان 
انتخاب نخست وزير جديد به دنبال اختالف نظرهاي 
سياسي و گروهي در داخل و خارج پارلمان به يكي از 

چالش هاي سياسي عراق تبديل شده است.

 پايان خوش ۲۰1۹
براي بانك هاي تركيه

بخش بانكي تركيه س��ال ۲0۱۹ مي��الدي را بهتر 
از پيش بيني هاي قبلي به پايان خواهد رس��اند. به 
گزارش ايِبنا، با بهبود شاخص هاي اقتصاد كالن مثل 
رشد اقتصادي، تورم و بيكاري، مديران بانك هاي 
دولتي و خصوصي از بهبود وضعيت بانك ها نسبت به 
برآوردهاي پيشين خبر مي دهند. همچنين مديران 
بخش بانكي معتقدند بخش بانكي تركيه همچنان 
در سال ۲0۲0 ميالدي نيز به بهبود شاخص هاي 

اقتصادي اين كشور كمك خواهد كرد. 
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عكسروز

چهرهروز

نشان شواليه فرهنگ و هنر فرانسه براي بانوي ايراني
آناهيتا قباييان كه قرار است به زودي نشان شواليه فرهنگ و هنر فرانسه را دريافت كند ،مي گويد كه وقتي نامه اهداي اين نشان برايش ارسال شد، 
قصد نداشته پاكت را باز كند و به طور اتفاقي از اين موضوع خبردار شده است! قرار است نشان شواليه هنر و ادب كشور فرانسه اوايل سال ۲۰۲۰ 
ميالدي به آناهيتا قباييان ـ مدير گالري راه ابريشم ـ اهدا شود. پيشتر در ايران شخصيت هايي چون محمدرضا شجريان )خواننده(، دكتر حسابي، 
عباس كيارستمي )كارگردان و عكاس(، داريوش شايگان )نويسنده و شاعر(، ليال حاتمي )بازيگر(، يداهلل رويايي )شاعر(، شهرام ناظري )خواننده(، 
محسن مخملباف )كارگردان(، پري صابري )كارگردان تئاتر و نمايشنامه نويس(، اصغر فرهادي )كارگردان( و محمدعلي سپانلو )شاعر و مترجم 

ايراني( نشان شواليه را دريافت كرده اند. قباييان نزديك به دو دهه است كه گالري راه ابريشم را تأسيس كرده است. 

بازارهنر

استانبول؛  مقصد بعدي  »در خانه -  بي مرز«
دومين قطعه از مجموعه موسيقايي »در 
خانه- بي  مرز« روز ۱۱ د ي ماه ۱۳۹۸، 
همزمان با آغاز سال ۲۰۲۰ميالدي روانه 
ــيقي ايران و جهان مي شود.  بازار موس
گروه »رستاك« كه بيش از دو سال روي 
مراحل توليد اين مجموعه تالش كرده 
است سرانجام ماه گذشته اولين قطعه از 
اين پروژه را منتشر كرد. قطعه نخست 

كه »كوچه  لر« نام داشت به زبان آذري خوانده شده 
ــك بازخواني خاطره انگيز از اين ملودي  و در واقع ي
قديمي و محبوب آذري هاست. همان طور كه پيشتر 
ــده، پروژه »در  ــنيده ش از زبان اعضاي گروه نيز ش
خانه- بي مرز« يك طرح هنري با رويكرد فرامرزي 
است كه به بازآفريني قطعاتي از كشورهاي همسايه 

ايران مي پردازد. اكنون در مرحله دوم از 
روند انتشار اين مجموعه، نوبت به كشور 
ــت. به هر روي بايد تا  تركيه رسيده اس
روز چهارشنبه صبر كنيم تا سورپرايز 
ــنويم. با توجه  جديد رستاكي ها را بش
ــار اين قطعه  ــه همزماني تاريخ انتش ب
ــمس۲۰۲۰ انتظار  ــاي كريس با روزه
مي رود، قطعه  تركيه اي رستاك نيز با ِتم 
شادتري ميهمان خانه هاي عالقه مندان موسيقي 
ــن  ــود، چرا كه طبيعتا بايد با حال و هواي جش ش
كريسمس نيز همخواني داشته باشد. برند محصوالت 
شوينده تست با هدف حمايت از فرهنگ و موسيقي 
ايراني، اسپانسرينگ قطعه تركيه اي از مجموعه »در 

خانه- بي مرز« را برعهده داشته است. 

تاريخنگاري

ترور نافرجام  شيخ فضل اهلل 
روز نهم دي ماه ۱۲۸7 كريم دواتگر چند تير به سمت شيخ فضل اهلل شليك و او 
را مجروح كرد. ضارب نيز هنگام دستگيري گلوله اي به گلوي خود شليك كرد و 
مجروح شد ولي پس از مدتي كه در زندان به سر برد شيخ ضارب خود را بخشيد.

كميته مجازات نخستين جمع سازمان  يافته و هدفمند شكل  يافته در يك دهه 
ــي را در حذف خائنان،  ــروطه بود كه راهكار بحران  هاي مل پس از انقالب مش
ــت. اما پيش از شكل  گيري كميته  جاسوسان و سياستمداران فاسد مي دانس
مجازات حركت  هاي فردي با حمايت حاميان پنهان براي حذف برخي چهره ها 
ــيخ فضل اهلل نوري به دست كريم دواتگر  اتفاق افتاده بود و از آن جمله ترور ش
بود.  كريم دواتگر، مردي آشوب  طلب، ماجراجو و از طبقه پايين اجتماع بود. در 
كارنامه او افزون بر سابقه ترور، سابقه شرارت و بر هم زدن نظم بازار در مقياس 
كالن وجود داشت و چندان در بند اصول اخالقي نبود. حسين آباديان تصوير 
دقيقي از او به دست مي دهد؛ »كريم لمپني بود كه منطقش اسلحه بود و تهديد 
و ارعاب. اين پادو بازار وارد ماجراهايي شد كه به قيمت جانش تمام شد. كريم 
دواتگر اهل زنجان بود. در تهران با محافل افراطي مرتبط شد و همين گروه ها 
ــيخ  فضل اهلل نوري كردند.« در مورد محافل افراطي كه  او را تشويق به ترور ش
كريم را به ترور شيخ واداشتند، اطالع چنداني در دست نيست، آنچه مي توان 
گفت اين است كه او به پشت گرمي محافل افراطي و با توجه به روحيه تأثيرپذير 
ــيخ كرد اما در تجربه اول خود از ترور ناكام  و مذبذبي كه داشت، قصد جان ش
ــيخ و يكي از ياران و همراهان او در كشتن خود پس  ماند. جز مجروح كردن ش
از اين شكست نيز ناكام ماند. كسروي با توجه به منبع دست  اولي كه در دست 
داشته است، از ترور نافرجام شيخ فضل اهلل به دست كريم دواتگر روايتي دقيق 
ــت مي دهد: »برخي از آزادي خواهان كه ما نيك نشناخته ايم  و مفصل به دس
نقشه كشتن او را كشيده جوان بي باكي را به نام كريم دواتگر، با كساني به آن كار 
برانگيختند، و آنان شب شنبه نوزدهم دي )۱۶ ذي الحجه(، فرصتي جسته به كار 
برخاستند، ولي به نتيجه  اي كه مي خواستند نرسيدند. شيخ فضل اهلل نوري كريم 
را بخشيد اما او بعدتر به كميته مجازات پيوست.  زياده  خواهي  ها، سوءاستفاده 

مالي از كميته و تصرف اموال، بي مباالتي، فاش  گويي  ها و بي توجهي به اصول 
تشكيالتي و اختفاي انجمن، سران انجمن را به اين نتيجه رساند كه كريم دواتگر 
ــح زاده در اعترافات خود به چگونگي تصميم گيري براي  را حذف كنند. ابوالفت
قتل كريم اشاره مي كند: »... منشي زاده بدواً اظهار داشت مساله كريم مربوط 
ــت كه در ابتداي امر كميته مجازات را تشكيل داده...  ــه نفري اس به همان س
چون ديدم رفقا درباره از بين بردن كريم دواتگر خياالتي از قبيل خفه كردن يا 
مسموم كردن دارند لذا صالح نديدم كه دست خودمان را به خون كريم از اين 
راه آلوده كنيم بدواً براي دفع كريم با رشيد السلطان و عبدالحسين ساعت  ساز 
ــتند وارد مذاكره شدم كه كار كريم را به شكل  كه با وي اختالف و ضديت داش
ديگري تمام كنند...« در نهايت در تاريخ ۱۲ رجب ۱۳۳۵ هجري قمري ساعت 
۹ بعدازظهر مقابل كليساي ارامنه واقع در محله سنگلج كريم دواتگر، به دست 

رشيدالسلطان، سيد مرتضي و ميرزا عبدالحسين ساعت  ساز به قتل رسيد.

آوايي سوزناك كه از اميد حكايت دارد
كيهان كلهر باز هم اثر »شهر خاموش« 
ــت. اثري كه روايت از يك  خود را نواخ
فاجعه دارد و هر لحظه از كار مي توان 
ــت را در آن  ــك مصيب ــوز روايت  ي س
ــه در ابتدا گويي  ــرد؛ كاري ك حس ك
ــتاده اي و متوجه  در وسط هيچي ايس
ــتي ولي در ادامه نجواهايي  هيچ نيس
زمزمه مي شود و در نهايت اين نجواها 

ــوند. كلهر بار ديگر با كنسرت  به فرياد بدل مي ش
»شهر خاموش« به روي صحنه تاالر وحدت آمد. 
او پيشتر در فروردين ماه امسال با اعضاي كوارتت 
مينياتور به عالوه توني اورواترـ  نوازنده كنترباسـ  
براي چندين شب متوالي به روي صحنه رفته بود. 
اين بار نيز در شامگاه هفتم دي با همان حال و هوا 
ــابه براي عالقه مندان اجرا كرد. قرار  و رپرتوار مش
ــرت هاي كلهر كه اجراي  است اين دسته از كنس
ــته نقطه آغاز آنها بود تا پنجم بهمن  ــب گذش ش
ادامه داشته باشد. قطعاتي كه در اين كنسرت اجرا 
شد، شامل »طرقه«، »آتشگاه«، »معشوق نااميدم 
مكن« و »شهر خاموش« بود. به گزارش ايسنا، سالن 
ــاچيان منتظر ورود  غرق در سكوت است و تماش
هنرمندان هستند. پس از حضور آنها كه با تشويق 
حضار همراه است، كلهر سه تار به دست مي گيرد 
ــس از لحظاتي  با  ــك ريتم ثابت مي نوازد. پ و در ي
ــازهاي زهي همراه مي شود. كم و بيش ريتم ها  س
اوج مي گيرند و گاه فرود مي آيند. پس از پايان اين 
بخش، كلهر ضمن خوشامدگويي به حاضران، بيان 
ــت و چهارمين برنامه تهران  مي كند: امشب بيس
است. تا ديروز در بجنورد بوديم و تا چند روز ديگر در 
خدمت شما هستيم. اين قطعه »طرقه« نام داشت. 
ــه تار و كوئينتت  ــن قطعه براي چهار س تنظيم اي

زهي است كه پيش تر در آلبوم »شب، 
ــده است.  ــكوت، كوير« منتشر ش س
قطعه بعدي »آتشگاه« است. اين اثر از 
ساخته هاي كالين جيكوبسن )نوازنده 
ويولن و آهنگساز گروه جاده ابريشم( 
ــود و حاصل سفر او به  محسوب مي ش
ــن ۱7 سال   ــت. جيكوبس اصفهان اس
پيش به ايران و اصفهان سفر مي كند. 
ــابي او را مجذوب  يك بناي آتشگاه ساساني حس
خودش مي كند و به اين ترتيب اين قطعه ساخته 
مي شود. در ادامه نوازندگان ويولون با سرانگشتان 
خود به روي سازشان مي زنند و كلهر نيز ضرباتي را 
با دست به روي كمانچه اش مي زند. اين روند ادامه 
ــل و كنترباس نيز اضافه  دارد. نوازندگان ويولن س
مي شوند. پس از لحظاتي كلهر آرشه كمانچه را به 
ــت مي گيرد. اكنون ويولن ها به آرامي نواخته  دس
مي شوند. سوزي در پس صداي ساز كلهر است و با 
صداي ديگر سازهاي زهي آميخته شده. ريتم در 
جريان است و گاهي قطع مي شود. فضاي موسيقي 
ــوالن مي دهد و گاهي نيز  ــرقي گاهي در كار ج ش
تغيير مي كند. اكنون از در صدر بودن كمانچه كم 
شده و ساز كوبه اي به كار اضافه مي شود. كمانچه 
ــتري مي گيرد و صدايش با وضوح  ــرعت بيش س
بيشتري شنيده مي شود. كلهر براي چند ثانيه آرشه 
ــتان خود سيم هاي  را كنار مي گذارد و با سرانگش
كمانچه را به صدا در مي آورد. آواي سازهاي زهي 
دوباره درهم آميخته مي شود و اكنون تنها صداي 
ــس از لحظاتي آواي  ــد. پ ويولن به گوش مي رس
ــنيده  ــا در پس زمينه صداي كمانچه ش ويولون ه
مي شوند و كمانچه با صداي باالتري در جواب آنها 

نواخته مي شود. 

براي ديدن اين تئاتر پاسپورت بگيريد!
تئاتر »پرواز عمود كبوتر دريايي دودي 
بر فراز آب هاي سرد و معتدل اقيانوس 
ــاخانه  اطلس« از ۱۵ دي ماه در تماش
»سپند« به روي صحنه مي رود. طبق 
گزارش رسيده، پوستر تئاتر »پرواز عمود 
كبوتر دريايي دودي بر فراز آب هاي سرد 
ــدل اقيانوس اطلس« به طراحي  و معت
ميثم خاوري رونمايي شد. »پرواز عمود 

كبوتر دريايي دودي بر فراز آب هاي سرد و معتدل 
ــندگي پوياپيرحسينلو  اقيانوس اطلس« به نويس
ــيما شيباني نمايشي تعاملي است  و كارگرداني س
كه در سال ۱۳۹۵ در مركز مطالعات قشقايي براي 
هفت شب روي صحنه رفت. همچنين اين تئاتر در 
سي وپنچمين جشنواره تئاتر فجر كانديداي جايزه 
ــش ديگرگونه ها )آلترناتيو(  متن و كارگرداني بخ
ــده بود. در اين نمايش ۳۰ شخصيت مختلف در  ش
ــاگران  نمايش حضور دارند كه ۲۴ نفر آن را تماش
تشكيل مي دهند كه هركدام قبل از شروع نمايش 

نقش خود را انتخاب و بليت مربوط به آن 
نقش را خريداري كرده اند. تماشاگران بر 
اساس نقشي كه انتخاب مي كنند يك 
پاسپورت دريافت كرده كه در آن هويت  
جديدشان مشخص و توضيحاتي درباره 
شخصيت، پيشينه زندگي و همچنين 
ــخاصي كه بايد با آنها در طول اجرا  اش
ــند مشخص شده است.  در ارتباط باش
در طول اجرا براساس حرف ها، تعامل و واكنش هاي 
اين افراد، نمايش ممكن است در بيش از ۱۵ مسير 
مختلف حركت كند. مسيرهايي كه مي تواند براي 
نمايش، پايان هاي متفاوتي را ايجاد كند. عالوه بر اين 
۳۰ نفر، ساير تماشاگران، يا افرادي كه عالقه مند به 
تعامل در اثر نباشند، مي توانند در خواست پناهندگي 
بدهند. آنها به جاي پاسپورت، برگه موقت دريافت 
مي كنند و در بخش متفاوتي از سالن نمايش خواهند 
ــي هستند و  ــت. اين افراد ناظر جهان نمايش نشس

تعاملي با اثر ندارند. 

میراثنامه

برپايي شبي براي »شهر سوخته«
براي آشنايي با »شهر سوخته« به عنوان يكي از مهم ترين مراكز شهرنشيني در 
شرق فالت ايران، مجله بخارا شبي را به اين محوطه جهاني اختصاص داده تا در 
كنار بررسي آخرين وضعيت اين محوطه تاريخي، بيشتر آن را معرفي كند. شهر 
ــط يك باستان شناس  ــتين بار در سال ۱۹۱۵ ميالدي توس سوخته براي نخس
انگليسي مجاري االصل به دنياي باستان شناسي معرفي شد. بعدا از سال ۱۳۴۶ 
شمسي تا سال ۱۳۵۸ با مدت ۹ فصل توسط يك گروه باستان شناسي ايتاليايي 
از موسسه ايزمئو به رهبري باستان شناس ايتاليايي »ماريتسيو توزي« حفاري 
ــد، اما با وقوع انقالب اين حفاري ها متوقف شدند. بعد از حدود ۱۸ سال توقف  ش
در سال ۱۳7۶ اين كاوش ها توسط سازمان ميراث فرهنگي وقت از سر گرفته شد 
تا امروز كه آن ادامه دارد. در اين كاوش ها مشخص شد كه شهر سوخته در حدود 
ــال پيش به شكل روستايي بزرگ شكل گرفت و در 7-۶ سده به شكل  ۵۲۰۰ س
ــهري عظيم درآمد كه پايتخت و مركز حوزه تمدن هاي رودخانه هيرمند بود.  ش
آثار خانه هاي شخصي، كارگاه هاي صنعتي، بناهاي بزرگ يادماني و كوچه هاي 
جدا كننده اين آثار نيز در اين كاوش ها پيدا شدند. در داخل اين ساختارها جزييات 
گوناگون مرتبط با زندگي روزمره نيز پيدا شدند. شهر سوخته جمعيتي حدود ۱۴ 
تا ۱۶ هزار نفر داشته، به همين دليل هم گورستان عظيمي بالغ بر حدود چهل هزار 
نفر داشته است. مردم  شهر سوخته صنعتگران و هنرمندان  قابلي بوده اند كه آثار 
ــفالي، چوبي و پارچه اي حصيري در آن پيدا شده است. با وارد  گوناگون فلزي، س
كردن سنگ الجورد از افغانستان و مهره سازي آنها را به سواحل جنوبي خليج فارس 
و ميان رودان صادر مي كردند. مردم شهر سوخته با هنر و صنعت آشنايي خوبي 
داشته اند. از بين آثار گوناگون قابل توجه پيدا شده در اين شهر عالوه بر اشياي قبلي 
و فلزي، مي توان بقاياي يك خط  كش چوبي به دقت يك تا يك و نيم ميلي متر و يك 
صفحه بازي چوبي كه نوعي شطرنج  بوده به همراه مهره هاي بازي و نيز يك جام 

سفالي نشان دهنده نوعي انيميشن و باالخره چشم مصنوعي ساخته شده از قير 
طبيعي با مويرگ هاي طاليي نام برد. شبي براي »شهر سوخته« يكشنبه هشتم 
دي از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقيقه در سالن اجتماعات موزه باستان شناسي و هنر دوران 
اسالمي ايران برگزار شد و در اين نشست با حضور محمدحسن طالبيان - معاون 
ميراث فرهنگي وزارتخانه ميراث فرهنگي، سيد منصور سيد سجادي - سرپرست 
كاوش هاي محوطه جهاني شهر سوخته ، جبرييل نوكنده - مديركل موزه ملي ايران 
-، بهروز عمراني - رييس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري، روح اهلل شيرازي 
- رييس پژوهشكده باستان شناسي و حسين مرادي درباره وجوه گوناگون تاريخي، 
جغرافيايي و باستان شناسي اين محوطه جهاني صحبت شد. موزه ملي ايران در 
خيابان امام خميني)ره(، ابتداي خيابان سي تير، خيابان پروفسور رولن قرار دارد.

ايستگاه

فيلمنامه »جوكر« منتشر شد

 كوين هارت سوژه 
يك مستند  شد

ــه  ــار فيملنام ــا انتش ب
ــه صورت  ــر« ب »جوك
ــياري از  ــن، بس آنالي
سوال هايي كه در فيلم 
روشن نشد، با خواندن 
ــخ داده  ــه پاس فيلمنام
ــزارش  ــود. به گ مي ش
ــي  وقت ــينمابِلند،  س

»جوكر« در ماه اكتبر راهي سينماها شد با موجي 
از سوال هايي روبه رو شد كه پاسخي در فيلم به آنها 
داده نشده بود. اكنون فيلمنامه اين فيلم به صورت 
آنالين منتشر شده و هواداران مي توانند با خواندن 
ــخ هاي خود برسند. يكي از مهم ترين  آن به پاس
سوال ها جزيياتي درباره سرنوشت سوفي داموند 
بود كه يكي از شخصيت هاي خيلي مورد توجه 
ــر« آرتور فلك  ــم »جوك ــم بود. در فيل اين فيل
عاشق همسايه اش مي شود. سوفي كه يك مادر 
تنهاست، به نظر مي رسد يكي از معدود آدم هايي 
است كه واقعًا به اين فرد اهميت مي دهد. اما وقتي 
»جوكر« به آپارتمان او مي رود و متوجه مي شود 
ــاس فقط در ذهن خودش وجود  همه اين احس
داشت، به طور كل به هم مي ريزد. فيلم پيامدهاي 
اين افشاگري را مبهم باقي مي گذارد و مخاطب 
متوجه نمي شود در ادامه چه اتفاقي براي سوفي 
مي افتد. در فيلمنامه نهايي كه براي فيلمبرداري 
مورد استفاده قرار گرفت ۲ صحنه وجود دارد كه 
به ما نشان مي دهد سوفي زنده است. پس از اينكه 
ــد پول او را در يك نامه با  جوكر، رندال را مي كش
ــوفي مي گذارد و يادداشتي همراه آن  آدرس س
ــتد كه از او مي خواهد شوي تلويزيوني  مي فرس
ــا كند. بعد وقتي آرتور  موري فرانكلين را تماش
مجري اين برنامه را زنده روي آنتن مي كشد، اين 
صحنه به سوفي كات مي شود كه هراسناك اين 
فاجعه را روي صفحه تلويزيون خود تماشا مي كند.

ــناخته شده  كمدين ش
در حالي سوژه يك فيلم 
ــتند ۶ قسمتي شد  مس
ــتباهات  كه به مرور اش
ــته اش پرداخته  گذش
است. به گزارش هاليوود 
ريپورتر، مستند »كوين 
ــن هم گند  هارت: به اي

نزن« يك مستند ۶ قسمتي است كه در نتفليكس 
پخش شده است. كوين هارت كمدين سرشناسي 
كه با رد كردن مجري گري اسكار سال پيش مدت 
ــده بود، در اين مستند  ــوژه خبرها ش زيادي س
ــتباهاتي كه منجر  ــاره همه چيز از جمله اش درب
ــكار شد، صحبت كرد. او  به رد كردن ميزباني اس
درباره عواقب اين اشتباه و نيز ديگر اشتباه هايي 
ــد خيانت به  ــده مانن ــته مرتكب ش كه در گذش
همسرش صحبت كرد. اين مستند كه جمعه به 
ــد اعتراف هاي هارت را  صورت آنالين منتشر ش
درباره لحظات مناقشه برانگيز و جنجالي زندگي و 
زندگي كاري اش تصوير كرده است. در اين مستند 
نشان داده مي شود كه پس از رو شدن توييت هاي 
قديمي هارت درباره همجنس گرايان چه بلوايي به 
پا شد و وي چگونه با ادا كردن جمالت نادرست به 
همه اين آتش ها دامن زد و در نهايت ميزباني اسكار 
را از دست داد. همه اينها در حالي بود كه تيم وي 
سعي داشت به او نشان دهد كه رويكردي نادرست 
در برابر اين مناقشه در پيش گرفته و با استفاده از 
كلمات نادرست دارد اوضاع را بدتر مي كند. در اين 
فيلم نشان داده مي شود كه مسوول روابط عمومي 
هارت در حال بحث با يكي از اعضاي تيمش است 
و مي گويد: بايد بفهمي كه چطور متوقف شوي و 

شروع كني به فكر كردن. 

مهدي تاج از رياست فدراسيون فوتبال رسما استعفا كرد

شاگردان كالدرون در جمع بهترين ها

ــخنگوي فدراسيون اعالم كرد كه  س
ــالت از سمت  مهدي تاج به علت كس
ــت فدراسيون فوتبال  خود در رياس
استعفا كرده است. سخنگوي فدراسيون فوتبال 
ــس از حمله قلبي  ــفانه پ در اين باره گفت: متاس
صورت گرفته قبلي در تركيه و معالجات صورت 
ــور، در روز چهارشنبه گذشته  گرفته در اين كش
ــيون  ــت فدراس ــن حمله قلبي براي رياس دومي
ــكالت به وجود  صورت گرفت كه با توجه به مش
آمده و توصيه پزشكان مبني بر دوري از استرس 
ــم گرفتند  ــان تصمي ــنگين، ايش ــت س و فعالي
ــنامه  ضمن انصراف از ادامه حضور، مطابق اساس
فعاليت هاي آتي توسط نايب رييس محترم انجام 
شود. مهدي تاج در حالي استعفا كرده كه يكي از 
نواب رييس فدراسيون فوتبال به عنوان سرپرست 
فدراسيون منصوب خواهد شد تا زمينه برگزاري 

مجمع انتخابات در ارديبهشت ۹۹ را فراهم كند. 
ــكالت  ــيون فوتبال در حال حاضر با مش فدراس

فراواني از جمله نداشتن سرمربي براي تيم ملي و 
مشكالت مالي دست و پنجه نرم مي كند.

ــزاري ۱۶ هفته از ليگ نوزدهم، آمارهاي  پس از برگ
جالبي توسط تيم هاي مختلف در ليگ برتر به ثبت 
رسيد كه از نمونه هاي بارز آن، حضور يك دروازه بان 
در جمع خشن ترين بازيكنان ليگ است. نيم  فصل 
نخست ليگ برتر فوتبال ايران پس از انجام ۱۶ بازي و 
با قهرماني پرسپوليس پايان يافت تا تيم ها حداقل يك 
ماه استراحت كنند و با برگزاري اردوهاي آماده سازي، 
ــوند. حاصل ۱۶  مهياي حضور در نيم فصل دوم ش
هفته و ۱۲۶ بازي تيم ها در ليگ برتر، ۲۶۳ گل بود كه 
تيم هاي استقالل، سپاهان و پيكان بيشترين سهم را 
در ثبت اين آمار داشتند. اين تعداد گل زده، ميانگين 
۲.۰۶ گل را در هر بازي نشان مي دهد. استقالل با به 
ــاندن ۳۳ گل، بهترين خط حمله ليگ را در  ثمر رس
اختيار دارد و سپاهان با ۲7 و پيكان با ۲۳ در رده هاي 
ــه اين فصل،  ــيرجان ك ــتند. گل گهر س بعدي هس
نخستين حضور خود را در ليگ برتر تجربه مي كرد با 
به ثمر رساندن تنها ۶ گل و ميانگين ۰.۳7 گل در هر 
ــاهين شهرداري  بازي، ضعيف ترين آمار را دارد و ش
ــهر با ۸ گل و نفت مسجدسليمان با ۱۱ گل در  بوش

ــاي گلزن ليگ  ــاي بعدي ضعيف ترين تيم ه رده ه
هستند.  پرسپوليسي ها كه فصل گذشته هم قهرمان 
نيم فصل شدند، اين بار هم توانستند اين كار را با وجود 
شروعي ضعيف انجام دهند و عالوه بر اين، يك آمار 
مثبت را هم از خود به جاي بگذارند. شاگردان كالدرون 
بر خالف فصل قبل ضمن عنوان قهرماني نيم فصل، 
بهترين خط دفاع ليگ را هم با 7 گل خورده در اختيار 
دارند و اين آمار در حالي به ثبت رسيده كه ميانگين 
گل خورده آنها كمتر از ۰.۵ گل در هر بازي است. پس 
از پرسپوليس، نفت مسجدسليمان با ۸ گل خورده و 

فوالد و شهرخودرو با ۹ گل خورده در رده هاي بعدي 
قرار دارند. همچنين شاهين شهرداري بوشهر با ۳۳ 
گل خورده، لقب بدترين خط دفاعي ليگ نوزدهم را 
تا به اين جاي كار به خود اختصاص داده است و پيكان 
با ۲۹ گل و نساجي با ۲۲ گل در رده هاي بعدي قرار 
دارند. تيم فوتبال پرسپوليس با ۱۱ برد، بيشترين برد 
ــاهيني ها با وجود  را در نيم فصل از آن خود كرد و ش
ــتند هيچ بردي را در نيم فصل  تغيير مربي، نتوانس
نخست ليگ نوزدهم تجربه كنند. همچنين شاهين 
با ۱۹ باخت، صاحب بيشترين شكست نام گرفت و 
نفت مسجدسليمان و سپاهان با يك باخت، كمترين 
تعداد باخت را دارند. شش بازيكن در نيم  فصل نخست 
رقابت نزديكي براي آقاي گلي داشتند كه پس از انجام 
۱۶ بازي، عيسي آل كثير مهاجم صنعت نفت آبادان با 
۹ گل توانست در صدر جدول گلزنان ليگ نوزدهم را 
از آن خود كند و شهريار مغانلو از پيكان، شيخ دياباته و 
مهدي قائدي از استقالل با ۸ گل در تعقيب او هستند 
ــازي و مهدي ترابي از  و احمد زنده روح از ماشين س

پرسپوليس در رده هاي بعدي قرار دارند.

ورزشي
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