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وزير صنعت، معدن وتجارت گف��ت: واردات كاالهاي 
مصرفي به كشور سال گذش��ته نسبت به سال ماقبل 
آن ۳۱ درصد كاهش يافت. رضا رحماني با بيان اينكه 
حدود ۶ هزار ردي��ف كااليي فعال در كش��ور تعريف 
ش��ده، افزود: با توجه به ممنوعي��ت واردات كاالهايي 
كه به اندازه كافي و با كيفي��ت مطلوب در داخل توليد 
مي ش��وند، ورود ۱۵۲۴ قلم از كاالهاي تعريف شده به 
كشور را ممنوع كرده ايم. رضا رحماني روز پنج شنبه در 
جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان زنجان، 
راهبرد اصلي كشور در شرايط كنوني را اقتصاد مقاومتي 
و تكيه بر توليد داخل خواند و تصريح كرد: اولويت اول 
در اين راستا حفظ وضعيت موجود واحدهاي توليدي و 

سپس فعال سازي واحدهاي توليدي راكد است.
به گ��زارش ش��اتا، وزير صم��ت در بخش ديگ��ري از 
صحبت هاي خود با اشاره به اينكه ميانگين صدور جواز 
تاسيس در كشور در ۷ ماهه س��ال جاري ۱۶.۷ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته افزايش يافته كه 
اين شاخص در استان زنجان ۴۴ درصد افزايش يافته و 
خيلي باالتر از ميانگين كشوري است. بنابه آمار اعالمي 
از سوي رحماني، افزايش صدور جواز تاسيس نشان از 
باال بودن عالقه مندي مردم به س��رمايه گذاري است. 
به گفته او، اين شاخص در س��ال ۹۷ نيز ۱۷ درصد در 
كشور و ۲۷.۷ درصد در اس��تان زنجان نسبت به سال 
۹۶ رشد داشته اس��ت. وزير صمت در ادامه ميانگين 
ش��مار صدور پروانه هاي بهره برداري در ۷ ماهه س��ال 
جاري را نسبت به مدت مشابه سال گذشته در كشور، 
هش��ت درصد عنوان كرد كه اين رقم در استان زنجان 
۲۳ درصد افزايش يافته اس��ت. وزي��ر صنعت، معدن 
و تجارت گف��ت: واردات كاالهاي مصرفي به كش��ور 
سال گذش��ته نس��بت به س��ال ماقبل آن ۳۱ درصد 
كاهش يافت. رحماني در عين حال يكي از مهم ترين 
برنامه هاي اي��ن وزارتخانه را توجه به س��اخت داخل 
بيان كرد و افزود: توجه جدي ب��ه توليد داخل اقالمي 
كه از خارج وارد مي ش��ود از رويكردهاي اين وزارتخانه 
در سال جاري اس��ت. وي يادآور شد: بر همين اساس 

رشته هاي مختلف صنعت احصا شده و بنا بر اين است 
كه ۱۰ ميليارد دالر واردات كاال در برنامه هاي تعريف 
شده اي تا س��ال ۱۴۰۰ به ساخت داخلي تبديل شود. 
رحماني اظهار كرد: در اين برنامه ۲ هزار واحد توليدي 
راكد كه مشكل بازاريابي ندارند فعال شده و به چرخه 
توليد بازخواهند گش��ت.  وي با بيان اينكه بخش��ي از 
ظرفيت هاي اين بخش به دليل عدم تامين نقدينگي 
خالي است، تصريح كرد: با فعال شدن اين ظرفيت ها 
توليد ملي، اشتغال و شيفت كاري كارخانه ها افزايش 
مي يابد كه اين به معني تثبيت شغل موجود و اشتغال 
جديد است و در زمان جنگ اقتصادي كه دشمن انتظار 
داش��ت كارخانه هاي ما تعطيل و م��وج بيكاري ايجاد 
شود، فتح و پيروزي محسوب مي شود.  وزير صمت الزام 
رشد و توس��عه صنعت و رقابت با دنيا را قرار گرفتن در 
مسير دانش خواند و گفت: امسال يكي از محورهاي اين 
وزارتخانه اتكا به دانش و شركت هاي دانش بنيان است. 
به گفته رحماني، امسال با دانشگاه ها روابط خوبي ايجاد 
و فراخوان داده ش��د و از رهگذر ارتباط با شركت هاي 
دانش بنيان بس��ياري از اقالم حتي اق��الم حياتي كه 
وابستگي داش��تيم تامين ش��د و هم اكنون به سمت 
بي ني��ازي از واردات پيش مي روي��م. وي با بيان اينكه 
يكي از صنايعي كه بيشتر نياز به اصالحات دارد صنعت 
خودرو اس��ت كه در طول زمان به مش��كالتي خورده 
اس��ت، تاكيد كرد: براي ورود شركت هاي دانش بنيان 
به صنعت خودرو نيز برنامه اصالحي پيش بيني شده 
اس��ت. وزير صمت ادامه داد: بيش از ۱۰ محور اساسي 
براي خودرو ساز و قطعه ساز تدوين شده كه شاه بيت 
آن اين است كه قطعه ساز ما بايد به قطعه ساز جهاني 
وصل ش��ود؛ حتي همكاري هايي را با برخي شركت ها 
و موسسات بين المللي آغاز كرديم و كارهاي جديدي 
شروع شده و اين توان در كشور وجود دارد. وي تصريح 
كرد: در صنعت خودرو بايد س��راغ محصوالت جديد 
برويم، برخي محصوالت قديمي بايد از خط توليد خارج 
شود و اين مسير با توجه به توانمندي هاي داخل بايد 

ادامه يابد.

وزير صمت خبر داد

افت 31 درصدي واردات كاالهاي مصرفي  منصور  بيطرف |
سردبير|

شايد در تاريخ معاصر ايران، مسووالن كشور اينقدر در 
مورد يك موضوع بين المللي و جهاني به چالش كشيده 
نشده باشند. شكسپير در نمايشنامه هاملت مي گويد: 
بودن يا نبودن، مس��اله اين اس��ت. و اكنون مسووالن 
كشور هم بر همين قياس مي توانند بگويند: پيوستن يا 

نپيوستن )به اف اي تي اف(، مساله اين است. 
اين چالش ها ناش��ي از آن اس��ت كه سياست گذاري 
در اقتصاد ايران يك بار ديگر در گرداب جنجال هاي 
سياسي افتاده اس��ت. با ورود بحث »اف اي تي اف« به 
عرصه سياست گذاري و آخرين موضع گيري اين نهاد 
درباره ايران و دادن آخرين مهلت ۴ ماهه و نيز سخنان 
رييس جمهوري در مورد آن و پاس��خ ضمني رييس 
قوه قضاييه و توصيه وي ب��ه حقوقدانان حزب اللهي 
كه س��كوت نكنند و وارد اين عرصه بش��وند نشان از 
طناب كش��ي دو جن��اح در مورد اين وزنه س��نگين 
سياس��ت گذاري ها دارد. البت��ه اين ب��راي اولين بار 
نيست كه چنين حواشي اي براي سياست گذاري در 
اقتصاد ايران پيش مي آيد. پيش از اين نيز ما ش��اهد 
چنين برخوردهاي��ي بوده ايم. اما اي��ن مهم ترين آن 
است. اگر در سال هاي گذشته شاهد برخورد جناح ها 
با برخي از سياست گذاري هاي اقتصادي مثل برنامه 
چهارم يا اصالح قيمت حامل هاي انرژي بوديم، بايد 
بگوييم كه آنها يك سياست گذاري داخلي بوده است 
كه تركش هايش به درون كش��ور مي خ��ورد، اما اين 
موضوع- يعني پيوستن يا نپيوستن به اف اي تي اف- 
يك موضوع فراملي است و اثر آن نه تنها در داخل بلكه 
ايرانيان مقيم خارج و تمامي سيستم بانكي كشور و 
عالوه بر آن موضع بين المللي ايران را در عرصه جهاني 

دربرمي گيرد. 
واقعيت آن است كه درباره تاثير نپيوستن به موضوع 
مبارزه با پولش��ويي جهاني يا هم��ان اف اي تي اف و 
مضرات آن كارشناسان صحبت هاي زيادي كرده اند و 
بسيار گفته شده اس��ت و در مقابل مخالفان آن فقط 
رابطه آن با خزانه داري امريكا يا تحميل خواسته هاي 
امريكا بر اين نهاد را مطرح كرده اند بدون آنكه بگويند 
اگر روابط مالي ايران با دنيا قطع بشود چه جايگزيني 
براي آن دارند و اگر ه��م دارند اين جايگزين چقدر بر 

هزينه هاي ايران مي افزايد. 
موضوع ديگر اين اس��ت كه چند واقعيت و حقيقت 
عيني را بايد پذيرفت. واقعيت اول آن است كه اكنون 
دوره انزواي سياس��ي و اقتصادي گذشته است. هيچ 
كشوري در جهان پيدا نمي شود كه بتواند به تنهايي و 
درون خودش توسعه يابد و رفاه پيدا كند. همبستگي 
و پيوستگي اقتصادي و سياسي چه در منطقه و چه در 
فرامنطقه اي جزو ضروريات حكمراني ها شده است، 
مهم فعال مايشاء بودن آن است زيرا هم مي تواند سپر 
دفاعي باش��د و هم آنكه نفوذ در ميان ديگر كشورها 
پيدا كند. كافي است در اين خصوص نگاهي بيندازيم 

به حضور فعال ايران در عرصه سياس��ي منطقه. يك 
لحظه فقط فكر كنيد كه اگر ايران اين حضور فعال را 
نداشت آيا مي توانست در مقابل هجمه هايي كه عليه 

آن مي شد تاب و تحمل بياورد؟ 
واقعيت دوم اينكه اكن��ون مفهوم قدرت و داش��تن 
قدرت در دنياي م��درن تغيير يافته اس��ت. چندي 
پيش مركز پژوهش هاي مجلس گزارش��ي را منتشر 
كرد كه در آن نوشته هاي جوزف ناي، تحليلگر علوم 
سياس��ي امريكايي كه در خصوص قدرت و انواع آن 
صاحب نظر است مورد تحليل قرار داد. در اين تحليل 
ناي معتقد اس��ت كه ديگر »وجود منابع دليل قدرت 
نخواهد بود؛ بلكه توانايي تغيي��ر دادن رفتار دولت ها 
نشان دهنده قدرت خواهد شد.« كه اين خود توانايي 
ايجاد ارتباطات موثر و ايج��اد بهره گيري از نهادهاي 
چندجانبه اس��ت كه در اين ميان مي توان عضويت و 
پيوستن به نهادهاي بين المللي را كه تاثير بسزايي در 
تغيير رفتار كش��ورها را دارند لحاظ كرد. اين در واقع 
شمه اي از قدرت هوشمند است، واژه اي كه ناي آن را 
به كار مي گيرد. قدرت هوشمند همان تركيب قدرت 
نرم- استفاده از نهادها و فرهنگ براي اعمال قدرت- 
و س��خت و نيز خردورزانه اس��ت. در اص��ل »قدرت 
هوش��مند به معناي توس��عه راهبردي عمل گرايانه 
مبتني بر منابع و ابزارهاي مناسب براي تحقق اهداف 
در قرن جديد است.« و اين چگونه امكان پذير است. 
ايران در اين برهه از زمان چگون��ه مي تواند به ايفاي 
نقش جهاني خود بپردازد و نشان دهد كه براي مثال 
تحريم هايي كه امري��كا عليه اي��ران اعمال مي كند 
نه تنها ناجوانمردانه است بلكه خالف عرف بين المللي 
است. زيرا، »ايفاي نقش جهاني توسط يك كشور در 
شرايطي امكان پذير خواهد بود كه از هنجارهاي الزم 

براي بازسازي ساختاري برخوردار باشد.«
در اصل مفهوم ق��درت در عصر حاض��ر يك حركت 
تدريج��ي جوهري از ش��يوه هاي خش��ن و هزينه بر 
تبديل به ش��يوه هاي ن��رم، جذاب، قاب��ل پذيرش و 
كم هزينه و در نهايت به شيوهاي هوشمندانه همراه با 
به كارگيري جديدترين ابزار و فناوري هاي ارتباطي و 

اطالعاتي شده است.
اين نكته زيبايي اس��ت كه قدرت هوشمندانه قدرتي 
است كه در محيط پرآشوب بين المللي توانايي راهبري 
و مديريت ديگر منابع قدرت را در اختيار رهبران نظام 
سياسي قرار مي دهد تا بتوانند از منافع خود دفاع كرده 
و به مطلوبيت هاي مورد نظر خود با كمترين هزينه و 
تنش دست پيدا كنند و مي توان گفت كه »بر همين 
اساس دولت ها در دنياي جديد به  تنهايي نمي توانند 
اعمال قدرت و تصميم گيري كنند بنابراين به دنبال 
تش��كيل ائتالف هايي در داخل، منطق��ه و بين الملل 
هستند تا بتوانند قدرت خود را اعمال كرده و به اهداف 
مطلوب خود دست يابند.« ش��ايد اين همان حكمت 
حضرت علي است كه مي فرمايد: من تدبيرپير را بيشتر 

مي پسندم تا دليري جوان را.

حكمت در عصر ُعسرت
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

حكمت در عصر ُعسرت
ش��ايد در تاريخ معاصر 
ايران، مس��ووالن كشور 
اينق��در در م��ورد يك 
موض��وع بين الملل��ي و 
جهاني به چالش كشيده 
نشده باشند. شكسپير 
در نمايش��نامه هاملت 
ب��ودن ي��ا  مي گوي��د: 
نبودن، مساله اين است. و اكنون مسووالن كشور 
هم بر همين قياس مي توانند بگويند: پيوستن يا 
نپيوستن )به اف اي تي اف(، مس��اله اين است.  اين 
چالش ها ناشي از آن اس��ت كه سياست گذاري در 
اقتصاد ايران يك بار ديگر در گرداب جنجال هاي 
سياسي افتاده است. با ورود بحث »اف اي تي اف« به 
عرصه سياست گذاري و آخرين موضع گيري اين 
نهاد درباره ايران و دادن آخرين مهلت ۴ ماهه و نيز 
سخنان رييس جمهوري در مورد آن و پاسخ ضمني 
رييس قوه قضايي��ه و توصيه وي ب��ه حقوقدانان 

حزب اللهي كه سكوت نكنند و ...

منصور  بيطرف
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دانش و فن

يك بام و دو هوا براي 
تلگرام و »وس«

حاال كه تصميم ب��راي ح��ذف »وس« در صورت 
سامان نگرفتن آنها جدي اس��ت، به نظر مي رسد 
برخورد دوگانه اي صورت گرفته؛ اينستاگرام مدتي 
با شايعاتي مبني بر تصميم به فيلترينگ همراه بود 
و تلگرام هم از ارديبهش��ت س��ال ۹۷ كه با دستور 
قضايي فيلتر شد، ديگر نتوانست حكم رفع فيلتر 
بگيرد؛ در مقابل به تازگي ك��ه صحبت از خدمات 
ارزش اف��زوده تعطيلي مي ش��ود، آن هم به دليل 

نارضايتي بسياري از كاربران پس از...

انرژي

 آغاز شكنندگي  
صنعت پتروشيمي 

مركز مطالعات زنجيره ارزش ديروز در گزارشي به 
بررسي توسعه صنايع پتروپااليشي ايران پرداخت 
و با مقايسه س��هم توليد محصوالت اين صنايع 
با نس��بت توليد در جهان، نش��ان داد كه صنايع 
پتروپااليشي ايران نيازمند ايجاد توازن در توليد 
فرآورده هاي نفت و گاز اس��ت. از نظر اين مركز، 
خصوصي س��ازي غيراصولي بخش پتروشيمي 
يكي از داليل ب��ر هم خ��وردن توازن در س��بد 
محصوالت توليدي اين بخش بوده و دولت بايد 
با رها كردن تصدي گري در اين صنايع و پذيرش 
كامل نقش س��كان داري، نقش معمار راهبردي 
حوزه  نفت و گاز را ايفا كن��د. با توجه به زنجيروار 
بودن و همچنين طيف متنوعي از محصوالت در 
صنعت پااليش و پتروش��يمي اين مهم طبيعي 
اس��ت كه توس��عه پايدار و مت��وازن اين صنعت 
نيازمند خلق ذهني و تحليلي خواهد بود. به طور 

معمول هر چقدر پديده ها پيچيده تر مي شوند...
7

اخبار

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير 
كشور از پيوستن ش��هرهاي بندرعباس و سنندج 
به شبكه شهرهاي خالق س��ازمان  آموزشي، علمي 
 و  فرهنگي  ملل  متحد )يونسكو( خبر داد. به گزارش 
ايلنا، مهدي جمالي نژاد، رييس سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي كش��ور در اين باره اظهار كرد: حسب 
اعالم كميته ملي يونس��كو در ايران، بندرعباس به 
عنوان شهر خالق در زمينه صنايع دستي و سنندج به 
عنوان شهر خالق در زمينه موسيقي انتخاب شده اند. 
شبكه شهرهاي خالق يونس��كو در سال ۲۰۰۴ و به 
منظور ترويج همكاري ميان شهرهايي كه از خالقيت 
به عنوان عاملي راهبردي براي پيشرفت پايدار شهري 
اس��تفاده كرده بودند، ايجاد ش��د. براساس گزارش 
روابط عمومي سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي 
كشور، شبكه شهرهاي خالق يونسكو، هفت حوزه 
خالق صناي��ع دس��تي، هنرهاي بوم��ي، هنرهاي 
رسانه اي، فيلم، طراحي، خوراك شناسي، ادبيات و 

موسيقي را پوشش مي دهد.

بندرعباس و سنندج به شبكه 
شهرهاي خالق يونسكو پيوستند

معاون امور بندري و ويژه اقتصادي س��ازمان بنادر 
و دريانوردي گفت: تاكنون حتي يك مورد حمله 
موفق س��ايبري به نرم افزارهاي عمليات تخليه و 
بارگيري بنادر ايران اتفاق نيفتاده است. به گزارش 
مهر، محمدعلي حس��ن زاده اظهاركرد: اينكه آيا 
س��امانه هاي بندري از جنبه حمله هاي سايبري 
يا هك شدن آس��يب پذير هس��تند يا خير؟ بايد 
گفت كه باالخره هر سيس��تم الكترونيكي اعم از 
س��امانه هاي بندري يا بانكي ي��ا امنيتي مي تواند 
همزمان ب��ا پيش��رفت تكنولوژي و توس��عه انواع 
بدافزارها، مورد حمله قرار بگيرند، در حوزه حمل 
و نق��ل دريايي نيز امنيت س��ايبري م��ورد توجه 
همه كشورهاس��ت. او درباره اينكه آيا بنادر ايران 
به شبكه هاي الكترونيكي بنادر دنيا متصل است 
يا خير؟ افزود: اينطور نيست كه همه بنادر دنيا به 
صورت ش��بكه به يكديگر متصل باش��ند، چنين 
ش��بكه اي وجود ندارد؛ آنچه در دنيا اهميت دارد 
اين اس��ت كه رويه ه��اي عملياتي بن��ادر تقريبا 
رويه هاي مشابه همديگر است.  به گفته حسن زاده، 
كنوانسيون هايي داريم كه عملكرد بنادر را با يك 
وحدت رويه، تشابه س��ازي مي كند. بنابراين تنها 
در جاهايي كه قرار اس��ت با بنادر ديگر كش��ورها 
تبادل اطالعات داشته باشيم، از آن لحظه است كه 
مي تواند نگراني هايي درباره امنيت شبكه آغاز شود. 
اخيرا بانك لويد انگليس از احتمال حمالت سايبري 
به بن��ادر مطرح آس��يايي و وارد آمدن خس��ارات 

گسترده به اين بنادر خبر داده است.

حتي يك مورد حمله سايبري 
موفق به بنادر رخ نداده است

ديپلماسي

»س��رگئي تس��كوف« عضو كميس��يون امور 
بين الملل ش��وراي فدراس��يون )مجلس سناي 
روسيه( با انتقاد از اعمال تحريم بر ايران از سوي 
امريكا گفت: تحريم هاي يكجانبه و فش��ارهاي 
دايمي امريكا بر كشورهاي مستقل تنها منجر به 
كنار گذاشتن واشنگتن از حل مسائل بين المللي 
توسط جامعه جهاني مي ش��ود. وي كه رياست 
كميسيون دايمي فرهنگي مجلس محلي كريمه 
را هم برعهده دارد، خاطرنش��ان كرد: كل جهان 
بايد از مدت ها پيش امريكا را تحريم مي كرد زيرا 
كشورهاي جهان از فشارهاي دايمي واشنگتن 
و تحريم هاي يكجانبه و غيرقانوني اين كش��ور 
خسته ش��ده اند. وي افزود: سياس��ت فشار كه 
معموال توسط واش��نگتن به كار گرفته مي شود 
منجر به آن خواهد ش��د كه جامعه جهاني همه 
مس��ائل كليدي را بدون توجه به مواضع اياالت 
متح��ده حل و فصل كن��د.  تس��كوف گفت: در 
عرصه بين المللي نوعي خستگي و ستوه از عدم 
انعطاف سياست هاي امريكا مشاهده مي شود و 
واشنگتن نشان مي دهد كه توانايي براي مذاكره 
ندارد.  وي درباره فشار امريكا بر ايران گفت: ايران 
كشوري نيس��ت كه بتوان آن را مجبور به انجام 
كاري كرد به ويژه اينكه تحت فشار تحريم هاي 
غيرقانوني ق��رار گي��رد.   مق��ام پارلماني روس 
خاطرنش��ان كرد: تهران به دقت همه تعهدات 
برعهده گرفته را اجرا كرد اما چنين چيزي را در 
مورد امريكا نمي توان گفت؛ واشنگتن به صورت 
غيرقانوني از معامله هس��ته اي )برج��ام( خارج 
شد. وي ادامه داد: اعمال تحريم هاي جديد براي 
ايران ناراحت كننده اس��ت اما منجر ب��ه انزواي 
اقتصادي اين كشور نخواهد شد.  وزارت خارجه 
امريكا ضمن تمدي��د معافيت ه��اي مربوط به 
همكاري هاي صلح آميز هسته اي با تهران اعالم 
كرد تحريم ه��اي جديدي علي��ه بخش عمران 
و مواد مرتبط با فعاليت هاي هس��ته اي، نظامي 
و موش��ك بالس��تيك ايران اعمال كرده است. 
»مورگان اورتاگوس« سخنگوي وزارت خارجه 
امريكا بامداد جمعه در بيانيه اي مدعي ش��د كه 
مايك پمپئو وزير خارجه امريكا محدوديت هاي 
هس��ته اي عليه ايران را با ه��دف حفظ نظارت 
ب��ر برنامه هس��ته اي صلح آميز ته��ران، كاهش 
خطر اش��اعه، مهار توانايي ايران ب��راي كاهش 
زمان رس��يدن به سالح هس��ته اي و پيشگيري 
از بازسازي س��ايت هايي با هدف اشاعه، تمديد 
مي كند. به گفته اورتاگوس، وزير خارجه امريكا 
همزمان با تمديد محدوديت هاي هسته اي، دو 
تصميم ديگر ني��ز گرفته ك��ه در ارتباط با فصل 
۱۲۴۵ از »قانون آزادي و تقابل با اش��اعه ايران« 

مصوب سال ۲۰۱۲ است. 

تحريم هاي جديد منجر به 
انزواي اقتصادي ايران نمي شود 

ايرانشهر
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وزير امور خارجه كش��ورمان در توييتي نوش��ت: 
امريكا به جاي آنكه چاهي ك��ه در آن قرار دارد را 
عميق تر كند، بايد از سياست هاي شكست خورده 
خود دست بكش��د و به برجام بازگردد. به گزارش 
ايس��نا، محمدجواد ظريف، روز جمعه در صفحه 
شخصي خود در توييتر نوشت:  »اعمال تروريسم 
اقتص��ادي عليه كارگ��ران عمراني تنها نش��انگر 
شكس��ت حداكث��ري فش��ار حداكثري اس��ت. 

امري��كا مي تواند تمام زن��ان، م��ردان و كودكان 
را تحري��م كند ام��ا ايرانيان در مقاب��ل زورگويي 
س��ر فرود نخواهن��د آورد. امريكا به ج��اي آنكه 
چاهي ك��ه در آن ق��رار دارد را عميق تر كند، بايد 
از سياست هاي شكست خورده خود دست بكشد 
و به برجام بازگردد.« امريكا روز جمعه اعالم كرد 
كه تحريم هاي جديدي بر بخش عمراني و تجارت 

ايران اعمال كرده است .

ظريف: ايرانيان در برابر زورگويي سر فرود نمي آورند

دولت

راي مجلس نمايندگان به تحقيقات براي استيضاح

  گزارش » آي ام اف«  
از اقتصاد غير رسمي جهان

 شمشير استيضاح
 بر سر ترامپ قرار گرفت

آخرين  برآورد ها  از 
اقتصاد    خاكستري

گروه جه�ان| صندوق بين المللي پ��ول در گزارش 
تازه اي به ارزيابي اقتصاد غيررسمي در جهان پرداخته 
اس��ت . در اين ارزيابي عنوان ش��ده كه فعاليت هاي 
اقتص��ادي خ��ارج از دايره قواني��ن نظارت��ي و نظام 
مالياتي قرار دارند از جمله دست فروش��ي يا فعاليت 
تاكسي هاي مس��افري ثبت نشده، دش��وار است.  در 
اين گزارش كه روز گذش��ته روي سايت اين نهاد قرار 
گرفته آمده است: افراد و ش��ركت ها اغلب در مقياس 
كوچكي با اقتصادهاي غيررس��مي درگير هس��تند. 
اين بدان معناس��ت ك��ه هيچ آم��ار رس��مي درباره 
اقتصاد غيررسمي يا � آنطور كه برخي از كارشناسان 
مي گويند � »اقتصاد در س��ايه« وجود ندارد، بنا براين 

اقتصاددان ها مجبورند كه حج��م آن را حدس بزنند؛ 
آن هم با استفاده از برخي تكنيك هاي عمومي مانند 
نظرسنجي ها يا شاخص هاي غيرمستقيم مانند تقاضا 
براي ارز.  در نمودار جديد صندوق بين المللي پول كه 
بر اساس داده هاي به روزشده تحقيقات اوليه صندوق 
تهيه شده، نشان مي دهد كه اندازه اقتصاد غيررسمي 
تدريجا در تمام مناطق روندي نزولي داشته است. در 
ش��رايطي كه اصالحات براي كوچك ك��ردن اقتصاد 
غيررس��مي در دس��ت اجراس��ت، تغيي��ر از اقتصاد 
غيررسمي به اقتصاد رسمي امري زمانبر است. از جمله 
اصالحاتي كه در دس��ت اجراست، كاهش موانع ثبت 

رسمي يك كسب و كار است. 
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»تعادل« چالش هاي بخش عرضه را بررسي مي كند
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روي موج خبر

   نماين�ده ولي فقيه در مازندران اس�تعفا 
داد؛ تسنيم|

آيت اهلل ن��وراهلل طبرس��ي نماينده ول��ي فقيه در 
مازندران و امام جمعه ساري ديروز با انتشار نامه اي 
خطاب به مقام معظم رهبري از مسووليتش رسما 
اس��تعفا داد. متن استعفاي وي كه به  علت بيماري 
قادر به اقامه نماز جمعه نبود توسط حجت االسالم 
محمد قاسمي امام  جمعه موقت ساري قرائت شد. 
آيت اهلل نوراهلل طبرسي متولد سال 1319 كه بعد از 
رحلت آيت اهلل هادي روحاني در سال 78 به عنوان 
نماينده ولي فقيه در استان مازندران منصوب شده  
بود استعفا داد. وي از سال 59 و با حكم امام خميني 

به عنوان امام جمعه ساري منصوب شده بود.

   امدادرساني تيپ 38 زرهي نيروي زميني 
ارتش به مردم؛ ارتش نيوز|

فرمانده تيپ 38 زرهي تربت جام گفت: همزمان 
با بارش شديد باران و ايجاد مشكالتي براي مردم 
نيروه��اي ارت��ش در تربت جام ب��ه كمك مردم 
شتافتند. امير خدا رحمي با اعالم خبر فوق بيان كرد: 
به دنبال ايجاد مشكالتي براي مردم تربت جام در پي 
بارش شديد باران، تعدادي از خودرو ها شامل لودر، 
تويوتا و ساير خودرو هاي نظامي همراه با تعدادي 
از كاركنان پايور و وظيفه در شب گذشته به ياري 
مردم غيور اين شهر شتافتند.  وي تصريح كرد: شب 
گذشته تعدادي از نفربر ها و خودرو هاي نظامي نيز 
در پادگان ارتش در حال��ت آماده باش بودند تا در 

صورت لزوم به اماكن مورد نياز اعزام شوند.

   پيك�ر اعظم طالقاني در تهران تش�ييع 
شد؛ فارس|

پيكر اعظم طالقاني ديروز )جمع��ه 10 آبان( از 
محل موسسه اسالمي زنان در تهران تشييع شد.

اين تشييع از محل موسسه اسالمي زنان واقع در 
خيابان سعدي ش��مالي، خيابان برادران قائدي 
)هدايت( انجام ش��د. در اين مراسم چهره هايي 
چون سيد محمود دعايي مديرمسوول روزنامه 
اطالعات، حس��ينعلي اميري مع��اون پارلماني 
رييس جمه��ور، عل��ي ش��كوري راد دبي��ركل 
ح��زب اتحاد مل��ت اي��ران، احم��د منتظري، 
ولي اهلل ش��جاع پوريان مشاور ش��هردار تهران، 
غالمعلي رجايي مش��اور مرحوم حجت االسالم 
هاشمي رفس��نجاني، مصطف��ي كواكبي��ان 
نماين��ده ته��ران در مجلس، ه��ادي خانيكي 
استاد اصالح طلب دانش��گاه عالمه طباطبايي، 
محمدجواد حق شناس عضو شوراي شهر تهران، 
س��عيد ليالز تحليلگر اصالح طلب، محمدرضا 
خاتم��ي و محس��ن صفايي فراهان��ي فع��االن 
اصالح طلب حضور داشتند.  اعظم طالقاني فعال 
سياس��ي، دبيركل جامعه زنان انقالب اسالمي، 
نماينده دوره اول مجلس و فرزند آيت اهلل س��يد 

محمود طالقاني نخستين امام جمعه تهران بود.

   شيعه انگليسي در بين مردم عراق نفوذ 
كرده است؛ تسنيم|

خطيب نماز جمعه اين هفته تهران گفت: برخي 
گروه هاي منحرف كه ما آنها را ش��يعه انگليسي 
مي  دانيم در بين صفوف مردم عراق نفوذ كرده اند 
كه مردم اين كشور بايد هوشيار باشند. آيت اهلل 
محمدعلي موحدي كرماني يكي از عوامل اصلي 
مشكالت اقتصادي مردم عراق را امريكا قلمداد 
كرد و گفت: مردم عراق تحت زعامت مرجعيت 
و در چارچوب قوانين و دول��ت قانوني خود، راه 
اصالح واقعي را مي شناسند و توان حل مسائل را 
دارند، كما  اينكه در سال هاي گذشته هم توانستند 

بحران امنيت را حل كنند.

   ت�اش براي گس�ترش انتخابات حزبي؛ 
ايلنا|

يك نماينده مجلس گفت: قانون انتخابات ما داراي 
ايراداتي كه نمايندگان مجلس سعي داشتند آن 
را برطرف كنند اما متاسفانه نشد. بهرام پارسايي 
در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه به هنگام 
انتخابات ما شاهد فعاليت افرادي هستيم كه در 
قالب نامزد در آن شركت مي كنند و بعضا ريخت 
و پاش هايي را انجام مي دهند كه ش��ايعه حضور 
پول هاي كثيف را در انتخابات تقويت مي كند، آيا 
قانون مشخصي وجود دارد كه تخلفات را نشان 
دهد، گفت: قطعا اگر انتخابات ما حزبي مي شد 
و افراد از طريق احزاب معرفي مي شدند عالوه بر 
اينكه انتخابات توسعه يافته اي داشتيم انگيزه هاي 
مالي افراد هم شفاف تر مي شد. پارسايي در خاتمه 
تاكيد ك��رد: قطعا اگر انتخابات اس��تاني برگزار 
مي شد ما مي توانستيم مقابل بسياري از هزينه ها 
را بگيريم و نظارت ها بيشتر كنيم كه در اين صورت 

هر كسي نمي توانست به مجلس راه پيدا كند.

    حدنصاب ارجاع به مجمع تشخيص با دو سوم 
آراي نمايندگان ممكن مي شود؛ خانه ملت|

رييس كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس 
در تشريح نشست هاي متعدد كميسيون تدوين 
آيين نامه داخلي مجلس كه در جريان سفر دو روزه 
اعضاي اين كميسيون به مشهد مقدس برگزار شد 
با اشاره به برخي موضوعات مهمي كه به واسطه 
سياست هاي ابالغي، آيين نامه مجلس را مورد 
اصالح قرار داده، عنوان كرد: براي مثال مقرر شد 
سازوكارهايي را طراحي كنيم كه طرح ها پيش از 
اعالم وصول از نظر اصل 75 قانون اساسي مورد 
بررس��ي قرار گيرند و در صورت وجود اين ايراد، 
اعالم وصول نشوند كه همين امر تا حدود زيادي 
قانونگذاري را تس��ريع مي كند. غالمرضا كاتب، 
همچنين با اش��اره به بند 12 سياست هاي كلي 
نظام قانونگذاري پيرامون ضابطه مند كردن ارجاع 
طرح ها و لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
خاطرنشان كرد: بر اين اساس مقرر شد حد نصاب 
ارجاع به اين مجمع تغيير كرده و به دو سوم آراي 

نمايندگان افزايش يابد.

ايران2

در جريان سفر مسووالن قضايي به آذربايجان شرقي مطرح شد

رييس قوه قضاييه: نمي گذاريم واحدهاي توليدي با زياده خواهي ها و موانع دچار وقفه شوند

بركناري 6 قاضي فاسد
گروه ايران|

سفر استاني رييس دس��تگاه قضا به آذربايجان شرقي در 
روزهاي پاياني هفته در ش��رايطي انجام شد كه موضوع 
مقابله با فساد همچنان يكي از مهم ترين مطالبات مردم 
و فعاالن اقتصادي از ساختار حقوقي و قضايي كشورمان 
محسوب مي ش��ود. بر اس��اس اين مطالبه عمومي است 
كه رييس قوه قضاييه و دادس��تان كل كش��ور در جريان 
بازديدهايي كه از ارگان هاي مختلف و بنگاه هاي اقتصادي 
در اس��تان هاي مختل��ف دارند؛ موضوع مقابله با فس��اد 
اقتصادي را به عنوان يكي از رئوس اصلي برنامه هايش��ان 
مطرح مي كنند. برنامه هايي كه نه تنها بخش هاي مختلف 
سياسي، اقتصادي، فرهنگي و...كش��ور را در بر مي گيرد 
بلكه حوزه هاي داخلي قوه قضاييه را نيز در بر مي گيرد. بر 
اساس اين اهميت بنيادين است كه هم رييس دستگاه قضا 
از ضرورت برخورد با قضات و مسووالن قضاي فاسد صحبت 
مي كند و هم دادستان كل كشور از برخورد با 6قاضي فاسد و 
در دست داشتن ساير پرونده هاي برخورد با قضات متخلف 
خبر مي دهد. رييس قوه قضاييه با اشاره به ضرورت حمايت 
قضايي از فعاالن توليدي گفت: همه بايد در اين رابطه تالش 
كنند و ما نيز به عنوان دستگاه قضايي اجازه نخواهيم داد 
كه كارخانه  ي��ا واحدي توليدي بخواهد با زياده خواهي ها 
و موانعي كه برخي مي خواهند ايجاد كنند، دچار وقفه يا 
تعطيلي شود. به گزارش قوه قضاييه، حجت االسالم سيد 
ابراهيم رييسي در نشستي با اصحاب رسانه استان با اشاره 
به نتايج ش��وراي عالي قوه قضاييه اظهار كرد: 17 گروه از 
مسووالن قوه قضاييه به شهرستان هاي استان اعزام شده و 
مسائل شهرستان ها را بررسي كرده  بودند كه گزارش هاي 
خود را در اين جلسه ارايه كردند؛ پيش از اين نيز گروهي 
۴0 نفره به اس��تان اعزام كرده بوديم تا مس��ائل استان را 
به طور كارشناس��ي بررس��ي كنند. وي در اين خصوص 
افزود: گروه ه��اي اعزامي گزارش هاي خود را در جلس��ه 
مطرح كردند و در اين رابطه نزدي��ك 600 ميليارد ريال 
از بودجه قوه قضاييه و بودجه استاني براي رفع مشكالت 
دادگستري ها، پزشكي قانوني، زندان ها و برخي بخش هايي 
كه مشكالت جزيي داشتند فعال اختصاص يافت تا بتوانيم 
در بودجه سنواتي پيش بيني برخي نيازمندي ها را لحاظ 
كنيم تا مشكالت به طور اساسي حل شود. وي با تاكيد بر 

اينكه تالش مي كنيم تا توليد كنندگان و كارآفرينان استان 
در مسير فعاليتي خود مشكلي نداشته باشند، افزود: اگر 
هم مشكالتي وجود داشت، ابتدا به سازمان هاي مربوطه 
مراجعه كنند و چنانچه حل نشد از طريق سازمان بازرسي 
كل كشور كه در اين رابطه ماموريت دارد اقدام كنند. رييس 
قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه برخي مسائل مثل آالينده ها 
و محيط زيست به دغدغه مردم تبديل شده است، افزود: 
در جلسه شوراي قضايي اس��تان اين پرونده ها را بررسي 
كرديم و مقرر شد تمامي پرونده هايي كه به دغدغه مردم 
استان تبديل شده در اولويت رسيدگي قرار گيرد. وي در 
ادامه به برخي از برنامه هاي خود در اين سفر يك روزه اشاره 
كرد و افزود: از مجموعه ماشين سازي تبريز بازديد كرديم و 

خوشبختانه بعد از ورود دادگستري استان و مبارزه با فساد، 
چرخ هاي توليد در اين كارخانه رونق مي گيرد، اين كارخانه 
اكنون با تمام ق��وت خود فعاليت مي كند و ظرفيت آن در 
آينده قابل افزايش اس��ت. وي در اين خصوص افزود: اين 
مجموعه نشان داد كه هر جا با فساد مقابله شود، زمينه براي 
رونق توليد آماده مي شود و در حقيقت فساد، چوبي در چرخ 
توليد است كه اگر برداشته شود چرخ هاي توليد به حركت 
درمي آيد. تعيين هيات مديره از جمله مسائلي است كه بايد 
سريعا در اين مجموعه انجام شود تا اقداماتي كه در حيطه 
هيات مديره است انجام گيرد. رييسي در بخش ديگري از 
سخنانش به نشس��ت خود با كارآفرينان و صنعتگران در 
حوزه مسائل اقتصادي اشاره كرد و گفت: بايد خوان هايي 

كه موجب كندي توليد مي شود، برداشته شود و تاكيد ما 
در اين رابطه اجراي كامل قوانين مصوب حوزه توليد است. 
وي در ادامه به نشست خود با خانواده شهدا، علما و نخبگان 
اش��اره كرد و افزود: امروز نيازمند انسجام جدي هستيم و 
دانشگاه ها و اساتيد با يك اميد قطعي حركت كنند و بدانند 
كه گره هاي اين كش��ور به دست تواناي جوانان و نخبگان 
اين كشور گشوده مي شود، ما نيز به عنوان دستگاه قضايي 
حمايت هاي الزم را انجام خواهيم داد. وي به نشست خود 
با همكاران قضايي و همچنين جلسه شوراي اداري استان 
نيز اشاره كرد و گفت: مردم شجاع، زمان شناس، انقالبي و 
با غيرت ديني آذربايجان شرقي در تمامي عرصه ها خوش 
درخشيده و در طول تاريخ نيز هرجا نياز بوده به صحنه 

آمده اند؛ خدمتگزاري به اين مردم افتخار بوده و تالش 
ما نيز به حداقل رساندن مشكالت مردم استان است.

    ۱۰ پرونده ديگر آماده رسيدگي است
در جريان سفر به استان آذربايجان شرقي حجت االسالم 
منتظري دادستان كل كشور كه به عنوان نماينده رييس 
قوه قضاييه در جمع قضات و كاركنان دادگستري شهرستان 
مراغه حاضر شده بود با تاكيد بر اينكه دستگاه هاي دولتي 
و اجرايي با مديران فاس��د برخورد كنند، گفت: در همين 
يكي، دو هفته اخير پرونده 5 يا 6 قاضي فاسد را در محكمه 
عالي رسيدگي و آنها را از دستگاه قضايي منفصل كرديم. 
منتظري اقدامات قضات و كاركنان دادگستري را يكي از 
جلوه هاي بروز و ظهور تحول در دستگاه قضايي عنوان كرد 
و بيان داشت: اگر تحول در بدنه قوه قضاييه صورت نگيرد 
طبيعتاً تحول واقعي در قوه قضاييه را شاهد نخواهيم بود. وي 
ادامه داد: مردم انتظار دارند فرآيند دادرسي و رسيدگي به 
حكم خيلي طوالني نباشد و مهم تر اينكه احكامي كه صادر 
مي شود اجرا شود. دادستان كل كشور يادآور شد: تحولي كه 
موردنظر و دستور مقام معظم رهبري و رييس قوه قضاييه 
است در حقيقت اميدي در مردم ايجاد كرده است. وي در 
ادامه با اشاره به برخورد قاطع با فساد ادامه داد: طبيعتاً وظيفه 
دستگاه قضا است كه با هرنوع فسادي برخورد كند و از سوي 
ديگر دستگاه قضايي مصمم است نسبت به سالمت خود 
اقدامات الزم را مورد توجه قرار دهد. دادس��تان كل كشور 
با بيان اينكه اراده و تصميم دستگاه قضايي برخورد جدي 
با مفاس��د درون دستگاه قضا است، گفت: در همين يكي، 
دو هفته اخير پرونده 5 يا 6 قاضي فاسد را در محكمه عالي 
رسيدگي و آنها را از دستگاه قضايي منفصل كرديم. همين 
امروز كه با دادس��تان انتظامي قضات كه دبير كميسيون 
كارشناسي هم هس��ت صحبت مي كردم گفت كه حدود 
هفت الي ده پرونده ديگر آماده رس��يدگي در دادگاه عالي 
است. وي تاكيد كرد: افتخار مي كنيم كه با صداي بلند اعالم 
نماييم كه با قاضي فاس��د برخورد خواهيم كرد و برخورد 
مي كنيم. منتظري از دستگاه هاي دولتي و اجرايي خواست 
كه با مديران فاسد برخورد كنند و گفت: وظيفه داريم كه 
خودمان را از هر نوع آلودگي تطهير كنيم تا بتوانيم با فساد 

در جامعه مبارزه كنيم.

جهانگيري براي شركت در اجالس همكاري هاي شانگهاي وارد ازبكستان شد

تاكيد دوباره بر چند جانبه گرايي
مع��اون اول رييس جمه��وري كه به منظور ش��ركت در 
هجدهمين اجالس نخس��ت وزيران س��ازمان همكاري 
ش��انگهاي، راهي ازبكستان ش��ده بود، ديروز در بدو ورود 
به ازبكستان اعالم كرد كه ايران آماده پيوستن به سازمان 
همكاري هاي شانگهاي است؛ سازمان همكاري شانگهاي 
سازماني ميان دولتي اس��ت كه توسط كشورهاي چين، 
روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان 
براي همكاري هاي چندجانبه امنيتي، اقتصادي و فرهنگي 
پايه گذاري ش��د و پ��س از آن در س��ال هاي بع��د، ايران، 
مغولستان، پاكستان، هند، افغانستان و بالروس به عنوان 
عضو ناظر به اين سازمان پيوستند. گفتني است، عضويت 
هندوستان و پاكستان به عنوان عضو اصلي سازمان همكاري 
شانگهاي كه در سال 2015 مورد تاييد قرار گرفت، در سال 
2017 در اجالس س��ران كشورهاي عضو اين سازمان در 
كشور قزاقستان به تصويب رسيد. معاون اول رييس جمهور 
كش��ورمان در اين سفر عالوه بر ش��ركت در هجدهمين 
اجالس نخس��ت وزيران س��ازمان همكاري شانگهاي، با 
نخس��ت وزير ازبكس��تان و برخي مقامات شركت كننده 
در اين اجالس در خصوص مهم ترين مس��ائل منطقه اي 
و بين الملل��ي و موضوعات مورد عالقه طرفين گفت وگو و 
رايزني خواهد كرد. جهانگيري در بدو ورود به تاشكند در 
جمع خبرنگاران با بيان اينكه اين س��فر به دعوت نخست 
وزير ازبكس��تان براي شركت در ش��وراي نخست وزيران 
سازمان همكاري شانگهاي انجام شده است، گفت: سازمان 

همكاري شانگهاي يكي از مهم ترين سازمان هايي است كه 
در آسيا شكل گرفته و كشورهاي مهمي همچون روسيه 
و چين در آن عضويت دارند و هند و پاكستان نيز اخيرا به 
عنوان عضو اصلي پذيرفته شده اند. وي با بيان اينكه جمهوري 
اس��المي ايران نيز عالقه مند است به عضو اصلي سازمان 
تبديل شود، خاطرنشان كرد: سازمان همكاري شانگهاي 
از ظرفيت بس��يار بزرگي براي همكاري ه��اي اقتصادي، 
سياسي و امنيتي برخوردار اس��ت و كشورهاي عضو اين 
سازمان مي توانند با اتكاء به اين ظرفيت ها، همكاري هاي 
فيمابين را گسترش دهند. جهانگيري با تاكيد بر اينكه حل 
مسائل بين المللي و مديريت جهاني از طريق چندجانبه 
گرايي امري شدني است، تصريح كرد: در مقابل يكجانبه 
گرايي كه امروز دولت امريكا منادي آن است، مي توانيم با 
تقويت سازمان هاي منطقه اي، چندجانبه گرايي را در پيش 
بگيريم و چندجانبه گرايي رويكردي است كه دنيا بايد آن 

را در پيش بگيرد.

    امريكا در جريان برجام تعهدات بين المللي 
را زير پا گذاشت

جهانگيري عصر ديروز در جريان سفر به ازبكستان، در ديدار 
عبداهلل عبداهلل، رييس اجرايي دولت افغانستان با اشاره به 
تجربه برجام و پشت پا زدن امريكا به تعهدات خود گفت: 
امريكا پس از مدت ها مذاك��ره، زماني كه برجام به نتيجه 
رس��يد همه چيز را بر هم زد و تعهدات بين المللي را زير پا 

گذاش��ت. معاون اول رييس جمهوري با اشاره به برگزاري 
موفقيت آميز انتخابات رياست جمهوري افغانستان اظهار 
داشت: اين انتخابات گام مهمي به سمت مردم ساالري است 
و اميدوارم با تدبير مقامات و مديران افغانستان، مسائل اين 
كشور هرچه زودتر حل و فصل و امنيت در كشور دوست و 
همسايه افغانستان برقرار شود. وي اظهار داشت: انتخابات 
يكي از نمادهاي مردم ساالري است كه اميدوارم پس از اعالم 
نتايج انتخابات رياست جمهوري افغانستان و استقرار دولت 
قانوني و منتخب مردم اين كشور، شاهد روند توسعه در اين 
كشور باشيم و جمهوري اسالمي ايران نيز همانند گذشته از 

دولت منتخب ملت افغانستان حمايت خواهد كرد.
معاون اول رييس جمهور همچنين روند صلح افغانستان را 
نيز موضوعي پراهميت توصيف كرد و افزود: حضور دولت 
افغانستان به عنوان نهاد رسمي و منتخب اين كشور در روند 
مذاكرات صلح بسيار پراهميت است و دولت اين كشور نيز 
بايد در اين مذاكرات نقش تعيين كننده اي داشته باشد. وي 
در ادامه با بيان اينكه به نظر مي رسد گروه تروريستي داعش 
حاال كه در عراق و سوريه زمين گير شده به دنبال آن است 
كه نيروهاي خود را به افغانستان منتقل كند، خاطرنشان 
كرد: دولت افغانستان بايد حساسيت ويژه اي در اين زمينه 
داشته باشد و از تالش گروه تروريستي داعش براي ناامن 

كردن مرزهاي مشترك دو كشور جلوگيري كند.
جهانگيري با اش��اره به توافق صورت گرفت��ه ميان ايران، 
افغانستان و هند براي گسترش همكاري هاي اقتصادي و 

تجاري در بندر چابهار تصريح كرد: جمهوري اسالمي ايران 
در اجراي اين توافق اهتمام جدي دارد و هم بخش دولتي و 
هم بخش خصوصي آمادگي دارد سرمايه گذاري و اقدامات 
الزم را در اين زمينه انجام دهد. وي با تأكيد بر اينكه افغانستان 
و هند نيز بايد با جديت بيشتر در اين زمينه فعال شوند، گفت: 
بندر چابهار مي تواند زمينه ارتباط و تعامل هند با آسياي ميانه 
را فراهم كرده و دروازه اي براي كشور افغانستان براي ارتباط 
با كشورهاي مهم دنيا باش��د. معاون اول رييس جمهور با 
اشاره به اينكه پيش نياز هرگونه تعامل و همكاري اقتصادي 
روابط و تعامالت بانكي است، افزود: تهران و كابل بايد بيش از 
پيش به دنبال گسترش مناسبات تجاري و اقتصادي باشند.
جهانگيري س��ند جامع همكاري ميان ايران و افغانستان 
را به عنوان نقش��ه راه مهمي پيش روي مناسبات و روابط 
تجاري فيمابين دانست و گفت: مقدمات امضاي اين سند 

جامع به خوبي پيش رفته و مراحل آخر خود را طي مي كند 
كه امي��دوارم هرچه زودتر و پ��س از اعالم نتايج انتخابات 

رياست جمهوري افغانستان نهايي شود.
رييس اجرايي دولت افغانستان نيز در اين ديدار كه در هتل 
محل اقامت معاون اول رييس جمهور كشورمان برگزار شد، 
گزارشي از روند برگزاري انتخابات در اين كشور ارايه كرد و 
گفت: اميدوارم ظرف دو هفته آينده نتايج ابتدايي انتخابات 
رياست جمهوري اعالم شود. وي افزود: با وجود تهديدها و 
تحركات طالبان براي ممانعت از برگزاري انتخابات، اما مردم 
در انتخابات رياست جمهوري افغانستان شركت كردند و 
انتخابات به خوبي برگزار شد. عبداهلل عبداهلل با اشاره به روند 
رو به رشد مناسبات تجاري و اقتصادي تهران و كابل گفت: 
اميدوارم پس از اعالم نتايج انتخابات و استقرار دولت جديد 

موافقتنامه جامع همكاري هاي دو كشور نهايي شود.
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  خاكريز ما با امريكايي ها 
كوتاه شده است

رييس سازمان پدافند غير 
عامل با بيان اينكه خاكريز 
ما ب��ا امريكايي ه��ا كوتاه 
شده اس��ت، اعالم كرد كه 
از سال 1397 تهديدهاي 
امريكا تركيبي شده است. 
به گزارش ايس��نا، س��ردار 
غالمرضا جاللي در سخنراني پيش خطبه نمازجمعه 
اين هفته تهران ادامه داد: امس��ال يك ويژگي مهم در 
مباحث مربوط به پدافند غير عامل وجود دارد و آن كوتاه 
شدن خاكريز ما با امريكايي ها است. از سال 1397 شاهد 
تهديدهاي تركيبي امريكايي هستيم؛ به اين ترتيب كه 
از همه مولفه هاي تهديد عليه ما استفاده مي كنند. اين 
تهديدها چند وجه دارد؛ سياسي و اقتصادي، امنيتي 
و سايبري از جمله آنان است. جاللي تاكيد كرد: مقام 
معظم رهبري بيشترين نقش را در مقابله با تهديدها 
تنظيم و از همين رو استراتژي دفاع فعال را ايجاد كردند. 
ما بين چند گزينه مثل مذاكره، موافقت و ترساندن از 
جنگ و مقاومت فعال، مقاومت فعال را انتخاب كرديم. 
مقام معظم رهبري نيز به وضوح گفتند جنگ نخواهد 
ش��د، مذاكره ه��م نخواهيم كرد. در محي��ط داخلي، 
فناوري هاي نو ايجاد تهديد و فرصت مي كند، بنابراين 

در اين فناوري ها، تهديد هم نهادينه شده است. 

 به توسعه روابط 
تهران و توكيو خوشبينم

سفير ژاپن در ايران مي گويد: 
مي دانم كه مردم ايران زير 
فشار هستند، اما اين دوران 
فشار، در مقابل هفت هزار 
س��ال تمدن ايران��ي، هيچ 
است. س��ايتو ميتسوگو در 
گفت وگو با ايرنا، اظهارداشت: 
در دوران مدرن، خريد نفت ايران توس��ط ژاپن، ارزش 
اقتصادي ويژه اي به اين روابط داد. از سوي ديگر دولت 
ژاپن همواره كمك هايي براي توسعه ايران كرده است 
كه اين كمك ها به ويژه در بخش محيط زيست كه دولت 
ايران از ما درخواس��ت همكاري كرده بود، چشمگيرتر 
بوده است. او با اشاره به اينكه كارگران ايراني، به داليل 
كنسولي از فهرست دريافت كنندگان رواديد جديد كار 
در ژاپن حذف شده اند، اظهار داشت: در گذشته، كارگران 
ايراني زيادي در ژاپن كار مي كردند و كارشان براي كشور 
ما بسيار باارزش بود. اطالع دارم كه اكنون هم بخشي از 
نيروي كار ايراني عالقه مند به اشتغال در ژاپن هستند. 
ژاپن پذيرش نيروي كار خارجي را افزايش داده است و 
من اميدوارم بتوانم تسهيالتي براي اشتغال نيروي كار 
ايراني در ژاپن فراهم كنم.  شركت هاي ژاپني، عالقه مند 
به حضور در ايران هستند، اما متاسفانه به دليل وضعيت 
موجود، همكاري با شركت هاي ايراني دشوار شده است. 

 خروج از ان پي تي 
در دستور كار ايران نيست

عض��و كميس��يون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس دهم معتقد است: 
ايران قابليت هاي هسته اي 
خ��ودش را حتما در حضور 
بازرس��ان و ناظران آژانس 
ارتقا خواهد داد. حشمت اهلل 
فالحت پيشه در گفت وگو با ايلنا، در پاسخ به اين سوال 
كه از آنجايي كه كمالوندي در نشست خبري خود در 
اعالم جزييات گام س��وم اعالم كرد كه اقدامات فني ما 
در بحث كاهش تعهدات برجامي رو به اتمام است، حال 
آيا امكان دارد به سمت كاهش تعهدات سياسي برجام 
ازجمله خروج از NPT برويم؟، گفت: خروج از NPT در 
دستور كار ايران نيست و سياست كلي ايران اين نيست 
كه خودش را از دس��تاوردهايي ك��ه تاكنون در بحث 
فناوري داشته خلع سالح كند. او تصريح كرد: با وجود 
همه بي ميلي هاي صورت گرفته، جمهوري اس��المي 
ايران در رابطه با آژانس كارنامه روشني دارد و امريكايي ها 
نتوانستند محمل قانوني الزم را پيدا كنند و پرونده ايران 
را دوباره ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد و از شوراي 
حكام به شوراي امنيت منتقل كنند. بنابراين خروج از 
NPT در دستور كار نيست و به صالح كشور هم نيست 

در چنين شرايطي اين موضوع مطرح شود. 

واكنش به اعمال 
محدوديت هاي بانكي  درمالزي
س��خنگوي وزارت ام��ور 
خارج��ه كش��ورمان در 
واكنش به محدوديت هاي 
بانكي به وجود آمده براي 
ايرانيان مقيم مالزي اظهار 
ك��رد: اميدواريم ب��ر پايه 
حسن نيت و مواضع صريح 
و شناخته شده دولت مالزي درخصوص تحريم هاي 
يكجانبه، راهكارهايي براي حل مش��كل از س��وي 
كشور دوس��ت مالزي به كار گرفته شود. سيدعباس 
موسوي پنج شنبه در پاس��خ به پرسش خبرنگاران 
در خص��وص گزارش هاي انتش��ار يافت��ه در زمينه 
اعمال محدوديت هاي بانكي براي هم ميهنان مقيم 
كشور مالزي گفت: متاس��فانه تحت تاثير تروريسم 
اقتصادي اياالت متحده، محدوديت هايي از س��وي 
برخي بانك هاي مالزي در زمينه گش��ايش حساب 
و ارايه تس��هيالت بانكي براي ايرانيان صورت گرفته 
است. وي افزود: در همين زمينه سفارت كشورمان در 
مالزي در پيگيري مستمر و فشرده با نهادهاي دولتي 
و مسووالن بانكي مالزي، اين مساله را در دستور كار 
خود قرار داده و مذاكرات متعددي با مقامات مربوطه 
انجام شده اس��ت و كماكان نيز بررسي راه حل و رفع 

مشكل در دستور كار قرار دارد. 

مالحظات مان درباره كنوانسيون 
حقوقي خزر را ارايه كرده ايم

ق��ي  حقو ن  و مع��ا
ز  ا ي  ر ييس جمه��و ر
انج��ام مطالعات��ي جامع 
از س��وي اي��ن معاون��ت 
نس��يون  كنوا درب��اره 
حقوقي خزر از سوي اين 
معاون��ت و ارايه نتايج اين 
مطالعات و پيشنهادات و مالحظات معاونت حقوقي 
رياس��ت جمهوري به رييس جمهوري و وزارت امور 
خارجه خبر داد. لعيا جنيدي در گفت وگو با ايس��نا، 
درباره اقدامات معاونت حقوقي رياست جمهوري در 
خصوص تهيه اليحه پيوس��تن ايران به كنوانسيون 
حقوقي خزر اظهار كرد: از آنجايي كه از سال ها پيش 
اين موض��وع در وزارت امور خارجه مطرح بوده، اين 
وزارتخانه مسوول پيگيري اليحه مربوط به آن است. 
وي ادامه داد: ما در معاونت حقوقي مطالعه اي دقيق 
و تحقيقي انج��ام داده ايم و نظرات، پيش��نهادات و 
مالحظات خود را براي آقاي رييس جمهوري و وزير 
محترم خارجه ارسال كرده ايم. او  خاطرنشان كرد: 
ما تحقيق كاملي درباره حقوق درياها در دنيا و نحوه 
محاس��به آب هايي كه تحت حاكميت س��رزميني 
تلقي مي شوند، انجام داده ايم؛ اين تحقيقات براساس 

مطالعات تطبيقي انجام شده است. 

چهره ها



اخبار كالن 3 كالن

ماليات بر سود سپرده بانكي با نرخ صفر گامي جهت شفافيت 

تحريم كنندگان ايران  چه هدفي را دنبال مي كنند

مشاركت 28 هزار پزشك در طرح شفافيت مالياتي 

مالياتبرسودسپردهبانكيبا»اما«و»اگر«هايبيپايان
گروه اقتصاد كالن|آيسان تنها| 

اين بار هم خبر احتمال دريافت ماليات از سود سپرده 
بانكي با واكنش هاي ش��ديدي عمدتا از س��وي نظام 
بانكي روبه رو ش��د. استدالل هر دو طرف روشن است. 
مدافعين دريافت ماليات از سود سپرده بانكي عالوه بر 
تالش براي ايجاد درآمد براي دولت استدالل مي كنند 
كه سود س��پرده بانكي هم مانند ساير منابع درآمدي 
)در اينجا سود( بايد مشمول ماليات شود. در عين حال 
نظام بانكي نگران خروج سرمايه از بانك است. احتماال به 
همين جهت هم همتي رييس كل بانك مركزي بالفور 
به ميدان آمد و خبر دريافت ماليات از سود سپرده بانكي 
را تكذيب كرد هر چند كه در پيش نويس اليحه اي كه 
وزارت اقتصاد تهيه كرده اين موضوع گنجانده ش��ده 
اس��ت. حاال معاون وزير اقتصاد خب��ر مي دهد كه به 
احتمال قوي دريافت ماليات از سود سپرده بانكي با نرخ 
صفر بر قرار باشد. موضوعي كه حداقل كاركرد شفافيت 

درباره سپرده گذاران كالن را تامين مي كند. 
به گزارش »تعادل«، از ميان پايه هاي مختلف مالياتي 
سود سپرده بانكي معموال بيش��ترين واكنش ها را در 
ايران بر مي انگيزد. واكنش هايي از سوي برخي از افراد 
جامعه كه سرمايه هاي خرد خود را در بانك خوابانده اند 
و نگران كاهش سوددهي سرمايه  خود هستند در عين 
حال برخي ذي نفعان و صاحبان سرمايه هاي كالن در 
بانك ها، طبيعي است كه در چنين شرايطي نظام بانكي 
خود از جمله مخالفان جدي طرح اخذ ماليات از سود 
سپرده بانكي باشد. به ويژه در زماني كه ميان بانك ها 
رقابتي براي دريافت پول سپرده هاي مردم وجود دارد 
و دريافت ماليات از سود سپرده بانكي مي تواند منجر 
به روانه شدن پول مردم به بازارهاي موازي باشد. مانند 

ارز، سكه و...

   چرا ماليات بر سود سپرده بانكي؟
سياس��ت هاي مالياتي كه در جهت درآمدزايي براي 
دولت به كار بسته مي شود ملزم به آن است كه عدالت 
را هم رعايت كند، به اين معني كه اگر قرار است منابع 
درآمدي افراد مشمول ماليات شود اين ماليات شامل 
همه مناب��ع درآمدي ش��ود. اكنون مناب��ع درآمدي 
كارمندان دولت، توليدكنندگان، كس��به و... مشمول 
ماليات ش��ده ولي هنوز سود س��پرده بانكي مشمول 
ماليات نيست. اين در حالي است كه براي بسياري از 
افراد اين سود منبع درآمد است، به عبارتي ديگر پول 
خود را به سيستم بانكي سپرده و از سود حاصل از آن 

درآمد كسب مي كنند. 
 در اين راس��تا در دنيا ماليات بر سود سپرده بانكي به 
عنوان يك پايه مالياتي مهم مطرح ش��ده است البته 
عالوه بر كاركرد درآمدي اين نوع ماليات كاركردهاي 
ديگري هم در حوزه اقتصاد دارد از جمله شفاف سازي 
اطالعات، هدايت منابع به سمت فعاليت هاي مولد و 

)كاركرد اجتماعي، امكان باز توزيع درآمد( و...
مباني تئوري وضع ماليات بر س��ود سپرده هاي بانكي 

حاكي از آن است كه اين نوع ماليات مي تواند بر نرخ بهره 
همچنين بر پس انداز خانوارها و بسياري از متغيرهاي 
اقتصادي سرمايه گذاري اثرگذار باشد. كشورهاي دنيا 
در اين زمينه تجربياتي داشته اند. چندي پيش معاونت 
امور اقتصادي وزارت اقتصاد گزارشي تهيه كرد و در آن 
به بررسي تجربه كشورها در اين زمينه پرداخت. در آن 
گزارش آمده بود كه بررسي تجربه ۸۴ كشور منتخب 
نش��ان مي دهد در اغلب كشورها س��ود سپرده بانكي 
اشخاص مشمول ماليات است و از سوي ديگر تنها در 
3 كشور سود سپرده اشخاص حقوقي و ۱۴ كشور سود 
سپرده اشخاص حقيقي از پرداخت ماليات معاف است. 
نكت��ه مهم در بررس��ي هاي موجود اين اس��ت كه در 
كشورهاي مورد بررسي معموال نرخ ماليات سود سپرده 
بانكي واحد نيس��ت و با توجه ب��ه مقتضيات و برخي 
مالحظات مانند )تاهل، سن، سود حاصله، نوع حساب 

بانكي( متفاوت است. 

   وضعيت ماليات بر سود سپرده بانكي
در ايران در سال هاي گذش��ته هر زمان كه موضوع 
ماليات بر س��ود س��پرده بانكي مطرح ش��ده است، 
واكنش هاي بس��ياري از س��وي عمدتا نظام بانكي  
همچنين برخي س��پرده گذاران ايجاد ش��ده است. 
واكنش هاي ذي نفع��ان و البته نظ��ام بانكي برخي 
پش��توانه هاي تئوريك ه��م دارد. عمدتا ناظر بر اين 
موضوع كه اگر سود س��پرده بانكي مشمول ماليات 
شود س��رمايه ها از بانك به بازارهاي موازي از جمله 
ارز و س��كه و... سرريز مي ش��وند و با توجه به سابقه 
جهش هاي ارزي در اقتصاد ايران، اين موضوع همواره 
بهانه خوبي براي مخالفان اخذ ماليات بر سود سپرده 
بانكي بوده است. در عين حال نظام بانكي هم به اين 
منابع نياز دارد و ع��ده اي با بهانه ضرورت حمايت از 
نظام بانكي با اي��ن موضوع مخالفت مي كنند اين در 
حالي اس��ت كه راهكار اخذ ماليات از س��ود سپرده  
بانك��ي ي��ك روش و تجرب��ه موفق جهاني اس��ت و 
كاركردهاي درآمد، اقتص��ادي و اجتماعي وضع آن 
براي كشور حايز اهميت اس��ت. گزارشي كه مدتي 
پيش معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد منتشر كرده 
بود نش��ان مي داد ك��ه در دوره اي برخي گروه ها كه 
اكثرا در بخش هاي زيرزميني و غيرقابل شناس��ايي 
براي نظام مالياتي بوده اند، پول هايي كه باروش هايي 
مانند انواع قاچاق به دست آورده بودند كه برايشان 
سودهاي كالن ايجاد كرده بود را نزد بانك ها گذاشته  
بودند و بدون پرداخت هيچ گونه ماليات سود دريافت 
مي كردند.اين در حالي بود افرادي كه سرمايه خود 
را وارد فضاي توليد و بهبود كسب و كار كرده  بودند، 
ملزم به پرداخت ماليات بودند. به اين ترتيب تبعيض 
قابل توجهي به ضرر توليدكنندگان به ميزان هزينه 
فرصت��ي مع��ادل نرخ س��ود س��پرده گذاري وجود 
داش��ته كه همين امر مي تواند عاملي جهت تشويق 

فعاليت هاي زيرزميني باشد.

   پيشينه دريافت ماليات از سود سپرده بانكي
دريافت ماليات از س��ود سپرده  بانكي در اواسط دولت 
اول روحاني توسط وزير وقت اقتصاد مطرح شد. عمدتا 
با اين استدالل كه چرا بايد دانه درشت هاي سپرده بانكي 
از پرداخت ماليات در امان باش��ند؟ در ش��رايطي كه 
ميلياردها تومان پول خود را در بانك خوابانده و سود ان 
را مي گيرند. اين سخنان با واكنش هاي شديدي از سوي 
نظام بانكي مواجه شد عمدتا با همان استدالل معمول 
كه پول به س��مت بازارهاي موازي مي رود و... هرچند 
آن زمان ايده دريافت ماليات از س��ود س��پرده بانكي 
هرگز به مرحله اجرا نرسيد ولي به هر حال در سال هاي 
بعد ديديم كه موضوعات ديگري منجر به روانه شدن 
سرمايه هاي معلق به بازار ارزي و در نتيجه جهش هاي 

ارزي قابل توجه شد.

   درياف�ت مالي�ات از س�ود س�پرده بانك�ي 
جدي تر شد

گرچه مدت ها بود كه موضوع ماليات بر س��ود سپرده 
بانكي بار ديگر مطرح شده بود ولي با اين حال چندي 
پيش رييس سازمان امور مالياتي در پاسخ به »تعادل« 
آن را تكذيب كرده بود، با اين حال در روزهاي گذشته 
پيش نويس اصالح قانون ماليات هاي مس��تقيم كه از 
سوي سازمان امور مالياتي تهيه شده بود، منتشر و معلوم 
شد كه وزارت اقتصاد درصدد دريافت اخذ ماليات از سود 

سپرده بانكي برآمده است.

با اين حال مانن��د بار قبل كه ولي اهلل س��يف، رييس 
كل س��ابق بانك مركزي ماليات از سود سپرده بانكي 
را تكذيب كرده بود، اين ب��ار هم باالفاصله عبدالناصر 
همتي، رييس كل بانك مركزي به ميدان آمد و آن را 

تكذيب كرد.

   ماليات سود سپرده بانكي با نرخ صفر احتماال 
تصويب خواهد شد

ب��ا اين ح��ال وزارت اقتصاد هم بي پاس��خ نماند و در 
روزهاي گذش��ته معاون وزير اقتص��اد توضيحاتي را 
در اين باره مطرح كرده. دهقان دهنوي با بيان اينكه 
پيش نويس ماليات بر مجموع درآمد تا پايان پاييز به 
دولت ارايه مي شود، گفت: با توجه به نظر سياست گذار 
اقتصادي احتمال دارد ماليات با نرخ صفر براي س��ود 

سپرده بانكي لحاظ شود.
وي با بيان اينكه در حال حاضر پيش نويس اوليه اصالح 
قانون ماليات هاي مستقيم به معاونت اقتصادي وزارت 
اقتصاد ارجاع شده اس��ت، گفت: تاكنون بخش هاي 
ابتدايي پيش نويس ارايه شده از سوي سازمان مالياتي 
در معاونت اقتصادي بررسي شده اما تا امروز هيچ بحثي 
در خصوص موضوع ضرايب جديد ماليات بر مجموع 

درآمد قطعي نشده است. 
معاون وزير اقتصاد اين را هم اضافه كرد: آنچه در برخي 
سايت ها منتشر شده يك پيش نويس اوليه و غيرقابل 
استناد است كه قطعًا در مراحل بعدي تغييرات زيادي 

خواهد داشت. معاون وزير اقتصاد، با اشاره به تشكيل 
كميته ويژه در اين معاونت جهت بررسي پيش نويس 
اليحه ماليات بر مجم��وع درآمد، گفت: برآورد اوليه 
ما اي��ن بود ك��ه در پايان مهر ماه بررس��ي اصالحيه 
قانون ماليات هاي مس��تقيم تكميل شود اما با توجه 
به پيچيدگي و ظرافت هاي بررس��ي اي��ن موضوع، 
احتمااًل تا انتهاي پاييز بررسي هاي معاونت اقتصادي 

در خصوص پيش نويس اليحه قانون به اتمام برسد.
دهقان دهنوي با بيان اينكه ماليات بر مجموع درآمد 
در پيش نويس اصالحيه اليحه ماليات هاي مستقيم 
گنجانده شده گفت: در بحث ماليات بر مجموع درآمد 
بايستي همه درآمدهاي افراد از جمله درآمد حاصل 
از سود سپرده بانكي، امالك، دارايي ها و كليه درآمد 
ناشي از شغل و بطور كلي هر چيزي كه منجر به درآمد 

و سود شود احصا شود.
وي افزود: اين سياس��ت گذار اقتصادي و در نهايت 
مجلس ش��وراي اسالمي اس��ت كه تعيين مي كند 
كدام درآمده��ا از ماليات معاف ش��ده و براي كدام 
درآمدها نرخ هاي پايين يا باالتر مالياتي لحاظ شود.

اين گفته هاي دهقان نش��ان مي دهد كه حتي اگر 
قرار باش��د زور نظام بانكي بچربد و اين دوره امكان 
دريافت ماليات از سود س��پرده بانكي فراهم نشود 
ولي به هر حال كاركرد شفاف سازي اخذ ماليات بر 
سود سپرده بانكي به كار خواهد افتاد. اگر دست هاي 

قدرتمندتري مانع نشود.

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي گفت: وقتي به 
مستندات مكتوب شده تحريم كنندگان نگاه مي كنيم 
آنها بيشترين تاكيدشان اين است كه سياست گذاران 
ايران در ش��رايط آچمز قرار بگيرند ت��ا چاره اي جز 
سياست هاي تورم زا و ركودآفرين نداشته باشند. چون 
در اين صورت مردم به صورت فراگير درد تحريم ها را 
كشيده و اين بزرگ ترين نيروي محركه مايوس شدن 
مردم از ساختار قدرت خواهد شد. به گزارش »تعادل« 
فرشاد مومني در نشست هفتگي موسسه مطالعات 
دين و اقتصاد با اشاره به بخشنامه بودجه گفت: به نظر 
مي رسد بخشنامه بودجه از جنبه هاي مختلف به اسم 
اصالح نظام بودجه ريزي كشور درصدد راه اندازي يك 
سلسله بدعت ها در نظام رفتارهاي مالي دولت است . 
يكي از اركان آن سند باز كردن راه براي استمرار يك 
خطاي 3۰ ساله است مبني بر اينكه براي دستكاري 
يكي از مهم ترين قيمت هاي كليدي يعني حامل هاي 
انرژي پيش بيني هايي شده است و از همين روي ما 
هم پيشاپيش وجوهي از اين رويداد و پيامدهاي آن 
را آشكار مي كنيم. متاس��فانه در اين زمينه تبليغات 
رسمي به گونه اي است كه به نظر مي رسد دولتمردان 
ما به آموزش ام��ور اقتصادي نيازمندتر از عامه مردم 
باش��ند يعني ش��يوه ورود و خروج آنه��ا در مباحث 
اقتصادي به گونه اي است كه اين احساس را به وجود 

مي آورد.
وي ادامه داد: براي مثال جس��ته گريخته آمارهايي 
مطرح مي ش��ود كه روند رش��د نرخ ت��ورم كاهنده 
شده است. كساني كه سياست هاي تورم زا را توجيه 
مي كنند اين را دستمايه قرار داده اند كه باز هم مساله 
خاص��ي روي نخواهد داد. در حالي كه به مس��ووالن 
اقتصادي بايد آموزش داده ش��ود كه با همان منطق 

كاهش نرخ تورم در س��ال اول پس از روي كار آمدن 
دول��ت اول آق��اي روحاني، در معرض اين پرس��ش 
هستند كه اگر نرخ تورم به اندازه اي كه ادعا مي شود 
كاهش پيدا كرده است، پس چرا گراني ها ادامه دارد؟ 
كاهش رشد نرخ تورم به هيچ وجه به معناي كاهش 
فش��ارهاي طاقت فرسا بر معيش��ت مردم نيست. با 
وجود كاهش نرخ تورم، قدر مطلق آن همچنان رو به 
افزايش است اما اين افزايش با شيب كمتري صورت 
مي گيرد اما فشارهاي معيشتي روي مردم همچنان 

باقي مانده است .
اين اقتصاددان تصريح ك��رد: دولتمردان بايد توجه 
داشته باشند كه اين آهنگ به ظاهر كند شده تورم، 
بازتاب يك جهش تورمي تقريبًا بي س��ابقه در دوره 
۴۰ س��اله اخير در اثر جهش نرخ ارز بوده اس��ت و به 
ويژه در اين ميان كم سابقه ترين جهش ها را در قيمت 
اقالم اساسي مردم تجربه كرديم. آنچه كه ما مداراي 
نجيبانه مردم ب��ا فقر خوانديم، در اثر تحوالتي كه در 
قيمت مايحت��اج عمومي به ويژه گوش��ت و لبنيات 
پديدار ش��ده به ابعاد ش��كنندگي آور و نگران كننده 
رسيده است. بر اساس محاسبات بنده و در چارچوب 
الگوي پيشنهادي توماس پيكتي، به استناد داده هاي 
سال ۹۶ به ازاي هر يك درصد تورم اضافه شده ناشي از 
اين سياست هاي تورم زا مانند افزايش قيمت بنزين، 
۱۵ هزار ميليارد تومان رانت به نفع صاحبان دارايي ها 
ايجاد مي كند در حالي كه فش��ار آن ب��ه خانوارها و 
توليدكنن��دگان تحميل مي ش��ود. اگرچه تبليغات 
رسمي ادعا مي كند كه اين سياست ها به خاطر فقرا 
انجام مي ش��ود و اين طنز تلخ موضوع سياست هاي 

تورم زاست .
اي��ن كارش��ناس اقتص��ادي ب��ا انتقاد از س��خنان 

رييس جمهور در م��ورد افزايش قيمت بنزين گفت: 
ايشان گفته اند كه اگر افزايش قيمتي هم ايجاد شود 
خود را متعهد مي دانيم كه كل درآمد حاصل را به مردم 
بازگردانيم اما بر اساس تجربه اي كه داشته ايم در ازاي 
مثال ۱۰ واحد فشاري كه به مردم افزايش مي يابد 3 
واحد آن را دولت جبران مي كند. بايد توجه داشت كه 
يكي از كاركردهاي سياست تورم زا اين است كه قدرت 
تاثيرگذاري حمايت هاي نقدي را كاهش مي دهد و اگر 
بخواهيم با منط��ق دالري با دولت صحبت كنيم؛ در 
زمان شروع پرداخت يارانه نقدي يعني زمستان سال 
۸۹، قدرت دالري پرداخت هاي نقدي به خانوارها با 
استاندارد هر خانوار ۴ نفر بيش از ۱۵۰ دالر براي هر 
خانوار بود كه اندكي بيشتر از خط فقر مطلق جهاني 
است اما در پايان سال ۹۷ قدرت دالري پرداخت هاي 
نقدي به كمتر از يك دهم زمان شروع يعني ۱۵ دالر 

براي هر خانوار رسيده است.
وي ادام��ه داد: همچني��ن برخ��ي اف��راد ب��ه آقاي 
رييس جمهور پيشنهاد مي كنند كه در برخي كشورها 
معادل ريالي نرخ بنزين بين ۶ تا ۲۰ هزار تومان است . 
بايد توجه داشت كه اساس سنجش در اقتصاد نسبت 
قيمت ها با وضعيت درآمد خانوارهاس��ت. بر اساس 
محاسبات؛ با همين نرخ موجود بنزين وقتي نسبتش 
به هزينه نهايي خانوارها مبنا قرار مي گيرد نرخ آن بين 
۱.۵ تا ۶ برابر كش��ورهاي صنعتي به ويژه كشورهاي 
عربي نفتي خليج فارس اس��ت. همچنين اگر هزينه 
نهايي اس��تفاده از خودرو به كل مخارج خانوارهاي 
ايراني را مبن��ا قرار مي دهيم مالحظه مي ش��ود كه 
اين رقم ۱۰ تا 3۰ برابر كش��ورهاي صنعتي و ۵ تا ۱۰ 
برابر بيشتر از نسبت مشابه در كشورهاي عرب خليج 

فارس است.

رييس موسسه دين و اقتصاد با اشاره به گزارش هاي 
رس��مي منتشر ش��ده از ترازنامه انرژي كشور گفت: 
كانون اصلي بحران در ش��دت مص��رف باالي انرژي 
مربوط به س��مت عرضه حامل هاي انرژي اس��ت در 
حالي كه سياست هاي دستكاري قيمت ها مربوط به 
سمت تقاضاي آن است. بنابراين كانون اصلي اتالف 
و اس��راف انرژي مربوط به قسمت عرضه آن است كه 
تقريبا در انحصار دولت است. بر اساس محاسبه هاي 
صورت گرفته طي ۲۰ سال منتهي به ۱3۹۶ عالوه بر 
ميزان تولي��د داخل حدود ۱۸۴ ميليارد دالر واردات 
بنزين داشته ايم كه عمدتا مربوط به بحران بهره وري 
در پااليشگاه هاي كشور است. اگر ما عالمانه برخورد 
مي كردي��م، مي توانس��تيم با اين هزين��ه اصالحات 
بنيادي در زمينه صرفه جويي انرژي، افزايش كارايي 
انرژي و بهبود حمل و نقل ش��هري داشته باشيم. بر 
اساس محاسبه كارشناسان اگر اين بي برنامه گي در 
اصالح س��مت عرضه حامل هاي انرژي ادامه داشته 
باشد در ۲۰ س��اله پس از سال ۹۸ منابع صرف شده 
در اين موض��وع از ۱۸۴ به 3۰۰ ميليارد دالر افزايش 

خواهد يافت.
مومني خاطرنش��ان كرد: در اي��ن زمينه نمايندگان 
مجل��س و مرك��ز پژوهش هاي مجلس مس��ووليت 
س��نگيني دارند. در اين زمينه توجه نمايندگان را به 
س��ند اليحه بودجه ۹۸ جلب مي كنم؛ همانطور كه 
مي دانيم شركت هاي دولتي عموما شركت هاي بزرگ 
مقياس��ي هس��تند كه توان رقابت و قدرت چانه زني 
بااليي دارند اما ارقام س��ند اليحه ۹۸ نشان مي دهد 
كه پيش بيني خود دولت اين بود كه در اثر شوك نرخ 
ارز در سال ۹۷، افزايش ۵۲ درصدي در مصارف اين 
ش��ركت ها روي خواهد داد و تكان دهنده تر آنكه در 

همان س��ند اليحه كاهش بيش از ۵۰ درصدي سود 
سهام و ماليات پرداختي شركت ها در مقايسه با قانون 
۹۷ در نظر گرفته ش��ده كه يك س��قوط بزرگ براي 

شركت هاي زيرمجموعه خود دولت است.
اين اقتصاددان در مورد تاثير تحريم ها بر اقتصاد گفت: 
وقتي به مس��تندات مكتوب ش��ده تحريم كنندگان 
نگاه مي كنيم آنها بيشترين تاكيدشان اين است كه 
سياست گذاران ايران در شرايط آچمز قرار بگيرند تا 
چاره اي جز سياست هاي تورم زا و ركودآفرين نداشته 
باشند. چون در اين صورت مردم به صورت فراگير درد 
تحريم ها را كشيده و اين بزرگ ترين نيروي محركه 
مايوس شدن مردم از ساختار قدرت خواهد شد. بايد 
توجه داش��ت كه گزارش مركز آمار از داده هاي بهار 
س��ال ۱3۹۸ نش��ان مي دهد براي دومين بار در دو 
دهه گذشته شاخص فالكت در ايران از استاندارد ۵۰ 
درصد عبور كرده و بايد مسووالن بدانند كه ميانگين 

جهاني اين شاخص  تقريبا ۱۲ درصد است.
وي يادآور ش��د: در اليحه بودجه ۹۸ سهم ماليات بر 
ثروت و مس��تغالت از كل درآمدهاي مالياتي كشور 
حدود 3.۷ درصد و سهم ماليات بر امالك و مستغالت 
حدود يك درصد اس��ت كه وقتي نسبت آن به توليد 
ناخالص داخل��ي را در نظر بگيريم ب��ه ۰.۰۷ درصد 
مي رس��د در حالي كه ميانگين جهاني سهم ماليات 
بر ثروت و مس��تغالت از تولي��د ناخالص داخلي بين 
۵ تا ۵.۵ درصد اس��ت. در واقع اين يك جهت گيري 
غيرعادي به نف��ع ثروتمندان و به ضرر فرودس��تان 
است. اگر س��هم ماليات بر امالك و مستغالت كشور 
در استاندارد كشوري مانند چين بود يعني ۱۰ درصد 
توليد ناخالص داخلي بود، در س��ال ۹۸ درآمدهاي 
دولت از امالك و مستغالت ۹۰ برابر افزايش مي يافت.

مديركل دفتر تنظيم مقررات سازمان امور مالياتي 
گفت: تاكنون ۲۸ هزار پزش��ك در طرح س��ازمان 
مالياتي براي شفافيت تراكنش هاي بانكي مشاركت 

داشته اند.
علي رستم پور در گفت وگو با تسنيم، با بيان اينكه، 
بر اس��اس آخرين آمارها تاكن��ون حدود 3۸ درصد 
پزش��كان كل كش��ور در طرح اتصال كارتخوان به 
سامانه س��ازمان مالياتي مشاركت داشته اند، گفت: 
درحال حاضر نزديك به ۲۸ هزار پزشك كارت خوان 
خود را به سامانه سازمان امور مالياتي كشور متصل 

كرده اند. به گفته مدير دفتر تنظيم مقررات سازمان 
امور مالياتي، استان هاي ارديبل و آذربايجان غربي 
بيش��ترين مش��اركت را در اين طرح داشته اند، اما 
در مقابل اس��تان هاي ايالم و كهگيلويه و بويراحمد 

مشاركتي كمتر از ميانگين كشوري داشته اند.
وي با بيان اينكه، تاكنون حدود ۴۲ درصد از پزشكان 
تهراني در اين طرح حاضر شده و كارت خوان خود را 
به سامانه سازمان مالياتي متصل كرده اند، تاكيد كرد 
براس��اس آمارهاي اوليه حدود ۷۵هزار پزشك بايد 
در اين طرح مشاركت كنند هر چند به نظر مي رسد 

ممكن است در آينده ميزان دقيق پزشكان كه بايد 
اطالعات تراكنش هاي بانكي را به سازمان مالياتي 

ارايه كند به صورت دقيق مشخص شود.
رس��تم پور گفت: هرچند عدد مش��خصي از درآمد 
مالياتي حاصل از اين مش��اركت پزشكان نمي توان 
اعالم كرد اما تاكنون حدود 3۱ هزار كارت خوان به 

سامانه سازمان مالياتي متصل شده است.
اين مقام مسوول در س��ازمان مالياتي گفت: پروژه 
اصل��ي مد نظر س��ازمان امور مالياتي پياده س��ازي 
و اج��راي كام��ل نظ��ام پايانه هاي فروش��گاهي و 

س��امانه مودي��ان اس��ت كه ب��ا توجه ب��ه تصويب 
قان��ون مربوط��ه در مجلس ب��ه نظر مي رس��د در 
 روزه��اي پي��ش رو تكلي��ف اي��ن قان��ون ني��ز

 مشخص شود.
وي اف��زود، در اي��ن ط��رح 3 نوع صن��دوق فروش 
وجود خواهد داش��ت كه مرس��وم ترين انها همين 
كارتخوان هاي موجود در سراسر كشور است، بعد از 
تصويب نهايي قانون و ابالغ ان به دولت سازمان امور 
مالياتي ۱۵ ماه براي پياده سازي آن فرصت خواهد 
داش��ت. رستم پور ادامه داد: س��امانه مذكور متولي 

توليد صورت حساب الكترونيكي در كل كشور خواهد 
بود، و از آنجا كه بر اساس اليحه دايمي شدن قانون 
ماليات بر ارزش افزوده كه در حال حاضر در مجلس 
شوراي اس��المي در دست تصويب اس��ت، مبناي 
محاس��به و مطالبه ماليات بر ارزش افزوده، سامانه 
موديان خواهد بود، لذا به نظر مي رس��د بزرگ ترين 
و مهم ترين پروژه فناورانه دولت در بخش اقتصادي 
كش��ور كه ظرف ۱۵ ماه آينده بايد به نتيجه برسد، 
ايجاد زيرس��اخت هاي الزم به منظور پياده س��ازي 

پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان باشد.
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 3 هزار و 553 شغل 
از محل تعاوني ها ايجاد شد

گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهاي ثبتي تعاون 
نشان مي دهد، در مهر ماه س��ال ۱3۹۸، تعداد ۲۶۱ 
شركت تعاوني و ۲ اتحاديه در اين ماه تشكيل و ثبت 
شده اند كه وضعيت فعاليت آنان در حال بهره برداري يا 
در دست اجرا مي باشند. تعداد كل اعضاي تعاوني هاي 
مذكور ۶۱۱۵ نفر و تعداد شاغالن3۵۵3 نفر و سرمايه 
اوليه حدود ۸۵ ميليارد ريال اس��ت. متوسط تعداد 
اعضاء و شاغل مربوط به اين تعاوني ها به ترتيب ۲3 
و ۱۴ نفر مي باشد. بيشترين تعداد تعاوني تشكيل و 
ثبت شده به استان هاي خراسان رضوي و فارس هر 
كدام با ۱۹ تعاوني و خوزس��تان و لرستان هر كدام با 
۱۷ تعاوني تعلق دارد. بيش��ترين تعداد تعاوني ثبت 
شده در فعاليت هاي »كش��اورزي« و »صنعت« به 
ترتيب با ۶۹ و ۴۸ واحد مي باشند. تعاوني هاي داراي 
فعاليت »مستغالت اجاره و فعاليت هاي كسب و كار« 
و »عمده فروشي و خرده فروشي و...« به ترتيب با ۱۴۰۸ 
و ۱3۵۹ نفر داراي بيشترين اعضا مي باشد. همچنين 
بيشترين شاغل مربوط به تعاوني هاي داراي فعاليت 
»س��اختمان« و »مس��تغالت اجاره و فعاليت هاي 
كس��ب و كار« به ترتيب با ۷۰3 و ۶۹3 نفر مي باشد.

تعداد تعاوني هاي ثبت ش��ده در مهر ماه سال جاري 
)۲۶۱ واحد( در مقايسه با ماه گذشته )۲۲۸ واحد(، 
افزايشي معادل ۱۴درصد دارد. تعداد اعضاء افزايشي 
معادل ۷ درصد و تعداد فرصت شغلي كاهشي معادل 
۱۰ درصد را به همراه دارند.تعداد تعاوني هاي ثبت شده 
در مهر ماه سال جاري )۲۶۱ واحد( در مقايسه با مدت 
مشابه در سال قبل )3۲۱ واحد(، كاهشي معادل ۱۹ 
درصد دارد كه اين ميزان براي تعداد اعضا افزايش��ي 
معادل ۲۲ درصد و تعداد فرصت شغلي كاهشي معادل 

۲۰ درصد را به همراه دارد.

مبارزه با فساد و رونق توليد
دو روي يك سكه

عضو هيات رييسه كميس��يون كشاورزي مجلس، 
گفت: مبارزه با فساد، فقر و بي عدالتي و رونق توليد دور 
روي يك سكه هستند در مقابل يكديگر قرار ندارند. 
علي محمد شاعري عضو هيات رييسه كميسيون 
كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص 
جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليد در جريان مبارزه 
با فساد، گفت: مبارزه با فس��اد اگر به خوبي صورت 
بگيرد الزاما منجر به تعطيلي كارخانه ها نمي شود و 
مي تواند واحدهايي كه به دليل سوء مديريت در آستانه 
ورشكستگي قرار دارند و داراي بدهي بانكي هستند را 
مجددا احياء كند.نماينده مردم بهشهر، نكاء و گلوگاه 
در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه در ماه هاي 
اخير شاهد هستيم كه بسياري از واحدهاي توليدي 
دچار مشكل با دخالت و حمايت قوه قضاييه به چرخه 
توليد بازمي گردند و شاهد رفع مشكالت آنها هستيم، 
تصريح كرد: اگر مبارزه با فساد به صورت اصولي انجام 
شود منجر به تعطيلي واحدهاي توليدي و صنعتي 
نمي شود و گامي در راستاي اشتغالزايي و رونق توليد 
محسوب مي شود.وي با اشاره به اينكه نبايد كارگران 
متضرر شوند و در عين حال رانت، بي عدالتي و فساد 
موجب تعطيلي واحدهاي صنعتي شود، ادامه داد: 
مجلس شوراي اس��المي از اقدامات قوه قضاييه در 
راستاي مبارزه با فساد حمايت مي كند و اميدواريم 
روند فعلي ادامه داشته باشد و شاهد رونق توليد باشيم.
عضو هيات رييسه كميسيون كشاورزي، آب، منابع 
طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسالمي، در 
پايان اضافه كرد: مبارزه با فس��اد، فقر و بي عدالتي و 
رونق توليد دور روي يك س��كه هستند و در مقابل 

يكديگر قرار ندارند.

معوقات كارگران آذرآب
به زودي پرداخت  مي شود

معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
با بيان اينكه واگذاري بلوك سهام آذرآب با جديت 
در حال پيگيري اس��ت گف��ت: كل حقوق معوق 
كارگ��ران آذرآب دو ماه و نيم اس��ت كه به زودي 
پرداخت خواهد شد.حاتم شاكرمي در گفت وگو با 
ايسنا، درباره آخرين تحوالت دو كارخانه آذرآب و 
هپكو به ايسنا، گفت: در جلسه اي كه اخيرا در وزارت 
صنايع داش��تيم تصميمات خوبي براي شركت 
آذرآب گرفته شد. در اين جلسه مديرعامل بانك 
كشاورزي هم حضور داش��ت و در مورد مديريت 
آذرآب و پرداخت حقوق و مطالبات معوق كارگران 
مذاكراتي صورت گرفت.وي ادامه داد: در سفر اخير 
وزير كار به اراك، ايش��ان قول پيگيري مطالبات 
معوق كارگران را داده بودند و ما در اين جلس��ه با 
بانك كشاورزي به توافق رسيديم كه اين مطالبات 
هرچه سريع تر پرداخت ش��ود.معاون وزير كار در 
پاسخ به اين پرس��ش كه آيا بانك كشاورزي بايد 
حقوق معوق كارگران را بپردازد؟ گفت: ما موافقت 
بانك كش��اورزي را گرفتيم تا بخشي از وسايل و 
تجهيزاتي كه آذرآب نزد سازمان تامين اجتماعي 
دارد آزاد شود. در واقع تامين اجتماعي بخشي از اين 
وسايل را مازاد بر آن تعهداتي كه آذرآب به تامين 
اجتماعي دارد آزاد كند و در اختيار بانك كشاورزي 
ق��رار دهد تا با هم��كاري طرفين اي��ن مطالبات 
پرداخت شود.به گفته ش��اكرمي، كل مطالبات و 
حقوق معوق كارگران آذرآب دو ماه و نيم است و از 
گذشته پرداخت حقوق آنها همواره يك ماه عقب 
بوده است.وي با بيان اينكه واگذاري بلوك سهام 
آذرآب بطور جدي در حال پيگيري است، درباره 
وضعيت شركت هپكو نيز گفت: خوشبختانه هپكو 
به چرخه توليد بازگشته و در مسير توليد قرار گرفته 
است.پيش از اين وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
با بيان اينكه هپكو حق��وق معوق ندارد و به دولت 
برنمي گردد گفته بود كارگران آذرآب دو ماه و نيم 
حقوق طلب دارند و تالش مي كنيم تا اين مطالبات 

هر چه سريع تر پرداخت شود.



اخبار

مديرعامل بازار متشكل ارزي مطرح كرد

  بازار متشكل ارزي آماده راه اندازي است
گروه بانك و بيمه |

محمود شكسته بند در واكنش به برخي ادعاها مبني 
بر كنار گذاش��تن طرح راه اندازي بازار متشكل ارزي 
گف��ت: راه اندازي اين ب��ازار همچنان در دس��تور كار 
دولت و بانك مركزي اس��ت، اما زم��ان راه اندازي اين 
بازار بستگي به تصميم سياست گذار دارد. به گزارش 
ايرنا وي درباره آخرين وضعيت راه اندازي بازار متشكل 
ارز، اظهار داشت: زمان راه اندازي بازار متشكل ارزي به 
سياست هاي بانك مركزي بستگي دارد، اما شرايط را 

براي راه اندازي اين بازار فراهم كرده ايم.
شكس��ته بندي درباره تاخير در زم��ان راه اندازي بازار 
متشكل ارزي، افزود: آتش سوزي كه چندي پيش در 
ساختمان محل راه اندازي اين بازار رخ داد خسارت هايي 
را به بار آورد كه به سرعت نسبت به بازسازي آن اقدام 

كرده ايم.
وي با بيان اينكه مقدمات راه اندازي اين بازار ادامه دارد، 
اظهار داشت: با ثبت نام و آموزش صرافان، شمار بانك ها 
و صرافي هايي كه به شبكه بازار متشكل ارزي متصل 

شده اند به حدود ۱۳۰ مورد رسيده است.
ب��ازار متش��كل ارز ك��ه مهم ترين طرح دول��ت براي 
س��اماندهي بازار ارز به شمار مي رود در صورت تامين 
ش��رط هاي بانك مركزي و آماده ش��دن صرافي ها و 

بانك ها و طي روند آموزشي آغاز به كار خواهد كرد.
زم��ان راه ان��دازي »ب��ازار متش��كل ارز« ك��ه به نظر 
كارشناس��ان در صورت كاركرد درس��ت مي تواند به 
جوالن دالالن و س��وداگران در ب��ازار ارز پايان داده و 
عالوه بر ثبات قيمت ها، نرخ ها را نيز كاهش دهد هنوز 
مشخص نيست و تاكنون چندين بار زمان راه اندازي آن 

به تاخير افتاده است.
بررس��ي هاي ايرنا نش��ان مي دهد، براي آشنا كردن 
صرافي ها با س��امانه بازار متشكل يك فضاي مجازي 
)دمو( براي آنها در نظر گرفته شده و معامالت فرضي 

توسط آنها انجام مي شود.
تست گرم سامانه بازار متشكل نيز از اواخر تيرماه آغاز 
شده كه در آن، صرافان به طور واقعي و در حجم پايين 
اقدام به سفارش گذاري و خريد و فروش ارز مي كنند. 
حجم معامالت در تست گرم بازار متشكل، زير يك هزار 
دالر اس��ت. با وجود اينكه هنوز زم��ان جديدي براي 
راه اندازي بازار متش��كل تعيين نشده، اما از صرافي ها 

خواسته شده تا روند آماده سازي خود را شتاب دهند.
قرار است در بازار متشكل ارزي، معامالت اسكناس و 
نقد انجام شود؛ بر اين اساس صادركنندگان و دارندگان 
ارز مي توانند از طريق صرافي ها براي فروش، نرخ مورد 

نظر خود را در سامانه بازار متشكل به ثبت برسانند.
در بازار متشكل ارز، معامالت نقدي ارزهاي عمده انجام 
شده و معامالت حواله جات ارزي همچنان در سامانه 

نيما خواهد بود.

   نرخ ها در بازار
روز جمع��ه ۱۰ آبان 98 قيمت جهان��ي اونس طال به 
۱5۰6 دالر در بازار جهاني رسيد. همچنين نرخ دالر 
در بازار آزاد و معامالت نقدي به قيمت ۱۱28۰ تومان، 
بازار ارز اعالم شد. بر اين اساس مظنه يك مثقال طالي 
آب شده ۱7 عيار يك ميليون و 75۰ هزار تومان، هر گرم 
طال ۱8 عيار 4۰4 هزار و ۱۰۰ تومان، سكه طرح جديد 

۳ ميليون توم��ان و 984 هزار، طرح قديم ۳ ميليون و 
9۳5 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 2۰ هزار تومان، 
ربع س��كه يك ميليون و 22۰ هزار تومان و سكه يك 

گرمي 825 هزار تومان معامله شد.
به گزارش »تعادل«، همچنين سامانه سنا نرخ ميانگين 
ارز براي روز چهارشنبه 8 آبان 98 را براي دالر ۱۱ هزار 
و 88 تومان، يورو ۱2 هزار و ۳7۳ تومان، پوند انگليس 
۱4هزار تومان، درهم ام��ارات ۳ هزار و 4۱ تومان، لير 
تركي��ه 2 ه��زار و ۱5 تومان و يوآن چي��ن يك هزار و 
6۳6تومان اعالم كرد.قيمت دالر در بازار ارز در شرايط 
با ثباتي قرار دارد و در هفته هاي اخير در كانال ۱۱ هزار 
تومان بوده است. اين در حالي است كه قيمت يورو نيز 

در روزهاي اخير ثابت بوده است.
در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را براي 
روز پنج شنبه اعالم كرد كه بر اس��اس آن نرخ ۳۱ ارز 
مانند يورو و پوند نس��بت به روز چهارشنبه افزايش و 
قيمت 6واحد پولي ديگر كاه��ش يافت؛ نرخ دالر و 9 
ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اس��اس اعالم بانك مركزي 
ه��ر دالر امريكا براي روز پنجش��نبه 9 آب��ان ماه 98 
بدون تغيير نس��بت به روز چهارش��نبه 42 هزار ريال 
قيمت خورد.  همچنين هر پوند انگليس با 279 ريال 
افزايش نسبت به روز چهارشنبه 54 هزار و ۳۰۳ ريال 
و هر يورو نيز با 247ريال افزايش 46 هزار و 9۰4 ريال 

ارزش گذاري شد.

   رونق بازار طال و سكه 
همچنين طبق اعالم نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
تهران، باتوجه به اتمام ايام سوگواري ، از روز پنجشنبه 
تقاضاي طال و سكه افزايش داشته است. البته وي تاكيد 
مي كند كه با توجه به ثبات نرخ ارز افزايشي در قيمت 

طال و سكه نخواهيم داش��ت. محمد كشتي آراي در 
گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: بعد از دو هفته كم نوسان 
بودن قيمت انس جهاني ك��ه در محدوده ١4٩٠ دالر 
بود، از روز گذشته با افزايش قيمت جهاني طال مواجه 
شديم كه علت آن كاهش ارزش دالر بود. كاهش ارزش 
دالر باعث ش��د طالي جهاني ت��ا ١5١5 دالر افزايش 

قيمت پيدا كند.
نايب رييس اتحاديه ط��ال و جواهر ته��ران ادامه داد: 
در هفته گذش��ته تا روز چهارشنبه سير قيمت طال و 
سكه در داخل كشور يك ثبات نسبي بود به طوري كه 
حداقل نوسان را روي قيمت سكه و طال ايجاده كرده 
بود. درحالي كه ابتداي هفته قيمت سكه ۳ ميليون و 
٩٢٠ هزار بود، نهايت تا سه ميليون و ٩4٠ هزار تومان 
افزايش قيمت داشت اما مجدد در روزهاي پاياني هفته 
)چهارشنبه( كاهشي شده و در ۳ ميليون و ٩٢٠ هزار 

تومان ثابت شد.
وي اف��زود: اما از روز گذش��ته كه قيمت جهاني طال با 
افزايش مواجه ش��د، قيمت طال و س��كه در داخل نيز 
با افزايش روبرو ش��د و سكه به سه ميليون و ٩6٠ هزار 
تومان رس��يد كه اي��ن افزايش تنها ناش��ي از افزايش 
قيمت اونس جهاني بوده اس��ت. البته در مجموع بعد 
از پايان ماه صف��ر و باتوجه به اتم��ام تعطيالت از روز 
چهارش��نبه به نظر مي آمد كه تقاضا بيش��تر شود. به 
نظر مي آيد هفته آينده اي��ن افزايش تقاضا باتوجه به 
ش��رايط اقتصادي و باتوجه به مراسم پيوندهايي كه 
 در ماه ربيع االول صورت مي گيرد، ادامه داشته باشد.

نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران تاكيد كرد: البته 
اين افزايش تقاضاي سكه و طال موجب افزايش قيمت ها 
نمي شود چراكه سياست بانك مركزي در كنترل قيمت 
ارز بسيار موفق بوده و اگر همين سياست ادامه داشته 

باشد، با ثبات قيمت ارز و كمي افزايش قيمت جهاني 
طال، افزايش يا كاهش در ب��ازار طال و جواهر طبيعي 

خواهد بود.

   كنار گذاشتن دالر توس�ط چين، روسيه و 
اروپا 

در اي��ن حال ش��بكه س��ي. ان. بي. س��ي ب��ه نقل از 
»آن كورين«، مدير انديشكده موسسه تحليل امنيت 
جهاني نوشت: كشورهاي بزرگي مانند چين، روسيه 
و همچنين اتحاديه اروپا عزم راس��خي براي استفاده 

نكردن از دالر دارند.
وي افزود: ما نمي دانيم كه در آينده چه اتفاقي خواهد 
افتاد اما چيزي كه مي دانيم اين است كه وضعيت فعلي 
ناپايدار اس��ت. جمع رو به گسترشي از كشورها وجود 
دارند كه استفاده از دالر امريكا را كنار مي گذارند. يكي 
از داليلي كه باعث تغيير موضع اين كشورها نسبت به 
دالر شده، اين است كه تراكنش ها به دالر، كشورها را 

مشمول حوزه قضايي امريكا مي كند.
كورين اظهار داشت: شركت هاي خارجي زماني كه از 
دالر استفاده مي كنند يا از طريق يك بانك امريكايي 
تراكنش��ي را انجام مي دهند، زير حوزه قضايي امريكا 
قرار مي گيرند؛ حتي اگر هيچ ارتباطي با امريكا نداشته 
باشند. به همين دليل، بسياري از كشورها عزم بسيار 

قوي و جدي براي فاصله گرفتن از دالر امريكا دارند.
چين در سال هاي اخير تالش كرده است تا واحد پولي 
خود يعني »ي��وآن« را بين المللي كند. بنابراين براي 
تحقق اين هدف، يوآن را در معامالت آتي نفت خام به 
كار مي برد. استفاده از يوآن در معامالت آتي نفت خام، 
نشانه اي از كاهش سلطه دالر امريكاست. وي همچنين 
افزود: 9۰ درصد معامالت نفت با دالر انجام مي شود. اگر 

به هر نحوي گسستگي در سلطه دالر بر تجارت نفت 
ايجاد شود، اين به معناي حركت در مسير غيردالري 

شدن است.
كورين عالقه ش��ركت هاي بزرگ اروپايي براي ادامه 
روابط تج��اري با اي��ران را به عنوان يك��ي از مواردي 
برش��مرد كه باعث ش��ده اي��ن ش��ركت ها عالقه اي 
نداشته باشند اس��تفاده از دالر، آنها را مشمول قوانين 
امريكايي و مجازات هاي آن كشور كند. به نوشته سايت 
سي. ان. بي. س��ي، خروج امريكا از برجام و بازگش��ت 
تحريم ها عليه ايران شركت هاي چند مليتي اروپايي 
را در مقابل مجازات هاي واش��نگتن آسيب پذير كرده 
است. كورين گفت: اروپا خواهان همكاري بازرگاني با 
ايران است و نمي خواهد به دليل تجارت با ايران مشمول 

قوانين تنبيهي امريكا شود.

   خداحافظي زيمبابوه با دالر
همچنين رييس بانك مركزي زيمبابوه اعالم كرد اين 
كشور براي معرفي پول ملي جديد و كنار گذاشتن دالر 

از واحد پول ملي مصمم است.
به گزارش الجزيره، جان منگويادا، رييس بانك مركزي 
زيمبابوه در پاسخ به س��واالتي در خصوص تاخير در 
معرفي پول ملي جديد گفت كه روند جايگزيني پول 
جديد با دالر ادامه دارد و تا دو هفته آينده ارز جديد ملي 
اين كشور به منظور مقابله با كمبود نقدينگي و اصالح 
سياست هاي پولي معرفي خواهد شد. وي كه در جمع 
خبرنگاران در شهر هراره حضور يافته بود افزود كه ارز 
جديد حداكثر داراي ارزشي معادل ۰.25 دالر امريكا 

خواهد بود.
منگويادا با اشاره به اينكه زيمبابوه مصمم به پايان دادن 
به سلطه دالر بر نظام پولي كشور خود است، افزود: در 
حال وارد كردن پول جديد به چرخه هس��تيم . در دو 
هفته آينده ارز جديدي خواهيم داشت. وي با دفاع از 
ورود اين ارز به بازار گفت كه خواهان يكسان سازي ارزي 

در اين كشور است.
طبق آخرين اعالم رس��مي دولت زيمباب��وه، تورم در 
اين كشور بحران زده آفريقايي به ۳5۰ درصد رسيده 
است. در سال 2۰۰9 و به دنبال بروز تورم بسيار شديد، 
زيمبابوه تصميم گرفت پول ملي خود را كنار بگذارد و 
از دالر و پوند به عنوان واحدهاي پول ملي استفاده كند. 
با اين حال كمبود دالر در اين كشور باعث بروز بحران 
اقتصادي جديدي شده است كه شديدا فعاليت هاي 

بانكي و اقتصادي را تحت تاثير قرار داده است.
در تالش براي پايان دادن به كمبود دالر، بانك مركزي 
زيمبابوه تصميم گرفته به كمك وام 2۰۰ ميليون دالري 
بانك ص��ادرات و واردات آفريقا، اقدام به معرفي واحد 
پولي جديدي براي اين كشور كند. در ماه ژوئن دولت 
زيمبابوه معامله دالر و س��اير ارزهاي خارجي را بدون 
مجوز دولت ممنوع كرد اما بازارهاي سياه گسترده اي 

در نتيجه اين ممنوعيت ايجاد شد.
با اين حال بسياري از اقتصاد دانان اميدي به موفقيت 
ارز جديد ندارند. ويكتور باهومورا، كارش��ناس مسائل 
اقتصادي گفت: راه حل بحران ارزي زيمبابوه معرفي 
يك ارز جديد نيست. راه حل انجام اصالحات ساختاري، 
مديري��ت مخ��ارج دولت��ي، تقويت تولي��د داخلي و 

بازگرداندن اطمينان به فعاالن تجاري است.

سود ماه شمار و سوال هاي پيش رو
وهاب قليچ |

در فاصله كمتر از ۳ ماه مانده به سالگرد اجراي مصوبه 
تغيير رويه محاس��به سود علي الحس��اب، بانك هاي 
كشور بايد خود را براي پاسخ به سواالت مهمي از سوي 

سپرده گذاران آماده كنند.
شوراي پول و اعتبار در مصوبه 2۰ آذر ۱۳97، مبناي 
محاسبه سود سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت 
را از حالت »روزشمار« به »ماه شمار« تغيير داد. طبق 
اين مصوبه، بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي 
كش��ور از ابتداي بهمن س��ال ۱۳97 مبناي محاسبه 
سود سپرده هاي كوتاه مدت عادي را از »حداقل مانده 
حساب در روز« به »حداقل مانده حساب در ماه« تغيير 
دادند. كارشناسان مهم ترين داليل اين اقدام را تالش 
نظام بانكي براي افت سرعت و حجم مبادالت نقدي، 
تقليل اقدامات سوداگرانه و سفته بازانه، كنترل بيشتر 
پول شويي، كاهش جريان ايجاد سود موهومي و خلق 
نقدينگي نامولد و در نتيجه ايجاد بس��ترهاي تورم زا، 
تقليل سطح ناترازي شبكه بانكي و كاهش هزينه تامين 

مالي عنوان كرده اند.
قبال به تحليل ابعاد اقتصادي و فقهي اين اقدام پرداخته 
ش��ده و يكي از نكات ذكر ش��ده اين ب��ود كه چنانچه 
ماهيت س��ود علي الحس��اب را نوعي ق��رض از طرف 

بانك به س��پرده گذار قلمداد كنيم كه در پايان دوره، 
بانك با محاس��به سود قطعي با س��پرده گذار تسويه 
مي كند، مي توان بيان داشت روزشمار يا ماه شمار بودن 
مبناي محاسبه سود علي الحساب )تا وقتي در قرارداد 
س��پرده گذاري، تضمين به پرداخت با نحوه خاصي از 
محاسبه قيد نشده باش��د(، شبه هايي از حيث تحقق 
بانكداري ب��دون ربا  ايجاد نمي كند. ب��ه بياني ديگر، 
آنچه برقراركننده ضوابط شرعي در محاسبه ماه شمار 
سود سپرده گذاران است، دقت در محاسبه و پرداخت 
»سودقطعي و نهايي« از سوي بانك و پرداخت كامل 
حقوق س��پرده گذاران است و »س��ود علي الحساب« 
صرف��ًا جنبه ترغيبي و تش��ويقي به منظور جلب نظر 
س��پرده گذاران را دارد. با اين توضيح، پرداخت س��ود 
علي الحساب بر مبناي محاسبه روزشمار يا ماه شمار، 
چندان تفاوتي در اصل قضي��ه ايجاد نمي كند و نحوه 
محاسبه اين سود عمومًا به سياست هاي بانك مركزي 

و بانك هاي سپرده پذير مرتبط مي شود.
از ابتداي بهمن ماه سال گذشته، بانك ها و موسسات 
اعتب��اري غيربانكي كش��ور مبناي محاس��به س��ود 
س��پرده هاي كوتاه مدت عادي خود را »حداقل مانده 
حس��اب در ماه« قرار دادند. براين اساس چنانچه يك 
س��پرده گذار از ابتداي ماه تا روز بيست و نهم آن ماه، 

به طور مثال مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان در حساب سپرده 
 كوتاه مدت خود نگه دارد اما در روز آخر ماه، 99 ميليون 
تومان آن را براي صرفا يك روز از حساب خود برداشت 
كند و فرداي آن روز، آن را به حساب برگرداند، مبناي 
محاسبه سود علي الحس��اب آن ماه براي آن حساب 
س��پرده، فقط ۱ ميليون تومان قرار مي گيرد؛ ازاين رو 
به نظر مي آيد موسسات مالي سپرده پذير در مجموع 
نسبت به قبل سود كمتري را در قالب سود علي الحساب 

به سپرده گذاران پرداخت نمايند.
البته اي��ن به آن معنا نيس��ت كه همه اين دس��ته از 
موسس��ات در اين بازه زماني، س��ودي فراتر از س��هم 
پرداختي به سپرده گذاران كسب كرده و آن را نزد خود 
نگه داش��ته اند. چراكه به عنوان شاهد مثال تقريبي، 
خالصه عملكرد بانك ها در پايان مرداد ۱۳98 )بر اساس 
اطالعات سامانه كدال( نشان مي دهد وضعيت بانك ها 
در اختالف درآمد تس��هيالت و سود پرداختي طيف 
گسترده اي دارد؛ به شكلي كه نسبت درآمد تسهيالت 
به سود پرداختي از عدد ۱7 درصد تا ۱7۱درصد متفاوت 
بوده اس��ت! اين بيانگر اين نكته اس��ت كه با ادامه اين 
روند در برخي از بانك ها )با فرض عدم جبران اختالف 
منفي از جانب سود سرمايه گذاري بانك(، اين بانك ها 
نه تنها سود قطعي مازادي نسبت به سود علي الحساب 

پرداختي كس��ب نمي كنند بلكه ممكن است به ضرر 
سهامداران خود وجهي معادل مازاد سود پرداختي از 
سود قطعي را به سپرده گذاران هبه نمايند. زيرا از جنبه 
حسابداري، چنانچه سود قطعي به دست آمده در انتهاي 
دوره مالي، پايين تر از س��ود علي الحساب پرداختي به 
سپرده گذاران باشد، بانك بايد مابه التفاوت ايجاد شده 
)مازاد پرداختي به سپرده گذاران( را به ايشان هبه كند.

حال در فاصله كمتر از ۳ ماه مانده به س��الگرد اجراي 
اين مصوبه در تغيير رويه محاسبه سود علي الحساب، 
بانك هاي كش��ور بايد خود را براي پاس��خ به سواالت 
مهمي از سوي سپرده گذاران آماده كنند. سواالتي اعم 
از اينكه ميزان حسابداري شده »سود قطعي و نهايي« 
سپرده هاي كوتاه مدت سپرده گذاران چه مقدار شده 
است؟ ميزان مابه التفاوت سود قطعي و نهايي نسبت به 
سود علي الحساب پرداختي چه ميزان شده است؟ اگر 
اين مابه التفاوت مثبت شده )يعني سود قطعي باالتر از 
سود علي الحساب شده باشد(، اين سهم چه زماني به 

سپرده گذاران پرداخت شده يا خواهد شد؟
بنا به قرائن و ش��واهد موجود، س��طح اطالعات غالب 
س��پرده گذاران نس��بت به نكات فوق زياد نيس��ت، و 
از آنجاك��ه س��پرده گذاران وكيل و اصي��ل در فرآيند 
وكالت پذي��ري بانك در س��رمايه گذاري و تخصيص 

منابع تجهيز شده هس��تند، فقدان اطالع آنان از اين 
مس��ائل مي تواند به خدشه دار ش��دن جريان وكالت 

بانكي منتهي شود.
شايد آن گونه كه در فوق اشاره شد، بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي كشور در شرايط سخت ركودي حال 
حاضر، نتوانند سودي فراتر از همان سود علي الحساب 
ماه ش��مار در انتهاي دوره مالي حاص��ل كنند. در اين 
حالت اوال اعالم سراس��ري اين قضيه توسط موسسه 
مالي به سپرده گذاران )يعني توسط وكيل به موكل( 
ضروري است، البته اين موضوع معموال در صورت سود 
و زيان بانك ها اعالم مي شود، اما جنبه توجيه عمومي 
مشتريان كمتر مورد توجه اين موسسات قرار مي گيرد. 
ثانيا موسسه مالي به واسطه جايگاه خود به عنوان يك 
وكيِل امين و م��ورد وثوق موكلين، بايد روند و فرآيند 
مديريت خود بر منابع وكالتي و مش��اع را كه منجر به 
حصول اين ميزان سود شده را به اطالع سپرده گذاران 

)موكلين( برساند.
انتظار مي رود پاسخ به پرسش هاي مطرح شده توسط 
موسسات سپرده پذير و اثبات شفافيت نظام مالي در 
اين حيطه، به اعتبار وجهه بانكداري بدون ربا در نظام 
اقتصادي كشور و حس اعتماد و اطمينان سپرده گذاران 

به شبكه بانكي به نحو محسوسي بيفزايد.

حق بيمه توليدي سال ۹۷ به بيش از ۴۵ هزار ميليارد تومان رسيد
آمار منتشر ش��ده در سالنامه آماري س��ال 97 بيمه 
مركزي نشان مي دهد كه در اين سال بيش از 45 هزار 
و 44۳ ميليارد تومان حق بيمه توليد ش��ده كه سهم 
بخش دولتي از اين رقم، ۱5 هزار و 694 ميليارد تومان 

بوده است.
به گزارش ايِبنا، بررس��ي سالنامه آماري بيمه مركزي 
مربوط به سال ۱۳97 نشان مي دهد كه هيچ شركتي 
به جز بيمه ايران س��همي بيش از ۱۰ درص��د از بازار 
بيمه كش��ور نداشته و تنها شركت دولتي بيمه كشور 

۳4.5درصد از سهم بازار را از آن خود داشته است.
براين اساس اين ش��ركت به تنهايي در سال گذشته 
۱56942.2 ميلي��ارد ري��ال ح��ق بيم��ه از مجموع 

4544۳۱.۳ حق بيمه كل كشور را توليد كرده است.
در س��ال 97 و بعد از ش��ركت بيمه اي��ران، به ترتيب 

ش��ركت هاي بيمه آس��يا با 9.8 و حق بيمه توليدي 
44۳7۳.2 ميليارد ريال، دي با 7.9 و حق بيمه توليدي 
۳587۱.9 ميليارد ريال و دانا با 6.8 و حق بيمه توليدي 
۳۱۰۱6.8 ميليارد ريال بيشترين درصد از سهم بازار را 

به خود اختصاص داده اند.
همچنين در اين سال، شركت هاي بيمه آرمان، ميهن، 
تعاون، تجارت نو، زندگي خاورميانه و حكمت صبا در 
سرزمين اصلي و شركت هاي بيمه اميد، حافظ، ايران 
معين، آسماري، موسسه متقابل كيش و موسسه بيمه 
كلوپ بين المللي بيمه متقابل اطمينان متحد قشم در 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي سهمي كمتر از يك درصد 

از بازار بيمه در سال گذشته داشته اند.
به اين ترتيب ۳4.5 درصد از حق بيمه توليد ش��ده در 
كشور توسط ش��ركت بيمه ايران و 65.5 درصد ديگر 

توس��ط بخش غير دولتي و تمامي شركت هاي بيمه 
ديگر توليد شده است.

اين در حالي است كه اگر بخواهيم حق بيمه توليدي 
بخش دولتي و نيمه دولتي ش��امل شركت هاي آسيا، 
الب��رز و دانا را كه براس��اس قانون اص��ل 44 به بخش 
غيردولتي واگذار شده اند را محاسبه كنيم، حق بيمه 
توليد شده توسط اين 4 ش��ركت برابر با 56.7 درصد 
خواهد شد. نكته قابل توجه، افزايش قابل توجه سهم 
بيم��ه دي از حق بيمه توليدي بخ��ش غيردولتي به 
7.9درصد است كه رش��دي 5۳.6 درصدي نسبت به 

سال 96را نشان مي دهد.
در بين شركت هاي خصوصي اما بهترين عملكرد در 
اين زمينه متوجه ش��ركت هاي بيمه پاسارگاد با 5.۱، 

پارسيان با 4.5 و معلم با ۳.6 درصد بوده است.
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اخذ ماليات از سود سپرده هاي 
بانكي صحت ندارد

درپي مط��رح ش��دن دريافت ماليات از س��ود 
س��پرده هاي بانكي، ريي��س كل بانك مركزي 
اعالم كرد: اخذ ماليات از سود سپرده هاي بانكي 
به هيچ وجه صحت ندارد. عبدالناصر همتي روز 
پنجشنبه در گفت وگو با ايِبنا با بيان اين مطلب 
اظهار داش��ت: اين موضوع را م��ن هم در برخي 
سايت ها ديدم وهيچ گونه بحثي در دولت و ساير 
مراجع مهم تصميم گيري اقتصادي مطرح نشده 
اس��ت. به گزارش »تعادل«، طب��ق اعالم بانك 
مركزي، همتي تاكيد كرد كه برنامه اي براي اخذ 

ماليات از سود سپرده هاي بانكي نداريم. 

 افزايش تعداد 
و  مبلغ تراكنش هاي خريد كاال  

آمار منتشره از سوي شاپرك نشان مي دهد كه 
افزايش تعداد و مبلغ تراكنش هاي خريد كاال و 
خدمات در شهريورماه نسبت به ماه هاي گذشته 

ادامه پيدا كرده است.
به گزارش ايِبنا، گزارش اقتصادي شركت شاپرك 
در خصوص وضعيت شبكه پرداخت الكترونيكي 
كشور در شهريور ماه سال جاري نشان مي دهد 
كه در اين ماه ح��دود دو ميليارد و 5۱۳ ميليون 
تراكنش در شبكه پرداخت الكترونيك ثبت شده 
كه بر اساس نمودار سهم تعداد انواع خدمات ارايه 
شده، خريد كاال و خدمات سهم 8۳.7۳ درصدي 
را به خود اختصاص داده و همچنان در حال طي 
كردن مسير رش��د سهم است تا جايي كه تعداد 
تراكنش هاي شاپركي بخش خريد كاال و خدمات 
رشدي ۰.۰7 درصدي نس��بت به مراد ماه سال 

جاري داشته است.
پرداخت قبوض و خريد شارژ تلفن همراه سهمي 
۱۱.59 درصدي و عمليات مانده گيري سهمي 
4.68 درصدي را در ميان خدمات ارايه ش��ده از 

سوي شاپرك در شهريورماه داشته اند.
گزارش شاپرك از س��هم انواع خدمات درمبلغ 
تراكنش ها نشان مي دهد كه خريد كاال و خدمات 
توانسته بالغ بر 97.۳۰ درصد از مبلغ تراكنش ها را 
به خود اختصاص دهد و پرداخت قبوض و خريد 
ش��ارژ تلفن همراه صرفا سهمي 2.7۰ درصدي 
از مبالغ شهريورماه شبكه پرداخت الكترونيك 

كشور داشته است.

 اطالعات بانك مركزي 
مالك محاسبه بدهي دولت شد

س��امانه س��مات بانك مركزي و سامانه جامع 
مديري��ت تضامين دولت در راس��تاي ارتقاي 
شفافيت و انضباط مالي دولت با يكديگر مرتبط 
شدند و از اين پس اطالعات اين سامانه مالك 

محاسبه بدهي دولت خواهد بود.
به گ��زارش روابط عمومي بان��ك مركزي، اين 
بانك با همكاري س��ازمان برنامه و بودجه كل 
كشور در راس��تاي احصاء اطالعات بدهي هاي 
دولت ناش��ي از تضامين صادره، در سال مزين 
به نام رون��ق توليد و در جه��ت تحقق اهداف 
الزمه در ايجاد رونق از جمله ارتقاء ش��فافيت 
و انضباط مالي دولت، ب��ا برقراري ارتباط بين 
س��امانه س��مات بانك مركزي و سامانه جامع 
مديريت تضامين دولت، امكان استعالم آخرين 
وضعيت و مانده بدهي ناشي از تضامين صادره 
توسط دولت را براي س��ازمان برنامه و بودجه 

كشور فراهم كرد.
ب��ر اين اس��اس از اين پ��س، صرف��ًا اطالعات 
تسهيالت و تعهدات اس��تعالم شده از سامانه 
س��مات بانك مركزي مالك محاس��به بدهي 
دولت ناش��ي از تضامين صادره ب��ه بانك ها و 
موسس��ات اعتباري غيربانكي ب��وده و مبناي 
صحت سنجي و اعتبار اصالت تضمين نامه هاي 
دولت نيز، شناسه يكتاي صادره توسط سامانه 

جامع مديريت تضامين دولت خواهد بود.
بدين ترتيب دغدغه  عدم اطالع دقيق از ميزان 
بدهي هاي دولت با همت و تالش صورت گرفته 
در سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي 
و با تكيه بر دانش فني و اطالعاتي متخصصين 
داخلي، مرتفع ش��ده و گام مهم��ي با تكميل 
بانك ه��اي اطالعاتي و ايج��اد انضباط مالي و 

بودجه اي برداشته شد.

 بازگشايي بانك هاي  لبنان
 پس از دو هفته تعطيلي

بانك هاي لبنان پ��س از دو هفته تعطيلي، روز 
جمعه به روي مشتريان درهاي خود را گشودند. 
به گزارش ايِبنا، درپي بروز اعتراضات در لبنان 
كه نهايتا به استعفاي نخس��ت وزير اين كشور 
منجر ش��د، بانك هاي اين كشور نيز از دو هفته 
قبل تعطيل بودند كه از امروز )جمعه( پس از دو 

هفته بازگشايي شدند.
گزارش ها حاكي اس��ت كه صفوف مردم بيرون 
بانك هاي ش��هر بيروت، پايتخت لبنان شكل 
گرفته بود و در انتظار گش��وده ش��دن بانك ها 

بودند.
با اين حال مش��تريان بانك ها معتقدند هيجان 
مردم براي بازگش��ايي بانك ها چندان هم زياد 
نبوده و انتظار رفتاره��اي هيجاني فراتر از اين 

مي رفته است.
لبنان ش��رايط س��خت اقتصادي را مي گذراند 
و گفته مي ش��ود اين بدترين بحران اقتصادي 

اين كشور در نزديك به ۳۰ سال گذشته است.
بانك مركزي تعهد داده است پس از بازگشايي 
بانك ها نظارت مستقيمي بر سرمايه مشتريان 
نخواهد داشت اما بانك هاي اين كشور احتماال 
براي مدت��ي در انتقال پول به خارج از كش��ور 

محدوديت هايي ايجاد خواهند كرد.



خبر 

روي خط شركت ها 

5 بازار سرمايه

با تصويب شوراي عالي بورس

سند پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات بازار سرمايه ابالغ شد
گروه بورس| 

تخلفات گس��ترده و بعضا الينحل با روش هاي مقابله 
با تخلفات، ك ژكاركرد كميته هاي س��ازش در كانون 
كارگزاران و كانون نهادهاي سرمايه گذاري در مواجهه 
با جرايمي كه جريمه آنها به صرفه تر از انجام ندادن آنها 
تلقي مي شود و به طور خالصه اگر بخواهيم بيان كنيم 
ناتواني در مقابله با جرايم و تخلفات حوزه بازار سرمايه كه 
به ريشه كن شدن آن منجر نمي شود، همواره به عنوان 

دغدغه اصلي فعاالن بازار شناخته مي شود. 
به همين دليل ش��وراي عالي بورس، با تصويب »سند 
پيش��گيري از وقوع جرايم و تخلفات در ح��وزه بازار 
س��رمايه«، تمركز و اولويت جدي س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، پيشگيري و ارتقاي سالمت بازار سرمايه 

را ايجاد كرد.
در سند مذكور، الزمه تحقق اهداف و نتايج مورد انتظار 
سند، همكاري و تعامل سازنده كليه اشخاص مرتبط از 
طريق اجراي فرآيندها و راهكارهايي در 20 بند عنوان 

شده است. 
اولين موضوعي كه در اين سند، مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت، تهيه الگوهاي گزارش دهي و جمع آوري آمار 
و اطالعات تمام حوزه ها )اع��م از معامالت، مجوزها، 
مكاتبات، نظارت ها، جلسات، شكايات، تخلفات، جرايم، 
اطالعات مربوط به فعاالن بازار سرمايه، سرمايه گذاران 
و ....( در بازار سرمايه و به روز آوري مستمر آنها جهت 
تحليل علمي آمار، علت شناسي بروز تخلفات و جرايم، 

ناهنجاري ها و اولويت بندي جهت بررسي است. 
س��پس موضوع ايجاد و تقويت نظام پايش و مراقبت 
و تشخيص زودهنگام آسيب هاي بازار سرمايه جهت 
شناسايي ناهنجاري هاي بازار و گلوگاه هاي ابهام خيز و 

تخلف زا مطرح شده است. 
س��ومين موضوع مطرح ش��ده در اين س��ند، پايش 
و بازنگري مس��تمر قواني��ن و مقررات )مش��تمل بر 

دستورالعمل ها، آيين نامه ها، شيوه نامه ها و... است. 
بازنگري، پايش و انطب��اق فرآيندهاي اجرايي در بازار 
سرمايه با قوانين و مقررات و اصالح فرم ها و رويه هاي 
جاري و وضع مقررات جديد در جهت بهبود فرآيندها 
در كنار بهينه سازي فرآيند مقررات گذاري در راستاي 
جلوگيري از تعارض قوانين و مقررات و تسهيل و تسريع 
در فرآيند مقررات گذاري و مق��ررات زدايي و ارتقاي 
كيفي مقررات نيز توسط اعضاي شوراي عالي بورس 

حايز اهميت بوده و در اين سند قرار داده شده است. 

   ساماندهي صدور مجوزها با تجميع اطالعات
در ادامه بررس��ي سند مذكور، ش��اهد آن هستيم كه 
موارد فني مربوط به صدور مجوزها و پيشگيري فني 
از طريق تقويت فناوري اطالعات، ايجاد س��امانه ها و 

الكترونيكي كردن فرآيندها نيز م��د نظر قرار گرفته 
است. بر اين اساس، مواردي نظير ساماندهي، تجميع و 
بهبود فرآيندهاي مرتبط با صدور انواع مجوزها؛ ايجاد 
دسترسي آزاد به اطالعات در جهت شفافيت و حمايت 
از حقوق شهروندي مطابق قوانين و مقررات، نهادينه 
كردن ارتباط اركان س��ازمان در موضوعات مختلف از 
طريق ايجاد كارگروه هاي تخصصي مربوطه، ايجاد دواير 
پيشگيري در شركت هاي تابعه سازمان و تشكل هاي 
خودانتظام و تقويت، توسعه و حمايت از آنها بازنگري 
در فرآيندهاي مرتبط با حل اختالف و سازش در جهت 
تسهيل و تسريع در رسيدگي، ايجاد و به روز رساني بانك 
جامع قوانين و مقررات بازار س��رمايه با هدف سهولت 
دسترسي و بهره برداري عموم مد نظر قرار گرفته است. 

   جاي خالي فرهنگسازي پر مي شود؟  
يكي از مهم ترين عواملي كه در زمان بهبود شديد بازار 
يا ريزش هاي ش��ديد بازار، باعث نگراني مس��ووالن و 
كارگزاران بازار سرمايه مي شود، كمبود سواد مالي در 
خصوص مواجهه با بازار سرمايه است كه در روزهايمنفي 
بازار، فشار فروش ايجاد نشود و در روزهاي سبز بازار نيز، 
صف هاي طويل خريد، قيمت س��هام را به مرز حباب 
نكشاند. بر همين اساس در بند سيزدهم اين سند، به 
فرهنگ سازي، جهت دهي عمومي و تبليغات موثر به 
منظور ارتقاء سطح سواد مالي و دانش عمومي و حقوقي 

فعاالن بازار سرمايه توجه شده است. 
همچنين تس��هيل بهره برداري و ساده سازي قوانين 
و مقررات براي عم��وم از طريق ارايه الگوهاي رفتاري 
مربوط به هر دس��ته از فعاالن بازار س��رمايه )مديران 
ناشران، مديران نهادهاي مالي، سرمايه گذاران و...( و 
تعميق آموزش هاي تخصصي از طريق تهيه محتواي 
آموزشي و گنجاندن آن در نظام آموزشي و همچنين 
نظارت بر محتواي آموزشي؛ استفاده از ساز و كارهاي 
تشويقي جهت كشف ناهنجاري ها، تخلفات و جرايم در 
بازار سرمايه توسط عموم؛ تقويت و توسعه بهره گيري 

از مشاوره و خرد جمعي مورد توجه قرار گرفته است. 
از طرف ديگر در بخ��ش مواجهه قضايي با جرايم نيز، 
استفاده از ش��يوه هاي عدالت ترميمي و ميانجيگري 
قضايي با لحاظ شرايط قانوني در اين سند قرار گرفته 
است. همچنين انجام پيگيري هاي الزم در جهت تقويت 
تصميمات قضايي موثر در بازار سرمايه، به كارگيري 
راهكارهاي پيشگيري وضعي در راستاي اهداف قانون 
ارتقاء س��المت نظام اداري و مقابله با فس��اد و ارتقاي 
شيوه هاي رسيدگي و برخورد با تخلفات و بهبود مستمر 
فرآيندها و سازكارهاي كشف، تحقيق و تعقيب جرايم 
بازار سرمايه از موارد مربوط به مواجهه قضايي با جرايم 

است كه در اين سند گنجانده شده است. 

گفتني است به منظور اجراي سند كميته هاي تخصصي 
از جمله »كميته فراگير پيش��گيري از وقوع تخلفات 
و جراي��م و كارگروه ه��اي آن«، »كميت��ه تطبي��ق و 
كميس��يون هاي آن«، »كميته عالي سياست گذاري 
فضاي مجازي«، »كميته صيانت از حقوق شهروندي، 
دسترس��ي آزاد به اطالعات و آموزش هاي عمومي« 

تشكيل شده است.

   تمركز بر ناهنجاري هاي بازار سرمايه 
در همين رابطه، جعفر جمالي معاون حقوقي سازمان 
بورس و اوراق بهادار، ضمن اش��اره به تصويب و تأييد 
»سند پيش��گيري از وقوع جرايم و تخلفات در حوزه 
بازار سرمايه« در جلس��ه اخير شوراي عالي بورس و 
اوراق بهادار بيان كرد: با تصويب اين سند در شوراي 
عالي بورس، تمركز و اولويت جدي س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار بر پيش��گيري و ارتقاي س��المت بازار 
سرمايه خواهد بود و سالمت و شفافيت بازار سرمايه 

ارتقاء پيدا مي كند. 
جمالي گفت: اين سند براي اجرا در يك دوره سه ساله 
ابالغ شده است و سازمان با تصويب آن بر پيشگيري از 

ناهنجاري هاي بازار سرمايه تمركز خواهد كرد.

جمالي با بيان اينكه تدوين و اجراي اين سند به ابتكار 
اداره پيشگيري و ارتقاي سالمت بازار سرمايه در دستور 
كار قرار داشت، گفت: »سند پيشگيري از وقوع جرايم و 
تخلفات در حوزه بازار سرمايه« با محوريت اداره مذكور 
پس از بررسي هاي كارشناسي و اخذ نظر صاحبنظران و 
فعاالن بازار سرمايه و اركان نظارتي كشور نهايي و پس از 
طي مراحل قانوني در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 

مطرح و تصويب شد.
جمالي ادامه داد: »سند پيش��گيري از وقوع جرايم و 
تخلفات در حوزه بازار س��رمايه« به مثابه ميثاق نامه 
جمعي در پيش��گيري از وقوع جرايم و تخلفات است 
و همان گونه كه در متن س��ند اشاره شده، با مشاركت 
تمامي واحدهاي نظارتي و اجرايي سازمان، اركان بازار 
سرمايه و كليه تشكل هاي خود انتظام، اجرا خواهد شد. 
بر اساس سند مذكور، ارتقاي سالمت و شفافيت بازار 
سرمايه با همكاري و تعامل همه  اركان و فعاالن پيگيري 

و محقق مي شود.
معاون حقوقي س��ازمان بورس و اوراق بهادار توضيح 
داد: سند مذكور كه با دو هدف كلي ارتقاي سالمت و 
بهداشت محيط كسب و كار بازار سرمايه كشور و از بين 
بردن زمينه هاي بروز تخلف��ات و جرايم در حوزه بازار 

سرمايه و همچنين حفظ نظم بازار سرمايه از طريق به 
كارگيري راهكارهاي پيشگيري كيفري و غير كيفري 
با اولويت پيشگيري غير كيفري از جمله پيشگيري هاي 
وضعي و اجتماعي، تدوين شده است داراي 20 فرآيند 
و راهكار اس��ت كه طيف وسيعي از اقدامات راهبردي 

پيشگيرانه را شامل خواهد شد.
وي اف��زود: كاهش انگيزه ارتكاب تخلف��ات و جرايم، 
كاهش زمينه ها، ابزارها و فرصت هاي ارتكاب تخلفات 
و جرايم، افزايش امنيت و مطلوبيت س��رمايه گذاري 
داخلي و خارجي در بازارها و زمينه هاي مرتبط و جلب 
اعتماد عمومي به بازار سرمايه، شفاف سازي و ارتقاي 
شرايط سرمايه گذاري از طريق آموزش و فرهنگ سازي 
و گسترش سواد مالي و دانش عمومي و حقوقي فعاالن 
بازار، ارتقاي س��المت و بهداشت محيط كسب و كار 
بازار سرمايه؛ از جمله نتايج و كاربردهاي مورد انتظار 

از سند خواهد بود.
معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار در انتها از 
عزم جدي اين سازمان در پيشگيري و ارتقاي سالمت 
بازار س��رمايه با مش��اركت تمام واحدهاي نظارتي و 
اجرايي سازمان، اركان اين بازار و كليه تشكل هاي خود 

انتظام خبر داد.
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 بورس در نخستين 
هفته آبان ماه

در پايان معامالت هفته منتهي به ۸ آبان ماه ۹۸، 
شاخص كل در مقايسه با هفته قبل با ۱.2۶ درصد 
افزايش به ۳0۹۶۶۱ واحد رسيد. به گزارش سنا، 
در پايان معامالت هفته منتهي به ۸ آبان ماه ۹۸، 
ش��اخص كل هم وزن با ۴.۶2 درصد افزايش در 
قياس با هفته كاري پيش از آن به ۸۴۵۶2 واحد 
رسيد. شاخص بازار اول با 2۶۱۸ واحد افزايش به 
رقم 22۵۸۷۵واحد رس��يد و شاخص بازار دوم با 
۸۶۵۹ افزايش عدد ۶2۷۷۸۱ واحد را تجربه كرد 
و به اين ترتيب شاخص بازار اول با ۱.۱۷ درصد و 
شاخص بازار دوم با ۱.۴0درصد افزايش نسبت به 
هفته قبل همراه ش��دند. در سه روز كاري هفته 
ي��اد ش��ده، ارزش كل معام��الت اوراق بهادار به 
۳0۹۱۸ ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به هفته 
قبل ۴0 درص��د كاهش ياف��ت. در ضمن تعداد 
۷0۸2 ميليون ان��واع اوراق بهادار در بيش از يك 
ميليون و ۱۵۶ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت 
و ب��ه ترتيب ۴۱ درص��د و ۱2.۸درصد كاهش را 
نسبت به هفته گذشته تجربه كردند. اين درحالي 
است كه تعداد ۳۱۷ ميليون واحد از صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش 
كل بيش از ۳2۳۹ ميليارد ريال مورد معامله قرار 
گرفت و هركدام به ترتيب با ۴0 و ۴۱ درصد كاهش 

نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

  ارزش بازار »وصندوق« به ۱۳۱ هزار ميليارد 
ريال رس�يد: ارزش بازار ش��ركت سرمايه گذاري 
صندوق بازنشس��تگي كش��وري در دوره يك ماهه 
منتهي به ۳0 مه��ر ماه ۱۳۹۸، با افزاي��ش ۷ هزار و 
۷۴2 ميلي��ارد و ۵۱۴ ميليون ريال ب��ه ۱۳۱ هزار و 
۷2۸ ميليارد و 2۶0 ميليون ريال رس��يد. ش��ركت 
س��رمايه گذاري صندوق بازنشس��تگي كشوري با 
س��رمايه 2۷ هزار ميليارد ريال، ص��ورت وضعيت 
پرتفوي سرمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي به 
۳0 مهر ۹۸ را حسابرسي نشده منتشر كرد. شركت 
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري با انتشار 
عملكرد يك ماهه منتهي به ۳0 مهر سال جاري اعالم 
كرد در ابتداي دوره يك ماهه ياد شده، تعدادي از سهام 
چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده ۱۸ هزار و 
۶۹0 ميليارد و ۱0۷ ميليون ريال و ارزش بازار معادل 
۱2۳ هزار و ۹۸۵ ميليارد و ۷۴۶ ميليون ريال در سبد 
سهام خود داشت. بهاي تمام شده سهام بورسي اين 
شركت طي اين مدت با افزايش ۳۷۵ ميليارد و ۷۳ 
ميليون ريال به ۱۹ هزار و ۶۵ ميليارد و ۱۸0 ميليون 
ريال رسيد. ارزش بازار شركت سرمايه گذاري صندوق 
بازنشستگي كشوري با افزايش ۷ هزار و ۷۴2 ميليارد و 
۵۱۴ ميليون ريال معادل ۱۳۱ هزار و ۷2۸ ميليارد و 
2۶0 ميليون ريال محاسبه شد. »وصندوق« تعدادي 
از س��هام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده 
معادل ۱۳۴ ميلي��ارد و ۳2۳ ميليون ريال به مبلغ 
۶۶۹ ميليارد و ۳۳۶ ميليون ريال واگذار كرد و از اين 
بابت ۵۶۵ ميليارد و ۱۳ ميليون ريال سود كسب كرد. 
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري 
طي دوره يك ماهه منتهي به مهر ماه تعدادي از سهام 
چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده ۵0۹ ميليارد 

و ۳۹۶ ميليون ريال خريداري كرد.
 

   درآمد »ش�پديس« افزايش�ي بود: شركت 
پتروشيمي پرديس در دوره ۷ ماهه منتهي به پايان 
مهر ماه ۱۳۹۸، معادل ۵۳ هزار و ۴۶0 ميليارد و ۷02 
ميليون ريال از محصوالت خود را به فروش رس��اند 
كه نسبت به دوره مش��ابه در سال پيش افزايش ۳۱ 
درصدي را نشان مي دهد. شركت پتروشيمي پرديس 
با س��رمايه ۶ هزار ميليارد ريال گزارش فعاليت يك 
ماهه منتهي به پايان مهر ماه ۱۳۹۸ را منتشر كرد. 
شركت پتروشيمي پرديس در دوره يك ماهه ياد شده، 
معادل يك هزار و ۶۸0 ميليارد و ۷۷۱ ميليون ريال 
از محصوالت خود را به فروش رسانده است. بررسي 
آمار توليد و فروش اين شركت نشان مي دهد در اين 
دوره »اوره صنعتي« با تولي��د 2۳۸ هزار و ۹۷۷ تن 
در صدر بيشترين توليد در بين محصوالت شركت 
پتروشيمي پرديس قرار داشته اس��ت. در اين دوره 
يك ماهه، »آمونياك« با ف��روش ۳۷ هزار و ۳ تن در 
صدر فروش هاي شهريور ماه »شپديس« قرار گرفت.

شركت پتروش��يمي پرديس از ابتداي سال جاري 
تا پايان مهر ماه س��ال جاري، معادل ۵۳ هزار و ۴۶0 
ميليارد و ۷02 ميليون ريال محصول به فروش رسانده 
است كه نسبت به دوره مشابه در سال پيش، از افزايش 

۳۱ درصدي برخوردار بوده است.

  افزايش زيان در »وليز«: شركت ليزينگ ايران 
در دوره ۶ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ماه ۱۳۹۸، به 
ازاي هر سهم خود ۸۹ ريال زيان شناسايي كرد كه 
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، كاهش زيان 
مشاهده مي شود. اين ش��ركت طي دوره ۶ ماهه به 
اسفند ۹۷، زيان هر سهم را 20۹ ريال اعالم كرده بود. 
شركت ليزينگ ايران با سرمايه ۶00 ميليارد ريال، 
صورت هاي مالي ۶ ماهه نخست دوره مالي منتهي 
به 2۹ اس��فند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسي نشده 
منتشر كرد. شركت ليزينگ ايران در دوره ياد شده، 
مبلغ ۵۳ ميلي��ارد و ۶۳۸ ميليون ريال زيان خالص 
محقق كرد و بر اين اساس مبلغ ۸۹ ريال زيان به ازاي 
هر سهم خود شناسايي كرد كه نسبت به دوره مشابه 
در سال گذشته كاهش در شناسايي زيان داشته است.

با احتساب زيان انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 
۳2۶ ميليارد و ۷۹۸ ميليون ريال زيان انباشته پايان 
دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. »وليز« در 
دوره ۶ ماهه سال مالي منتهي به اسفند ۹۷، به صورت 
حسابرسي شده، مبلغ ۱2۵ ميليارد و ۶۸۶ ميليون 
ريال زيان خالص محقق كرد و بدين ترتيب مبلغ 20۹ 

ريال زيان به ازاي هر سهم خود شناسايي كرده بود.

يك كارشناس بازار سرمايه:

جريان سفته بازي بر بازار سرمايه غالب شده است
يك كارش��ناس بازار س��رمايه گف��ت: در حال حاضر 
جريان سفته بازي بر بازار س��رمايه غالب شده است و 
در اين ش��رايط بهتر اس��ت كه متقاضيان در اين بازار 
س��رمايه گذاري كنند و نه نوسان گيري، چون افرادي 
كه به قصد نوس��ان گيري وارد بازار س��رمايه شده اند 

نمي توانند موفق باشند.
به گزارش ايلنا، حميد ميرمعيني درباره وضعيت بازار 
سرمايه در هفته پيش رو اظهار داشت: بحث تغييرات 
قيمتي در بازار سرمايه هميشه وجود داشته و از اين پس 
هم ادامه خواهد داشت اما اينكه جريان آن ريزشي باشد 
يا رشد، به اين بستگي دارد كه چه اطالعات و اخباري 
در آينده منتشر مي شود و مي توان بر اساس آن برآورد 
كرد. بنابراين بايد منتظر رويدادهاي تاثيرگذار بر بازار 
سرمايه باشيم. وي افزود: مقداري از فشار فروش هاي 

دو هفته گذشته در بازار كاسته شده و بازار باز هم منتظر 
اخبار و اطالعات جديد است و در شرايط حاضر بورس به 
نقطه اي رسيده است كه به كوچك ترين اخبار سياسي 

و اقتصادي واكنش نشان  مي دهد.
اين كارشناس بازار سرمايه درباره اثرگذاري تنش در 
كشورهاي همسايه بر بورس ايران گفت: فعال وضعيت 
كش��ورهاي منطقه مانند عراق و لبن��ان در وضعيت 
بازار سرمايه كش��ورمان مولفه تاثيرگذاري محسوب 
نمي ش��وند مگر اينكه ايران هم درگير اين تنش شود 
و بستگي به موضع گيري هاي كشورمان در اين رابطه 
دارد. ميرمعيني با اشاره به انتشار اخبار و اطالعاتي كه 
مي تواند بازار سرمايه كشورمان را تحت تاثير قرار دهد، 
ادامه داد: اخبار تاثيرگذار در بازار سرمايه مي تواند اخبار 
مرتبط با نوسانات قيمتي كاالهاي جهاني باشد و اگر 

قيمت كاالهاي جهاني افزايش يابد، مي تواند خبر خوبي 
براي شركت هاي صادراتي باشد.

وي افزود: همچنين اخبار سياسي داخلي و بين المللي 
مي تواند در بازار سرمايه اثرگذار باشد. سومين مولفه 
تاثيرگذار مي تواند اخبار و اطالعات مرتبط با مباحث 
سياس��ت گذاري هاي اقتصادي دول��ت در حوزه هاي 

پولي و مالي باشد. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه درباره وضعيت بازار در 
هفته ُپر تعطيل گذشته گفت: در هفته اي كه گذشت 
با وجود اينكه شاخص مثبت بود اما معامالت پرحجم 
و پرگردش��ي انجام نشد البته فش��ار عرضه هم زياد 
نبود و از س��وي ديگر ش��اهد تقاض��اي قابل توجهي 
نبوديم و تقاضاها جنبه حمايتي داش��تند و نه جنبه 
سرمايه گذاري. ميرمعيني با تاكيد بر اينكه ريزش هاي 

اخير كليت را بازار تحت تاثير قرار دادند و تر و خشك 
با هم افت داش��تند، اظهار داشت: حتي شركت هاي 
ارزنده هم كه رشد پرشتابي نداشتند تحت تاثير اين 
شرايط بازار قرار گرفتند و اين افت هر چند كم شامل 

حال آنها هم شد.
وي ادامه داد: سهامي كه رشد پرشتابي داشتند و رشد 
قيمت اين ش��ركت ها با منطق كارشناسي و بنيادي 
همخواني نداشت دچار افت بيشتري شدند و از اضافه 
ارزش شركت هايي كه رشد حباب گونه داشتند كاسته 
شد هر چند كه معتقدم هنوز از سهام برخي از شركت ها 
جا براي افت دارند. از طرفي هم ش��ركت هاي ارزنده 
و ارزشي در بازار س��رمايه حضور دارند كه نگران افت 
قيمت سهام آنها نيستيم. اين كارشناس بازار سرمايه با 
بيان اينكه شركت هايي كه رشد پرشتاب داشتند عمدتا 

با فشار نقدينگي به اين نقطه رسيده بودند و به لحاظ 
تحليلي شايد رشد منطقي نداشتند و با جريان داللي 
و سفته بازي به اين رش��د قابل توجه رسيدند، گفت: 
افرادي هم كه وارد اين شركت ها شدند تحت تاثير جو 

و رفتارهاي هيجاني بودند.
وي تاكيد كرد: به افرادي كه تازه كار هس��تند توصيه 
مي ش��ود كه از طريق صندوق هاي س��رمايه گذاري 
وارد بازار سرمايه ش��وند يا با مشاوره افراد خبره سهام 

كم ريسك را انتخاب كنند تا اينكه سهام پربازده.
ميرمعيني ادامه داد: در حال حاضر جريان سفته بازي 
بر بازار س��رمايه غالب شده است و در اين شرايط بهتر 
است كه متقاضيان در اين بازار سرمايه گذاري كنند و نه 
نوسان گيري. افرادي كه به قصد نوسان گيري وارد بازار 

سرمايه شده اند نمي توانند موفق باشند.

ديدگاه

يك كارشناس بازار سرمايه پيش بيني كرد

بازگشت مجدد شاخص به روند صعودي
كارش��ناس بازار سرمايه رش��دهاي اخير بازار سرمايه 
را واقع��ي ارزيابي كرد و گفت: بورس پ��س از يك دوره 

استراحت به روند رو به رشد خود بازمي گردد.
مهدي محمود رباطي با اش��اره به رشد چشمگير بازار 
سرمايه طي ماه هاي گذشته و ضرورت استراحت شاخص 
پس از اين دوره گفت: بازار بعد از رشد قابل قبول و قابل 
توجهي كه از ابتداي س��ال ۹۷ تا نيمه نخست سال ۹۸ 
داشته است، در دو س��ه هفته گذشته روند استراحتي 
را در پيش گرفته اس��ت و اين رون��د در تمام گروه هاي 
بازار مشاهده مي شود و مختص يك گروه خاص نيست.

البته اين روند اس��تراحت و اص��الح در برخي از گروه ها 
شديدتر بوده ولي در گروه هايي با رشد كمتر، با تخفيف 

رخ داده است.

   رشد بازار سرمايه حبابي نيست
رييس هيات مديره كارگزاري بورس بيمه ايران با اشاره 
به تغيير سليقه س��رمايه گذاران بورسي در استفاده از 
ابزارهاي س��رمايه گذاري به عن��وان عامل ديگر وقوع 
اصالح در اين بازار خاطرنشان كرد: پس از رشد شاخص 
و ذخيره سود، اكنون برخي از سرمايه گذاران تصميم 
به شيفت سرمايه خود از بازار خريد و فروش مستقيم 
سهم به صندوق هاي درآمد ثابت گرفته اند. اين در حالي 
است كه انتقال اين نقدينگي به صندوق ها نيز تغييري 
در روند بازار ايجاد نمي كند؛ چراكه اين پول همواره در 
بازار گردش مي كند و به محض جذاب شدن قيمت ها 

به سمت خريد سهام بازمي گردد.

وي در ارزيابي روند فعلي بازار گفت: در حال حاضر بازار 
در وضعيت استراحت اس��ت و پيش بيني مي شود كه 
اين روند ظرف يك ماه آينده نيز ادامه يابد.اين در حالي 
است كه برخي تحليلگران در مورد شكل گيري حباب 
در بازار و احتمال ريزش شاخص مانند سال ۹2 صحبت 
مي كردند كه با اطمينان مي توان گفت وضعيت بازار به 
هيچ وجه مشابه سال ۹2 نيست. بلكه در روند اصلي بازار 
استراحتي رخ داده و شاخص از وضعيت صعودي كه در 
آن قرار داشت دور نشده است. بر اين اساس پيش بيني 
مي شود بازار تا يكي دو ماه آينده مجددا به همان وضعيت 

صعودي خود بازگردد.

   به روزرساني ارزش دارايي شركت ها 
رباطي با اش��اره به پتانس��يل هاي جديد بازار سرمايه 
گفت: پس از تغييرات نرخ ارز، خأل به روز رساني دارايي 
شركت ها در ترازنامه هاي خود احساس شد. اين اتفاق 
در حالي افتاد كه در سال هاي اخير نيز با كاهش ارزش 
ري��ال اين بروزرس��اني در ارزش گ��ذاري دارايي هاي 
شركت ها اتفاق نيفتاده بود. وي افزود: در حال حاضر 
به دليل تاكيد دولت و وضعيتي ك��ه در آن قرار داريم 
ش��ركت ها مايلند ارزش اين دارايي ها را به روز كنند . 
اصطالحا افزايش سرمايه از محل مازاد خريد كه اين 
موضوع پديده اي جديد است و به احتمال زياد موتور 
محركه آينده ب��ازار از طريق همين اتفاق خواهد بود.

ضمن اينكه با اين كار مي توانند سهام خود را مورد توجه 
بازار قرار دهند و موتور محركه بازار نيز شوند.

   كدام سهم ها پتانسيل رشد خوبي دارند؟
مديرعامل كارگزاري بورس بيم��ه ايران، زمان فعلي را 
براي رشد س��هام كاال محور و اصطالحا كاموديتي بازار 
مناسب خواند و گفت: اين شركت ها اغلب طي يك سال 
گذشته رشد قابل توجهي نداشته اند و حتي برخي از آنها 
كمتر از شاخص كل رش��د كرده اند. اين دسته از سهام 
پتانسيل رشد خوبي دارند، به خصوص اگر قيمت هاي 
جهاني وضعيت مثبتي را شاهد باشند اقبال به سمت اين 
ش��ركت ها افزايش مي يابد كه وقوع اين اتفاق با نزديك 
شدن به پايان س��ال ميالدي و افزايش تقاضاي جهاني 
قوت بيشتري مي گيرد. رباطي با انتقاد از عرضه هاي بسيار 
حقوقي ها در اين نوع س��هام به عنوان يك اثر منفي در 
جذب سرمايه گذاران بورسي خاطرنشان كرد: اين مساله 
همواره يك فاكتور بازدارنده در جذب سرمايه هاي خرد در 
سهام بنيادي بازار است كه سبب كاهش تمايل به خريد 
سهام اين شركت ها با وجود وقوف از ميزان ارزندگي آنها 
مي شود.حتي مي توان گفت كه چنين مساله اي سبب 
تمركز تعداد قابل توجهي از حقيقي ها در بازار پايه و ساير 
سهم هاي كوچك بازار شده بود. اين فعال بازار سرمايه 
با تاكيد بر ارزندگي سهام اين شركت ها يادآور شد: البته 
اين سهام همواره انتخاب اول سهامداران ريسك گريز 
و بورسي هايي با ديد بلندمدت در اين بازار است. بر اين 
اساس مي توان گفت چنانچه بازار در آينده نزديك رشد 
مجددي را تجربه كند، موتور رش��د ب��ازار از راه تمركز 
بر ش��ركت هايي خواهد بود كه براي حقيقي هاي بازار 
جذابيت بيشتري دارد. مديرعامل كارگزاري بورس بيمه 

ايران در خصوص وظايف نهاد ناظر در برخورد صحيح با 
حقوقي ها و ارايه راهكارهاي مناسب براي كاهش اثر اين 
عرضه ها در روند رشد سهام شركت هاي بزرگ گفت: از 
نظر من سازمان براي اين موضوع بايد دو كار صورت دهد 
كه اين راهكارها در جلسات با سازمان به معاونين محترم 
منتقل شده است. وي در تشريح اين راهكارها افزود: ابتدا 
بايد در شركت هاي بزرگ و بنيادين بازار دامنه نوسان را 
ديناميك و باز كنند و از اين جهت براي حضور حقيقي ها 
در اين سهام جذابيت ايجاد كنند.ضمن اينكه براي فروش 
سهامداران عمده و حقوقي هاي بازار نيز قوانيني تبيين 
كنن��د تا چه در بازار مثبت و چ��ه در بازار منفي نتوانند 
دس��ت به فروش بي محابا بزنند و در روند بازار اختالل 
ايجاد كنند. بر اين اساس همانطور كه امروز ناظر بازار روي 
كوچك ترين رفتار حقيقي ها در فروش و خريد غيرعادي 
حساسيت نشان مي دهد، بايد روي رفتار حقوقي ها نيز 
حساس باش��د و فروش ها به شكلي انجام شود كه روند 

عادي بازار را مختل نكنند.

   برآيند وقايع سياسي منطقه به نفع ايران است
اين فعال بازار س��رمايه در خصوص وقايع سياسي از 
جمله كشته شدن ابوبكر البغدادي و ساير رخدادهاي 
خاورميانه و تاثير اين اتفاقات بر امنيت سرمايه گذاري 
در منطقه و ساير ريسك هاي غير سيستماتيك بر بورس 
در شرايط فعلي گفت: از لحاظ سياسي ظرف يكي دو 
سال گذشته در سوريه، عراق، افغانستان و كشورهاي 
منطقه اتفاقات سياسي مختلفي رخ داده كه نتايج كلي 

اين اتفاقات كامال به نفع ايران بوده است. از جمله سقوط 
نتانياهو و پيروزي در يمن و س��وريه و غيره كه همگي 
نتايج مثبتي را براي منطقه و ايران به دنبال داشته است. 
وي با اشاره به اهرم تحريم ها به عنوان مهم ترين ريسك 
بر اقتصاد و بورس ايران تصريح كرد: درباره اين ريسك 
نيز اميد داريم كه با تمهيدات الزم بر طرف شود.ضمن 
اينكه وقوع رخدادهاي مثبت سياسي در خاورميانه و 
استمرار آن باعث مي شود روند سرمايه گذاري در اين 
منطقه مثبت باشد و بورس هاي كشورهاي خاورميانه 

از جمله ايران از آن بهره مند شوند.

     بودجه؛ تعيين كننده ترين جهت حركت بورس
رباطي در بيان اثر سياست هاي دولت در شكل گيري 
روند بازار سرمايه گفت: بودجه تعيين كننده ترين سند 
اقتصادي كشور ما است و نقش پر رنگي در جهت گيري 
اقتصاد ايران دارد.اما بطور مشخص درباره بودجه ۹۹ 
بايد گف��ت نگراني هايي در خصوص كس��ري بودجه 
دولت وجود دارد كه ممكن است اين سند را به سمت 
اخذ عوارض بيشتر از شركت هاي بورسي، اخذ ماليات 
س��نگين تر، باال بردن قيمت خوراك، باال بردن بهره 
مالكانه و مواردي از اين دست ببرد. وي درباره بررسي 
اثر بودجه در سرمايه گذاري بورسي در شرايط كنوني 
ادامه داد: هرچه به زمان ارايه بودجه نزديكتر ش��ويم، 
بازار رون��دي محتاطانه تر در پيش مي گي��رد. بر اين 
اساس بايد منتظر ماند و ديد كه دولت در اين باره چه 

تصميمي دارد.

نگاه بازار



تشكلها6اخبار

اعتراض به حضور نماينده اتاق در نهادهاي دولتي

نايب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران :

رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق مطرح كرد

آيا اتاق به دنبال منافع شخصي است؟

سفته بازي در بازار ارز مهار شده است

تهديد صادرات ايران به عراق با اجناس نامرغوب

طرح اصالح قانون بانكداري ب��دون ربا با عنوان طرح 
بانكداري جمهوري اسالمي ايران در حال نهايي شدن 
اس��ت و احتماال در آينده اي نزدي��ك به قانون تبديل 
مي شود. در اين قانون هم مانند بسياري از قوانين نقش 
اتاق هاي سه گانه به عنوان نمايندگان بخش غيردولتي 
ديده ش��ده اس��ت. با اين وجود بعضي از كارشناسان 
اقتصادي اصوال مخالف حضور نمايندگان اين تشكل ها 
در نهادهاي تصميم ساز هستند. به صورت كلي بعضي 
اقتصاددانان حضور نمايندگان اتاق ها را به نوعي وسيله 
ايج��اد رانت و الب��ي ميان دول��ت و بخش خصوصي 
مي دانند در حالي كه بعضي ديگر از فعاالن اقتصادي 

به شدت به دنبال حضور تشكل ها در نهادها هستند.

  قدرتي به نام كرسي هاي تصميم ساز
به صورت كلي اتاق هاي بازرگاني به دليل داشتن كرسي 
در نهاده��اي مختلف داراي اهميت زيادي هس��تند. 
براساس قوانين مختلف اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران عضو بيش از 96شورا، هيات و نهاد 
تصميم ساز است كه اتفاقا مهم ترين تصميم گيري هاي 
اجرايي كش��ور در آنه��ا صورت مي گي��رد. در حدود 
30درصد اين جلسات رييس اتاق بازرگاني راسا حضور 
پيدا مي كند و در 8 درصد آنه��ا حق دارد از نواب خود 
استفاده كند. همچنين 6 درصد با حضور رييس اتاق 
استان ها صورت مي پذيرد و در بقيه نماينده اتاق حضور 
خواهد داشت. اتاق در نهادهايي مانند صندوق توسعه 
ملي، كارگ��روه صنعت و معادن اس��تان ها و كارگروه 
توس��عه صادرات، ش��وراي عالي اجراي سياست هاي 
كلي اصل 44 قانون اساس��ي، هي��ات عالي واگذاري، 
شوراي اقتصاد، ش��وراي بورس و اوراق بهادار، هيات 
امناي حساب ذخيره ارزي، كميسيون تعيين ضرايب 
مالياتي كشور، شوراي عالي بيمه تنها بخش كوچكي 
از نهادهايي هستند كه اتاق در آنها داراي كرسي است. 
با اين وجود هم��ه تحليلگران اقتصادي موافق حضور 
پررنگ اتاقي ها در جلسات دولتي نيستند و اعتراضاتي 

به اين مساله وجود دارد.

  حضور اتاق تعارض منافع مي آورد
يك اقتصاددان حضور نماينده اتاق هاي س��ه گانه در 
هيات عالي بانك مركزي را عامل ايجاد تعارض منافع 

دانست و گفت: حضور نماينده اتاق هاي سه گانه باعث 
مي ش��ود از منافع خاص گروهي خود حمايت كنند و 
اين مي تواند مشكل به وجود آورد. طرح اصالح قانون 
بانكداري بدون ربا با عنوان »طرح بانكداري جمهوري 
اسالمي ايران« پس از مدت ها به تصويب كميسيون 
اقتصادي مجلس رسيده است. به گفته سخنگوي اين 
كميسيون، در ساختار جديد بانك مركزي، هيات عالي 
داراي 9 عضو است كه يكي از اين اعضا نماينده سه اتاق 
)اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و اتاق اصناف( اس��ت. علي 
سعدوندي استاديار بانكداري و فاينانس درباره حضور 
نماينده سه اتاق در عالي ترين نهاد سياست گذاري پولي 
كشور گفت: يك مساله كه در كشور ما وجود دارد اين 
است كه اتاق هاي سه  گانه در اكثر شوراها حضور دارند. 
اين تعارض منافع به وجود م��ي آورد. اگر نمايندگان 

تمام اقشار كشور در سياست گذاري پولي نقش داشته 
باشند ما از اين مساله هم استقبال مي كنيم. باالخره 
اتاق  هاي سه گانه هم نماينده بخشي از جامعه هستند. 
اگر حضور داشته باشند در شوراي مالي بانك مركزي، 
مشكلي نيست؛ اما نماينده ساير اقشار حضور ندارند. 
نماينده كارمندان در سياس��ت گذاري پولي نقش��ي 
دارد؟ خير. آيا نماينده كشاورزان نقشي دارد؟ خير. آيا 
نماينده پزشكان نقشي دارد؟ خير. پس حضور نماينده 
اتاق  هاي سه گانه باعث مي شود از منافع خاص گروهي 
خود حمايت كنند و اين مي تواند مشكل به وجود آورد. 
سعدوندي در ادامه صحبت هاي خود به انتقاد از تفكيك 
نكردن سياست گذاري پولي و مالي در تركيب جديد 
بانك مركزي پرداخت و گف��ت: بازهم در اين تركيب 
شورا، سياست گذاري پولي از مالي جدا نشده است. به 

باور بنده بايد افراد مس��تقل در آن شورا حضور داشته 
باشند. اين افراد مستقل به جز حضور در شورا كار ديگري 
انجام ندهند. مسووليت ديگري نداشته باشند. از جاي 
ديگري حقوق دريافت نكنند. حتي اگر از شورا استعفا 
دادند قانون درب هاي گردان بايد اجرا شوند. اينها يك 
مدتي بعد از استعفا و خروج از شورا نبايد در فعاليت هايي 

حضور پيدا كنند كه تعارض منافع ايجاد شود.

  الگو برداري از كشورهاي ديگر؟
وي در پاسخ به حضور بخش خصوصي در هيات عالي 
بانك مركزي در ساير كشورها گفت: ممكن است باشد 
ولي من ندي��دم. چيزي كه من ديدم اين اس��ت مثاًل 
نماينده وزارت دارايي حضور ندارد اما مشخصاً در قوانين 
بانكداري اس��تراليا آمده اس��ت افرادي كه در فعاليت 

سياست گذاري مالي نقش داشتند و بازنشسته شدند، 
مي توانند براي عضويت در شورا نامزد شوند.

  آيا اتاق به دنبال منافع ملي است؟
بحث مهمي كه در اين خصوص وجود دارد اين است 
كه آيا اتاق هاي سه گانه و در راس آنها اتاق بازرگاني به 
دنبال منافع ملي هستند يا منافع اعضا؟ به صورت كلي 
تش��كل ها از طريق جمع شدن اعضا ايجاد مي شوند و 
بايد به دنبال منافع اعضاي خود باشند. اتاق به عنوان 
تشكل تش��كل ها نيز داراي عضو است و بايد از منافع 
اعضاي خود حمايت كند. اما از سوي ديگر اتاق بازرگاني 
داراي قانون مصوب مجلس است پس طبيعي است كه 
مجبور باش��د بر اساس اين قانون عمل كند. اين تضاد 
براي سال ها وجود داشته است. مساله وقتي پيچده تر 
مي شود كه كمي به عمق مساله توجه بيشتري شود. 
منافع ملي دقيقا چه تعريف��ي دارد و چگونه مي توان 
آنها را تعريف كرد؟ براي مثال آيا هر تصميم دولت در 
خدمت منافع ملي است؟ با در نظر گرفتن اين موضوع 
آيا منافع ملي در طول زمان تغيير مي كند؟ براي مثال 
در دوره اي گس��ترش بخش خصوصي خالف منافع 
ملي بود و سپس با تصويب سياست هاي كلي اصل 44 
گس��ترش بخش خصوصي در دستور كار قرار گرفت.  
به صورت كلي حضور اتاق هاي س��ه گانه به اين شكل 
توجيه مي ش��ود كه گسترش بخش خصوصي به نفع 
كشور است و طبيعتا تقويت اتاق ها در مسير گسترش 
بخش خصوصي است. با اين وجود اين مساله كه اكثر 
شركت هاي اقتصادي عضو اتاق هاي سه گانه نيستند 

به يك چالش اساسي بر سر اين مسير بدل مي شود. 

  خروجي اين امتيازها چه بوده است؟
س��وال مهم تري كه در اين ميان مغفول واقع شده است 
نقش اين كرسي ها در سال هايي است كه اتاق ها داراي اين 
امتيازها بوده اند. شايد وقت آن باشد كه بررسي شود آيا اين 
امتيازها منجر به بهبود وضعيت اقتصادي كشور و پررنگ تر 
شدن حضور فعاالن بخش خصوصي در تصميمات شده 
يا خير؟ آيا دادن امتياز در راستاي منافع بخش خصوصي 
و منافع ملي بوده است يا خير؟ در حقيقت مساله اصالح 
قانون بانك مركزي بهانه خوبي براي مساله اي مهم تر يعني 

نقش ستادها و اثر آنها بر اقتصاد است.

نمودار شش ماهه نوس��انات نرخ ارز كه توسط رييس 
بانك مركزي منتشر شد سيگنال قوي و قابل اعتنايي 
است كه پيش بيني بس��ياري از تحليلگران بازار ارز را 
در خصوص ثبات نرخ ارز تا پايان سال پررنگ مي كند؛ 
بي شك سياست هاي بانك مركزي در ثبات و آرامش 
اقتصادي و به تبع آن نزولي شدن نرخ تورم در اقتصاد 
كشور بي تاثير نبوده است. كاهش شديد قيمت ارز طي 
هفته گذشته و در مجموع سير نزولي نرخ ارز طي شش 
ماه گذشته را مي توان نتيجه سياست هاي موثر بازارساز، 
افزايش عرضه و كاهش تقاضا و راه اندازي بازار متشكل 
ارزي، در روزهاي گذشته به حساب آورد. عباس آرگون 

در گفت وگو با خبرنگار اگزيم ني��وز در اين باره گفت: 
نرخ ارز در حال حاضر به نقطه تعادل رسيده كه متاثر 
از كنترل تقاضا و مديريت سفته بازي در بازار ارز است؛ 
حتي بدون در نظر گرفتن تحريم ها، نرخ دالر بيشتر از 

رقم فعلي پيش بيني نمي شد.
وي افزود: نزديك شدن نرخ نيمايي به نرخ آزاد، رغبت 
صادركنندگان را براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات 
بيش��تر كرده كه عمده ترين دليل آن افزايش عرضه و 

مديريت تقاضا بوده است.
به گفته عباس آرگون آثار و تبعاتي كه از تحريم انتظار 
مي رفت به نقطه اوج خودش رسيده و در واقع محلي 

از اعراب ندارد؛ در واقع انتظارات افزايشي از تهديدها و 
محدوديت هاي تحريمي با نقطه پاياني رسيده است.

نايب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران 
بيان داشت: بازدهي منفي بيش از ده درصدي در بازار 
ارز در سال جاري طي شش ماهه گذشته، انگيزه سفته 
بازان را براي ادامه حضور در بازار كاهش داده و عرضه 
بيشتري را در بازار شاهديم. وي با تاكيد بر اينكه در بازار 
ارز بايد نگاه بلندمدت داش��ته باشيم، گفت: ضروري 
است به دور از تكرار تجربيات غلط گذشته و سركوب 
نرخ ارز، نرخ ارز را متناسب با تورم ساالنه افزايش دهيم 
و از كنترل دستوري نرخ ارز بپرهيزيم. آرگون اشاره كرد: 

يحيي آل اسحاق رييس اتاق مشترك ايران و عراق اظهار 
كرد: بطور كلي روابط ايران و عراق شامل ۲ مبحث مي شود، 
بخش��ي از آن به مباحث عملكردي و بخش ديگر به خط 
مشي و آينده نگري هاي اين حوزه مربوط مي شود. حجم 
صادرات 6 ماهه گذشته ايران به عراق حدود 4 ميليارد و 
663 ميليون دالر بود. او گفت: از مجموع كاال هاي صادر 
شده از ايران حدود ۲۵ درصد به چين، ۲۲ درصد به عراق 
و مابقي به ساير كشور ها مربوط مي شود؛ مبالغ ذكر شده 
ب��ه صادرات غيرنفتي مربوط مي ش��ود و جدا از صادرات 
برق، گاز، نفت و خدمات فني و مهندس��ي است؛ روزانه 
ح��دود 38 تا 40 ميلي متر مكعب گاز از ايران به كش��ور 
عراق صادر مي ش��ود. همچنين ميزان برق صادراتي به 
هزار تا ۱۵00 مگابايت مي رس��د. آل اس��حاق با اشاره به 
رش��د ۲.۱6 درصدي صادرات ايران به عراق نسبت به 6 
ماه گذشته, گفت: در سال 9۷ حدود ۱3 ميليارد دالر به 
كشور عراق صادرات داشتيم و برنامه ريزي هايمان براي 
رس��اندن اين رقم به ۲0 ميليارد دالر است، دستيابي به 
اين رقم از نظر كارشناس��ان اين حوزه و رابطتان ايران و 
عراق امري دست يافتني است، اما نياز به تهيه زيرساخت، 
سرمايه گذاري و عزم تمام كشور دارد. رييس اتاق بازرگاني 
مشترك ايران و عراق گفت: بنا بر برنامه ريزي هاي انجام 
شده منتظريم در سال 98 به حد صادرات در سال گذشته 
دست پيدا كرده و حتي از مرز آن هم عبور كنيم، اما توجه 
داشته باشيد كه صادرات به عوامل مختلفي بستگي دارد.

  اي�ران و ع�راق به دنب�ال س�رمايه گذاري  
بلندمدت

رييس اتاق مشترك ايران و عراق تاكيد كرد: تنها بخشي از 
روابط ما و عراق به صادرات و كاال هاي تجاري مربوط است؛ 
هدف اصلي كه ما و عراقي ها سرمايه گذاري هاي بلندمدت 
است؛ بدون شك عراقي ها تمايل نخواهند داشت تا آخر 
عمر مصرف كننده بمانند و به سمت توليد حركت خواهند 
كرد. در شرايط فعلي به نفع ما است، داليل بسياري براي 
سرمايه گذاري در عراق و استمرار در مراودات اقتصادي 
بين اين ۲ كش��ور وجود دارد. بايد به جاي صادرات رب يا 
س��يمان به فكر احداث كارخانه اين ۲ محصول در عراق 
باش��يم كه هم به نفع ما و هم عراقي ها اس��ت؛ در شرايط 

فعلي هم عراقي ها تعرفه س��يمان ت��ا ۵0 درصد افزايش 
داده اند و بيان مي كنند ما بنا بر توصيه رهبري شما تالش 
مي كنيم خودكفا و توليد كننده باشيم. او با اشاره به ارتباط 
مسائل اقتصادي و مسائل امنيتي در اين ۲ كشور بيان كرد: 
مدتي پيش وضعيت مش��ابهي براي ايران در كشور هاي 
آس��ياي ميانه وجود داشت كه در مدت كوتاهي از دست 
رفت و علت اصلي آن تفكر غلط و كوتاه مدت در اين حوزه 
بود؛ تجربه كش��ور هاي آسياي ميانه نبايد در عراق تكرار 
شود. آل اسحاق تصريح كرد: صريح بيان مي كنيم كه از 
نظر استراتژي بلندمدت كش��ور هاي ايران و عراق عالوه 
بر مس��ائل اقتصادي از نظر سياسي و امنيتي هم ارتباط 
تنگاتنگي دارند؛ اين به معناي آن است كه اگر نا امني در 
عراق ايجاد شود ايران هم تحت تاثير قرار خواهد گرفت؛ 
همانطور كه پيش از اين شاهد بوديم وجود داعش در عراق 

توانست كشور ما را هم تحت تاثير قرار دهد.

  امنيت ايران و عراق در گرو روابط اقتصادي 
آنها

رييس اتاق مشترك ايران و عراق ادامه داد: حفظ امنيت 
عراق براي تضمين امنيت كشور ما بسيار مهم است و ايجاد 
امنيت پايدار در عراق بسته به مسائل اقتصادي آن دارد؛ 
اهميت اين موضوع را مخالفان ما متوجه شدند و هر يك از 
آنها براي تاثيرگذاري در آن تالش مي كند. دولت امريكا و 
رقباي ما از جمله عربستان مي دانند كه آينده روابط ايران 
و عراق به سرانجام روابط اقتصادي بين آنها بستگي دارد 
پس تمام تالش خود را براي محدود كردن اين فعاليت ها 
مي كنند. او با تاكيد بر س��نگ اندازي كشور هاي رقيب و 
امريكا ادامه داد: تمام هزينه هايي كه پيش از اين از طرف 
عربستان براي سازمان دهي داعش در عراق صرف مي شد، 
امروزه با محدود شدن عملكرد آنها به يارانه و خدمات مالي 
در حوزه بازرگاني و سرمايه گذاري اختصاص پيدا كرده 
است. براي مثال در دوره اي ميزان صادرات مواد لبني ايران 
به عراق به حدود ۲ ميليارد دالر مي رسيد همچنين واحد 
توليد لبنيات ايراني موفقي در عراق وجود دارد كه كماكان 
بطور مناسبي فعاليت مي كند، اما عربستان با پشتيباني 
مالي تالش مي كند تا شركت عربستاني جايگزين شركت 

ايراني شود.

آل اس��حاق تش��ريح كرد: از گذش��ته توافق نامه اي بين 
كشور هاي عربي وجود دارد كه باعث مي شود اجناس با 
تعرفه هاي كم تري بين اين كشور ها مبادله شود؛ عربستان 
حتي در حوزه هاي سياسي هم اقداماتي انجام داده و در 
شهري مثل نجف كه پايگاه فعاليت ايران است، ۵0 تن از 
تجار عراقي را جمع كرده و با وعده ارايه خدمات مالي آنها 
را به تجارت با عربستان تشويق مي كند؛ حتي كنسولگري 
جديدي در نجف احداث شده است كه فعال ترين بخش 

آن مربوط به حوزه اقتصادي است.

  شرط و شروط ضد ايراني عربستاني ها براي 
سرمايه گذاري در عراق

او تصريح كرد: ش��نيده ها حاكي از آن است كه عربستان 
با چند شرط حاضر به س��رمايه گذاري هنگفت در عراق 
شده است كه يكي از آنها عدم حضور بازرگانان ايراني در 
مزايده هاست، همچنين بنابر اين صحبت ها, عربستان 
محل س��رمايه گذاري را تعيين خواهد كرد و تمام اينها 
نشان از برنامه ريزي هاي طوالني مدت كشور هايي مثل 
عربس��تان و امريكا دارد. برخورد نا مناس��ب بدون شك 
مي تواند آسيب هاي بسياري در اين بازه براي ما به همراه 
داشته باشد. آل اسحاق درباره راهكار هاي حفظ و گسترش 
سهم ايران در بازار عراق, بيان كرد: براي موفقيت در بازار 
عراق بايد بپذيريم كه فعاليت هاي تجاري رايگان امكان 
پذير نيست، به عبارتي ديگر نبايد تصور كنيم كه با قرار 
گرفتن عنوان س��رمايه گذاري در كنار نام يك شركت و 
حضور برخي ذي نفعان هيچ تعهدي از طرف دولت وجود 
ندارد؛ تعهد  صرفا به معناي پشتيباني مالي نيست و بايد 
همانطور كه در حوزه هاي امنيت��ي هزينه مي كنيم، در 

جنگ اقتصادي پشتيبان فعاالن اين حوزه باشيم.

  گير و دار فعاليت ايراني ها در بازار عراق
رييس اتاق مشترك ايران و عراق گفت: دغدغه اصلي امروز 
واحد هاي فني و مهندسي, ريسك آنهاست، سازمان هاي 
بيمه اي بايد تحت حمايت دولت  وارد سرمايه گذاري هاي 
خارجي ش��وند، امروزه هيچ تضميني ب��راي فعاالن اين 
حوزه وجود ندارد كه ريسك فعاليت در كشور هاي عربي 
را چندين برابر مي كند؛ در شرايط فعلي مجموعه صندوق 

ضمانت صادرات ما 300 ميليون دالر سرمايه براي تمام 
دنيا دارد كه بايد از ميليارد ها دالر سرمايه گذاري حمايت 

كند و قطعا اين امكان پذير نيست.
او ادامه داد: مساله بعدي نظام بانكي، ارتباطات و حمايت 
بانكي براي سرمايه گذاري در عراق است؛ خوشبختانه تا 
به امروز فعاليت هاي مناسبي انجام شده است و در سال 
گذشته هيچ بخشي از ۱3 ميليارد دالر صادرات انجام 
شده از بين نرفته است، اما براي اين كار از يك بروكراسي 
غير رسمي استفاده مي شود كه بسيار دشوار و هزينه بر 
است؛ حمايت از سرمايه گذاري اهميت بسياري دارد. 
توليد كنندگان داخلي براي راه اندازي خط توليد خود 
مي توانند تا ۷0 درصد از تسهيالت بانكي استفاده كنند 
اما براي سرمايه گذاري در خارج از كشور چنين امكاناتي 
وج��ود ندارد يا بايد همه س��رمايه گذاري را ش��خص 
پرداخت كند يا به سراغ سرمايه گذاران خارجي برود 
كه عمال خيلي امكان پذير نيست؛ طرحي براي ارايه 
كمك هزينه اي ۲ ميليارد دالري در نظر گرفته شده اما 
هنوز اجرايي نشده است. آل اسحاق با تاكيد بر اهميت 
حمايت و پشتيباني سياسي و حقوقي گفت: حمايت 
حقوقي موضوعي بسيار با اهميت است كه گاهي مورد 
كم لطفي قرار مي گيرد، براي مثال اخيرا درگيري بين 
يكي از سرمايه گذاران ايراني و پيمانكار به وجود آمده 
كه منجر مي ش��ود طرف ايراني با مشكل در دريافت 
حقوق خود مواجه شود و پشتيباني مناسبي از او وجود 
ندارد؛ ديپلماسي سياسي و اقتصادي اين ۲ كشور هنوز 

هماهنگي الزم را ندارد.

  رايزني براي صادرات ايران بر دوش ۶ نفر 
مي چرخد

رييس اتاق مش��ترك ايران و عراق تصريح كرد: در دنيا 
۱80 كش��ور فعال اقتصادي وجود دارن��د اما مجموع 
رايزن هاي اقتص��ادي ما به 6 نفر مي رس��د و تنها يك 
راي��زن ايراني در عراق وج��ود دارد كه با چنگ و دندان 
فعاليت مي كند. سازمان توسعه و تجارت اعالم مي كند 
كه بودجه الزم براي بيش از اين تعداد رايزن اقتصادي 
را نداريم، زماني كه بحث مشوق هاي صادراتي را پيش 
مي كشيم عنوان مي ش��ود كه با وجود بودجه اي كه از 
طرف مجلس مصوب ش��ده است، هيچ بودجه اي به ما 
نرسيده است. با اين شرايط ما بايد با كساني رقابت كنيم 
كه از حمايت هاي مالي، سياسي و پشتيباني مطلوبي 
برخوردار هس��تند. موضوع روابط اقتصادي ما با كشور 
عراق هنوز در حاش��يه قرار دارد و به متن كشيده نشده 
است؛ مس��ووالن اين روابط را صرفا محترم مي دانند نه 
مفيد. او وضع فعلي را مطلوب و زمينه را بس��يار مناسب 
دانست و گفت: ما بايد در بازار فعلي جايگاه خود را كسب 
كنيم، با تغيير شرايط، كشور هاي بسياري انگيزه فعاليت 
در عراق را به دس��ت خواهند آورد، اما اكنون بايد جايگاه 
مناسبي براي كشورمان كسب كنيم. يكي از مشكالتي كه 
در تجارت با عراقي ها وجود دارد، فشار تجار عراقي براي 
توليد و خريد اجناس بي كيفيت و نامرغوب است كه آينده 
تج��ارت ايران و عراق را تحت تاثير ق��رار مي دهد. توزيع 
اجناس بي كيفيت ديدگاه مصرف كنندگان عراقي را تحت 
تاثير قرار داده و آينده ايران در بازار عراق را تهديد مي كند.

  Sat. Nov 2.   شنبه    11 آبان 1398   4 ربيع االول 1441  سال ششم    شماره   1512  2019 

استقبال اتريشي ها براي همكاري 
با ايران با وجود تحريم ها

پدرام سلطاني رييس اتاق بازرگاني ايران و اتريش 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا در خصوص 
سفر اخير هيات تجاري ايران به اين كشور گفت: 
روابط دو كش��ور هم��واره از يك ثبات نس��بي 
برخوردار بوده و در 40 سال اخير هيچ گاه چالش 
جدي بين ايران و اتريش وجود نداش��ته است و 
فعالين اقتصادي دو كشور نيز همواره با يكديگر 
همكاري مناسبي داشته اند. همين عوامل باعث 
شده كه يك فضاي اعتماد خوبي بين دو كشور 
ش��كل بگيرد. وي ادامه داد: سه هفته پيش اتاق 
بازرگاني مش��ترك دو كشور يك هيات تجاري 
به اتريش فرستاد كه با استقبال خيلي خوبي از 
س��وي فعاالن اقتصادي اين كشور مواجه شد. با 
وجود اينكه اتريش��ي ها به مشكالت كار با ايران 
و تحريم ها و تبعات آن واقف هس��تند اما تعداد 
زيادي از فعالين اقتصادي اين كشور در حوزه هاي 
مختلف در جلسات و مالقات هاي هيات تجاري 
ايران شركت كردند و خواهان همكاري با ايران 
بودند. نايب رييس س��ابق اتاق بازرگاني ايران در 
پايان تصريح كرد: ما نيز به دنبال راه هاي خالقانه 
و ابتكاري هستيم تا اين روزنه كوچك را باز نگه 
داريم و در صورت ام��كان آن را تقويت كنيم. ما 
اكن��ون به دنبال مدل هايي هس��تيم كه فارغ از 
تعامالت معمول بانكي بتوانيم با فعاالن اقتصادي 
اتري��ش كار كني��م و در اين خص��وص تاكنون 
جلسات و فعاليت هاي خوبي صورت گرفته است. 

گم شدن ساالنه ۲ ميليارد دالر 
ارزش اقتصادي معامالت پسماند

نايب رييس اتحاديه صنايع بازيافت ايران گفت: به 
دليل نبود شفافيت و حضور دالالن در مديريت 
پس��ماند، س��االنه حدود دو ميليارد دالر ارزش 
اقتصادي حاصل از معامالت پسماند، عمال گم 
مي شود و كسي ردي از آن پيدا نمي كند.  اشكان 
معمارزاده در گفت وگو با ايسنا، از صادرات بخشي 
از مواد اوليه مورد نياز صنايع بازيافت كشور خبر 
داد و اظهار كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( در اين زمينه هم��كاري و تالش كرده 
صادرات بخش��ي از مواد اولي��ه صنايع بازيافت 
كه نياز صنايع بازيافت كش��ور است را متوقف و 
از خام فروش��ي جلوگيري كند، ام��ا اين راه حل 
كوتاه مدت است و براي حل مشكالت مواد اوليه 
اين صنعت كافي نيس��ت، چراكه رشد صنعت 
بازيافت كش��ور در گ��روي حمايت هاي قانوني 
براي رقابت پذيري است. به گفته وي، مواد اوليه 
بازيافت معموال به اسم مواد ديگر از كشور صادر 
مي شوند و در اين زمينه وزارت صمت بايد اعالم 
كند كه صادرات اين م��واد با چه كدهايي انجام 
مي شود. نايب رييس اتحاديه صنايع بازيافت ايران 
در ادامه كشورهاي همسايه همچون پاكستان 
و مش��تري هاي كالن همچون چين را از جمله 
مهم ترين خريداران م��واد اوليه بازيافت از ايران 
عنوان كرد و گفت كه به دليل نبود ش��فافيت در 
بازار پسماند كشور، عدد دقيقي از ميزان صادرات 

اين مواد در دسترس نيست.

قاچاقچيان به دنبال افزايش 
قاچاق سيگار به ايران هستند

رييس انجمن توليدكنن��دگان، واردكنندگان 
و صادركنندگان محص��والت دخاني، باال بودن 
عوارض و ماليات  و پايين بودن ريس��ك كش��ف 
و ضبط محص��والت دخان��ي را، از جمله داليل 
افزايش قاچاق س��يگار عنوان كرد و گفت: اخيرا 
باخبر ش��ديم كه توليدكنن��دگان محصوالت 
قاچاق و تقلبي در يكي از كش��ورهاي همسايه 
كه در قاچاق كاالهاي دخاني به ايران نيز بسيار 
فعال هستند، به يك شركت سازنده ماشين آالت 
سيگار، سفارش ساخت 40 دستگاه ماشين آالت 
را داده اند. محمدرضا تاجدار در گفت وگو با ايسنا، 
از افزاي��ش كاالي دخاني قاچاق و تقلبي در بازار 
خبر داد و اظهار كرد كه بررسي بازار نشان مي دهد 
كه در حوزه مبارزه با كاالي دخاني قاچاق فعاليت 
خاصي صورت نمي گيرد. وي علت افزايش قاچاق 
را، باال بودن ع��وارض و ماليات هاي محصوالت 
دخاني عنوان و اظهار كرد: اخيرا نيز اليحه ماليات 
بر ارزش افزوده در مجلس شوراي اسالمي مطرح 
ش��ده كه ماليات محصوالت دخاني را نسبت به 
س��اير كاالها افزايش مي دهد و افزايش ساالنه 
 نيز در آن پيش بيني ش��ده است كه اين تصميم 
هزينه هاي توليد و توزي��ع محصوالت قانوني را 
نيز افزايش خواه��د داد. به گفته رييس انجمن 
توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان 
محصوالت دخاني، با توجه به اينكه كاالي قاچاق، 
حقوق دولتي پرداخت نمي كند و كنترلي روي 
آن نيست، به قيمت پايين تر از محصوالت مجاز 
به فروش مي رسد، بنابراين تا زماني كه اختالف 
قيمت و صرفه اقتص��ادي وج��ود دارد، قاچاق 
محصوالت دخاني نيز ادامه خواهد داشت. تاجدار 
پايين بودن ريسك كش��ف و ضبط محصوالت 
دخاني را از ديگر داليل افزايش قاچاق عنوان كرد 
و گفت: اخيرا با خبر ش��ديم كه توليدكنندگان 
محصوالت قاچاق و تقلبي در يكي از كشورهاي 
همس��ايه كه در قاچاق كاالهاي دخاني به ايران 
نيز بسيار فعال هس��تند، به يك شركت سازنده 
ماشين آالت سيگار سفارش ساخت 40 دستگاه 
ماشين آالت را داده اند. به گفته وي، مطلبي كه 
به آن  اشاره شد، نش��ان مي دهد كه قاچاقچيان 
تصميمات اقتصادي و تحركات كشور را در زمينه 
مبارزه با قاچاق رصد مي كنند و با سوء استفاده از 
نقاط ضعف سياست ها و قوانين، درصدد توسعه و 
افزايش توليد خود هستند، چراكه برآورد آنها اين 
است كه بازار ايران در آينده نزديك محصوالت 

قاچاق بيشتري را طلب خواهد كرد. 

البته اين امكان وجود دارد كه دولت براي جبران كسري 
بودجه، اقدام به چاپ اسكناس كند كه اين اقدام تورم زا 

قطعا بر نرخ ارز اثر خواهد داشت.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در خصوص 
روند كاهشي نرخ تورم ماهانه گفت: تا حدي اين روند 
ادامه خواهد داشت؛ همواره بازار در حوزه هاي مختلف 
خود را به تعادل مي رساند، بخشي از اين روند كاهشي 
تا ح��دي به افت انتظارات تورمي س��نگيني حاكم بر 
جامعه مرتبط اس��ت؛ اگر تورم س��ال هاي گذشته را 
جمع مي كرديم ش��ايد به نرخ ۱0 تا ۱۱ هزار توماني 
مي رسيديم؛ در بخش تورم كااليي نيز بايد قدرت خريد 
را در نظر گرفت و تنها انتظارات تورمي را لحاظ نكرد؛ در 
خأل قدرت خريد، تورم كاهش پيدا مي كند؛ اين ماهيت 
عرضه و تقاضاست. عباس آرگون در مورد ادعاي بانك 
مركزي مبني بر تامين نقدينگي مولد براي واحدهاي 
توليدي به عنوان اوليت و دغدغه اين نهاد، گفت: با توجه 

به تورمي كه در سال گذشته ايجاد شد؛ نياز به سرمايه 
درگردش بنگاه هاي اقتصادي حدود سه برابر شد؛ در 
اين ميان بهاي تمام شده پول و امكان پوشش هزينه ها 
با اين نرخ اهميت زيادي دارد؛ بايد ديد آيا بانك مركزي 
امكان افزايش حجم تسهيالت را متناسب با نرخ تورم 
را دارد يا خير. آنچه روشن و ضروري است اينكه بانك 
مركزي بايد مديريت دقيقي بر تخصيص منابع داشته 
باشد يعني در تخصيص منابع در دسترس، بخش هاي 
مولدي كه از توان اشتغالزايي باال برخوردارند در اولويت 
باشند. وي افزود: بانك مركزي با اين سياست عالوه بر 
حفظ و توسعه اشتغال، به رونق توليد كمك خواهد كرد؛ 
ابزارهاي مختلفي براي تامين منابع الزم براي رفع نياز 
نقدينگي بنگاه هاي توليدي وجود دارد كه شامل تامين 
مالي از طريق بازار س��رمايه و در صورت گشايش هاي 
سياسي جذب سرمايه گذاري خارجي و سرمايه گذاري 

مستقيم خارجي مي شود.



طالي سياه 7 انرژي

مركز مطالعات زنجيره ارزش در گزارشي هشدار داد 

نمايشگاه صنعت برق با حضور مقاماتي از سوريه و عراق افتتاح شد

آغاز شكنندگي  صنعت پتروشيمي 

قدم هاي ايران براي تبديل شدن به هاب برقي منطقه

افزايش توليد نفت اوپك

گروه انرژي|
مركز مطالعات زنجيره ارزش ديروز در گزارشي به بررسي 
توسعه صنايع پتروپااليش��ي ايران پرداخت و با مقايسه 
سهم توليد محصوالت اين صنايع با نسبت توليد در جهان، 
نشان داد كه صنايع پتروپااليشي ايران نيازمند ايجاد توازن 
در توليد فرآورده هاي نفت و گاز اس��ت. از نظر اين مركز، 
خصوصي سازي غيراصولي بخش پتروشيمي يكي از داليل 
بر هم خوردن توازن در سبد محصوالت توليدي اين بخش 
بوده و دولت بايد با رها كردن تصدي گري در اين صنايع 
و پذيرش كامل نقش سكان داري، نقش معمار راهبردي 

حوزه  نفت و گاز را ايفا كند.
با توجه به زنجيروار ب��ودن و همچنين طيف متنوعي از 
محص��والت در صنعت پااليش و پتروش��يمي اين مهم 
طبيعي اس��ت كه توس��عه پايدار و مت��وازن اين صنعت 
نيازمند خلق ذهني و تحليلي خواهد بود. به طور معمول 
هر چقدر پديده ها پيچيده تر مي شوند نقش خلق ذهني 
در آن پررنگ تر و جدي تر اس��ت. در واقع ما براي توسعه 
ابتدا نيازمند طراحي مفهومي هستيم كه تصوير كالن و 
دورنماي صنعت را نشان مي دهد و در ادامه نيازمند طراحي 
پايه و تفضيلي صنعت هس��تيم كه به نوعي بخش هاي 
مختلف صنعت به صورت معناداري در راستاي بيشينه 

كردن منافع مالي و ملي جانمايي و پياده مي شوند.
همان طور كه مهندسي و ساخت يك سازه مهندسي، 
نيازمند معماري است، بديهي است كه توسعه زنجيره 
ارزش نفت و گاز نيز نيازمند معماري خواهد بود. معمار 
صنع��ت پتروپااليش  بايد از بين��ش الزم )تعريف كار 
درست( برخوردار باشد تا بتواند به خوبي نقشه توسعه 
صنعت را براي بازيگران فع��ال در اين عرصه طراحي 
نمايد. در ادامه مهندس صنع��ت پتروپااليش بايد به 
دانش كافي و كاربردي )انجام درس��ت( مجهز باشد تا 
مطابق چارچوب و نقشه كلي ترسيم شده عمل نمايد.

اصل اساسي و مهم در مسير معماري، نگاهي سيستمي 
و يكپارچه به همه س��طوح و ابعاد است. در مسير توسعه 
صنعت پتروشيمي نيز اين مهم بايد به خوبي تبيين شود 
كه توسعه صنعت پتروشيمي با قيد توازن و پايدار، نيازمند 
توجه به نكات مختلفي است كه در ادامه به اهم اين موارد 

به صورت جداگانه اشاره شده است.

  عرضه متناسب محصوالت پايه پتروشيمي
در اين گزارش آمده است كه نكته اصلي و حايز اهميت 
در سهم و مقدار هر يك از ۸ محصول پايه پتروشيمي 
اين است كه مجموع توليد هر يك از اين محصوالت در 
دنيا مبتني بر كشش بازار است به طوري كه آمونياك 
با ۱۶۶ ميليون تن توليد در رتبه اول و بوتادين تنها با 
۱۲ ميليون تن توليد در رتبه هشتم قرار گرفته است. 
مطمئنا حفظ توازن و تناسب در توليد محصوالت پايه، 

اولين و مهم ترين اصل توسعه است.
مقايسه سهم هر يك از محصوالت پايه پتروشيميايي در 
ايران و جهان، حاكي از آن اس��ت كه در معماري صنعت 
پتروشيمي كشور، اصل اساس��ي توسعه متوازن رعايت 
نشده است و طي س��ال هاي آينده انحراف از اصل توازن 
بيشتر نيز خواهد شد. در ايران متانول در رتبه اول توليد 
در بين محصوالت پايه قرار گرفته و س��هم ۳۷ درصدي 
را به خود اختصاص داده اس��ت. اين در حالي است كه در 
دنيا سهم متانول از استخر محصوالت پايه پتروشيميايي 
تنها ۱۲ درصد اس��ت. در مقابل در محصول ارزشمند و 
راهبردي همچون پروپيلن مقايسه ايران و جهان حاكي از 
آن است كه سهم پروپيلن در توليد محصوالت پايه ايران 
بسيار پايين است. اين در حالي است كه در دنيا ۱۶ درصد 

از محصوالت پايه پتروشيميايي، متعلق به پروپيلن است.
هر چن��د توليد باالي متانول، آموني��اك و اتيلن خود 
نشان از مزيت كشور به دسترسي به منابع خوراك هاي 
گازي متان و اتان دارد، اما بايد به اين موضوع نيز توجه 
ويژه اي داشت كه صنعت پتروشيمي يك زنجيره طولي 
و عرضي دارد و در صورت عدم توليد مناسب و متناسب 
تمامي محصوالت پايه، شاخص تنوع توليدات بسيار 
پايين خواهد بود و پوشش حداكثري بازارهاي داخلي 
و جهاني غيرممكن خواهد شد و به نوعي جنس صنعت 
جور نخواهد بود. راه حل اصلي براي پيش گيري از چنين 
رويدادي نگاهي راهبردي به تخصيص خوراك از سمت 
وزارت نفت است. چرا كه رسيدن به طيفي از محصوالت 
متنوع نيازمند تخصيص طيفي از خوراك هاي متنوع 
گاز و مايع است. لذا سياست گذار در تخصيص خوراك 
به صنعت پتروش��يمي در كنار شاخص كمي توسعه، 
بايد به ش��اخص هاي كيفي و تنوع توسعه صنعت نيز 

توجه نمايد.

  توسعه هم زمان زنجيره هاي تامين
توليد و فروش

بنا بر اين گزارش، هر چند آمارها حاكي از آن است كه 

در سال هاي اخير صنعت پتروشيمي كشور، ۱۷ ميليارد 
دالر درآمد نصيب كشور كرده است، ولي بايد اين را مد 
نظر داشت كه تحقق اين درآمد در گرو توجه به تمامي 

اليه هاي تامين، توليد و فروش است.
زنجي��ره تامين ب��ه نوعي ب��ه اهميت تامي��ن پايدار 
خوراك هاي مورد ني��از صنعت و كاال و خدمات توجه 
مي كند. در صورت بروز هر گونه مشكلي در اين بخش 
از صنعت، مطمنا صنعت پتروشيمي دچار مشكالت 
اساسي خواهد ش��د. زنجيره توليد نيز به نوعي همان 
طراحي هوشمندانه واحدهاي پتروشيميايي است تا 
بتواند خوراك هاي ورودي به اين صنعت را به طيفي از 
محصوالت پايه و در ادامه به محصوالت متنوع پليمري 
و شيميايي مبتني بر كشش بازار سال هاي آينده و در 

شرايط رقابتي توليد و عرضه نمايد.
زنجيره فروش ني��ز حائز اهميت فراوان اس��ت، چرا كه 
فروش پايدار عامل اصلي حيات و ممات يك بنگاه است. 
لذا توجه به الزامات سخت افزاري و نرم افزاري جهت ورود 
به بازارهاي داخلي و بين المللي امري ضروري است. به طور 
مثال طراحي ابزارهاي مالي توسط صنعت به منظور فروش 
اعتباري به بنگاه هاي پايين دستي و صنايع تكميلي يكي 
از الزامات افزايش تقاضا و مصرف است. از طرف ديگر رصد 

شرايط بازارهاي جهاني و شناسايي مشتريان راهبردي 
نيز يكي از اقدامات نرم افزاري است كه بايد در دستور كار 

صنعت و دولت قرار گيرد.

  حكمراني خوب براي هم راستا كردن
 منافع ملي و بنگاهي

اين گزارش حاكي اس��ت كه با توجه به اجرايي شدن 
اصل ۴۴ قانون اساس��ي، بنگاه هاي اقتصادي فعال در 
صنعت پتروشيمي مشمول گروه يك اين قانون شدند 
و مالكيت اين بنگاه ها به بخش خصوصي واگذار ش��د. 
قبل از اين شركت ملي صنايع پتروشيمي به نمايندگي 
از دولت مسووليت صفر تا ۱۰۰ اين صنعت را در مسير 
توسعه بر عهده داش��ت، لذا توسعه متوازن و يكپارچه 
اين صنعت ب��ه خوبي در عرصه عمل ديده مي ش��د و 
متوسط بازدهي بخش هاي مختلف صنعت به عنوان 
ش��اخص اصلي اقتصادي در توسعه لحاظ مي گرديد. 
اما با واگذاري غيركارشناسي بنگاه هاي پتروشيمي به 
مجموعه هاي مختلف، مالكيت غيريكپارچه بخش هاي 
مختلف زنجيره ارزش سبب گرديد كه بين مجتمع هاي 
پتروشيمي يك رقابت مخرب ايجاد شود و از طرف ديگر 
بخش هايي از صنعت توسعه پيدا كند كه صرفا منافع 

بنگاهي را تامين مي كند و عمال شروع توسعه غيرمتوازن 
در اي��ن صنعت كليد خ��ورد. هر چند اساس��ا اجراي 
سياست هاي اصل ۴۴ با هدف ارتقاي عملكرد بنگاه هاي 
اقتصادي تدوين و ابالغ شده است، ولي در عرصه عمل 
اين موضوع محقق نشده است و اميد است در سال هاي 
پيش رو با اصالح نواقص و معايب موجود منافع اجراي 

اين قانون به معايب آن ارجحيت داشته باشد.
نكته قابل توجه در اين بي��ن تغيير نقش دولت )وزارت 
نفت و ش��ركت ملي صنايع پتروشيمي( پس از اجرايي 
ش��دن اصل ۴۴ از تصدي گري به سكان داري است. اما 
بعد از گذشت بيش از يك دهه از اجرايي شدن اين قانون 
متاسفانه ش��اهد اين هستيم كه دولت كماكان جايگاه 
خود را در تصدي گري دنبال مي كند. اين نكته شايان ذكر 
است كه توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز كشور نيازمند 
يك مغزافزار هوش��مند اس��ت تا با داشتن يك نگرش 
سيستمي و غيرسياسي براي حداكثر كردن و هم راستا 
كردن منافع ملي و بنگاهي ساز و كارهاي مرتبط به خود 
را طراحي و اعمال كند. در اولين گام نياز است كه هويت 
شركت ملي صنايع پتروشيمي از يك سازمان تصدي گر 
به سكان دار )توسعه اي( در تمام ابعاد از جمله اساسنامه و 
ماموريت هاي اين شركت تغيير پيدا كند كه اين نيازمند 
همراهي و همكاري بين وزارت نفت و مجلس ش��وراي 
اسالمي است. صنعت پتروشيمي به يك نظام اقتصادي 
تبديل شده و در س��ال هاي پيش رو نيز نقش و جايگاه 
صنعت پتروشيمي در اقتصاد كشور پررنگ تر از گذشته 
خواهد شد. لذا اين صنعت نيازمند يك سازمان توسعه اي 
است تا با اشرافيت به مباحث تخصصي در راستاي حفظ 
منافع ملي و بنگاهي، برنامه ريزي ها و اقدامات الزم را در 

دستور كار خود قرار دهد.
مركز مطالعات زنجيره ارزش معتقد اس��ت كه توس��عه 
اصولي دارد كه در تمامي دنيا يكس��ان اس��ت، اما الگوي 
توسعه مبتني بر مزيت هاي نسبي هر منطقه و كشورها 
قابليت تغيير دارد. تجزيه و تحليل صنعت پتروش��يمي 
ايران نش��ان دهنده آن اس��ت كه اين صنعت از نبود يك 
معمار داراي بينش )تعريف كار درس��ت( و دانش )انجام 
درست( رنج مي برد. همين موضوع نيز سبب شده است 
كه بديهي ترين اصل توسعه صنعت پتروشيمي يعني اصل 
توازن در طراحي اين صنعت ديده نشود. عدم تحقق اصل 
توازن در عرصه عمل تولي��دات و صادرات اين صنعت را 
دچار اشكال خواهد كرد و اين مهم به خصوص در شرايط 
سخت تحريم خود را به خوبي نشان مي دهد. با توجه به 
تغيير نقش دولت در توس��عه زنجيره ارزش نفت و گاز از 
مجري به متولي، دولت بايد زيرساخت و فضاي مناسب 
رشد و توسعه اين صنعت را براي بخش هاي خصوصي مولد 
و صاحب صالحيت آماده نمايد. سه نقش هدايت، حمايت و 
نظارتي دولت در مسير توسعه بايد هم در بعد سخت افزاري 

و هم نرم افزاري مورد توجه قرار گيرد.
از طرف ديگر بايد تاكيد كرد كه روند توس��عه دو صنعت 
پااليش و پتروشيمي كشور بايد در هر ۳ سطح حاكميت، 
مالكيت و عمليات با يكديگر ادغام شود. نبود نگاه يكپارچه 
در تخصي��ص خوراك ه��اي در دس��ترس حاكميت به 
طرح هاي پتروپااليشي سبب ش��ده كه توسعه صنعت 
پااليش نف��ت با كندي و لختي مواجه ش��ود و توس��عه 
صنعت پتروشيمي نيز غيرمتوازن و شكننده پيش برود. 
اميد است در سال هاي پيش رو موانع پيش روي توسعه 
متوازن و پايدار زنجيره ارزش از سمت حاكميت به دور از 
هرگونه سياست زدگي به درستي تشخيص داده شود و 
راه حل هاي موثر و كارآمدي ب��راي رفع موانع، طراحي و 

به كارگرفته شود.

گروه انرژي|
نوزدهمين نمايش��گاه بين المللي صنعت برق ايران روز 
پنجش��نبه با حض��ور وزراي نيروي ايران، برق س��وريه 
همچنين ۵۰۰ ش��ركت داخلي و خارج��ي در تهران در 
حال��ي آغاز به كار كرد كه با وجود تحريم هاي تازه امريكا 
كه پروژه هاي عمراني را هدف قرار گرفته بود، شبكه هاي 
برق ايران و عراق سنكرون سازي و فركانس برق دو كشور 
يكسان ش��د. رضا اردكانيان، وزير نيرو روز پنجشنبه در 
حاشيه افتتاح نمايش��گاه صنعت برق با ابراز اميدواري از 
اينكه شاهد رشد و رونق اين صنعت زيربنايي باشيم بيان 
كرد: دست اندركاران صنعت برق و انرژي حضور فعالي در 

بازارهاي منطقه دارند.
اردكاني��ان خبر داد ك��ه ايران در آس��تانه تحقق يكي از 
مهم ترين تحوالت در ارتباط با بازسازي و توسعه صنعت 
برق عراق است و ابراز اميدواري كرد كه از اين فرصت براي 
ارتباط نزديكتر و توسعه پايدار منطقه كه پيش شرط صلح 
پايدار است، استفاده شود. وي در خصوص برنامه وزارت 
نيرو بعد از كاهش وابستگي بودجه به نفت به خبرنگاران 
گفت: حتي زماني كه بودجه بر پايه نفت نوش��ته مي شد 
ما متكي به مناب��ع داخلي بوديم. حدود ٢٣ هزار ميليارد 
گردش مالي صنعت برق كشور است و اين صنعت متكي به 

منابع خود و صادرات تجهيزات مهندسي است. در بازارهاي 
منطقه جايگاه داريم و همين باعث مي شود نگراني از بابت 
بودجه نداشته باشيم. اردكانيان در خصوص سهم وزارت 
نيرو از بازار اوراسيا نيز گفت: توجه و تمركز ما روي ٨٦٢ 
قلم كااليي است كه از تخفيف و معافيت تعرفه اي برخوردار 
اس��ت و به دنبال اين هستيم كه بخش خصوصي تجار و 
توليدكننده ايراني بتواند به ص��ورت راحت تري در بازار 

اوراسيا نقش آفريني كند.
وزير نيرو گفت: بازار ١٩٠ ميليون نفري كشورهاي عضو 
اوراس��يا بايد توليدكنندگان تجهيزات برقي ايران را هم 
شامل ش��ود كه البته در صورت ارايه محصول با كيفيت 
و قابل رقابت مي توانند از اين امتياز استفاده كنند. يكي 
از نكات قابل توجه اين نمايش��گاه حض��ور محمد زهير 
خربوطلي، وزير برق سوريه و نافع عبدالساده، معاون وزير 
برق عراق در مراسم افتتاحيه نمايشگاه برق امسال ايران 
بود . در همين راس��تا، خربوطلي، وزير برق س��وريه روز 
چهارشنبه در بدو ورود به ايران به منظور شركت در آيين 
افتتاح نمايش��گاه برق با تأكيد بر اينكه پروژه هاي برقي 
ايران همانند نيروگاه الذقيه در سوريه به صورت مستمر 
و رضايت بخش در حال اجراست، گفت: درصدديم تا در 
آينده نزديك قرارداده��اي جديدي ميان دو طرف امضا 

و راه حل هاي بيشتري براي همكاري هاي پيش ِرو ديده 
شود. به گزارش تسنيم، وزير برق سوريه با اشاره به نقش 
بس��زايي كه ايران در ثبات و حفاظت از سيس��تم شبكه 
برق سوريه داشته اس��ت، گفت: در تالشيم با استفاده از 
 توان ش��ركت هاي ايراني واحدهاي ي��ك و پنج نيروگاه

۴۰۰ مگاواتي حلب را بازسازي كنيم. وي با اشاره به برنامه 
ايجاد شبكه س��ه جانبه برقي ميان ايران، عراق و سوريه 
گفت: ايجاد كارخانه توليد مواد و تجهيزات برقي، همكاري 
براي راه اندازي نيروگاه هاي تجديدپذير سوريه، تالش براي 
خودكفا شدن هرچه بيشتر صنعت برق سوريه و همچنين 
ايجاد كميته مشترك ميان وزارتخانه هاي نيرو و برق دو 
كشور از جمله توافقات ميان ايران و سوريه است. به گفته 
خربوطلي يكي از مهم ترين م��وارد همكاري برقي ايران 
و سوريه س��اخت نيروگاه الذقيه بود كه به ظرفيت ۵۲۶ 
مگاوات در حال احداث است. نافع عبدالساده، معاون وزير 
برق عراق نيز به منظور شركت در آيين سنكرون كردن 
برق ايران و عراق به تهران آمده بود. به گزارش ايسنا، طبق 
توافقي كه در اواخر سال ١٣٩٧ بين وزراي نيرو و برق ايران 
و عراق صورت گرفت، قرار شد سه برنامه سنكرون سازي 
ش��بكه برق ايران و عراق تا پايان س��ال ۲۰۱۹ ميالدي، 
كاهش تلفات شبكه برق عراق به ميزان ۳۰ درصد تا پايان 

سال ۲۰۲۰ و جبران كمبود توليد برق عراق تا پايان سال 
۲۰۲۱ توسط شركت هاي ايراني انجام شود. در اين راستا، 
سنكرون س��ازي ش��بكه برق ايران و عراق ديروز صورت 
گرفت. در اصطالح تخصصي، س��نكرون كردن به معني 
وصل كردن دو شبكه كاماًل مجزا است به طريقي كه هيچ 
نوع شدت جريان ضربه اي قابل مالحظه اي ايجاد نشود و 
بدين صورت ش��بكه برق ايران و عراق به يكديگر متصل 
خواهد شد. در اين دوره از نمايشگاه بين المللي صنعت برق 
ايران ۳۶ شركت از ۱۳ كشور آلمان، ايتاليا، چين، روسيه، 
فرانسه، ژاپن، انگلستان، اسپانيا، سوييس، بلژيك، تركيه، 
فنالند و لبنان حضور دارند. در اين دوره از نمايشگاه برق 
كارگاه هاي آموزشي »هوشمندسازي شبكه برق كشور 
)اهداف و برنامه ها( «، »استانداردهاي جهاني توليد برق 
حرارتي و استفاده از آن در نسل جديد نيروگاه هاي كشور« 

و »طرح هاي نوآورانه دانش تحريم« برگزار مي شود.

 سيريك در انتظار وام روسيه
ديروز در حاشيه نوزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت 
برق ايران، محس��ن طرزطلب، مديرعامل شركت توليد 
نيروي برق حرارتي بيان كرد: طبق آن چيزي كه دولت 
روس��يه به ايران اعالم كرده قرار است تا پايان ماه نوامبر 

۲۰۱۹ اعتبار اسنادي وام ۱.۲ ميليارد يورويي دولت روسيه 
به ايران براي احداث نيروگاه سيريك باز شود.

مديرعامل شركت توليد نيروي برق حرارتي اضافه كرد: 
طبق مذاكراتي كه با روسيه انجام شده در صورتي كه تا 
پايان ماه نوامبر ۲۰۱۹ اعتبار اسنادي اين وام باز نشود 
دولت روس��يه پيمانكار را تغيير خواهد داد. طرزطلب 
با بي��ان اينكه قرار بود نيروگاه جديد ري كه جايگزين 
نيروگاه فعلي خواهد شد، از محل وام ژاپن تأمين مالي 
ش��ود، گفت: پس از اينكه ژاپني ها نس��بت به تأمين 
مالي اين پروژه اقدام نكردند، اس��تفاده از امكان تهاتر 
هزينه هاي پروژه با نفت خام كه طبق مجوز قانون بودجه 
بوده در دستور كار قرار گرفت و در اين زمينه پيشنهادات 
الزم را به دولت ارايه كرده ايم و منتظر پاس��خ دس��ت 
اندركاران هستيم، اما در صورتي كه امكان تأمين مالي 
از محل تهاتر نفت خام فراهم نشود راهكارهاي ديگري را 
براي بازسازي نيروگاه قديمي ري اجرايي خواهيم كرد.

مديرعامل ش��ركت توليد نيروي برق حرارتي اذعان 
داشت: براي بازسازي نيروگاه رامين اهواز موافقت دولت 
روسيه براي تخصيص ۳۵۳ ميليون يورو وام اخذ شده و 
قرار است با وام دولت روسيه اين نيروگاه قديمي بخاري 

بازسازي و نوسازي شود.

ايسنا| 
نظرسنجي رويترز نش��ان داد اوپك كه متشكل از ۱۴ 
عضو است، در ماه ميالدي جاري ۲۹.۵۹ ميليون بشكه 
در روز نفت توليد كرده كه ۶۹۰ هزار بشكه در روز باالتر 
از آمار بازبيني شده سپتامبر بوده است. توليد اين گروه 
در سپتامبر به پايين ترين حد از سال ۲۰۱۱ سقوط كرده 
بود. ابتدا انتظار مي رفت احياي توليد نفت عربس��تان 
كه پس از حمالت ۱۴ سپتامبر به تاسيسات نفتي اين 
كش��ور نيمي كاهش پيدا كرده بود، ماه ها زمان ببرد و 

قيمت نفت در واكنش به اين رويداد به ۷۲ دالر جهش 
پيدا كرده بود اما پس از بهبود توليد اين كشور به ۶۰ دالر 
در هر بشكه بازگشت. تحليلگران انتظار دارند عربستان 
سعودي به اقدامات خود براي مديريت بازار ادامه دهد. 
اوپك، روس��يه و چند توليدكننده ديگر خارج از اوپك 
معروف به اوپك پالس از اول ژانويه امس��ال توليدشان 
را به ميزان ۱.۲ ميليون بش��كه در روز محدود كرده اند. 
س��هم اوپك از اين محدوديت عرضه، حدود ۸۰۰ هزار 
بشكه در روز است كه بر عهده ۱۱ عضو آن است و ايران، 

ليبي و ونزوئال از مشاركت در اين پيمان معاف هستند. 
نرخ پايبندي ۱۱ عضو اوپك به اين پيمان كه قرار است 
تا مارس سال ۲۰۲۰ اجرا شود، از سطح توافق شده فراتر 
رفته است. نرخ پايبندي اين گروه در سپتامبر به ۲۲۲ 
درصد جهش پيدا كرده بود اما در اكتبر كه توليد نفت 
عربستان بهبود يافت به ۱۴۰ درصد كاهش پيدا كرد. 
بزرگ ترين كاهش توليد اوپك مرب��وط به اكوادور بود 
كه فروش نفتش را در نهم اكتبر به دليل توقف فعاليت 
۲۰ ميدان نفت��ي در بحبوحه ناآرامي هاي داخلي عليه 

تدابير رياضت اقتصادي دولت متوقف كرده بود. شركت 
دولتي پترواكوادور صادرات نف��ت خود را در ۲۰ اكتبر 
ازسرگرفت. عربستان سعودي در اكتبر ۹.۹۰ ميليون 
بشكه در روز نفت توليد كرد كه ۸۵۰ هزار بشكه در روز 
باالتر از سپتامبر بود. پيش از حمالت ماه سپتامبر نيز 
اين كشور با هدف تقويت قيمت ها، توليد خود را بيش 
از حد مق��رر محدود كرده بود. ونزوئال كه با تحريم هاي 
امريكا عليه شركت نفتي دولتي PDVSA مواجه است، 
موفق شد توليدش را اندكي افزايش دهد. يك مجتمع 

پااليش داخلي توليدش را ازس��رگرفت و صادرات اين 
كشور در اكتبر افزايش پيدا كرد. توليد ليبي و ايران نيز 
تغيير چنداني نداشت. به گفته معامله گران، صادرات 
نفت امارات متحده عربي افزايش پيدا كرد اما توليد اين 
كشور در اكتبر تنها اندكي رشد داشت. بر اساس گزارش 
رويترز، نيجريه كه همواره باالتر در سقف توليد اوپك، 
نفت توليد كرده است در اكتبر نيز به همين روند ادامه 
داد با اين حال نرخ پايبندي اين كشور به دليل دريافت 
سقف توليد باالتراز سوي اوپك، اندكي بهبود پيدا كرد.
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نفت در كانال 60 دالر
تس�نيم| قيمت نفت برنت ديروز با ۷۳ س��نت 
معادل ۱.۲۲ درصد رش��د به ۶۰ دالر و ۳۵ س��نت 
در هر بشكه رس��يد، اما همچنان در مسير كاهش 

هفتگي باقي ماند.
پس از پشت سر گذاشتن يك هفته دشوار، قيمت 
نفت روز جمعه شاهد افزايش بود، اما به دليل افزايش 
عرضه نفت و نامش��خص بودن سرنوش��ت تقاضا 

همچنان در مسير كاهش هفتگي باقي ماند.
بر اس��اس اين گزارش، قيمت هر بشكه نفت خام 
 امري��كا ديروز ب��راي اولين بار طي ۴ روز گذش��ته 
با ۸۲ س��نت معادل ۱.۵۱ درص��د افزايش به ۵۵ 
دالر در هر بشكه رسيد. قيمت نفت وست تگزاس 
اينترمدييت امريكا نيز كاه��ش هفتگي را تجربه 
مي كند. به گزارش رويترز، نگراني ها در مورد رشد 
اقتصاد جهاني در كنار نگراني در مورد آينده تقاضا 
براي نفت همچنان بر بازار س��ايه افكنده اس��ت. 
اين در حالي اس��ت كه رهبران امريكا و چين هنوز 
نتوانسته اند به اختالفات تجاري ۱۶ ماهه خود كه 
موجب كاهش مبادالت تجاري بين اين دو قدرت 
اقتصادي شده است پايان دهند. استفن اينز، تحليلگر 
بازار نفت در موسسه آكسي تريدر در اين باره گفت: 
»نگراني ها در مورد اختالفات تجاري امريكا و چين 
تبعات منفي غيرمنتظره اي داشته است.« پس از 
انتشار آمارهاي مثبت از فعاليت هاي بخش توليدي 
چين در روز جمعه، بازار بعد از يك دور متوالي انتشار 

آمارهاي اقتصادي منفي يك نفس راحت كشيد.
اما آمارهاي منتشر ش��ده در روز جمعه نشان داد 
ك��ه فعاليت هاي كارخانه اي ژاپ��ن در ماه اكتبر به 
پايين ترين رقم خود طي بيش از ۳ س��ال گذشته 
رس��يده و اين هش��دار جديدي در مورد وضعيت 
سومين اقتصاد بزرگ جهان بود. ميزان ذخاير نفت 
خام امريكا نيز در پايان هفته منتهي به ۲۵ اكتبر با 
۵.۷ ميليون بشكه افزايش مواجه بود، در حالي كه 
تحليلگران انتظار رشد ۴۹۴ هزار بشكه اي را داشتند.

نفت ارزان به سود ايران
ايرن�ا| معاون اس��بق وزير نفت با اش��اره به اينكه 
قيمت هاي پايين نفت باعث جذب سرمايه در ميادين 
نفتي ايران مي شود،  گفت: در اين شرايط، رقيباني كه 
نفت گران توليد مي كنند، نمي توانند وارد بازار شوند.

س��يدمهدي حس��يني تاكيد ك��رد: اي��ران از نظر 
قراردادهاي نفتي كمبودي ندارد و انواع قراردادها را 
در اختيار دارد. وي  افزود: اگر تحريم وجود نداشت، 
صنعت نفت ايران با استقبال خوب دنيا و شركت هاي 
نفتي روبه رو مي شد. همان گونه كه پيش از اين نيز 
قرارداد »باي بك« از ۲۰ س��ال قبل، كارنامه موفقي 
از خود به جا گذاشت و با همين قرارداد توسعه پارس 
جنوبي را آغاز كرديم و در سال ۸۴ توانستيم به توليد 
قطر برسيم. به گفته حسيني، با قرادادهاي باي بك 
۷۰۰ هزار نفت بشكه توليد نفت و ۴۰۰هزار بشكه 
ميعانات گازي افزايش پيدا كرد و درآمدهاي نفتي 

۲۰ درصد توليد ناخالص كشور را تشكيل مي داد.
وي ادام��ه داد: در دوره اي ك��ه قراردادهاي باي بك 
عمل كردند، ساالنه ۸ درصد رشد توليد ناخالص ملي 
داش��تيم. معاون اسبق وزير نفت با بيان اينكه بعد از 
تحريم ها و برجام در سال ۹۲ قراردادهاي جديد نفتي 
طراحي ش��د، گفت: از آنجا كه قراردادهاي امتيازي 
و مشاركت در توليد با قوانين كشور مغايرت دارند، 
الگوي جديد قرارداد تدوين شد. وي افزود: قراردادهاي 
امتيازي در كشورهاي صنعتي جوابگوست زيرا نفت 
جاي كوچكي در اقتصاد دارد و اين كش��ورها نيازي 
به انتقال تكنولوژي ندارن��د. همچنين قراردادهاي 
مشاركت در توليد در كشورهايي مورد اقبال است كه 
ريسك اكتشاف باال است و اين در حالي است كه در 
ايران ريسك اكتشاف پايين است و استفاده از اين نوع 

قراداد منطقي نيست.
حس��يني تاكيد كرد: قرارداده��اي جديد نفتي يا 
همان  اي پي س��ي انعطاف دارد و اكتشاف، توسعه و 

بهره برداري از ميدان را پوشش مي دهد.

 توافق دانمارك
 با نورد استريم 2

ايسنا| دانمارك باالخره به شركت انرژي دولتي 
گازپروم روسيه اجازه داد خط لوله جنجالي صادرات 

گاز را از مسير آب هاي اين كشور احداث كند.
موافقت دانمارك آخري��ن مانع رگوالتوري بزرگ 
را ب��راي گازپروم به منظور تكمي��ل خط لوله نورد 
اس��تريم۲ به طول ۱۲۳۰ كيلومت��ر از كف درياي 

بالتيك از روسيه تا آلمان را رفع كرد.
تصميم دانمارك كنگره امريكا را تحت فشار بيشتري 
قرار مي دهد تا س��ريعا اليحه تحريم ها را به منظور 
متوقف كردن اين پروژه پيش از تكميل ش��دن آن 
تصويب كند. واش��نگتن به دليل نگراني نسبت به 
افزايش وابستگي اروپا به انرژي روسيه، با اين پروژه 
مخالفت كرده است و دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا به آلمان توصيه كرده به جاي گاز روس��يه، 

واردات گاز طبيعي مايع امريكا را افزايش دهد.
اما آژانس انرژي دانمارك در بيانيه اي اعالم كرد با 
مسير ۱۴۷ كيلومتري خط لوله نورد استريم ۲ كه 
به گازپروم تعلق دارد، موافقت كرده است. اين آژانس 
از آوريل سال ۲۰۱۷ پيشنهادهاي متعددي از سوي 

گازپروم را بررسي كرده بود.
والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه در سفر به 
بوداپس��ت، از تصميم دانمارك استقبال كرد و به 
خبرنگاران گفت: اين كشور اسكانديناوي خود را به 
عنوان يك شريك بين المللي مسوول نشان داد كه 
از منافع و حاكميت خود همچنين منافع شركايش 

در اروپا حمايت مي كند.

گزارش كوتاه

تك خبر

جهان

آمونياك: 26درصد

اتيلن: 25درصد

پارازايلن: 7 درصد

تولوئن: 4 درصد

بنزن: 8 درصد

بوتادين:2 درصد

پروپيلن: 16 درصد

متانول: 12 درصد

ايران
آمونياك
16درصد

اتيلن
31درصد

پارازايلن
6 درصد

تولوئن: 1درصد

بنزن: 4 درصد
بوتادين: 1 درصد

پروپيلن: 4 درصد

متانول: 37 درصد
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جهاني شدن و تحول مفهوم قدرت

چگونه مي توان قدرت نرم را به قدرت هوشمند تبديل كرد
قدرت چيست؟ اين موضوعي است كه از بدو خلقت 
انس�ان، آدمي به دنبال آن بوده و در كسب آن انواع 
حيله ها و مكرها را به كار برده است. شكل قدرت در 
طول تاريخ عوض شده است . زماني كشورگشايي 
نشانه قدرت بوده، زماني كودتا كردن و آوردن يك 
دست نش�انده مي توانس�ته قدرت را به رخ بكشد 
و زماني ني�ز اس�تفاده از منابع اقتص�ادي و تحت 
س�لطه درآوردن اقتصاد يك كشور شكل ديگري 
از قدرت را نشان مي داده . اما در عصر جديد، قدرت 
يك ش�كل ديگري هم به خود گرفت�ه و آن قدرت 
هوش�مند اس�ت . حدود دو هفته پيش بخشي از 
گزارش مركز پژوهش ه�اي مجلس درباره قدرت و 
انواع آن را منتش�ر كرديم . در اين بخش به بررسي 
قدرت هوشمند و نحوه استفاده از آن و تاثير آن بر 

شكل گيري جهاني سازي مي پردازيم: 

روندهاي بلندمدت اقتصاد و جامعه، همانند جهاني شدن 
و انق��الب اطالعات، اهميت ش��بكه ها را افزايش و زمينه 
قدرت را تغيير مي دهند. آنچه امروز تازگي دارد، اين است 
كه شبكه هاي جهاني سريع تر و ستبرتر هستند و ما بطور 
فزاينده اي در جهان شبكه اي زندگي مي كنيم. شبكه ها، 
همان روابط هستند و گونه هاي متفاوت شبكه ها، شكل هاي 
متفاوتي از قدرت را ايجاد مي كنند. دانش، قدرت است. در 
عصر اطالعات امروز كنترل اطالعات جاري در ش��بكه ها 
منبع مهم قدرت اس��ت و مركزيت در ش��بكه ها مي تواند 

ايجاد قدرت كند. 
اطالعات و دانش، خود منبع مهمي براي اعمال قدرت به 
شمار مي رود. از اين رو مهم است كه بدانيم، امروزه فناوري، 
فرآيندهاي اجتماعي و سياس��ي را تغيي��ر داده و موجب 
سرعت و دگرگوني در ماهيت تعامل و ارتباطات و شتاب 
تغييرات نهادي در عرصه بين الملل��ي در ابعاد اقتصادي، 
سياسي، فرهنگي و اجتماعي شده است. بنابراين در عصر 
جهاني شدن، موفقيت در مديريت اين شبكه هاي عمومي و 
خصوصي، به استعداد، هوش محيطي و اشكال نوين قدرت 
وابسته است. قرن بيست ويكم بطور قطع، شاهد افزايش 
نقش اطالعاتي و سازماني قدرت خواهد بود؛ بزرگي اندازه 
اقتصاد، هم در ارتباط با بازارها و هم منابع طبيعي، همچنان 
اهميت خواهد داشت و حجم اطالعات در دسترس، افزايش 

بيشتري پيدا خواهد كرد.
اثرگذاري جهاني شدن بر تحول مفهوم قدرت را در چهار 

مولفه مي توان تبيين كرد كه عبارتند از: 
الف( پراكندگي قدرت: تحليلگران سياسي تالش دارند 
پويش مربوط ب��ه تغييرات عمده در توزي��ع قدرت ميان 
كشورها را در دنياي جهاني شده درك كنند. زماني كه در 
ارتباط با منابع قدرت مي انديشيم، تبديل قدرت، به عنوان 
مشكلي عمده بروز مي كند. برخي كشورها در تبديل منابع 
قدرت شان به عواملي موثر، بهتر از ديگران عمل مي كنند. 
تبديل قدرت، به معناي توانايي تبديل قدرت بالقوه به بالفعل 
است. مقصود از قدرت بالقوه، منابع قدرت و مراد از قدرت 
بالفعل، آنچ��ه از راه رفتار تغييريافته ديگران، اندازه گيري 
مي شود، است. بنابراين براي پيش بيني دقيق نتايج قدرت 
يك كشور، الزم است هم از مهارت آن در زمينه تبديل قدرت 
و هم از منابع قدرتي كه در اختيار دارد، آگاه باشيم. يكي از 
موارد ديگر در اين زمينه، تعيين اين مساله است كه در هر 
شرايطي، كدام يك از منابع، بهترين زمينه را براي قدرت 
فراهم مي كند. تجزيه سياست جهاني به حوزه هاي متعدد 
و مختلف، سبب شده است تا منابع قدرت، تبديل پذيري 
كمتري پيدا كنند؛ بدين معنا كه امكان انتقال و تبديل آنها 
از حوزه اي به حوزه اي ديگر كمتر ش��ده است. با اين حال 
در دنياي امروز، توس��ل مستقيم به زور براي كسب منافع 
اقتصادي قدرت هاي بزرگ بسيار پرهزينه و خطرناك شده 
است. از آنجا كه قدرت نوعي رابطه است؛ بطور قطع متضمن 
وجود نوعي شرايط يا پيش زمينه نيز هست. كاهش قابليت 
تبديل پذيري قدرت، به اين معناست كه در دنياي جهاني 
شده امروز، مشخص كردن پيش زمينه قدرت، براي برآورد 
قدرت بالفعلي كه مي توان از منابع مختلف قدرت به دست 
آورد، اهميتي فزاينده يافته است. براي سنجش قدرت در 
دنياي جهاني شده امروز، الزم است ابزارها و استراتژي هاي 
توازن قدرت الزم براي سياست موفق را شناخت. با اين حال 
بايد توجه داشت كه در دنياي امروز، عناصر جديد درحال 
پراكنده كردن و دور كردن قدرت از همه قدرت هاي بزرگ 
هس��تند. بنابراين هر نوع استراتژي موفق، بايد هم مساله 

استمرار و هم تغيير را دربرگيرد. 
ب( تنظيم و مهندسي ترجيحات: روندهاي جديد از 
شيوه گيراتر ديگري از اعمال قدرت در مقايسه با شيوه هاي 
س��نتي آن در عصر جديد حكايت مي كنن��د. يك دولت 
ممكن است نتايجي را كه در عرصه سياست جهاني برايش 
ارجحيت دارد، به اين علت به دس��ت آورد كه ديگران هم 
بخواهند از آن پيروي كنند، يا اينكه درباره شرايط به توافق 
رسيده باشند كه آن نتايج را ايجاد مي كنند. در اين حالت، 
تنظيم دستور كار و ساختار شرايط در سياست جهاني به 
اندازه تغيير دادن رفتار ديگر دولت ها در اين موارد اهميت 
دارد. بايد توجه داشت در ارتباط با قدرت چيزي وجود دارد 
كه گاه از آن با عنوان چهره دوم قدرت ياد مي شود. اين ُبعد 
قدرت را مي توان قدرت غيرمستقيم يا رفتار جذب كننده 
قدرت ناميد. اين قدرت مي تواند برمبناي گيرايي ايده هاي 
يك كشور يا توانايي آن در تنظيم دستور كار سياست جهان 
به گونه اي باشد كه در ترجيحات ديگر كشورها اثر گذاشته و 
آنها را شكل دهد. مي توان گفت: رهبران سياسي و انسان هاي 
اهل انديشه نيز مدت هاست به اهميت قدرت انديشه هاي 
گيرا يا توانايي تنظيم دستور كار سياسي و تعيين چارچوب 
بحث ها به ش��يوه اي كه ترجيحات ديگران را شكل دهد، 
پي برده ان��د. توانايي در تأثيرگذاري بر آنچه ديگر دولت ها 
طلب مي كنند معموال با منابع غيرملموس قدرت همچون 
فرهنگ، ايدئولوژي و نهادها همراه است. قدرت جذب كننده 
به همان اندازه قدرت اجباري اهميت دارد. درصورتي كه يك 
كشور كاري كند كه قدرتش در چشم ديگران مشروع جلوه 
كند در مسير پيگيري خواست هايش با ايستادگي كمتري 
روبرو خواهد ش��د و در اين حالت ب��ه بهره گيري از قدرت 

اجبارآميز يا قدرت سخت كه پرهزينه است، نياز كمتري 
پيدا خواهد كرد. 

ج( تغيير در منابع س�نتي ق�درت: از آنجا كه توانايي 
كنترل كردن اغلب نيازمند در اختيار داشتن منابعي ويژه 
است، سياس��تمداران عموما قدرت را در چارچوب ميزان 
جمعيت، س��رزمين، منابع طبيعي، اندازه اقتصاد، حجم 
نيروهاي نظامي و ثبات سياسي تعريف مي كنند. در دنياي 
امروز، منابع قدرت عموما درحال تغييرند؛ بدين صورت كه 
به تدريج تأكيد كمتري بر نيروي نظامي، به عنوان منبع 
قدرت صورت مي گيرد. عواملي همچون فناوري آموزشي و 
رشد اقتصادي در ارتباط با قدرت بين المللي اهميت بيشتري 
يافته اند و در عين حال از اهميت جغرافيا، جمعيت و مواد 
خام كاسته شده است. روندهاي امروزي و تغييرات در مسائل 
سياسي، آثار درخور مالحظه اي بر منابع و سرشت قدرت 
ايجادكننده آن دارد. با عنايت به تغييرات در عرصه سياست 
جهاني، مشاهده مي شود كه توسل به قدرت دست كم در 
ميان كش��ورهاي بزرگ، سرشت اجبارآميز كمتري پيدا 
مي كند. در اينجا جنبه ه��اي غيرملموس قدرت اهميت 
دارند. منابع جديد قدرت همچون توانايي ايجاد ارتباطات 
موثر و ايجاد بهره گيري از نهادهاي چندجانبه، احتماال نقش 
مهم تري در اين ميان ايفا خواهند كرد. هرچند منابع سنتي 
قدرت همچون كمك اقتصادي و نيروي نظامي قادرند به 
حل مسائل جهاني شدن تروريسم، تكثير سالح و... كمك 
كنند، اما ب��ا اين حال توانايي هر ق��درت بزرگ در كنترل 
محيط پيراموني و دستيابي به اهدافش، چندان باال نيست و 
نشانه هاي مربوط به قدرت از نوع سخت، اغلب در تحقق اين 
اهداف كارايي چنداني ندارد. سرشت درحال تغيير سياست 
نيز اهميت بيشتر اش��كال غيرملموس قدرت شده است. 
تنظيم دستور كار و سامان دادن به وضعيت سياست جهان 
به همان اندازه اهميت دارد كه كاري كنيم ديگر كشورها 
در شرايط ويژه تغيير كنند. قدرت جذب كنندگي مي تواند 
برمبناي گيرايي ايده هاي يك كشور يا توانايي آن در تنظيم 
دستور كار سياست جهان به گونه اي باشد كه در ترجيحات 

ديگر كشورها اثر بگذارد و به آنها شكل دهد.
د( جابه جايي عمده در قدرت: قرن آتي شاهد استمرار 
تفوق قدرت مبتني بر دانش و اطالعات و تغييرات عمده در 
منابع قدرت خواهد بود؛ اين امر مشكالت تازه اي براي همه 
كشورها در زمينه دس��تيابي به اهداف شان ايجاد خواهد 
كرد. در اين زمان وجود منابع دليل قدرت نخواهد بود؛ بلكه 
توانايي تغيير دادن رفتار دولت ها نشان دهنده قدرت خواهد 
شد. برخي روندها در سياس��ت جهاني حاكي از آن است 
كه در آينده، كنترل فضاي سياسي براي هر قدرت بزرگي 
دشوارتر خواهد شد. در اين ميان مشكل عمده پيش روي، 
پراكنده شدن قدرت و جابه جايي در شرايط سياست جهاني 
پيچيده اس��ت كه توان هريك از دولت هاي بزرگ جهان 
براي دستيابي به اهداف شان را كاهش مي دهد. درصورتي 
كه بخواهيم آنچه را كه در دنياي امروز درحال وقوع است را 
بفهميم ابتدا الزم است اعمال قدرت بر ديگر كشورها و اعمال 
قدرت بر نتايج امور را از هم جدا كنيم. واكنش مناسب در 
برابر تغييراتي كه در عرصه سياست جهان در جريان است؛ 
كنار گذاشتن توجه سنتي به قدرت نظامي نيست؛ بلكه 
پذيرفتن محدوديت هاي اين كار و تكميل نارسايي هاي آن 
با روشن بيني درباره وابستگي متقابل در وادي جهاني شدن 
است. در نگرش سنتي، دولت ها تنها بازيگران قابل توجه در 
سياست جهاني به حساب مي آيند و واقع امر اين است كه 
تنها شمار اندكي از دولت هاي بزرگ در اين عرصه اهميت 
دارند. با اين حال امروزه، بازيگراني ديگر بطور فزاينده اهميت 
پيدا كرده اند. امروزه شركت هاي چندمليتي از قدرت نظامي 
برخوردار نيستند، اما از منابع عظيمي بهره مندند. مساله 
مهم اينجاست كه در عصر امروز، ائتالف هاي پيچيده تري 
از بازيگران در نتايج سياست ها تأثير مي گذارند. به موازات 
تغيير در بازيگران سياست جهان، اهداف نيز تغيير مي كنند.

بايد توجه داش��ت كه حوزه هاي مختلف سياست جهاني 
نمايانگر شيوه هاي متفاوتي از توزيع قدرت هستند. براين 
اساس مي توان از ساختارهاي متفاوت قدرت سخن گفت. 
قدرت دولت ها نيز بر همين اساس با يكديگر متفاوت بوده 
و در عين حال اهميت بازيگران غيردولتي در عرصه هاي 

مختلف نيز همين وضعيت را داراست.

  ضرورت قدرت هوشمند
نظريه پ��ردازان در دهه ه��اي اخير، قدرت را ب��ا توجه به 
ش��اخص ها و معيارهاي تكثريافته آن بررسي كرده اند تا 
بتوانند زواياي مختلف را مورد كنكاش قرار داده و با مطالعه اي 
تطبيقي به قدرت مطلوب خويش دست يابند. طرح مفهوم 

قدرت هوش��مند را بايد پاسخي به تهديدها، مخاطرات و 
محدوديت هايي دانست كه در كاربر قدرت ايجاد مي شود. 
از آنجا كه تهديدها در عصر جهاني شدن، ماهيتي پيچيده، 
فراگير و سازمان يافته دارند، براي مقابله با چنين شرايطي، 
الگوهاي كاربرد قدرت نيز بايد تغيير يابند؛ به همان گونه اي 
كه اشكال و ابزارهاي قدرت نيز در وضعيت تغيير، بازسازي 
و بهينه سازي قرار مي گيرند. مي تواند قدرت هوشمند را به 
عنوان شكل تكامل يافته مولفه ها و موضوعات قدرت سياسي 
و استراتژيك در نظر گرفت. هريك از اين مولفه ها مي توانند 
نقش تعيين كننده اي در رفتار بازيگران داشته باشند. در 
چنين روندي قدرت نرم مكمل قدرت سخت است؛ بطوري 
كه بي توجهي به قدرت نرم مي تواند قدرت سخت را تضعيف 
كرده و استراتژي قدرت را به نحو محسوسي تضعيف كند. 
قدرت هوش��مند به معناي توسعه راهبردي عمل گرايانه 
مبتني بر منابع و ابزارهاي مناسب براي تحقق اهداف در 
قرن جديد است؛ ضمن اينكه قدرت نظامي را توليد مي كند، 
بر ائتالف، همكاري و كاركرد نهادها در تمامي سطوح براي 
افزايش نفوذ و نهادينه كردن مشروعيت در سطح جهاني نيز 
توجه دارد. اين امر نشان مي دهد كه دولت ها از انگيزه زيادي 
براي بهره گيري از قدرت هوشمند براي مقابله با تهديدهاي 

متنوع و پراكنده برخوردارند.

 دولت امريكا را مي توان نمونه اي از دولت هايي دانست كه 
درصدد بهره گيري از قدرت هوشمند است. به نظر مي رسد 
دولت جديد امريكا براي رويارويي با چالش هاي كنوني و 
آينده پيش رو، نس��بت به تلفيق قدرت سخت و نرم براي 
ايجاد قدرت هوشمند تالش خواهد كرد. در شرايطي كه 
دولت بوش با پيگيري دكترين يكجانبه گرايي و خروج از 
برخي معاهدات بين المللي يا نپيوستن به برخي معاهدات 
و به حاشيه راندن سازمان ملل متحد در قبال چالش هاي 
بين المللي، بيش��تر بر قدرت س��خت تكيه داشت انتظار 
مي رفت استراتژي باراك اوباما مبتني بر قدرت نرم باشد، اما 
سياست هاي اعالمي و اعمالي واشنگتن نشان داد كه قدرت 

هوشمند رويكرد جديد اياالت متحده است. 

  قدرت هوش�مند و كارآمدي آن در سياست 
خارجي 

ش��اخصه اي كارك��ردي را كه موجب مي ش��ود تا قدرت 
هوشمند در فضاي جديد كارآمدي و اثرگذاري مطلوب را 
نسبت به ديگر اشكال قدرت داشته باشد مي توان به شرح 

زير مورد توجه قرار داد: 
الف( س�ازوكارهاي رس�انه اي: همان گونه كه ابزار 
محوري قدرت سخت بر به كارگيري نيرو و سازمان هاي 
نظامي متمركز شده است، بهره گيري از قدرت هوشمند 
نيز تحت تأثير فضاي هنجاري، انگيزشي و ايستاري قرار 
مي گيرد. به طور طبيعي رسانه ها در فعال سازي قدرت 
هوش��مند نقش موثري ايفا مي كنند؛ زماني كه انتقال 
مفاهيم توسط سيستم هاي رس��انه اي انجام مي گيرد 
ذهنيت و ادراك ش��هروندان كشورهاي مختلف تحت 
تأثير قرار خواهد گرفت. در فضاي قدرت سخت افزاري، 
رسانه ها نقش تخريب كننده چهره سياسي دولت هاي 
رقيب را برعه��ده دارند؛ در حالي ك��ه در فضاي قدرت 
هوشمند چنين نقش و نش��انه اي به گونه اي تدريجي، 
كارك��رد خود را از دس��ت خواه��د داد. در اين راس��تا، 
سازوكارهايي مثل جنگ رسانه اي، ديپلماسي رسانه اي، 
عمليات رواني، تبليغات سياسي و فرهنگي در پيش قرار 

خواهد گرفت.

ب( مديريت افكار عمومي: يكي از كارويژه هاي اصلي 
قدرت هوشمند را مي توان كنترل افكار عمومي دانست. اين 
امر قبال توسط نظريه پردازان ارتباطات ازجمله » و اين رو 
دويپ« ارايه شده بود، اما جوزف ناي توانست موضوع افكار 
عمومي را در چارچوب قدرت نرم تبيين كند. يكي از راه هاي 
كنترل و ارتباط با افكار عمومي، ديپلماسي عمومي است كه 
بر ضرورت تقويت راه هاي دسترسي به افكار عمومي جهاني، 
گس��ترش دانش و اطالعات و تبادالت دانشگاهي تأكيد 
مي كند. از اين رو باز شدن عرصه مناسبات قدرت بر روي 
خواست و آراي شهروندي را ضرورتي انكارناپذير در تحول 
ماهيت قدرت مي دانند. نظريه پردازان قدرت هوشمند، بر 
اين باورند كه افكار عمومي در شرايط بحران حاصل مي شود؛ 
بدون سازماندهي بحران، امكان مديريت افكار عمومي وجود 
ندارد. فضاي بحران��ي، ذهنيت هاي اجتماعي را در جهت 

معادله قدرت قرار مي دهد.
ج( ايجاد تصوير مطلوب: در فضاي تخاصم و تهديد، چهره 
سياسي كشورها نزد افكار عمومي بين المللي افول مي يابد 
و ذهنيت كش��ورهاي مختلف در مورد نقش منطقه اي و 
بين المللي آن كشور منفي خواهد ش��د. اين امر، حاصل 
انعكاس فضاي تعارض فراگير و گسترده با كشورهاي مختلف 
جهان است. در چنين فضايي، موج هاي جديد بر ضد آن 
كشور به وجود خواهد آمد. در چارچوب قدرت هوشمند، 
مباني تفكر سياسي و استراتژيك جديد ايجاد مي شود كه 
به تغيير چهره و بازسازي وجهه تخريب شده و ايجاد تصوير 
مطلوب معطوف خواهد بود. در اين ميان، انديشمندان قدرت 
هوشمند به اين نتيجه مي رسند كه به موازات قدرت سخت 
بايد از ابزارهاي متنوع ديگري استفاده شود تا زمينه هاي الزم 
براي تغيير چهره سياسي و ايجاد تصوير مطلوب به وجودآيد.

د( حكمراني موفق: ايفاي نقش جهاني توسط يك كشور 
در ش��رايطي امكان پذير خواهد بود كه از هنجارهاي الزم 
براي بازسازي س��اختاري برخوردار باشد. نظريه پردازان 
قدرت هوش��مند بر اين اعتقادند، در شرايطي مي توان به 
موفقيت الزم در اداره امور سياسي جهان رسيد كه همگام با 
ايجاد تصاوير مطلوب از هنجارها و ُنرم ها، بر اصل حكمراني 
مطلوب تأكيد و از اين طريق به اتخاذ روش هاي تشويقي و 
ترغيبي مبادرت كرد. به عبارت ديگر از طريق به كارگيري 
روش هاي اقناعي، زمينه پذيرش الگوهاي همكاري جويانه 

با كشورهاي مختلف فراهم مي شود. 
ه�( مش�اركت و همگرايي: قدرت س��خت افزاري بر 
»اجبار« تأكيد دارد درحالي كه قدرت هوشمند مبتني بر 
مشاركت است. ازسوي ديگر نهادهاي بين المللي در زمره 
كارگزاران و بازيگران قدرت هوشمند قرار دارند. اين امر به 
مفهوم آن است كه براي ايفاي نقش سياسي و بين المللي، 
ضرورت مش��اركت با نهادهاي بين المللي اجتناب ناپذير 
است. بنابراين همكاري و مشاركت در زمره نشانه هاي قدرت 
نرم افزاري تلقي ش��ده به عنوان بخش اجتناب ناپذيري از 
قدرت هوشمند اس��ت. زمينه اتصال متحدان به يكديگر 
در راستاي همگرايي و تحقق اهداف مشترك، مشاركت با 
متحدان منطقه اي و بين المللي نه تنها به توزيع هزينه هاي 
مداخله گرايانه منجر مي شود بلكه حمايت هاي بيشتري را 

نيز ازسوي آنان جذب مي كند.

  چارچوب مفهومي قدرت هوشمند
از نظر مفهومي تدوين چارچوب بنيادين و راهبردي براي 
قدرت هوشمند بايد بر پايه مالحظات محوري زير ارايه 

شود كه عبارتند از: 
1- هدف اجراي قدرت با در نظر گرفتن ماهيت دروني 

و شرايط جهاني آن؛ 
2- خودآگاه��ي و فه��م اه��داف و توانايي ه��اي فرد 

درخصوص دستيابي به اهدافش؛ 
3- شرايط كلي منطقه اي و جهاني؛ 

4- ابزارهاي اجراي قدرت و چگونگي استفاده از آن.

  جابه جايي هاي قدرت: پراكندگي و گذار
در قرن حاضر دو گونه جابه جايي قدرت را پيشرو داريم: گذار 
قدرت و پراكندگي قدرت. گذار قدرت از كشوري غالب به 

كشوري ديگر پديده اي آشنا در عرصه تاريخ است.
پراكندگي قدرت فرآيندي است تازه تر. معضل حكومت ها 
در عصر كنوني اطالعات كثرت رويدادهايي است كه حتي 
قدرتمندترين آنها نيز اش��رافي بر آن ندارند. يعني اشاعه 
اطالعات اينك در همان حد اش��اعه تس��ليحات سد راه 
قطبي گري است. با اين فرض ما امروزه با مخاطرات، تهديدها 
و چالش هاي بزرگ مواجهيم كه با وجود تأثيرات آن بر مردم 
كشوري واحد، عمدتا يا تماماً ريشه در كشور ديگري دارند. 

بحران هاي مالي، جرايم سازمان يافته، مهاجرت هاي انبوه، 
گرمايش جهاني، بيماري هاي عالمگير و تروريسم جهاني 
از اين جمله اند. يكي از داليل اين مشكل پراكندگي افقي 
و عمودي قدرت است. جهان ما هيچگاه تا اين حد واگرا و 
چندقطبي نبوده است. تا جايي كه اصوال بي قطب به نظر 
مي رسد. برخي ناظران با استقبال از اين روند آن را نشانه زوال 
تدريجي حاكميت نهادهاي مسلط جهاني از زمان پيمان 
صلح وستفالي در سال 1648 مي دانند. پيش بيني آنها اين 
است كه انقالب اطالعاتي با واژگون سازي سلسله مراتب 
ديوانساالري، سامانه اي شبكه اي را جايگزين آنها خواهد 
ساخت. بازارهاي خصوصي و همچنين مراجعي غيرانتفاعي 
بيش از پيش عهده دار اموري دولتي خواهند شد. جوامعي 
مجازي در اينترنت ش��كل مي گيرند و با گ��ذار از حدود 
ارضي، الگوهاي حكمران��ي خاص خود را ايجاد مي كنند. 
كشورها و دولت ها محوريت خود را در زندگي انسان ها از 
دست مي دهند. انسان ها در قالب قراردادهايي چندجانبه و 
خودخواسته با كليك ساده موش واره رايانه اي بين جوامع 
در گشت وگذارند.  الگوي نوين رفت وآمدي ميانبر در بطن 
جوامع و كشورها نمود مدرن و متمدنانه تر جهان فئودال 

ماقبل خيزش دولت مدرن خواهد بود. 

  نتيجه گيري
قدرت همواره به شرايط بس��تگي دارد و در عرصه مسائل 
فراملي چون تغييرات آب وهوا، مواد مخدر، تروريس��م و... 
توزيع آن پراكنده است. اقتدار نظامي در مواجهه با تهديدات 
نوپديد به منزله بخش كوچكي از راه حل، مستلزم همياري 
ميان دولت ها و نهادهاي جهاني است. در پرتو موج اثرگذار 
جهاني شدن و انقالب ارتباطات و اطالعات و ظهور و توسعه 
شبكه هاي اطالعاتي، الكترونيكي و رسانه اي، دوران تازه 
و پيچيده اي در سياست جهاني به وجود آمده كه موجب 
شتاب تغييرات نهادي، افزايش تعامالت بين المللي، ظهور 
بازيگران غيردولتي، شبكه اي شدن ارتباطات و تغيير مفاهيم 
شده كه در اين ميان پديده قدرت دستخوش دگرگوني هايي 
در مفهوم، ابعاد و كاربرد قرار گرفته اس��ت. تحوالت نظام 
جهاني يا ايجاد تغيير در ماهيت و اشكال قدرت به عنوان 
اصلي ترين مولفه تعيين كننده جايگاه بازيگران در نظام 
جهاني، تأثيرگذاري بيشتر قدرت هوشمند نسبت به قدرت 
سخت و محدوديت هاي قدرت نرم را بر روند سياست ها و 
تصميم گيري هاي دولت ها را در راستاي دستيابي به اهداف 

و منافع ملي ارتقا بخشيده است.
در عصر حاضر بزرگ ترين جابه جاي��ي و انتقال در حوزه 
قدرت و اعمال آن صورت گرفته و قدرت از مفهوم سخت 
آن به مفهوم نرم و اكنون با عنوان قدرت هوش��مند قابل 
شناسايي و ارزيابي است. در اين جابه جايي بزرگ هيچ كدام 
از مفاهيم قديمي قدرت از بين نرفته اند، بلكه به مفاهيم 
جديدتر به واسطه كارايي و توانايي مهندسي ترجيحات و 
توليد ارزش هاي قدرتمند توجه شده است. مفهوم قدرت در 
يك حركت تدريجي جوهري از شيوه هاي خشن و هزينه بر 
تبديل به شيوه هاي نرم، جذاب، قابل پذيرش و كم هزينه 
و در نهايت به شيوهاي هوشمندانه همراه با به كارگيري 
جديدترين ابزار و فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي شده 
است. به داليل وابستگي متقابل اقتصادي، بازيگران فراملي، 
ناسيوناليس��م در دولت هاي ضعيف، گسترش فناوري و 
تغيير مسائل سياسي دولت ها در استفاده از منابع سنتي 
قدرت با محدوديت مواجه شده است و اين امور در آينده 
ادامه خواهند داش��ت. بنابراين براي باقي ماندن قدرت و 
حفظ منافع يك كشور، حركت از قدرت سخت به سمت 
قدرت نرم و در نهايت به وجود آوردن تركيبي بهينه و موثر 
از وجوه قدرت به عنوان قدرت هوش��مند اساس��ي است. 
هوش��مندي در به كارگيري قدرت يعني استفاده بهينه، 
بجا و زيركانه از منابع موجود قدرت در حوزه هاي سخت و 
نرم است. در حقيقت نظريه پردازان حوزه قدرت هيچ كدام 
از ان��واع قدرت را نفي نمي كنند، بلكه با توجه به موقعيت 
زمان��ي و مكاني به كارگيري تركيبي و ت��وأم آنها را امري 
هوشمندانه و در راستاي منافع ملي كشور مي دانند. آنان 
استفاده از قدرت در جهان امروز را مهندسي شده پيشنهاد 
مي كنند كه برمبناي نگرش هايي جديد به حوزه فرهنگ، 
ارزش هاي سياسي و سياس��ت خارجي استوار است. اين 
پيشنهاد معطوف به تغييرات محيط بين المللي و بازيگران 
جديد اين حوزه است. قدرت هوشمندانه قدرتي است كه 
در محيط پرآشوب بين المللي توانايي راهبري و مديريت 
ديگر منابع قدرت را در اختيار رهبران نظام سياسي قرار 
مي دهد تا بتوانند از منافع خود دفاع كرده و به مطلوبيت هاي 
مورد نظر خود با كمترين هزينه و تنش دست پيدا كنند. بر 
همين اساس توانايي تحميل خواست و اراده خود به ديگران 
در دنياي جديد با استفاده از امكانات قدرت نرم و هوشمند 
بسيار آسان تر و قابل اعتمادتر شده است. عالوه بر اين در 
دنياي جديد، ديگر دولت ها در حوزهاي ملي، منطقه اي 
و بين المللي ب��راي اعمال قدرت مختار نيس��تند. خيل 
عظيم رسانه هاي تبليغاتي و ارتباطي خصوصي، گسترش 
اغواگرايانه اينترن��ت و فضاي مجازي، اح��زاب، گروه ها، 
صاحبان نفوذ و جامعه مدني قدرتمند برآمده از گردش آزاد 
اطالع��ات و ارتباطات، دولت ها را فقط به يكي از بازيگران 
هرچند مهم عرصه قدرت تبديل كرده است. بر همين اساس 
دولت ها در دنياي جديد به تنهايي نمي توانند اعمال قدرت 
و تصميم گيري كنند بنابراين به دنبال تشكيل ائتالف هايي 
در داخل، منطقه و بين الملل هستند تا بتوانند قدرت خود 
را اعمال كرده و به اهداف مطلوب خود دست يابند. امروزه 
دولت ها و به خصوص كشورهاي قدرتمند دريافته اند كه 
براي ماندگاري در صحنه بين الملل و دستيابي به اهداف 
خود بايد وراي استفاده از قدرت سخت به عنوان ابزار مهم 
بازدارندگي، ابزارها و منابع خود را در حوزه هاي قدرت نرم و 
هوشمند ارتقا داده و از طريق توليد جذابيت و با استفاده از 
قدرت اقناع، ديگران را به سمت برآورده سازي اهداف خود 
ترغيب و جلب كنند. براي اين منظور شناسايي منابع بالقوه 
منابع قدرت و تبديل آنها به منابع بالفعل بسيار مفيد خواهد 
بود. در حوزه قدرت اصوال كشورها با تالش براي دستيابي 
به قدرت نرم و هوشمند روزبه روز از صحنه قدرت سخت و 

به كارگيري منابع آن دورتر خواهند شد. 

  در عص�ر حاضر بزرگ تري�ن جابه جايي و 
انتقال در ح�وزه قدرت و اعم�ال آن صورت 
گرفته و قدرت از مفهوم سخت آن به مفهوم 
ن�رم و اكنون با عنوان قدرت هوش�مند قابل 
شناسايي و ارزيابي است. در اين جابه جايي 
بزرگ هيچ ك�دام از مفاهي�م قديمي قدرت 
از بين نرفته اند، بلك�ه به مفاهيم جديدتر به 
واسطه كارايي و توانايي مهندسي ترجيحات 
و تولي�د ارزش ه�اي قدرتمند توجه ش�ده 
است. مفهوم قدرت در يك حركت تدريجي 
جوهري از شيوه هاي خشن و هزينه بر تبديل 
به ش�يوه هاي نرم، ج�ذاب، قاب�ل پذيرش و 
كم هزينه و در نهايت به شيوهاي هوشمندانه 
هم�راه ب�ا به كارگي�ري جديدترين اب�زار و 

فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي شده است
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 شهرها دو سوم انرژي جهان
 را مصرف مي كنند

دبيركل سازمان ملل متحد اعالم كرد: شهرها بيش 
از دو س��وم انرژي جهان را مصرف مي كنند و منبع 
اشاعه بيش از 70 درصد دي اكسيدكربن دنيا هستند.

به گزارش فارس، دبير كل س��ازمان ملل متحد در 
پيامي به مناسبت روز جهاني شهرها، 31 اكتبر 2019 
برابر با 9 آبان ماه جاري گفت شهرها بيش از دو سوم 
انرژي جهان را مصرف مي كنند و منبع اشاعه بيش از 

70 درصد دي اكسيدكربن دنيا هستند. 
آنتونيو گوترش در اين پيام آورده است: »هم اكنون 
بيش از نيمي از جمعيت جهان در مناطق ش��هري 
زندگ��ي مي كنند كه اين رقم تا 2050 به دو س��وم 
خواهد رسيد. بخش اعظمي از آنچه كه براي اسكان 
دادن و خدمت رس��اني به اين جمعي��ت روزافزون 
مناطق ش��هري نياز اس��ت هنوز س��اخته نشده و 
حتي شهرهاي جديدي نيز بايد ساخته شوند. اين 
ام��ر فرصت هاي بزرگ��ي را براي توس��عه و اجراي 
راه حل هاي��ي را فراهم مي كند كه مي ت��وان از آنها 
براي حل بحران اقليمي اس��تفاده كرد و راه را براي 
ايجاد آينده پايدار هموار ساخت.  شهرها بيش از دو 
سوم انرژي جهان را مصرف مي كنند و منبع اشاعه 
بيش از 70 درصد دي اكس��يدكربن دنيا هستند. 
تصميم هايي كه براي زيرس��اخت هاي شهري در 
خصوص برنامه ريزي شهري، بهره وري انرژي، توليد 
و انتقال نيرو در دهه هاي آينده گرفته مي ش��وند، 
تأثيرات قاطعي بر منحني انتش��ار گازهاي سمي 
خواهند داشت. در حقيقت شهرها مكاني هستند كه 
نبرد تغييرات اقليمي در آنها به گونه اي گسترده با برد 

يا باخت روبرو مي شود.
اما عالوه بر تأثيرات بسيار زياد شهرها بر اقليم، آنها 
همچنين بيش از 80 درصد توليد ناخالص داخلي 
جهاني را توليد مي كنند و به عنوان مراكز آموزش و 
كارآفريني، قطب نوآوري و خالقيت با رهبري عمدتًا 

جوانان محسوب مي شوند. 
بسياري از مسائل مورد نياز براي انتقال به آينده پايدار 
و پاك از جمله حمل و نقل عمومي برقي، انرژي هاي 
تجديدپذير و مديريت بهينه پسماند در حال حاضر 
در دسترس هستند. شهرها در سراسر دنيا در حال 
تبديل اين امر به واقعيت هستند. ديدن اين تحقق 
بخشي بسيار دلگرم كننده است اما نياز داريم كه اين 
چشم انداز به يك هنجار جديد تبديل شود. اكنون 

زمان اقدامات بلند پروازانه است.
روز جهاني ش��هرها در پايان ماه »اكتبر ش��هري« 
واقع است، ماهي كه براي باال بردن سطح آگاهي در 
خصوص چالش هاي شهري، موفقيت ها و پايداري 
اختصاص داده شده است. همچنان كه به پايان اين 
دوره مي رسيم، بياييد براي پذيرفتن نوآوري متعهد 
شويم تا ضامن زندگي بهتري براي نسل هاي آينده 
شويم و مسيري را براي توسعه شهري پايدار، جامع و 

مفيد براي همه ترسيم كنيم.«

بي تدبيري در اجراي قانون 
خريد گندم

بي تدبيري در اجراي قانون خريد تضميني كه منجر 
به برنامه ريزي براي واردات و نگراني بابت از دس��ت 
رفتن خودكفايي گندم شده، موجب ورود قوه قضاييه 

به موضوع شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بي تدبيري در اجراي قانون 
خريد تضميني اخيرا به اوج خود رسيده و خودكفايي 
در توليد برخي محصوالت كشاورزي استراتژيك را 
معرض خطر قرار داده اس��ت؛ نمونه اخير آن قيمت 
نازل خريد تضميني گندم در س��ال زراعي گذشته 
بود كه موجب شد امسال كشاورزان تمايلي به فروش 
گندم خود به دولت نداشته باشند و گفته مي شود كه 
سه ميليون تن از گندم توليدي در انبارها مانده و به 
دولت فروخته نشده است؛ به همين دليل اخيرا وزير 
جهادكشاورزي خبر داد كه به دليل عدم فروش اين 
حجم از گندم به دولت، دولت قصد دارد اقدام به واردات 
اين محصول كند؛ اين اظهارات وزير جهادكشاورزي 
ثابت كرد سناريوي واردكنندگان كه چند سالي است 
تالش دارند دولت را ترغيب به واردات اين محصول 
كنند، به ثمر نشسته است. از همين رو بسياري از دست 
اندركاران امر نسبت به از دست رفتن دستاورد بزرگي 
همچون خودكفايي گندم و واردات، آنهم درسال رونق 

توليد ابراز نگراني كرده اند. 
به تازگي سيد ابراهيم رييس��ي از ورود قوه قضاييه 
به موضوع خريد تضميني گندم خبر داد و دس��تور 
رسيدگي به وضعيت خريد تضميني گندم را صادر 
كرد. وي گفت: با توجه به اينكه به استقالل در توليد 
گندم رسيده ايم، مسووالن امر بايد خريد تضميني 
گندم را در سراس��ر كشور مورد بررس��ي قرار داده و 
گزارشي از اين بابت به من ارايه دهند تا بلكه امنيت 
غذايي تهديد نشود. براس��اس اين گزارش در حالي 
كه به گفته مسووالن وزارت جهاد كشاورزي امسال 
حدود ١٤ ميليون تن گندم در كشور توليد شده به 
دليل تعيين قيمت خريد تضميني پايين براي اين 
محصول از سوي دولت، كشاورزان حاضر به فروش 
گندم خود به دولت نشدند و دولت امسال تنها موفق 
شد حدود ٨ ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري 
كند و براي ذخاير استراتژيك با كمبود مواجه گرديد 
و اكنون قصد دارد اين كسري را از طريق واردات تامين 
كند.  اين در حالي است كه سال گذشته كارشناسان 
با توجه به دولت هشدار داده بودند كه تعيين قيمت 
١٧٠٠ تومان براي گندم اقدامي نادرست و در جهت 
تضعيف خودكفايي است.  اما تخلف و بي تدبيري در 
خريد تضميني گندم به چند سال اخير منحصر نبود 
و متاسفانه براي سال زراعي جاري )كه گندم حاصل از 
آن سال آينده به دولت فروخته خواهد شد( ادامه يافته 
است. بطوري كه دولت قيمت خريد تضميني قيمت 
گندم را براي سال زراعي جاري ٢٢٠٠ تومان تعيين 
كرده اما كارشناسان معتقدند قيمت اين محصول 
نباي��د از ٢٥٠٠ تومان كمتر باش��د و تعيين قيمت 
٢٢٠٠ توماني، قيمت نامعقول و غيرمنصفانه است 
و منجر به تغيير الگوي كشت به سمت محصوالتي 

مانند جو خواهد شد.
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چندي پيش مجي�د فراهان�ي، رييس كميته 
بودجه شوراي شهر تهران عنوان كرد، بودجه 
س�ال آين�ده ش�هرداري تهران در راس�تاي 
تكمي�ل پروژه هاي نيمه تم�ام ديگر انقباضي 
نيست و حدود 25 هزار ميليارد تومان خواهد 
بود. اين درحالي اس�ت كه بر اس�اس گزارش 
حس�اب هزينه ه�ا و درآمدهاي ش�هرداري 
كه چندي پيش حس�ن رس�ولي، نايب رييس 
كميس�يون برنام�ه و بودجه در صحن ش�ورا 
قرائت كرد، شهرداري تهران در 6 ماه نخست 
س�ال جاري 18 درصد كس�ري بودجه داشته 

است.
بر اساس اين گزارش، شهرداري تهران موظف 
بوده، در برش عملكردي 6 ماهه خود نس�بت 
به تامين منابع در سقف 9 هزار و ۴1۴ ميليارد 
تومان اقدام كند. اما شهرداري طي اين دوره 
6 ماهه توانس�ته مبلغ ۷ ه�زار و 69۰ ميليارد 
تومان مع�ادل 82 درصد درآمد تحصيل كند. 
بنابراين طي 6 ماهه مذكور كس�ري عملكرد 
ي�ك ه�زار و ۷2۳ ميليارد توم�ان معادل 18 
درص�د نس�بت به بودج�ه مصوب مش�اهده 
مي شود.  به گفته حسن رسولي، از كل درآمد 
6 ماهه مبلغ 6 ه�زار و 129 ميليارد تومان آن 
معادل 8۰ درص�د، نقد و 2۰درص�د آن يعني 
يك هزار و 56۰ ميليارد تومان غيرنقد است. 
همچنين از كل درآمدنقدي وصولي ۳5 درصد 
آن درآمد پايدار و 65 درصد آن درآمد ناپايدار 
است. همچنين بر اس�اس اين گزارش حقوق 
پرسنل رسمي و قراردادي 89 درصد عملكرد 
نسبت به اعتبارات مصوب 6ماهه داشته است 
.عالوه بر اين در س�رفصل حقوق سازمان ها و 
شركت ها و ادارات مس�تقل اين عملكرد 1۰1 
درصد، در س�رفصل بازپرداخت اصل و س�ود 
تسهيالت، سود اوراق مشاركت عملكرد 2۰6 
درصد و در س�رفصل تس�ويه بدهي ها )ساير 
مطالبات( عملكرد 652 درصد محقق ش�ده 

است.

    مشكل تحقق درآمدها در شهرداري 
مشكل تحقق درآمدها در شهرداري تهران را مي توان 
از محتواي گزارش عملكرد بودجه در 6 ماه نخس��ت 
س��ال رديابي كرد. طي اين مدت شهرداري توانست 
فقط 82 درصد از منابع پيش بيني ش��ده در برش 6 
ماهه بودج��ه 98 را محقق كند كه بخش عمده آن از 
محل انواع عوارض س��اختماني بوده است. نكته مهم 
اين است كه كمترين تخصيص بودجه در اين مدت به 
پروژه هاي حياتي و عمراني درحال اجراي شهر صورت 
گرفته و عمده منابع كسب شده صرف پرداخت حقوق و 

دستمزد كاركنان شهرداري تهران شده است. 
در اين شرايط بغرنج بودجه اي، شوراي شهر تصميم 
دارد، سقف بودجه شهرداري را كه دو سال متوالي به 
شكل انقباضي بسته شده است را افزايش دهد. گفته 
مي شود، افزايش قابل توجه هزينه هاي شهرداري از 
بابت پرداخت حقوق و دستمزد، شهرداري را ناگزير 
به افزايش سقف بودجه براي سال آينده كرده است، 
چراكه در غير اين صورت ميزان تخصيص بودجه به 
پروژه هاي عمراني و ضروري ش��هر در سال آينده از 
محدوده بسيار اندك كنوني نيز پايين تر خواهد بود. 
از س��وي ديگر، در تمام پروژه ه��اي عمراني، طوالني 
ش��دن زمان اجرا به افزايش هزينه تمام ش��ده پروژه 
منجر مي شود و اين موضوع به نفع شهر و شهروندان 
نخواهد بود.از اين رو، تالش مديريت شهري اين است 
كه بتواند سال آينده با شناسايي منابع درآمدي جديد 
و تالش براي وصول كامل مناب��ع درآمدي همچون 
عوارض نوس��ازي و پسماند، براي تس��ريع در اجراي 
پروژه هاي شهر، اعتبار الزم را در بودجه ساالنه پايتخت 

منظور كند.
مجي��د فراهاني درب��اره افزايش بودجه س��ال آينده 
شهرداري گفته بود: »ثابت نگه داشتن سقف بودجه 
با وجود مشكالت متعدد، اشكاالتي را ايجاد مي كرد؛ 
سقف بودجه ثابت بود. اما هزينه ها افزايش داشت به 
عنوان مثال شهرداري س��ال گذشته 7500 ميليارد 
تومان صرف حقوق و دس��تمزد پرسنل كرد و امسال 
اين رقم به واسطه قوانين حوزه كار به 10هزار و 500 
ميليارد تومان رس��يد يا ماموريت ه��اي پيمانكاران 
شهرداري در حوزه نظافت، پسماند و.... نيز با افزايش 
جدي مواجه ش��د كه بر بودجه ثابت فشار جدي وارد 

كرد.
رييس كميته بودجه شوراي شهر تهران با بيان اينكه با 
وجود مشكالت عديده و افزايش قيمت ها، شهرداري 
نمي توانست نسبت به 69 هزار ميليارد تومان بدهي 
بي تفاوت باشد و مرتبا مبالغي را به پيمانكاران طلبكار 
پرداخت كرد، ادامه داد: اين مس��اله موجب شد فشار 
جدي به بودجه عمراني و تملك داراي س��رمايه وارد 
ش��ود. بنابراين چاره اي جز افزايش بودجه شهرداري 

نداريم.«

    مسير درست اصالحات در شوراي پنجم
محمود ميرلوحي، عضو كميسيون برنامه و بودجه 
ش��وراي ش��هر نيز در گفت وگو با »تعادل« درباره 
بودجه سال آينده شهرداري تهران توضيحاتي ارايه 
كرد و گفت: بودجه شهرداري تهران و ميزان تحقق 
آن با ش��رايط كلي اقتصاد كش��ور ارتباط دارد. در 
ش��رايط كنوني كه اقتصاد كشور از تورم، تحريم ها، 
التهاب هاي ارزي و مشكل تامين منابع رنج مي برد، 
 سياست هاي شوراي پنجم و مديريت شهري كنوني 
بر اصالح رويكردها اس��ت و معتقدم آثار آن در حال 

ظاهر شدن است. همين كه با وجود تمام نابساماني 
ارزي كارها انجام مي ش��ود، ساخت مترو ادامه دارد 
و پروژه هاي روزميني دنبال مي ش��ود و امور جاري 
شهر در حال انجام نشان دهنده اين است كه بايد اين 

مسير را ادامه بدهيم.

    2 بودجه براي سال آينده 
 او ادامه داد: بودجه س��ال آينده احتم��اال متفاوت از 
بودجه هاي قبلي خواهد بود و به تازگي نيز مصوبه اي 
را تنظيم كرده ايم كه درصورت تصويب، جهش��ي در 
مديريت شهري خواهد بود. بر اين اساس، سال آينده دو 
بودجه خواهيم داشت. يكي بودجه عمومي كه تقريبا 
مشابه بودجه امسال اس��ت با اين تفاوت كه در آن 6 
هزار ميليارد تومان براي پرداخت بدهي ها وجلوگيري 
از افزايش سقف بدهي به بانك ها در نظر گرفته ايم تا 
بتوانيم بدهي هاي ش��هرداري را تسويه كنيم.عالوه 
بر اين، بودجه فرصت هاي سرمايه گذاري را خواهيم 
داشت. در مجموع ميزان بودجه عمومي سال آينده از 
18 هزار و 900هزار ميليارد تومان به 25 هزار ميليارد 
تومان افزايش خواهد يافت چراكه احتماال رقم حقوق 
و دستمزد از 10 هزار ميليارد تومان به 13هزار ميليارد 
تومان مي رسد و هزينه هاي جاري نيز به همان نسبت 

افزايش مي يابد.
 از اين مي��زان 6 هزار ميليارد توم��ان براي پرداخت 
سود بدهي به بانك ها و حدود 19 هزار ميليارد تومان 
نيز بودجه عمومي اس��ت. ميزان بودجه فرصت هاي 
سرمايه گذاري حدود 7 هزار ميليارد تومان خواهد بود 
كه پيش بيني مي شود حدود 15 تا 20 هزار ميليارد 

تومان فرصت هاي اشتغال وكار را به وجود بياورد.

    مربع بودجه فرصت هاي سرمايه گذاري
او با اشاره به بودجه فرصت هاي سرمايه گذاري عنوان 
كرد: تالش داريم تا منافع حاص��ل از منابع جديدي 
كه شناس��ايي كرده ورديف هاي جدي��دي كه درآن 
گنجانده ايم را به س��مت سرمايه گذاري سوق دهيم. 
فرصت هاي سرمايه گذاري مربعي است كه يك ضلع 
آن ش��هرداري، يك ضلعش حمايت ه��اي دولت در 
حوزه حمل و نقل، پس��ماند و بافت فرس��وده و ضلع 
ديگر آن بخش خصوصي اس��ت. همچنين يك ضلع 
آن شهروندان خواهند بود. در اين راستا تالش داريم 
تا صندوق هاي خاصي را راه اندازي كرده و ش��رايطي 
فراهم آوريم كه مردم بتوانند سهام و اوراق بخرند و در 

پروژه هاي شهرداري مشاركت كنند. 

    ارايه مشوق براي جذب بخش خصوصي 
وي افزود: البته قرار بر اين اس��ت س��از وكارهاي اين 
مورد به گونه اي تنظيم شود كه براي بخش خصوصي و 
سهامداران جزء نيز جذاب باشد. با توجه به پيش بيني 
يارانه هايي كه ب��راي اين منظور در نظ��ر گرفته ايم، 
اميدواريم كه بخش خصوصي تشويق شود تا ما را در 
انج��ام پروژه ها ياري كند. نوع و كيفيت خدمات ارايه 
شده بايد منطبق با الگوي شهرداري باشد و ساز و كارها 
به گونه اي طراحي مي شود كه كيفيت كارها و پروژه ها 

افزايش مي يابد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر با تاكيد 
بر اينكه اين موضوع سال آينده مي تواند تغيير قابل 
توجهي بر روند كار و فعاليت شهرداري داشته باشد 
عنوان كرد: پيش بيني ما بر اين است كه سال آينده 
بتوانيم كلنگ ساخت متروي خط 9 و 10 را بر زمين 

بزني��م و اقدام هاي قابل توجه��ي در خريد اتوبوس 
انجام دهيم كه از كارهاي الزم و اساس��ي به ش��مار 

مي رود كه سال ها است به تعويق افتاده است.

    تعريف رديف هاي جديد براي بودجه 
ميرلوحي درباره رديف هاي جدي��دي كه در بودجه 
سال آينده در نظر گرفته شده اند نيز توضيحاتي ارايه 
كرد و گفت: در بودجه س��ال ج��اري نيز رديف هاي 
جديدي تعريف ش��د كه تا قبل از آن وجود نداشت و 
امس��ال اين رديف ها را تحكيم كرديم. براي مثال در 
اداره امالك، براي  امالكي كه در اختيار غير قرار دارد، 
رديف پيش بيني كرديم،  در اداره پسماند نيز رديف هاي 
جديد شناسايي كرده و از آن درآمد كسب مي كنيم در 
ساخت وساز هاي حاشيه اي، مجتمع هاي ايستگاهي 
نيز ظرفيت هاي جديد شناسايي كرده ايم كه بر اساس 
بتوانيم چرخ توسعه شهر را حركت دهيم.تالش داريم 
تا مدل هاي جديد متفاوت از گذش��ته كه ناش��ي از 
استقراض يا فروش تراكم بوده است را در بودجه سال 

آينده بگنجانيم.
ميرلوحي ادامه داد: البته اين را بايد درنظر داشت كه 
اكنون سهم عوارض ساخت وساز در قيمت تمام شده 
ملك زير 2 درصد است و اين عادالنه نيست. بايد طبق 
قانون اين ميزان را به يك سطح معقول برسانيم. اكنون 
ميانگين قيمت هر متر مربع ملك در تهران 12 ميليون 
تومان است و عادالنه نيست كه از اين ميزان فقط 200 
تا 300 هزار تومان س��هم شهرداري باشد و بايد سهم 

شهرداري از قيمت تمام شده ملك متعادل شود.
صحبت هاي ميرلوحي درباره سهم شهرداري از قيمت 
تمام شده ساختمان معناي افزايش عوارض مي دهد. او 
در پاسخ به اينكه سال آينده ميزان عوارض شهرداري 
در چه حوزه هايي افزايش مي يابد، تصريح كرد: افزايش 
عوارض يكي از راه هاي تحقق بودجه است و به دنبال 
شناس��ايي و تعريف عوارض و نيز افزايش عوارض در 
برخي حوزه  ها هستيم.امسال دولت سه منبع پسماند، 
بافت فرسوده و حمل ونقل را پيش بيني كرده است كه 
در بودجه سال آينده تحكيم خواهند شد و اميدواريم 

بتوانيم منابع جديد را پيشنهاد دهيم.
همان طور كه عنوان شد، ش��هرداري تهران در نيمه 
اول سال جاري 18 درصد كسري بودجه داشته است.

ميرلوحي در پاسخ به اينكه پيش بيني تان براي ادامه 
سال چيست و آيا اين كسري بودجه ادامه دار خواهد 
بود يا خير، عنوان كرد: تصور نمي كنم كسري بودجه 
در نيمه دوم سال هم ادامه يابد. من جزو كساني هستم 
كه معتقدم تهران از ظرفيت هاي بسيار خوبي برخوردار 
است و مي توان از اين ظرفيت ها به درستي استفاده كرد 

تاكل بودجه بسته شده محقق شود.

    تاثير اقتصادكالن بر بودجه شهرداري
بر اس��اس گزارش بانك جهاني، اقتصاد ايران در سال 
آينده رشد اقتصادي منفي 8 درصد را تجربه مي كند. 
ميرلوحي در پاسخ به اينكه رشد اقتصادي منفي كشور 
چه تاثيري در بودجه ش��هرداري تهران دارد؟ عنوان 
كرد: شوراي ش��هر پنجم اعتقادي به شهرفروشي در 
راس��تاي تامين مناب��ع مالي ن��دارد و از طرفي ديگر 
تحريم هاي ظالمان��ه به صورت غيرمس��تقيم روي 
درآمدهاي عمومي شهرداري تاثير گذاشته است، به 
گونه اي كه كوچك ش��دن اقتصاد ملي باعث كاهش 
درآمدهاي ش��هرداري ش��د و به همين داليل شاهد 
بوديم كه س��طح بودجه طي دو سال اخير ثابت ماند 

و بودجه سال 98 تنها 18 هزارو 900 ميليارد تومان 
و بودجه 97، 18هزار ميلي��ارد تومان بود كه با وجود 

مشكالت افزايش معناداري نداشت.
واقعيت اين اس��ت كه قدرت خريد مردم در تهران و 
شهرستان ها كاهش پيدا كرده است. همچنين قيمت 
كاال و خدماتي كه شهرداري بايد براي خدمات رساني 
به شهروندان تهيه كند نيز افزايش بسيار زيادي داشته 
اس��ت و به همين دليل تصميم گرفتيم بودجه منابع 
و مصارف س��ال آينده را متفاوت با بودجه هاي ديگر 

ببنديم.
همان طور كه گفتم امس��ال و س��ال گذشته بودجه 
شهرداري به شكل انقباضي بسته شد و همان بودجه اي 
بود كه در دوره مديريت قبلي بسته مي شد البته با اين 
تفاوت كه بر اساس گزارش تفريغ بودجه آنها سال 95، 
20 هزار و 700 ميليارد تومان خرج كردند، ما انقباضي 
عمل كرديم اما سال آينده فضا را براي انجام كارهاي 
توسعه اي باز مي كنيم. درواقع سقف بودجه را افزايش 
مي دهيم تا با كمك آن بتوانيم، بودجه مناسبي را براي 
توسعه پروژه هاي كوچك مقياس و تكميل پروژه هاي 
نيمه تمام و اتمام پروژه خط 6 و 7 مترو كه در اولويت 
كاري مديريت ش��هري قرار دارند تخصيص دهيم و 

شاهد تحول خوبي در سطح شهر باشيم.

    بركات تفاهم دولت و شهرداري 
بخشنامه دولت براي تدوين بودجه سال 1399 كل 
كشور ابالغ شده است و شهرداري بايد از همه ظرفيت 
خود استفاده كند تا پيش��نهادهاي خود براي سهم 
دولت در يارانه بليت مترو و اتوبوس، كمك به توسعه 
حمل ونقل عمومي، اوراق مشاركت و ساير كمك هاي 
دولت را در طرح اوليه اليحه بودجه بگنجاند.ميرلوحي 
در اين باره توضيح داد: تفاهمي كه بين شوراي شهر، 
مديريت ش��هري، دولت و مجلس وجود دارد؛ بركات 
خوبي براي ش��هرداري تهران داش��ته است. شهردار 
تهران نيز از فرصت حضور در هيات دولت براي دفاع 
از اين پيش��نهادها استفاده مي كند و تالش مي كنيم 
تا پيشنهادهاي خود را در مجلس به نتيجه برسانيم. 
يادمان نرفته كه در دوره رياست جمهوري احمدي نژاد 
او به تعهداتش درباره كمك 2ه��زار ميليارد توماني 
دولت براي ساخت مترو عمل نكرد اما امروز نگاه دولت 
به اين موضوع مثبت است .سال گذشته موفق شديم 
حدود 3 هزار و 500ميليارد تومان از طلب هاي خود 
را ب��ا دولت تهاتر كنيم وانتظار داريم امس��ال نيز اين 

اتفاق بيفتد.
او در اين باره ادامه داد: امس��ال زمينه انجام فاينانس 
در برخي حوزه ها مانند مترو فراهم شده است. هفته 
گذشته نيز دولت مصوبه اي داشت كه بر اساس آن 800 
ميليون دالر براي خريد قطار، فايناس در نظر گرفته شد 

و اتفاقات خوبي در حال رخ دادن است. 
در حوزه ماليات بر ارزش افزوده نيز، با توجه به نگاهي 
كه از گذشته در دولت بوده است، تصور مي كنند اين 
ماليات س��هم دولت بوده و شهرداري ها درآن سهيم 
شده اند اما واقعيت اين است كه ماليات برارزش افزوده 
سهم شهرداري هاست كه با تجميع عوارض در اختيار 
دولت قرار گرفت. اين روند بايد اصالح ش��ود و تالش 
مي كنيم تا سهم 4.5 درصدي ش��هرداري از ماليات 
بر ارزش افزوده تضمين و به ش��كل مستقيم توسط 

آنها اخذ شود.
همچنين به گفته س��يد مناف هاش��مي، دبير ستاد 
توسعه درآمدهاي پايدار شهرداري تاكنون حدود 10 

تا 15 مورد پيشنهاد براي درج در بودجه براي مجلس 
شوراي اسالمي آماده ش��ده است كه به نظر مي رسد 
نياز به رايزني و تالش گس��ترده براي نتيجه رسيدن 
آن از طريق مجمع كالن شهرها، نمايندگان مجلس 
و كميس��يون خاص تهران و كالن ش��هرهاي هيات 

دولت دارد.

    جبران كسري بودجه در نيمه دوم سال 
حسن رس��ولي ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه 
ش��وراي ش��هر نيز در گفت وگو با »تع��ادل« به بيان 
توضيحاتي در خصوص بودجه سال جاري و نيز سال 
آينده ش��هرداري پرداخت و با اش��اره به كاهش 18 
درصدي بودجه در نيمه اول س��ال جاري گفت: بايد 
تالش كنيم تا اين كس��ري بودجه جبران شود. پيش 
بيني من بر اين اس��ت كه طي 6 ماه دوم با تالش هاي 
جدي كه شهرداري مي كند و نيز با حمايت هاي شوراي 

شهر اين كسري جبران خواهد شد. 
رسولي از پاس��خ به اينكه آيا بودجه 25 هزار ميليارد 
توماني در س��ال آين��ده قابليت تحق��ق دارد يا خير 
خودداري كرد و در پاس��خ به اينكه آيا امكان افزايش 
بودجه سال 99 ش��هرداري تهران وجود دارد، عنوان 
ك��رد: در گ��زارش حس��اب درآمده��ا و هزينه هاي 
شهرداري پيش��نهاد دادم تا به انقباضي بودن بودجه 
براي س��ال آينده پايان دهيم. براي 6 ماه دوم امسال 
نيز پيشنهاد دادم تا آقاي ش��هردار اصالحيه بياورند 
و از طريق اصالحيه بودجه با شناس��ايي منابع جديد 

درآمدي اين كسري بودجه را جبران كنند.
او در پاسخ به اينكه با وجود بدهي 69 هزار ميلياردي 
ش��هرداري چگونه امكان افزايش بودجه وجود دارد، 
 عنوان كرد: بدهي ها ربطي به بودجه ندارد. شهرداري 
مي تواند بدهي داشته باشد اما بودجه اش محقق شود.

بودجه عبارت است از درآمد و هزينه هاي يك ساله و 
ارتباطي با بدهي ندارد. بدهي حس��اب جدا و درآمد و 

هزينه جداست. 
او با اش��اره به مشكالت اقتصادي كش��ور و تاثير آن 
در بودجه ش��هرداري تهران گفت: تمام رويدادهاي 
مالي و بودجه اي ش��هرداري ته��ران در بطن اقتصاد 
ملي محقق مي ش��ود.هرقدر ش��اخص هاي نمايانگر 
وضعيت اقتصاد ملي كشور اميدواركننده تر باشد به 
همان نسبت مي توان اميد بيشتري به تحقق بودجه 
شهرداري داشت. در عين حال كه شهرداري ازنمايه ها 
و ش��اخص هاي اقتصاد كالن متاثر است، خودش به 
عنوان ي��ك بنگاه درآمد- هزين��ه اي بايد با مديريت 
دقيق علمي و كاربردي بتواند بر مشكالتش غلبه كند.

رسولي در اين باره توضيح بيشتري ارايه كرد و گفت: 
كاه��ش 40 درصدي صدور پروانه هاي س��اختماني 
نشان دهنده اين است كه سهم جذب منابع از بخش 
س��اختمان در اقتصاد ملي نسبت به سال گذشته به 
ميزان 40 درصد كاهش يافته است. به همين ميزان 
عوارض ناشي از ساخت و ساز كه يكي از منابع درآمدي 
تمام ش��هرداري هاي كشور محسوب مي شود، از اين 
محل با عدم تحقق مواجه مي ش��ود.اگر در نيمه دوم 
س��ال اين 40 درصد به صفر برسد به همين ميزان با 

كاهش درآمدهاي اين بخش مواجه هستيم.
او ادامه داد: ش��هرداري تهران موظف است تا 15 آذر 
م��اه اليحه بودجه را به كميس��يون برنام��ه و بودجه 
ارس��ال كند. قطعا شهرداري در تهيه اين اليحه تمام 
متغيرهاي تاثيرگذار در اقتصاد ملي و اقتصاد شهر را 

لحاظ خواهد كرد.

    افزايش ۳۰ درصدي درآمدهاي پايدار 
همچنين روز گذشته وحيد عرب، مديركل تشخيص و 
وصول درآمدهاي شهرداري تهران، پايدارسازي منابع 
درآمدي را در اولويت برنامه هاي شهرداري عنوان كرد 
و از افزايش 30 درصدي درآمدهاي پايدار در چهار كد 

درآمدي خبر داد.
وحيد عرب از برنامه هاي ويژه شهرداري براي افزايش 
سطح درآمدهاي پايدار خبر داد و اظهار كرد: بخشي 
از اين برنامه ها در حال انجام است و اميدواريم بودجه 
درآمدي سال 98 با پيگيري و مشاركت همه واحدهاي 

مسوول در پايان سال محقق شود.
او با بيان اينكه سطح درآمدهاي پايدار شهرداري در 
4 كد درآمدي در سال 98 افزايش يافته است، گفت: 
وصولي عوارض نوس��ازي، عوارض كس��ب و پيشه و 
بهاي خدمات مديريت پس��ماند امالك مس��كوني و 
غيرمسكوني، چهار كد درآمدي هستند كه امسال 12 
درصد در تعداد قبوض و 30 درصد هم در مبلغ وصولي 
نسبت به مدت مشابه سال قبل و بر اساس زمانبندي تا 

تاريخ 22 مهر 98 رشد داشته است.
مديركل تش��خيص و وصول درآمد، اصالح ساختار 
وصول درآمدهاي پايدار، اطالع رساني به شهروندان 
و موديان، بهب��ود نظام وصول، پيگيري مس��ووالن 
درآمدهاي پايدار ستاد و مناطق، توجه به فرآيندهاي 
هوشمندس��ازي و در نهاي��ت تماي��ل به مش��اركت 
شهروندان را از عوامل رشد درآمدهاي پايدار در هفت 

ماهه اول امسال عنوان كرد. 
ع��رب همچنين بر ع��زم ش��هرداري ب��راي حذف 
قبوض كاغذي تاكيد كرد و گف��ت: همزمان با ايجاد 
زيرساخت هاي فناوري و دسترسي همه شهروندان 
به روش هاي متنوع پرداخت عوارض و بهاي خدمات 
مديريت پس��ماند امالك مس��كوني و غيرمسكوني، 
مي توان عوارض نوسازي، كسب و پيشه و بهاي خدمات 
مديريت پسماند را به صورت غيرحضوري و بدون نياز 

به وجود قبوض كاغذي پرداخت كرد.
به گفته وي، قبوض كاغذي عوارض صرفا براي مودياني 
كه در طول سال موفق به پرداخت اينترنتي عوارض 
نمي ش��وند چاپ و ارس��ال مي ش��ود تا خللي در اين 

درآمدها ايجاد نشود.
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راهكارهاي جذب سرمايه 
بخش خصوصي

تعادل|در ايران تا قبل از س��ال 1362 دولت عمال 
س��هم بزرگي در تامين مالي شهرداري هاي كشور 
به عهده داش��ت ولي در قانون بودجه همان س��ال 
پيش بيني شد كه ظرف مدت سه سال شهرداري ها 
به خودكفايي مالي برسند. براين اساس قرار شد وزارت 
كشور براي ش��هرداري ها نظام مالي جديدي ارايه 
كند. در نتيجه اين قانون بخش مهمي از كمك هاي 
مالي دولت به ش��هرداري ها قطع شد، بدون اينكه 
نظام درآمدي جديدي جايگزين اعتبارات بالعوض 
دولت شود.  وزارت كش��ور براي جبران اين كمبود 
اعتبارات تالش هايي انجام داد و سعي كرد عوارضي 
را تعيين كرده و بهاي خدمات شهري را معين كند، 
اما نتوانس��ت سيس��تم يكپارچه درآمدي پايداري 
براي ش��هرداري ها تدارك ببيند. در نتيجه در طول 
جنگ و بحران هاي ناشي از آن، سرمايه گذاري هاي 
چنداني روي تاسيس��ات و زيرساخت هاي شهري 
صورت نگرفت.چهره شهرها بسيار فرسوده گشت و 
كيفيت خدمات ش��هري نيز تنزل پيدا كرد. در اين 
دوره كه از يك طرف با رش��د سريع جمعيت روبه رو 
بود و از طرفي ديگر منابع مالي اندكي براي برآورده 
كردن تقاضاهاي روزافزون خدمات شهري در اختيار 
شهرداري ها قرار داشت، وضع روزبه روز بدتر شد.  با 
پايان يافتن جنگ، نوسازي كشور از جمله شهرهاي 
بزرگ در دس��تور كار قرار گرفت اما اين شهر ها كه 
فاقد منابع مالي بودند به فروش تراكم و تغيير كاربري 
روي آوردند. يكي از مس��ائل مهم ش��هرداري ها در 
سراس��ر جهان، ايجاد منابع كاف��ي درآمد و تامين 
هزينه خدمات ش��هري اس��ت. به طور كلي درآمد 
شهرداري ها از دو منبع تامين مي شود، منابع درآمد 
داخلي ش��امل دريافتي هاي مستقيم شهرداري از 
عوارض مستغالت )اراضي و امالك( و درآمد حاصل از 
عوارض غيرمستغالت است. دوم منابع درآمد خارجي 
كه شامل درآمدهايي است كه خارج از سازمان هاي 
ش��هرداري دريافت مي شود مانند س��هم عوارض 
شهرداري از ماليات بر ارزش افزوده همچنين عوارض 
آب، برق، تلفن و نيازمندي هاي شهري مشابه، كارخانه 
و كمك هاي بالعوض دول��ت. اما ماده 29 آيين نامه 
مالي شهرداري ها، درآمد شهرداري ها را به طبقات 
ذيل تقسيم مي كند: درآمدهاي ناش��ي از عوارض 
عمومي )درآمدهاي مس��تمر(، درآمدهاي ناش��ي 
از عوارض اختصاصي، به��اي خدمات و درآمدهاي 
موسسات انتفاعي شهرداري، درآمدهاي حاصل از 
وجوه اموال ش��هرداري، كمك هاي اعطايي دولت و 

سازمان هاي دولتي. 

    استفاده از شوراها براي جلب سرمايه 
يكي از راه هاي توسعه شهر و جذب منابع، ورود بخش 
خصوصي به پروژه هاي شهري است .در شهر تهران 
به دليل عملكرد نامناس��ب مديران قبلي عمال اين 
فرصت از دس��ت رفته و بخش خصوصي اعتمادي 
به مديريت شهري ندارد. براي جذب دوباره بخش 
خصوصي و كسب اعتماد اين بخش راهكاري وجود 
دارد. با توجه به اينكه شوراهاي اسالمي شهر طبق 
قانون اختيار تشكيل انجمن هاي صنفي و تخصصي را 
دارا هستند. بنابراين دولت مي تواند نظارت بر اين گونه 
اصناف را از خود جدا ساخته و به شوراها و شهرداري ها 
واگذار كند و زمينه رقابت بخش خصوصي و دولت را 
در عرصه سرمايه گذاري فراهم آورد. هم اكنون دولت 
با بخش خصوصي و سرمايه گذاران به طور مستقيم در 
رقابت اقتصادي است و چون بدون وساطت با يكديگر 
برخورد مي كنند توهم از جانب هر يك نس��بت به 
ديگري وجود دارد و همواره در حال در هم شكستن 
يكديگرند. بنابراين با توجه به اينكه قريب 90 درصد 
بودجه شهرداري از طريق شهروندان تامين مي شود 
جلب سرمايه گذاران و سپردن بسياري از امور شهر 
به آنها نه تنها توسعه شهري را تسريع مي بخشد بلكه 
از بازپرداخت عوارض توسط شهروندان نيز مي كاهد 
در اين ميان تشكيل كميسيون اقتصادي در شوراها 
نقطه عطفي در جلب مشاركت شهروندان و جذب 
سرمايه هاي فرا استاني خواهد بود. شوراهاي شهر 
مي توانند با تشكيل كميسيون اقتصادي در هر شورا 
سياس��ت گذاري كالن در مقوله خصوصي سازي و 
جلب س��رمايه گذاري بخش خصوصي را به عهده 
گرفته و نقطه عطفي در جلب مشاركت شهروندان 
و جذب سرمايه هاي فرا استاني و در نتيجه كاسته 
شدن از بازپرداخت عوارض توسط شهروندان ايجاد 
كند. توجه به نقش تعاوني ها و حركت هاي جمعي 
توام با رويكرد اجتماعي ضمن به حداقل رس��اندن 
انگيزش هاي مالكيتي و به حاش��يه راندن اصالت 
در س��رمايه، رويكرد ويژه خود را بر مبناي تفكرات 
اسالمي با محوريت انسان معطوف مي سازد و بر اين 
اساس تفكر تعاوني به عنوان الگوهاي حركت هاي 
دسته جمعي است تا از طريق دولت به يك بنگاه دار 
بزرگ اقتصادي تبديل ش��ده و صرفا افراد خاصي 
از موفقيت هاي ويژه برخوردار نش��وند. همچنين 
به كارگي��ري روش هاي مناس��ب جذب نقدينگي 
براي افزايش توان اقتصادي شركت ها و اتحاديه هاي 
تعاوني در جهت افزايش توانايي هاي مالي تعاوني ها 
و توسعه مشاركت مردم از طريق انتشار اوراق سهام 
مي تواند به توس��عه درآمدهاي شهرداري ها كمك 
كند. تاسيس سازمان سرمايه گذاري داخلي به منظور 
ساماندهي و تمركز تمامي فرآيندهاي اداري و حقوقي 
الزم براي جذب س��رمايه گذاري داخلي و تشكيل 
شركت هاي توليدي مشابه سازمان سرمايه گذاري 
خارجي و تدوين و توجه به نقش شوراها در اساسنامه 
آنه��ا از راهكارهاي ديگري اس��ت ك��ه بايد مورد 
توجه ق��رار گيرد. پيش بيني س��از و كار و قوانين و 
مقررات مناسب در قانون ش��وراها و آيين نامه هاي 
اجرايي به منظور اعطاي معافيت هاي مالياتي براي 
سرمايه گذاري هاي اولويت دار به تشخيص شوراهاي 
اسالمي و حمايت از سرمايه گذاري در مناطق محروم 
با محوريت شوراهاي محلي نيز مي تواند به افزايش 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در پروژه هاي شهري 

تاثيرگذار باشد.

   محمود ميرلوحي: س�ال آينده دو بودجه خواهيم داشت. يكي بودجه عمومي كه تقريبا مشابه بودجه امسال است با اين تفاوت كه در آن 6 هزار 
ميليارد تومان براي پرداخت بدهي ها وجلوگيري از افزايش سقف بدهي به بانك ها در نظر گرفته ايم تا بتوانيم بدهي هاي شهرداري را تسويه كنيم.
عالوه بر اين، بودجه فرصت هاي سرمايه گذاري را خواهيم داشت. در مجموع ميزان بودجه عمومي سال آينده از 18 هزار و 9۰۰هزار ميليارد تومان به 25 
هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت چراكه احتماال رقم حقوق و دستمزد از 1۰ هزار ميليارد تومان به 1۳هزار ميليارد تومان مي رسد و هزينه هاي 

جاري نيز به همان نسبت افزايش مي يابد
     حسن رسولي :تمام رويدادهاي مالي و بودجه اي شهرداري تهران در بطن اقتصاد ملي محقق مي شود.هر قدر شاخص هاي نمايانگر وضعيت اقتصاد 
ملي كش�ور اميدواركننده تر باشد به همان نسبت مي توان اميد بيشتري به تحقق بودجه ش�هرداري داشت. در عين حال كه شهرداري ازنمايه ها و 
شاخص هاي اقتصاد كالن متاثر است، خودش به عنوان يك بنگاه درآمد- هزينه اي بايد با مديريت دقيق علمي و كاربردي بتواند بر مشكالتش غلبه 
كند. كاهش ۴۰ درصدي صدور پروانه هاي س�اختماني نشان دهنده اين است كه سهم جذب منابع از بخش ساختمان در اقتصاد ملي نسبت به سال 
گذشته به ميزان ۴۰ درصد كاهش يافته است. به همين ميزان عوارض ناشي از ساخت و ساز كه يكي از منابع درآمدي تمام شهرداري هاي كشور محسوب 

مي شود، از اين محل با عدم تحقق مواجه مي شود

برش



دانش و فن10دنياي فناوري

برخورد دور از منطق با كسب و كارهاي خالق به ضرر اقتصاد كشور است

يك بام و دو هوا براي تلگرام و »وس«
گروه دانش و فن|

حاال كه تصميم ب�راي حذف »وس« در صورت 
سامان نگرفتن آنها جدي است، به نظر مي رسد 
برخورد دوگانه اي جريان گرفته؛ اينستاگرام 
مدتي با شايعاتي مبني بر تصميم به فيلترينگ 
همراه بود و تلگرام هم از ارديبهشت سال 97 
كه با دستور قضايي فيلتر شد، ديگر نتوانست 
حك�م رفع فيلتر بگي�رد؛ در مقاب�ل به تازگي 
كه صحبت از خدم�ات ارزش افزوده تعطيلي 
مي ش�ود، آن هم به دليل نارضايتي بس�ياري 
از كارب�ران پ�س از ميليارده�ا ض�رري كه به 
آنها تحميل ش�ده، صداي برخي از نمايندگان 
و مس�ووالن درآمده كه با تعطيل ش�دن اين 
س�رويس، ش�غل هاي زيادي از بي�ن مي رود. 
حتي اگر دليل فيلتر تلگرام را شكايت كاربران 
بداني�م و نارضايتي خيل عظيم�ي از مردم از 
فعاليت اين پيام رسان در برابر درخواست عده 
كمي براي رفع فيلتر تلگ�رام را هم بپذيريم، 
اين س�وال ايجاد مي ش�ود كه چرا مش�اغلي 
كه با تلگرام و اينس�تاگرام ايجاد شده بودند، 
نتوانستند نظر مسووالن را براي جلوگيري از 
فيلتر اين پلتفرم ها كس�ب كنند، اما خدمات 
ارزش اف�زوده ب�راي آنه�ا ب�ه منزل�ه يكي از 
روش هاي نوين كس�ب وكار به ش�مار مي رود 
كه بس�ياري در تالش براي مقابل�ه با تعطيلي 

آنها هستند.

شهباز حسن پور بيگلري، نماينده مردم سيرجان در 
مجلس شوراي اسللامي  به تازگي در گفت وگويي 
با تسللنيم، با بيللان اينكه اقتصللاد ديجيتال باتوجه 
به شللرايط كنوني كشللور مي تواند در جنگ نابرابر 
و تحريم هاي ظالمانه به رشللد اقتصللادي و كاهش 
مشللكات كمك كند، گفللت: »صنعللت خدمات 
ارزش افللزوده يكي از مهم تريللن بخش هاي اقتصاد 
ديجيتال اسللت كه به بركت آن صدها كسللب وكار 
خاق، فناوري محور و دانش بنيان در كشللور شكل 
گرفتلله،  از اين رو برخللورد دور از منطق بللا اين نوع 
كسب و كارها به ضرر اقتصاد كشور است. در شرايط 
فعلي كشور كسب وكارهاي نوين بيش از هر مساله اي، 
 نمادي از خودكفاي اقتصاد بومي و ملي با اتكاء به توان 
نخبگان ايراني است، اين نوع كسب  وكارها امتحان 
خود را در روزهاي دشوار تحريم هاي اقتصادي پس 
داده اند و با اشتغال زايي، جذب و حفظ نيروي انساني 
ارزشمند توانسللته اند بخشي از مشكات پيش روي 

اقتصاد را كاهش دهند.« 
ايللن نماينده مللردم در مجلس دهم بللا بيان اينكه 
حمايت از كسللب و كارهاي ديجيتال و حتي كمك 
به رفع نواقص آنها وظيفه دولت است، گفت: »دولت 
بايد با در نظر گرفتن اهميت ارزش افزوده كان اين 
نوع خدمات، برخورد با تخلفات را طبق قانون انجام 
دهد و از برخوردهاي سليقه اي با آنها دوري كند.« 

وي با تاكيللد بر اينكه مسيرسللازي بللراي فعاليت 
كسب وكارهاي نوين بايد ازسوي دولت صورت گيرد، 
افزود: »مانع سازي پيش روي اين نوع كسب وكارها 
همچون صنعت خدمات ارزش افزوده، صدمه بيش از 
حدي به اقتصاد وارد خواهد كرد زيرا در شرايط فعلي 
كه دولت توان استخدام رسللمي نيروهاي جوان را 

ندارد اين نوع كسب وكارها توانسته اند كاستي ها را در 
بخش اشتغال جبران كنند. تخلفات تنها بهانه براي 
پايان دادن به وس اسللت در حالي كه مسووالن بايد 
اين تخلفات را با نظارت و اصاح قانوني رفع كنند نه 
آنكه ابزاري در دست آنها براي پايان دادن به 30 هزار 
شغل شود. توسعه زيرساخت ها ازجمله عواملي است 
كه مي تواند از تخلفات احتمالي وس جلوگيري كند از 
اين رو دولت بايد حامي اين نوع كسب و كارها باشد.«

   مشاغلي با بستر اينستاگرام و تلگرام 
كمتر از يك سال گذشته اخباري درباره فيلترينگ 
اينسللتاگرام مطللرح شللده بللود، جللواد جاويد نيا 
-سرپرسللت معاونت فضاي مجازي دادستاني كل 
كشللور- از صدور حكللم قضايي بللراي فيلترينگ 
شللبكه  اجتماعي اينسللتاگرام خبر داده و ادعا كرد 
كه دسللتور قضايي براي فيلتر اين سللرويس صادر 
شللده و نظر اكثريت شللوراي عالي فضاي مجازي 
و ديگللر تصميم گيللران نيللز مبني بر فيلترشللدن 
اينسللتاگرام اسللت. رضا الفت نسللب -دبير انجمن 
كسللب وكارهاي اينترنتي- آن زمان درباره فعاليت 
مشاغل و كسللب وكارها در اينسللتاگرام گفته بود: 
»ايراني ها حدود ٢٢ هزار فروشللگاه اينسللتاگرامي 
دارنللد و اگر بخواهيللم ميانگين درآمللد ماهانه هر 
فروشگاه اينستاگرامي را يك ميليون تومان در نظر 
بگيريم، درآمد ماهانه ايراني ها از اين پلتفرم حداقل 
٢٢ ميليارد تومان مي شود، اما يك حكم كافي است 
كه اين بستر كم هزينه و اقتصادي مشاغل در ايران را 
به سادگي تعطيل كند.« هرچند در نهايت اين حكم 
اجرايي نشللد؛ اگرچه از زماني كه اين پلتفرم شبكه 
اجتماعي در ايران كاربراني دارد، همواره در مقاطعي 
از زمان احتمال فيلترينگ آن ايجاد شللده كه البته 
تاكنون برخاف تلگرام، تيللغ فيلترينگ به صورت 

دايمي بر آن فرود نيامده است.
پيش از آن هم تلگرام به باي فيلترينگ دچار شللد 
و اين بار برخاف بسياري ديگر از پلتفرم ها نتوانست 
به سامت از آن عبور كند و اگرچه بسياري هدف از 
فيلترينگ اين پيام رسان را حمايت از ابزارهاي بومي 
عنوان كردند، اما تنها فايده اي كه اين فرآيند داشت، 
نصب بسياري فيلترشللكن و وي پي ان براي عبور از 
سد فيلترينگ و راه يابي به تلگرام بود و حتي كساني 
را كه اطاع و شايد تمايلي به استفاده از فيلترشكن 
نداشللتند را هللم، با ايللن روش مانوس كللرد. البته 
درابتداي فيلترينگ تلگرام و پيش از فراگير شللدن 
فيلترشكن ها، عنوان شد كه ١٩ هزار كانال تلگرامي 
كه در زمينه كسللب وكار فعال بودند، فيلتر شللد و 

بسياري از كسب وكارها را زمين گير كرد. 
الفت نسب همچنين درباره شللمار كسب وكارهاي 
فعال در تلگرام و اينسللتاگرام گفته بود: »براسللاس 
آمارهللاي منتشرشللده چيللزي حللدود 300 هزار 
فروشللنده اينترنتي در ايللران داريللم. از اين تعداد 
حدود ۴0 هزار وب سايت فروشگاهي آناين ثبت شده 
وجللود دارد و البته گفته مي شللود چيزي در همين 
حدود يعني ۴0 هزار وب سايت ثبت نشده نيز داريم 
كه جمعا ۸0 تا ۱00 هزار وب سايت خواهند بود و بقيه 

در شبكه هاي اجتماعي فعاليت مي كنند.«
اما تلگرام چطور باعث ايجاد شللغل شده بود و براي 
كاربرانش درآمد داشت؟ تلگرام محل خريد و فروش 

بسللياري از كاالها و ارايه دهنده خدمات شده بود و 
با ظهور كانال در اين پيام رسللان، اكثر اين كانال ها 
از راه تبليغللات درآمدهاي چندميليوني داشللتند. 
هرچند تبليغات تنها راه كسب درآمد از تلگرام نبود. 
فروشگاه هاي پوشللاك، لوازم خانگي، تلفن همراه و 
بسياري كسب وكارهاي ديگر در تلگرام كانال هايي 
را راه اندازي كردند و اين پيام رسللان در مدت زمان 
كوتاهي، راه درازي را پيمود و به يك بازارچه آناين 
تبديل شد كه بخشي از جامعه، آن را به عنوان محلي 

براي كسب درآمد خود قرار دادند. 
البته همان زمان هم عده اي كه به طور ضمني موافق 
فيلترينگ تلگرام بودند، از كاذب بودن بيشتر مشاغلي 
كه در تلگرام ايجاد شللده، صحبت كردند. ساختن 
فيلم هاي خنللده دار، گرفتن سللفارش هاي تبليغ، 
خرده فروشللي محصوالت كارخانه اي و فروش آثار 
دست فروش از زيورآالت تزييني تا اسباب بازي هاي 
دست ساز بخشي از اين مشللاغل بود؛ بخشي ديگر 
كه نوك پيكان انتقادها را بيشتر به سوي خود جلب 
كرد، نمونه هايي مثل ادمين هاي تلگرامي، سللاخت 
روبات هاي پولسللاز، ايجاد تراكم جمعيت در صفحه 
افراد و فروختن آيدي را شللامل  مي شد؛ هرچند در 
اين موارد نمي توان چندان با منتقدان فعاليت تلگرام 
مخالفت كرد، زيرا بعضي از اين مشاغل شايد تنها اسم 
شغل را يدك مي كشيدند و واقعا بهره وري اقتصادي 
يا پرستيژ كاري نداشتند، اما نمي توان از مشاغلي كه 

با تلگرام پروبال گرفته بودند هم چشم پوشي كرد. 
درواقع بسللياري از كسللاني كه تازه به كار مشغول 
شللده بودند، به واسللطه نوپا بودن كسب وكار خود، 
اصلي ترين راه جذب مشتري، بازاريابي و تبليغاتشان 
از طريق تلگللرام بود و با فيلترينللگ تلگرام، قدرت 
بازاريابي از كسللب وكارهاي نوپا گرفته شللد و آنها 
زيرسللاخت فعاليت خود را از دسللت دادنللد. اما در 

مقابل، برخي هم معتقدند بودند تلگرام براي كمك 
به كسللب وكارها يك ابللزار بود اما اين طللور نبوده 
كه مركز اصلي درآمد كسللب وكارها يللا ابزار اصلي 

درآمدشان باشد.

   نه به »تلگرام«، آري به »وس«
اگر برخورد قهري با تلگرام را در مقابل واكنش هايي 
كه به تعطيلي خدمات ارزش افزوده مي شللود قرار 
دهيم، گويي شاهد برخوردي دوگانه هستيم. اگرچه 
زماني كه موضوع تعطيلي تلگرام مطرح بود، بسياري 
از نمايندگان مجلس اعتراض خود را نسبت به اين 
تصميم عنللوان كردند و حتللي محمدجواد آذري 
جهرمي -وزير ارتباطات و فناوري اطاعات- كه در 
طول دو سال وزارت خود تاكنون چالش هاي زيادي 
را از سللر گذرانده هم مخالفت خود را با اين تصميم 
اعام كرد، اما در نهايت اين اعتراضات و مخالفت هاي 
صرف راه به جايي نبللرد و فرد يا افرادي كه حكم به 
فيلترينگ تلگرام داده بودند، موفق شدند ساير اجزا 
از جمله وزارت ارتباطات كه اگرنه تصميم گيرنده، اما 
مجري فيلترينگ است را هم به تبعيت وادار كنند. 
 اكنللون خدمللات ارزش افللزوده يللا VAS يكي از 
چالشللي ترين موضوعات وزير جوان شده و او كه در 
گفته هاي خود بسيار مقيد به حق الناس است، تصميم 
گرفته يك بار براي هميشه با كاهبرداري هايي كه 
در ايللن زمينلله مي شللود، مقابله كنللد. مهم ترين 
موضوعات خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، شامل 
اخبار، مسللابقات و رأي گيري، تبليغللات موبايلي، 
اطاع رسللاني، پرداخت موبايلي، تلويزيون، پخش 
يا دانلود موسلليقي، زنگ انتظار تماس، بازي آناين 
و اين قبيل سللرويس ها مي شللود و قطعا بسياري از 
افراد تاكنون از اين خدمات بهللره برده اند كه اتفاقا 
در برخي موارد اين خدمات مفيد هم بوده است، اما 

مشكل از آنجايي شروع مي شود كه در برخي از موارد، 
روح كاربر از چگونگي دريافت اين خدمات و هزينه  
آنها خبر ندارد و تنها پس از اينكه با هزينه زياد قبض 
خود مواجه يا روزانه شارژ زيادي از اعتبارش كاسته 
شده، با پيگيري سرنخ هاي موجود، به خدمات ارزش 

افزوده مي رسد. 
در مصوبه ۱۴7 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
آمده اسللت كه »براي ارايه خدمللات ارزش افزوده 
پيامكي از سللوي اپراتورهللا تأييد مشللترك براي 
فعال سازي الزامي است. بنابراين اپراتور بايد در مورد 
تمامي خدمللات ارزش افزوده محتوايللي پيامكي، 
قبل از شللروع ارايه خدمات، از طريللق يك پيامك 
درباره ارايه خدمات از مشللترك سوال و در صورت 
تأييد مشللترك آن را فعال كند.« اما در يك سللال 
اخير، كاهبرداري هاي ميلياردي با سوءاسللتفاده 
از ناآگاهللي مشللتركان رخ داده و جهرمي را ناگزير 
به تهديد تعطيلي هميشللگي سللرويس هاي ارزش 

افزوده كرده است. 
هرچند اين تصميم به مذاق بسللياري خوش نيامده 
و پس از اعام اين تصميم، مخالفت هاي بسياري از 
چپ و راست بلند شللده و اين بار هم به نظر مي رسد 
توجه به كسللب وكارهايي كه بللا تعطيلي وس نابود 
مي شوند، توجيهي براي قانع كردن وزير ارتباطات به 
ادامه دادن اين سرويس ها شده است. البته كه ايجاد 
شغل همواره يكي از مهم ترين دغدغه هاي دولت بوده 
و نابود كردن مشللاغلي كه خصوصا روش هاي نوين 
ديجيتال در آنها نقش دارند، هيچگاه منطقي به نظر 
نمي رسللد و خدمات ارزش افزوده هم حتما فوايدي 
داشللته كه ممكن اسللت قرباني كاهبرداري هاي 
سودجويان شود، اما برخورد دوگانه اي كه با مشاغل 
تلگرامي و خدمات ارزش افزوده مي شود هم در نوع 

خود جالب توجه است.
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تبليغات سياسي در توييتر 
ممنوع شد

جك دورسي مدير ارشد اجرايي توييتر تمام تبليغات 
سياسي در اين شبكه اجتماعي را ممنوع كرده است. به 
گزارش مهر به نقل از آسوشيتدپرس، توييتر در واكنش 
به افزايش نگراني ها درباره گسترش اطاعات اشتباه 
در سراسر رسانه هاي جمعي، تمام تبليغات سياسي 
در سللرويس خود را ممنوع كرده اسللت. اين اقدام 
توييتر با سياست فيس بوك كه همچنان از تبليغات 
سياسي )حتي تبليغات اشتباه( پشتيباني مي كند، 
در تضاد اسللت. جك دورسللي مدير ارشللد اجرايي 
توييتر در مجموعه اي از پيام هاي توييتري اين اخبار 
را اعام كرد. او در اين باره نوشت: »هرچند آگهي هاي 
اينترنتي قدرت تاثيرگذاري زيادي دارد، اما اين قدرت 
ريسك هاي زيادي در حوزه سياست دارد. در اين حوزه 
از آگهي ها براي تاثيرگذاري روي راي افراد استفاده 
مي شود كه به نوبه خود در زندگي ميليون ها نفر نقش 
مهمي دارد.« اين در حالي است كه فيس بوك نيز به 
اين اقدام توييتر واكنش نشللان داد. مارك زاكربرگ 
از تصميم شركت خود براي كنترل نكردن تبليغات 
سياسي دفاع كرد و گفت: »اين تصميم با انگيزه مالي 
انجام نشده، زيرا درآمد حاصل از تبليغات سياسي كمتر 
از نيم درصد درآمد كل شركت است.« از سوي ديگر 
مدير برنامه انتخاباتي رياست جمهوري امريكا نيز به اين 
سياست توييتر حمله كرد و آن را تصميم احمقانه اي 
خواند. اين در حالي اسللت كه توييتر نيز اعام كرده 
درآمد حاصل از تبليغات سياسي بخش اندكي از كل 

درآمد اين شركت است. 

 ۵۱ ميليارد دالر براي
خريد گجت هاي پوشيدني

كارشناسللان و تحليلگران فعال در حوزه فناوري به 
تازگي بللرآورد و اعام كرده اند كلله كاربران حدود 
۵۱.۵ميليارد دالر در سال آينده را خرج گجت هاي 
هوشمند پوشيدني خواهند كرد. به گزارش ايسنا، 
اين روزها گجت هاي هوشمند مختلفي در زمينه هاي 
گوناگون توسللط شللركت و غول هللاي تكنولوژي 
همچون اپل، شيائومي، هواوي، آمازون، مايكروسافت، 
سامسونگ و غيره توسعه يافته و در اختيار كاربران، 
عاقه مندان و مشتريان قرار گرفته است و به منظور 
تسللهيل كار و فعاليت افللراد و كاربران و همچنين 
هوشمندسازي زيرسللاخت هاي شهري و خانگي 
معرفي و در بازارهاي جهاني عرضه مي شللوند. حاال 
به نظر مي رسد كه سال ۲0۲0 ميادي شاهد انفجار 
شللكوفايي بازار گجت هاي پوشلليدني و هوشمند 
خواهيم بود چراكه به تازگي كارشناسان و تحليلگران 
فعال در موسسه تحقيقاتي گارتنر پيش بيني كرده اند 
كه استقبال كاربران از اين محصوالت به شدت افزايش 
پيدا خواهد كرد. گارتنر پيش بيني كرده اسللت كه 
ميزان فروش گجت هاي پوشيدني در سال ۲0۲0 در 
مقايسه با ۲0۱۹ ميادي، ۲7 درصد رشد پيدا كرده 
و از ۴0.۵ به ۵۱.۵ ميليارد دالر برسد. در اين گزارش 
آمده است كه بخش زيادي از مبلغ ذكر شده صرف 
خريداري سللاعت هاي هوشمند مي شود كه بدون 
شك جز محبوب ترين گجت هاي پوشيدني به شمار 
مي روند و اين روند در سال هاي آينده نيز همچنان رو 
به صعود خواهد ماند. در سال جاري ميادي كاربران 
۱7 ميليارد دالر براي تهيه و خريداري ساعت هاي 
هوشمند خرج كرده اند كه انتظار مي رود اين رقم در 
سال ۲0۲0 به ۲۲.۸ ميليارد دالر برسد.  ساعت هاي 
هوشمند، مچ بندهاي ورزشي هوشمند و عينك هاي 
هوشمند همگي از نمونه هاي موفق و پرفروش بازار 
گجت هاي پوشيدني هستند كه توانسته اند سهم قابل 
توجهي از بازارهاي جهاني را به خود اختصاص دهند و 
توجه خيل عظيمي از كاربران محصوالت فناوري را به 

سوي خود جلب كنند.

 سرقت پيام هاي متني
 با بدافزار چيني

كارشناسان امنيت سايبر موفق به كشف نوعي بدافزار 
وابسته به هكرهاي چيني شده اند كه باعث آلودگي 
شبكه هاي مخابراتي سراسر دنيا شده و پيامك هاي 
ارسالي از طريق هزاران شماره تلفن موبايل را سرقت 
كرده اسللت. به گزارش ديجياتو، طبق گزارشي كه 
شركت امنيت سايبري FireEye منتشر كرده، اين 
 ۴۱ APT بدافزار كه تحت حمايت دولت چين است
نام دارد و هدفش آلوده كردن سرورهاي لينوكسي 
مورد استفاده توسط اپراتورهاي مخابراتي بوده تا از اين 
طريق پيامك هاي آنها را استخراج كند. شركت فاير آي 
چندي پيش اين كد كامپيوتري مخرب را در تعدادي 
سرور متعلق به يك ارايه دهنده شبكه مخابراتي در 
چين پيدا كرده كه البته نام آن فاش نشده است و در 
گزارش خود پيرامون آن چنين آورده است: »در طول 
دوران فعاليت اين بدافزار هزاران شماره موبايل هدف 
حمله قرار گرفتند كه برخي مقامات مرتبط با حكومت 
چين هم در ميان آنها بودند.« نكته جالب آنكه اين 
بدافزار به صورت كامللا انتخابي پيامك هاي مورد 
نظرش را جمع آوري مي كرده و هكرها آن را با استفاده 
از دو فهرست ازپيش آماده شللده برنامه ريزي كرده 
بودند. براساس فهرست اول، APT ۴۱، هدف خود 
را بر اساس شماره موبايل و شماره IMSI آن انتخاب 
مي كند و در روش دوم برخي كليدواژه هاي مشخص 
در اختيار اين بدافزار قرار داده مي شوند و بدافزار بايد در 
پيامك هاي مخاطب خود به دنبال آن كلمات بگردد. 
اگر يكي از كليدواژه ها در پيامكي پيدا شللد، بدافزار 
آن پيامك را در يللك فايل .CSV ذخيره مي كند تا 
هكرها بعدا آن را اسللتخراج كنند. فهرست كلمات 
كليدي خاصي هم كه در اختيار اين بدافزار قرار داده 
شده شامل موضوعات ژئوپوليتيكي موردعاقه نهاد 
جاسوسي چين بوده كه از آن جمله مي توان به رهبران 
سياسي، سازمان هاي اطاعاتي و نظامي و جريان هاي 
سياسي سراسر دنيا اشاره كرد. گفته مي شود بدافزار 
ياد شده همچنين اطاعاتي در خصوص تعامات اين 
افراد حين مكالمات صوتي را هم دريافت كرده كه از 
جمله مي توان به زمان مكالمات، مدت طول كشيدن 

آنها و شماره موبايل مخاطب اشاره كرد.

مجرمان سايبري، با پنهان سازي رفتار مخرب تروجان 
ادويند با اسللتفاده از دسللتورات مجاز جاوا، اطاعات 
احرازهويت بانكي، برنامه هاي تجاري و هرگونه گذرواژه 
ذخيره شده در يك مرورگر كاربران را به سرقت مي برند.

به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اينترنتي زدنت، بدافزار 
 jRAT و AlienSpy كه با اسامي )Adwind( ادويند
نيز شناخته مي شود، مي تواند چندين سيستم عامل 
را هدف قرار دهد و به طور معمول قربانيان را از طريق 
ايميل هاي فيشللينگ، فايل نصبي مخرب نرم افزارها 
يا وب سايت هاي مخرب، انتخاب و آلوده مي كند. نوع 
جديدي از اين بدافزار اخيرا شناسللايي شده است كه 
سيسللتم عامل ويندوز و برنامه هللاي متداول ويندوز 
از جمللله اينترنت اكسللپلورر و اوت لللوك را همراه با 
مرورگرهاي مبتني بر كروميللوم هدف قرار مي دهد. 
جديدترين نوع ادويند توسللط يك فايلJAR منتقل 
مي شود و هدف آن در پشت چندين اليه مبهم سازي و 
رمزگذاري شده قرار دارد كه باعث ناكارآمدي تشخيص 
مبتني بر امضا مي شللود. هنگامي كه بدافزار ليسللت 
آدرس هاي سللرور فرمان و كنتللرل را باز كند، ادويند 

فعال شللده و قادر به دريافت دستورالعمل ها و ارسال 
اطاعات سرقت شللده از جمله اطاعات احرازهويت 
بانكي، برنامه هاي تجاري و هرگونه گذرواژه ذخيره شده 

در يك مرورگر، به سرور ميزبان است. 
در آخرين نسخه ادويند، عملكرد بدافزار با استفاده از 
دستورات جاوا مخفي مي شود.  فعاليت مخرب ادويند 
زماني قابل شناسايي است كه اطاعات به سرقت رفته 
در حال ارسللال به سرور از راه دور هستند. بدافزار طي 

اين فرايند از دستوراتي غير از جاوا استفاده مي كند.
 با اين حال، در اين مرحله آسلليب مورد نظر بدافزار به 

پايان رسيده است. 
مجرمين سايبري، گونه اي از تروجان ادويند را بيش 
از پنج سال براي سللرقت اطاعات احرازهويت، ثبت 
رخدادهاي صفحه كليد، ضبط صدا و ساير اطاعات 
مربوط به قربانيان اسللتفاده مي كردند. كارشناسللان 
معاونللت بررسللي مركللز مديريت راهبللردي افتاي 
رياسللت جمهوري مي گويند بررسللي ترافيك وب و 
ايميل از راه كارهايي است كه مي تواند براي شناسايي 

تروجان ادويند و چنين بدافزارهايي به كار رود.

سرقت اطالعات احراز هويت كاربران با تروجان ادويند
وزير ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: »وارد کردن 
فناوری بدون بومی سازی به نفع شهروندان نيست و 
فقط منابع سرشاری را نصيب شرکت ها و کارتل های 
اقتصادی می کنللد.« به گللزارش وزارت ارتباطات و 
فنللاوری اطاعات، محمد جللواد آذری جهرمی در 
ميزگرد ويژه وزرا در اجاس شللهر امن و هوشللمند 
قطر، سخنرانی ضمن ارائه تبيين مفهوم انسان مدارانه 
نسبت به شهر هوشمند، تاکيد کرد: »هوشمندسازی 
ابزار توسعه شهری پايدار است نه هدف آن و بنابراين 
توسللعه فناوری بايد در خدمت انسللان و بر مبنای 
نيازهای واقعی شللهروندان صورت گيرد. صرف وارد 
کردن فناوری هوشمندسللازی از طريق کارِتل های 
بللزرگ و بدون توجه بلله اقتضائللاِت نيازهای بومی، 
منافع سرشللاری را نصيب اين شللرکت ها می کند، 
اما شللهروندان لزوما سللودی نمی برند. ما معتقد به 
مشارکت همه شهروندان در مديريت هوشمند شهری 
هسللتيم و دو عنصر شهروند هوشللمند و حاکميت 
هوشللمند الزمه هوشمندسللازی مديريت شهری 
اسللت.« وزير ارتباطات و فناوري اطاعات در ادامه 

با اشاره به دستاوردهای شرکت های فناورانه ايرانی 
در عرصه نوآوری و خاقيت در سال های اخير اعام 
کرد به دنبال ايجاد چندين هزار شللغل برای جوانان 
ايرانی در عرصه هوشمندسللازی مديريت شللهری 
هستيم. وي با توصيف ابعاد توسعه شهر هوشمند در 
تهران و مشهد و ساير کانشهرهای ايران، تاکيد کرد: 
»هوشمندسازی فضای شهری در ايران در حوزه های 
محيط زيست از جمله کنترل آلودگی هوا، مديريت 
منابع آب و انرژی، حمل و نقل و اقتصاد در دستور کار 
دولت قللرار دارد و پروژه های متعددی در اين زمينه 

مستعد حضور سرمايه گذاران بين المللی است.«

 آذری جهرمی در ادامه سللفر خود به دوحه با جاسم 
بن سلليف السللليطی -وزير حمل و نقل و ارتباطات 
قطر- ديدار و درباره چگونگی شرکت در مانور امنيت 
سايبری اين کشور بحث و گفت وگو کرد. در جريان 
اين جلسه کاری، آذری جهرمی و السليطی جزئيات 
همکاری های موجللود و آينده دو کشللور در عرصه 
ارتباطللات و فناوری اطاعات را به تفصيل بررسللی 
کردند. همچنين در اين ديدار که وزرای بهداشللت و 
کار و امور اجتماعی قطر همچنين مشاور وزير دفاع 
اين کشور حضور داشللتند، وزرای دو کشور آخرين 
وضعيت روابللط دو جانبه تهران-دوحه را بررسللی 
کردنللد. طرفين در خصللوص شللرکت نمايندگان 
ايللران در مانور امنيت سللايبری قطر کلله به زودی 
برگزار می شللود و برگللزاری نمايشللگاه اختصاصی 
شللرکت ها و اسللتارت آپ های ايرانی در دوحه برای 
معرفی توانمندی هللای آنان به بازارهای منطقه ای و 
بين المللی به توافق رسيدند. همچنين نحوه مشارکت 
شللرکت های ايرانی در برگزاری جام جهانی فوتبال 

مورد بررسی قرار گرفت.

واردات فناوری بدون بومی سازی به نفع شهروندان نیست

رييس سازمان فناوري اطاعات گفت: »تا زماني 
كه دسللتگاه ها با ايللن ذهنيت پيللش بروند كه با 
تمركز داده قدرت بيشللتري به دسللت مي آورند، 
نمي توان انتظار داشللت تا دولللت الكترونيك به 
اهداف خود دسللت پيللدا كند.« اميللر ناظمي در 
گفت وگو با فارس با اشاره به مشكاتي كه پيشروي 
دولللت الكترونيك قرار دارد گفت: »بيشللتر از هر 
موضوع ديگري نياز به تغيير نگاه در دستگاه هاي 
اجرايي داريم، تغييري كه موجب مي شود نسبت 
به فعاليت در بسللتر دولت الكترونيك دستگاه ها 
فعال تر باشند و براي اشتراك گذاري داده هاي خود 
اقدام كنند. تا زماني كه دسللتگاه ها با اين ذهنيت 
جلو بروند كه بللا تمركز داده قدرت بيشللتري به 
دسللت مي آورند، نمي توان انتظار داشت تا دولت 
 الكترونيللك به اهداف خود دسللت پيللدا كند.«

معاون وزير و رييس سازمان فناوري اطاعات در 
ادامه تصريح كرد: »اكنون در تمامي كشللورهاي 
دنيا وارد دوراني شللديم كه به اشللتراك گذاشتن 
داده قللدرت را به وجود مي آورد و لذا تغيير نگرش 
در ايللران نيللز مي تواند مثبت و سللازنده باشللد. 
گزارش هاي پيشرفت اين پروژه هر چند ماه منتشر 

مي شود.«

اختالل در روند دولت الكترونیك با تمركز داده
طبق گزارش های ماهانه در سللامانه سللپاس سازمان 
تنظيم مقررات ارتباطات، بيش ترين شکايات ثبت  شده 
در مهر امسال مربوط به اينترنت بوده است. به گزارش 
ايسللنا، اداره کل حفاظت از حقللوق مصرف کنندگان 
معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطاعات سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی)رگوالتوری(، گزارش 
ماهانه سامانه ثبت و پاسخگويی به شکايات مشترکان 
خدمات ارتباطی )سللامانه ۱۹۵( تا پايان مهر ماه سال 
جاری را منتشر کرده اسللت. گزارش های ارائه شده بر 
اساس تعداد تيکت های ثبت  شللده در سامانه سپاس 
و هفت حوزه کاری اسللت که مشللترکان می توانند از 
طريق مرکز تماس يا سايت، به شکايت در سامانه اقدام 
کنند. حوزه های کاری شامل اينترنت، تلفن ثابت، تلفن 
همراه، خدمات پستی، تشعشللعات، دفاتر پيشخوان 
و سرويس ارزش افزوده می شللود. اما مهم ترين نتايج 

حاصل از تحليل داده های استخراج شللده حاکی از آن 
است که بيش ترين شکايت مشترکين در مهرماه ۱3۹۸ 
در حوزه اينترنت بوده که ۴۴.۹ درصد کل آمار شکايات 
را به خود اختصاص داده است. تعداد کل شکايت های 
ثبت شده در مهرماه معادل ۹70۹ مورد است که نسبت 
به شللهريورماه سللال جاری ۹.۴ درصد افزايش داشته 
اسللت. ۵۸.3 درصد کل شکايات در ماه مذکور از درگاه 

سامانه سپاس ثبت شده اسللت. شکايات ثبت شده در 
حوزه اينترنت بيش ترين تعداد شکايات و سرويس ارزش 
افزوده، کم ترين شکايات را در طول دو ماه شهريور و مهر 
ماه سال جاری داشته است. شکايات مربوط به اينترنت، 
تلفن همراه، تشعشللعات، دفاتر پيشخوان و سرويس 
ارزش افزوده در ماه مهر نسللبت به شهريور ماه افزايش 
و شکايات مربوط به تلفن ثابت و خدمات پستی در ماه 
مهر نسبت به ماه  شهريور کاهش داشته است. پيش از 
اين مجيد حقی - معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری 
اطاعات رگوالتوری- درباره مصداق  شکايات ثبت شده 
گفته بود پشتيبانی و ارائه خدمات، کيفيت سرويس، 
مشکات مالی و تعرفه، عدم آنتن دهی، پيامک متنی، 
خدمات مالکيت و سيم کارت، تشعشعات، ترابردپذيری، 
خدمات ارزش افزوده تلفن همراه و بسته های ترکيبی؛ به 

ترتيب از مصداق های پرتکرار شکايات ثبت شده است.

اينترنت ۴۵ درصد شکايات را گرفت
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دورنماي تجارت با همسايگان
گروهبنگاهها|

اقتصاد اي��ران بعد از خ��روج ترامپ از برج��ام و آغاز 
دور جدي��د تحريم هاي اقتصادي ت��اش مي كند تا 
با جايگزيني صادرات غير نفتي ب��ه جاي درآمدهاي 
نفت��ي اش ، توازن م��ورد نياز براي متعادل س��اختن 
وضعيت اقتصادي خود را ايجاد كند.  راهبردي كه در 
صورت اجراي درس��ت مي تواند اقتصاد ايران را از زير 
بار يكي از ريشه دار ترين معضات خود نجات بخشد. 

همزمان ب��ا اع��ام تحريم هاي جدي��د امريكا عليه 
كش��ورمان در روزهاي پاياني هفته و در ش��رايطي 
ك��ه اقتصاد اي��ران توانس��ته تكانه ه��اي تحريمي 
اياالت متح��ده را تا ح��د قابل توجهي مه��ار كند و 
ثبات نسبي را به اتمسفر اقتصادي كشور بازگرداند؛ 
نشس��تي در كرمان باحضور مع��اون اقتصادي وزير 
خارجه، فعاالن بخش خصوصي كشورمان و رايزنان 
و سفراي كش��ورهاي مختلف ساكن در ايران برگزار 
شد تا راه هاي افزايش مناسبات اقتصادي با كشورهاي 
مختلف مورد بررسي قرار گيرد. نشستي كه در جريان 
آن سفراي كش��ورهاي مختلف ديدگاه هاي خود را 
در خصوص موضوعات اقتص��ادي و تجاري مطرح و 
راهكارهاي اجرايي براي بهبود شاخص هاي ارتباطي 

با اقتصاد ايران را مطرح كردند. 
 معاون اقتصادی وزير امور خارجه در جريان برگزاري 
اين نشس��ت گفت: کش��ف مراودات تج��اری جديد 
در حوزه های قابل دسترس��ی بايد در اولويت باش��د. 
خوش��بختانه امروز ش��اهديم دولت، مردم و در واقع 
توليدکنندگان از زير بار فشار تحريم ها بيرون آمده و 
نه تنها که موفق شده اند اين فشارها را از سر بگذرانند 
بلکه صندوق بين المللی پول تاييد می کند که اقتصاد 
ايران س��ال آينده سال رش��د اقتصادی خود را تجربه 
خواهد کرد و چش��م انداز مثبتی برای اقتصاد کشور 

پيش بينی می کند.
غامرض��ا انصاری دي��روز در نشس��ت فعاالن بخش 
خصوصی با رايزنان و سفرای کشورهای مختلف دنيا 
بيان داش��ت: مراودات تجاری ما با بيش از ۵۰ درصد 
همسايگانمان اس��ت که مراوده با همسايگان امتياز 

بزرگی است.
معاون اقتصادی وزير امور خارجه گفت: بازارهای بسيار 
خوبی در اطراف ما اس��ت و نزديکی  فرهنگی خوبی با 
همسايگان خود داريم که بايد از آن در راستای تعامات 
بيشتر استفاده کنيم. انجام مراودات تجاری بر اساس 
قراردادهای قوی و چارچوب دار از مسائلی است که تجار 
بايد مدنظر قرار دهند. در اثر تحريم ها مشکاتی برای 
تجار به وج��ود می آيد که به دليل نبودن در چارچوب 

قوانين تجاری است.

 تجار در مراودات با همس��ايگان با مشکات کمتری 
روبه رو هس��تند و در زمينه مراودات بانکی قبل از هر 
تجارتی بايد س��ازوکار آن را فراهم كنيم. در راستای 
مراودات تجاری بايد از پول ملی اس��تفاده کنيم لذا ما 
همسايه های خوب و توانمندی داريم و اولويت بايد با 

کسانی باشد که نزديک تر به ما باشند.
معاون اقتصادی وزير امور خارجه افزود: سازوکارهای 
صادراتی در کرمان از اولويت های ما است و اميدواريم 
س��ال آينده به س��ال صادرات نامگذاری شود. در گام 
بعدی بحث صادرات، بازاريابی مطرح است. کرمانی ها 
در حوزه صادرات پسته تجارب خوبی دارند که بايد آن 

را به ساير محصوالت تعميم دهند.
وی ب��ا بي��ان اين ک��ه توليد ب��دون ص��ادرات يعنی 
ورشکستگی، ابراز داشت: ما نمی توانيم فقط با هدف 
بازار ايران توليد را تشويق کنيم، ما بايد با هدف صادرات 
به کشورهای ديگر توليد کنيم. همچنين در راستای 
س��ازوکارهای ص��ادرات بايد ضمانت بانک توس��عه 
صادرات را افزايش دهيم در غي��ر اين صورت تجار  با 
ريسک های بااليی روبه رو خواهند شد. انصاری با اشاره 
به اهميت گردشگري براي ايجاد ارزش افزوده اقتصادي 

تاكيد كرد: برای حمايت از زير ساخت ها بايد هر کدام 
از شهرس��تان ها حداقل يک هتل اس��تاندارد داشته 
باشند همچنين زيبا سازی ش��هرها می تواند از ديگر 

زيرساخت های گردشگری باشد.
معاون اقتص��ادی وزير ام��ور خارجه اف��زود: نيروی 
انسانی در کرمان مهم ترين عامل در مراودات تجاری 
و بح��ث ص��ادرات اس��ت؛ يک��ی از فرصت هايی که 
جمهوری اس��امی ايران دارد دعوت کشورهای ديگر 
برای کشت فرامرزی است. وی يادآور شد: در کشورهای 
همسايه زمين آماده است تا کشاورزان عاقه مند برای 
کشاورزی به آنجا بروند همچنين تعادل در تجارت بين 
ايران و افغانستان مهم است که در همسايه های ما بايد 
مورد توجه قرار گيرد که هم صادرات داشته باشيم و هم 

واردات تا تعادل بر قرار شود.
انصاری ادامه داد: وزارت امور خارجه در خدمت تجار 
اس��ت و نمايندگی های ما در خدمت تجار هستند اما 
متاسفانه تجار وقتی به مشکلی برمی خورند به ما مراجعه 
می کنند ما نمی گوييم همه مش��کات را می توانيم 
مرتفع کنيم اما همه تاش خود را برای رفع مشکات 

خواهيم کرد.

   تحریم های امریكا علیه ایران برای اتریش 
ارزش قانونی ندارد 

بعد از اظه��ارات معاون اقتصادي وزير خارجه نوبت به 
سفراي خارجي حاضر در نشست رسيد تا درباره بهبود 
شاخص هاي ارتباطي و تجاري با ايران صحبت كنند، 
در همين خصوص سفير اتريش گفت: تحريم هايی که 
از سوی امريكا اعمال شده برای ما ارزش قانونی ندارد 
و ما بر اين هستيم که مسيری که در برجام باز شده را 
بپيماييم. به گزارش مهر، کريستف گراب گراماير ديروز 
در نشست فعاالن بخش خصوصی با رايزنان و سفرای 
کش��ورهای مختلف دنيا بيان داشت: من در خصوص 
ظرفيت ه��ای داخل اس��تان کرمان ش��نيده بودم و 
در خصوص مشکات هم ش��نيده بودم که اميدوارم 

به زودی مشکل حل و راه های ارتباطی باز شود.
وی افزود: مشکاتی بر سر راه مراودات تجاری ايران و 
اتريش وجود دارد که اميدواريم به زودی اين مشکات 

را از سر راه برداريم.
س��فير اتريش گفت: اتريش ميزبانی بخشی از فرآيند 
تفاهمنامه برجام را بر عهده داشت و پيرامون بسياری 
از مشکات آگاهی داش��ت اما معتقدم می توان با راه 

حل مسالمت آميز اين مشکات را از پيش رو برداشت.
گراماير تصريح کرد: تحريم هايی که از س��مت امريكا 
اعمال ش��ده برای ما ارزش قانونی ن��دارد لذا ما بر اين 
هس��تيم مس��يری که در برجام برای ما باز ش��ده را 

بپيماييم.
وی يادآور شد: اين تحريم ها و مشکات را بايد ناديده 
بگيريم همان طور که در زمان اثاث کش��ی وسايل را از 
بيرون به داخل خانه می آوريم اين مشکات را بايد حل 
کنيم. سفير اتريش گفت: يکسری مراودات تجاری بين 
ايران و اتريش بود که اميدواريم اين س��فر به مراودات 

بيشتر و تعامات بيشتر بينجامد.
وی افزود: بايد مش��کات را هر چه زودتر مرتفع کنيم 

تا زودتر مراودات بين ايران و اتريش را داشته باشيم.
در اين نشست همچنين کيم چول سفير کره شمالی 
گفت: رابطه کره ش��مالی با ايران بسيار نزديک است 
ما خواهان توس��عه اقتصادی بوده ايم و برای توس��عه 

ارزش قائليم.

   س�ند راهب�ردی بی�ن ای�ران و افغانس�تان
 امضا می شود

سفير افغانس��تان نيز با اش��اره به ظرفيت هاي باالي 
همكاري هاي مشترك گفت: به زودی سند راهبردی 
بين ايران و افغانس��تان امضا می ش��ود که اميدواريم 

مناسبات تجاری با اين امضا تعيين شود.
عبدالغفور ليوال پيش از ظهر ديروز در نشست فعاالن 
بخش اقتصادی بخش خصوصی با سفرا و رايزن های 
کش��ورهای مختلف بيان داش��ت: کرمان برای مردم 
افغانستان يک استان شناخته شده است و اگر بخواهيم 
از ارزش ها و جاذبه های اين اس��تان س��خن به ميان 

بياوريم زيره به کرمان آوردن است.
وی افزود: برای من اس��تان کرمان با همه جاذبه های 
تاريخی، صنعتی و... يکی از بخش های مهم ايران است؛ 
در سيرجان وقتی آهنگ محلی را گوش دادم احساس 

کردم در سرزمين خودم هستم.
سفير افغانستان گفت: اميدوارم مناسبات تجاری بين 
افغانستان و ايران در سطح باالتری وجود داشته باشد 
ما هم با داش��تن دو معدن بزرگ آهن و مس در جهان 
که هنوز استخراج نشده اس��ت می توانيم در راستای 
استخراج و صادرات با استان کرمان مشارکت داشته 

باشيم و از تجربيات آنها استفاده کنيم.
ليوال تصريح کرد: قرار اس��ت به زودی سند راهبردی 
بين ايران و افغانستان امضا شود که اميدواريم مناسبات 
تجاری با اين امضا تعيين شود. افغانستان از تحريم هايی 
که عليه ايران به وج��ود آمده خصوصا در بندر چابهار 

معافيت دارد که بايد از اين فرصت استفاده کنند.

قائممقاممدیرعاملسایپادرامورفروشخبرداد

تحویل تمام خودروهاي ثبت نامي و تكمیل وجه شده سال۹۷ به مشتریان
قائم مقام مديرعامل س��ايپا در ام��ور فروش گفت: 
براساس اعام قبلي، تمام مشترياني كه در سال ۹۷ 
اقدام به تكميل وجه نم��وده و پذيرش آنها در صف 
فاكتور ق��رار گرفته بود، خودروهاي خود را دريافت 

كرده اند.
به گزارش »تعادل« از س��ايپانيوز، مجيد باقري در 
تش��ريح وضعيت تحويل خودروي مشتريان سايپا 
اظهار كرد: تعدادي از مشتريان هستند كه در سال 
۹۷ ثبت نام كرده اند اما باوجود صدور دعوتنامه، بنا 
به داليل مختلف در مهلت مقرر نس��بت به تكميل 
وجه و پرداخت الباقي قيمت خودروي خود اقدامي 
نكرده اند. بديهي است در اين خصوص پس از صدور 

دعوتنامه جدي��د، در صورت تمايل به تكميل وجه، 
خودروهاي اين دسته از مش��تريان عزيز نيز با قيد 
اولويت در فهرست برنامه تحويل قرار خواهد گرفت. 
باقري ادامه داد: مش��ترياني نيز از سال قبل وجود 
دارند كه به دليل تحريم هاي ظالمانه، خودروي آنها 
قابل توليد و تحويل نيست )نظير ساندرو، برليانس 
و...( كه پيش��نهاداتي به اين گروه از مشتريان ارايه 
شده اس��ت و در صورت تمايل و اقدام مشتريان به 
تبديل و تعيي��ن تكليف خودروي ثبت نام ش��ده، 
خودروي تبديلي آنها به سرعت در ليست تحويل قرار 
خواهد گرفت. باقري افزود: در خصوص مش��تريان 
طرح اتوخدمت نيز طرحي ارايه ش��ده است كه در 

صورت تعيين تكليف وضعيت تعهد، خودروي آنها 
در ليست فاكتور و تحويل قرار خواهد گرفت.

قائم مقام مديرعامل سايپا در امور فروش ادامه داد: 
تي��م مديريتي جديد س��ايپا در بهمن ماه گذش��ته 
در حالي س��كان هدايت اين گروه خودروس��ازي را 
به دس��ت گرفت كه نزديك به ۵۴۰ هزار دس��تگاه 
تعهد وجود داشت كه خوشبختانه با تاش و همت 
ش��بانه روزي مديران متعهد، كارگران سختكوش، 
زنجي��ره تامين و ش��بكه نمايندگي هاي س��ايپا در 
سراسر كش��ور تاكنون تعداد بس��يار زيادي از اين 
تعهدات معوق، تحويل مش��تريان عزيز ش��ده و به 
فضل الهي اين روند با سرعت بيشتري استمرار دارد.

اتكابهوارداتدرحوزهصنعتي
تهدیديبراياستقاللاست
يزد| ام��ام جمعه يزد با 
تاكيد بر ض��رورت تاش 
براي خودكفايي كشور در 
حوزه هاي مختلف گفت: 
اتكاي صرف به واردات در 
حوزه صنعت��ي تهديدي 
جدي براي استقال كشور 
است. به گزارش ايسنا، آيت اهلل »محمدرضا ناصري 
يزدي« در ديدار با معاون سازمان پدافند غيرعامل 
كشور و جمعي از مديران و مسووالن اين سازمان در 
استان يزد، اظهار كرد: دشمن يك سري حركت هاي 
فيزيكي در حجوم خود دارد و در كنار آن جنگ نرم 
را ه��م انجام مي دهد. وي با بي��ان اينكه جنگ نرم 
دشمن شديدتر و حساس تر از جنگ سخت است، 
افزود: دشمن االن هم به صورت بسيار جدي از اين 
باب وارد ش��ده و در تاش است كه به كشور در اين 
حوزه خسارت وارد كند. اين مسوول به اهميت مساله 
بهداشت در كشور تاكيد كرد و عنوان كرد: در كشور 
ما يك سري مسائل در حال افزايش است كه بايد به 
آن شك پيدا كرد كه از جمله آن افزايش چشمگير 
بيماري هاي غيرواگير است كه هر سال تعداد بسيار 

زيادي از افراد جامعه را به كام مرگ مي كشاند.
ناصري يزدي مساله هايي نظير فساد، بي بند و باري، 
فروپاشي كانون خانواده و موارد ديگري از اين قبيل 
را از ديگر مشكاتي دانست كه امروز در جامعه وجود 
دارد و بايد در حوزه پدافند غيرعامل به اين مسائل هم 

توجه الزم صورت گيرد. 

۳۶۰قلمكااليایرانيدر
ليستاتحادیهگمركياوراسيا
گيلان| ۳۶۰ قل��م از 
كاال هاي مش��خص شده 
در اتحادي��ه گمرك��ي 
اوراس��يا كه كش��ور هاي 
عض��و مي توانند با قيمت 
مشخص اين تعداد كاال را 
باهم مبادله كنند، ايراني 
است. ابوالقاسم يوسفي  نژاد، ناظر گمركات گيان 
در نشست كارگروه اجرايي اتحاديه گمركي اوراسيا 
كه براي بررس��ي چگونگي اج��راي قوانين و انجام 
هماهنگي هاي الزم بين دستگاه هاي مجري در بندر 
انزلي برگزار شد گفت: ايران به عنوان عضو ناظر وارد 
اتحاديه گمركي اوراسيا شده است. او افزود: بسياري از 
كشورهايي كه تحريم شده اند يا براي تامين كاالهاي 
اساسي خود مشكات زيادي دارند در اين اتحاديه 
گمركي حضور دارند تا كاالهاي اساس��ي خود را با 
قيمت مش��خص تهيه كنند. ناظر گمركات گيان 
گفت: اتحاديه گمركي اوراسيا ۸۶۲ قلم كاال مشخص 
كرده كه كشورهاي عضو مي توانند با قيمت مشخص 
اين تعداد كاال را باهم مبادله كنند. يوسفي  نژاد افزود: 
۵۰۲ قلم اين كاالها توليد كشورهاي اوراسيا و ۳۶۰ 
قلم كاال ايراني است. حسن خسته بند، نماينده بندر 
انزلي در خانه ملت نيز با اشاره به قدمت فعاليت هاي 
تجاري بين بندرانزلي با بنادر كشور هاي حاشيه خزر 
افزود: طب��ق آمار ها بيش از ۷۰ درصد از صادرات به 
كشورهاي حاشيه خزر و اوراسيا از گذشته تاكنون از 

مسير بندر انزلي انجام مي شود. 

بارندگيهايشرق
به۲۰ميليمتررسيد

سيستانوبلوچستان| 
مدي��ركل هواشناس��ي 
سيس��تان و بلوچستان 
گف��ت: در ش��بانه روز 
ين  بيش��تر ش��ته  گذ
بارندگي با ۲۰ ميلي  متر 
از ايس��تگاه هاي ب��اران 
س��نجي س��اربوك در قصرقن��د و دس��تگرد در 
نيكشهر گزارش شده اس��ت.  به گزارش   باشگاه 
خبرنگاران ، محسن حيدري مديركل هواشناسي 
سيستان و بلوچستان اظهار داشت: در شبانه روز 
گذش��ته از حدود ۳۰ ايس��تگاه هواشناس��ي و 
باران س��نجي در سطح اس��تان گزارش بارندگي 
داش��تيم. او با اش��اره ب��ه بارندگي هاي ش��مال 
سيس��تان و بلوچستان افزود: ش��ب گذشته در 
زابل و دهنو ميل��ك ۶ ميلي متر باران باريد كه با 
رعد و برق و تند باد لحظه اي همراه بود. مديركل 
هواشناسي سيستان و بلوچستان گفت: همچنين 
از ايس��تگاه هاي زهك، محمد شاه كرم و شهرك 
گلخاني پنج ميلي متر بارندگي گزارش شد. او با 
بيان اينكه شدت بارندگي ها در جنوب سيستان 
و بلوچستان بيشتر بود، ادامه داد: شهرستان هاي 
قصرقند، نيكش��هر و سيب و س��وران بيشترين 
مي��زان بارندگي ش��بانه روز گذش��ته را به خود 
اختصاص دادند به طوري كه بعد از ايستگاه هاي 
ساربوك و دس��تگرد در هيدوچ و هيچان نيز به 

ترتيب ۹ و ۸ ميلي متر باران باريده است.

چراانتقالآببهكویرمركزي
ضرورياست؟

سلمنان| مديرعام��ل 
شركت شهرك هاي صنعتي 
استان سمنان معتقد است 
ك��ه اگرچه چ��رخ صنعت 
اين استان با مديريت منابع 
آبي فعلي مي چرخد اما در 
نگاهي كان تر توسعه ايران 
و خصوصا توسعه صنعتي كش��ورمان منوط به انتقال 
آب بين حوضه اي به كوير مركزي و مناطقي از ش��رق 
كشور است. حسن آلبويه ا اظهار كرد: توسعه اقتصادي 
ايران و خصوصا توسعه صنعتي آن منوط به انتقال آب 
شرق كشور و خصوصا استان سمنان به عنوان يكي از 

مستعدترين نقاط براي توسعه صنعتي در كشور است.
وي با اذعان به اينكه توسعه صنعتي كشور بايد حتما در 
شرق كشور اتفاق بيفتد ادامه داد: برخي از استان هاي 
غربي كشور اشباع شدند و بسياري از استان ها نيز فاقد 
زيرس��اخت ها و ش��رايط الزم و از جمله زمين و فضاي 
مناسب براي توسعه صنعتي هستند لذا شرق كشور و 
خصوصا استان سمنان كه موقعيت بسيار خوبي دارد، 

مستعدترين نقطه براي توسعه صنعتي است.
عضو ش��وراي گفت وگوي دول��ت و بخش خصوصي و 
كارگروه تس��هيل و رفع موانع توليد استانبا بيان اينكه 
همه خطوط انرژي و آب، برق، گاز و... قابل انتقال است 
خاطرنش��ان كرد: زمين و اراضي مستعد براي توسعه 
صنعتي و شرايط اقليمي مناسب براي توليد را نمي توان 
انتقال داد اما اگر در يك بخش كمبودي هم باشد، همه 

خطوط انرژي به راحتي قابل انتقال هستند.
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بهرهبرداريازواحدهايتوليدي
با۲۵۰۰ميلياردسرمایه

زنجان| رييس س��ازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت 
استان زنجان مي گويد: چند 
واح��د توليدي ب��ا حداقل 
حج��م س��رمايه گذاري 
به مي��زان ۲۵۰۰ ميليارد 
تومان تا پايان س��ال جاري 
براي تامين نيازهاي داخلي در اين اس��تان، افتتاح و به 
بهره برداري مي رسند. ناصر فغفوري روز پنج شنبه در 
جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان كه با 
حضور وزير صنعت، معدن و تجارت در محل شركت ايران 
ترانسفو برگزار شد، از پيگيري براي ايجاد اولين شهرك 
صنعتي سرمايه گذاري خارجي در ايران خبر داد و اظهار 
داشت: در اين زمينه تفاهم هاي الزم با كشور تركيه انجام 
شده و در صورت انعقاد نهايي قرارداد، شهرك مذكور در 
اس��تان زنجان ايجاد خواهد شد. فغفوري خاطرنشان 
كرد: هم اكنون ۱۲۰۰ پروانه بهره برداري با بيش از ۷۶۰۰ 
ميليارد تومان حجم سرمايه گذاري و اشتغال بيش از ۴۲ 
هزار نفر در صنعت زنجان فعاليت دارند. وي افزود: شمار 
جوازهاي تاس��يس و طرح توسعه در استان نيز ۱۸۳۴ 
جواز ب��ا پيش بيني ۳۰ هزار ميليارد تومان س��رمايه و 
اشتغال ۵۸ هزار نفر است. رييس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان زنجان تصريح كرد: در ابتداي سال ۹۳ 
حجم سرمايه گذاري صنعتي اين استان ۲۵۰۰ ميليارد 
تومان بود كه با جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي در 
حال حاضر به بيش از ۷۶۰۰ ميليارد تومان رسيده و در 

قياس با سال ۹۳ جهش قابل توجهي داشته است.

چهره هاي استاني

اخبار شهرستان ها

ورود   به نحوه واگذاري 
برخي اراضي ساحلي قشم

بندرعباس|رييس دادگستري شهرستان قشم 
از ورود دس��تگاه قضايي اس��تان هرمزگان به نحوه 
واگذاري برخي اراضي س��احلي خبر داد و مصوبات 
جلسه اي براي بررس��ي اين موضوع را تشريح كرد. 
مس��عود رحماني از ورود دس��تگاه قضايي اس��تان 
هرمزگان به نحوه واگذاري برخي اراضي ساحلي خبر 
داد و گفت: در اين زمينه ش��وراي حفاظت از اراضي 
در محل دادگس��تري و با حضور دادس��تاني و كليه 
نهادهاي متولي از جمله سازمان منطقه آزاد و شيات 
و منابع طبيعي، اداره ثبت، جهاد كشاورزي و نهادهاي 
ديگر تشكيل ش��د. رحماني افزود: توقف عمليات 
اجرايي در خصوص برخي اراضي، اتخاذ ترتيبي براي 
دسترسي آسان عموم به سواحل و پرهيز از هرگونه 
خدشه به نماي دريا از طريق واگذاري اراضي و احداث 
بنا، رعايت فواصل قانوني در واگذاري اراضي جهت 
پرورش ميگو و ساير آبزيان از محل سكونت عموم در 

اين جلسه مصوب شد.

آزادي ۱۹ صیاد بوشهري 
زنداني در عربستان از اسارت

بوشهر| كارشناس كنسولي نمايندگي وزارت امور 
خارجه در استان بوشهر از بازگشت ۱۹ صياد بوشهري 
كه در عربستان زنداني بودند خبر داد. كيميا زارع بيان 
كرد: ب��ا رايزني هاي مس��ووالن وزارت امور خارجه، 
۱۹ صياد اهل بندر رستمي استان بوشهر كه از سال 
گذشته در كشور عربستان زنداني بودند، روز پنج شنبه 
آزاد شده و صبح روز جمعه به ايران برگشتند. صيادان 
مذكور سرنشينان ۲ فروند لنج صيادي هستند كه 
سال گذشته توسط نيروهاي گارد دريايي عربستان 
توقيف و زنداني ش��ده بودند.  كارشناس كنسولي 
نمايندگي وزارت امور خارجه در بوشهر اظهار كرد: 
يكي از اين ش��ناورها با ۱۱ سرنشين و شناور دوم با 
۸ صياد دي ماه و بهمن ماه سال گذشته در آب هاي 

خليج فارس توقيف شدند.

 اتصال نهایي خط لوله 
در بستر رودخانه فاضل آباد 

گرگان| مدير منطقه ۹ عمليات انتقال گاز ايران با 
اعام اين خبر اظهار كرد: با توجه به بارندگي ها و جاري 
شدن سيل، ديواره رودخانه فاضل آباد دچار آسيب و 
منجر به ريزش ترانشه ديواره رودخانه به ارتفاع ۱۵متر 
شد كه عمليات اتصال نهايي پروژه تعميق موجود در 
بستر رودخانه فاضل آباد در دستور كار قرار گرفت. 
رسول داودي نژاد با بيان اينكه بر اساس برنامه ريزي 
به عمل آمده و همچنين انجام ارزيابي ريسك، عمليات 
اتصال نهايي پروژه تعميق موجود در بستر رودخانه 
فاضل آباد به خط لوله براي حفظ پايداري انتقال گاز 
در دس��تور كار منطقه قرار گرفت، خاطرنشان كرد: 
عاوه بر انجام هماهنگي هاي الزم با شركت گاز استان 
گلستان و اخذ مجوز ديسپچينگ، عمليات تخليه خط 
لوله، برشكاري و اتصال نهايي پروژه توسط پرسنل 
پرتاش عمليات خطوط لوله و با همكاري واحد هاي 
بازرسي فني و HSE و IOC در حداقل زمان ممكن 

با موفقيت انجام شد.

با ارتقاي فرهنگ 
خدمت رساني مطلوب به مردم 
اصفهان| مديرعامل شركت آب و فاضاب استان 
اصفهان در مراس��م پاياني مرحله استاني مسابقات 
فني و تخصصي بهره برداري شركت هاي آب وفاضاب 
كشور گفت: فعاالن در حوزه بهره برداري با نگهداري 
اصولي و بهره برداري صحيح از تاسيس��ات و منابع 
نقش بارزي در ارايه خدمات پاي��دار به مردم دارند. 
هاشم اميني تعهد، تخصص، پشتكار، دقت و تاش 
شبانه روزي را از ويژگي هاي بهره برداران برشمرد و 
خاطرنشان ساخت: ويژگي هاي منحصر بهره برداران 
كه همان تعهد، تخصص، پش��تكار، دقت، سرعت 
و تاش ش��بانه روزي اس��ت منجر به استمرار ارايه 

خدمات بهينه به مردم مي شود .

 تحلیل تهدیدهاي روز
در جلسات پدافند غیرعامل

ساري| قربانعلي ولي زاده معاون استاندار و فرماندار 
ويژه شهرستان بابل در نشست خبري با اصحاب رسانه 
بمناسبت هفته پدافندغيرعامل اظهار داشت: پدافند 
غيرعامل يك اقدام پيش��گيرانه هست كه موجب 
كاهش حوادث خواهدش��د. نماينده عالي دولت در 
شهرستان بابل خاطرنشان كرد: موضوع مهم در بحث 
پدافند غير عامل تحليل تهديدهاي روز است و بايد 
تمهيدات الزم انديشيده شود. فرماندار بابل دربحث 
اقدامات انجام گرفته در سطح شهرستان گفت: : هفت 
محور راه مواصاتي داريم كه شروع عمليات تعريض 
جاده هاي بابل به بهنميربااعتباري بالغ بر۴۰۰ميليون 
تومان، مح��ور كياكا ۳۰۰ميليون، محور ش��هيد 
صالحي۲۵۰ ميليون واحمدچاله پي ۳۰۰ميليون 

تومان در دست اجراست. 

 رهاسازي ۲۰ هزار قطعه 
بچه ماهي در دریاچه آلوت بانه

سنندج| رييس جهاد كشاورزي بانه از رهاسازي ۲۰ 
هزار قطعه بچه ماهي در درياچه آلوت خبر داد و گفت: 
اين اقدام با هدف اس��تفاده بهينه و بهره وري بيشتر 
از ظرفيت طبيعي اين درياچه در راس��تاي اقتصاد 
مقاومتي و ايجاد اشتغال انجام شد. كريم شريفي اظهار 
داشت: براي دومين سال متوالي ۲۰ هزار قطعه بچه 
ماهي از گونه ماهيان گرمابي كپور، بيگ هد و فيتوفاك 
در درياچه طبيعي آلوت بانه رهاسازي مي شود. وي با 
بيان اينكه حفظ، نگهداري و بهره برداري از اين ماهيان 
به دهيار روستاي آلوت واگذار شده است، افزود: براي 
رهاسازي اين بچه ماهي ها ۱۰۰ ميليون ريال اعتبار از 
محل اعتبارات جهاد كشاورزي بانه هزينه شده است.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از نظرات جامعه شناسان پيرامون راهكارهاي كاهش اسيدپاشي

بامجازاتهمزخماسيدجبراننميشود
60 س��ال از زمان��ي كه نخس��تين قانون مب��ارزه با 
اسيد پاشي در ايران تصويب شد، مي گذرد. قانون در 
اين سال ها فراز و فرودهاي بسياري داشته و تغييراتي 
كرد، آخرين م��ورد آن هم تصويب »طرح تش��ديد 
مجازات اسيدپاش��ي« در ارديبهشت امسال بود كه 
بعد از دو س��ال دوندگي سرانجام به نتيجه رسيد اما 
جرم هنوز هم همان جرم است، همانقدر خشونت بار 
و غيرانساني كه نه فقط فرد آسيب ديده بلكه خانواده 
و اطرافيان او را هم قرباني مي كند. بر اس��اس قانون 
جديد، ديه فرد آس��يب ديده با رعايت ش��رايطي از 
بيت المال پرداخت مي شود اما اسيد هم هنوز با هزينه 
اندك به راحتي در دست مجرم قرار مي گيرد به اين 
ترتيب همه آنچ��ه در قانون براي حمايت از قربانيان 
اسيدپاشي در نظر گرفته شده، با نبود قوانين بازدارنده 
خريد و مبادله اسيد خنثي مي شود تا هنوز از وخامت 
اسيدپاش��ي چيز كم نشده باشد. همه اين شرايط در 
حالي است كه جامعه شناسان معتقدند تصويب هيچ 
قانوني نمي تواند از بار رواني و اقتصادي كه بر قرباني 
اسيدپاش��ي وارد مي ش��ود، كم كند. تصويب قانون 
اگرچه گامي مثبت است اما كافي نبوده و بايد ريشه 

جرم را از بين برد. 

ديهوقصاص؛عدالتواقعيرااجرانميكند
يك فوريت طرح »تش��ديد مجازات اسيدپاش��ي و 
حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن« در ١٣ اسفند ٩٦ 
با امض��اي ٥٧ نماينده تقديم هيات رييس��ه مجلس 
ش��د و در ٣٠ ارديبهشت امسال با تصويب اين طرح، 
قانون مصوب  س��ال ۳۷ لغو شد. نمايندگان مجلس 
در دو ماه گذش��ته، ايرادات شوراي نگهبان را درباره 
»جنايت به مناف��ع، اصطالحاتي مانند فرار مرتكب، 
مسائل مربوط به مصالحه اولياي دم، تعيين تكليف 
پرداخت ديه و ارش و اجراي مج��ازات« رفع كردند 
و حاال با تأييد اين ش��ورا، اين قانون الزم االجراست. 
قانوني كه براس��اس م��اده ١ آن »هرك��س عمدا با 
پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيب شيميايي ديگر، با هر 
ميزان غلظت موجب جنايت بر نفس، عضو يا منفعت 
شود، در صورت مطالبه از ناحيه مجني عليه يا ولي دم، 
حسب مورد با رعايت شرايط مقرر در كتاب قصاص، 
به قصاص نفس يا عضو محكوم مي شود.« و براساس 
م��اده ٣ اين قانون هم »در م��ورد جرايم موضوع اين 
قان��ون، مقررات مربوط به آزادي مش��روط، تعليق و 
تخفيف مجازات قابل اعمال نيست مگر آنكه بزه ديده 
يا اولياي دم نس��بت به مجازات تعزيري مرتكب هم 
اعالم گذشت كرده باشند كه در اين صورت، دادگاه 
مي توان��د مجازات مرتك��ب را يك درج��ه تخفيف 
دهد.« اما جامعه شناسان و آسيب شناسان اجتماعي 
معتقدند ديه و قصاص نمي تواند عدالت واقعي را در 
خصوص قربانيان اسيدپاش��ي اجرا كند. به گزارش 
»تعادل« حمي��ده عادليان، م��ددكار اجتماعي، در 
نشس��ت بررس��ي راهكارهاي كاهش اسيدپاشي در 

ايران درباره اين موضوع گفت: متاسفانه بايد بگويم كه 
عدالت اجتماعي در مورد قربانيان اسيدپاشي به شكل 
كم و ضعيفي رخ داده است و ديه و قصاص نمي تواند 
عدالت واقعي را در مورد اي��ن افراد اجرا كند. يكي از 
پيامدهاي اس��يد براي قربانيان اين خشونت هويت 
اجتماعي است كه متاسفانه قربانيان اسيدپاشي دچار 
طردشدگي مي شوند و همين موضوع نيز يك مساله 

و بي عدالتي است.
او با بيان اينكه عواملي نظير خشونت خانگي و پس از 
آن پاس��خ منفي به درخواست هاي عاطفي و ازدواج، 
مش��كالت مالي و پس از آن موضوعاتي نظير سرقت 
و دزدي ۴ عاملي هستند كه در بسترهاي فرهنگي و 
اجتماعي مي تواند منجر به اسيدپاشي شوند، گفت: 
به عنوان مثال در كش��ورهاي نظير هند، پاكستان، 
بنگالدش و غيره موضوعات��ي نظير كمبود جهيزيه 
مي تواند منجر به اسيدپاش��ي باش��د اما در كشوري 
مانند اوگاندا اسيد ابزاري براي مقابله با دزدي است 
بنابراين بسترهاي فرهنگي و اجتماعي بسيار مهم و 

حايز اهميت است.
عادليان با بيان اينك��ه عوامل و زمينه هاي اجتماعي 
در وقوع مواردي مانند اسيدپاشي بسيار مهم است، 
ادامه داد: براي كاهش اسيدپاش��ي بايد روي عوامل 
فرهنگي و اجتماعي تمركز كنيم. من موافق افزايش 
قوانين و تش��ديد مجازات ها هستم اما نه به اين معنا 
كه صرفا بخواهيم در اين حوزه تمركز داشته باشيم 
و معتق��دم اولويت اول تمركز روي عوامل فرهنگي و 

اجتماعي است.
وي با اشاره به حركت جامعه ايراني به سمت مدرنيسم 
اظه��ار كرد: با وج��ود اين حركت ام��ا همچنان آثار 
فرهنگ مرد ساالرانه در جامعه ما وجود دارد و افرادي 
هس��تند كه همچنان زنان را به عنوان ضعيفه تصور 
كرده و با همين تفكر از ورود آنها به عرصه هاي مختلف 
احس��اس خطر مي كنند و اينجاس��ت كه اينچنين 
افرادي بخواهند در برابر زناني كه قصدش��ان احقاق 
حقوق شان است، ايس��تادگي كنند. به همين دليل 
اس��ت كه عمدتا زنان اس��ت كه قرباني اسيدپاشي 

مي شوند.
اين مددكار اجتماعي با بيان اينكه كنشگرايي و ايجاد 
حساسيت و آگاهي در ش��هروندان امر بسيار مهمي 
است، گفت: متاسفانه فقدان مهارت هاي حل مساله 
و ارتباط��ات بين فردي عاملي اس��ت كه كمبود آن 
مي تواند منجر به چنين جرايمي شود و ما مي توانيم از 
طريق حساس سازي گروه هاي تخصصي و گروه هايي 
كه در معرض چنين خشونت هايي هستند، راه اندازي 
كمپين هاي سراسري نسبت به اين مساله را كنشگري 
كرده و حساسيت ايجاد كنيم تا جلوي چنين مواردي 

گرفته شود.

ناديدهانگاريابعاداقتصادياسيدپاشي
پرداخت ديه ب��ه قربانيان اسيدپاش��ي يكي از نقاط 

قوت طرح »تش��ديد مجازات اسيدپاشي و حمايت 
از بزه دي��دگان ناش��ي از آن« اس��ت اما ب��ا اين حال 
جامعه شناسان بر اين موضوع تاكيد مي كنند كه اين 
حمايت قانوني اگرچه مهم و مثبت اس��ت اما كافي 
نيست. سونيا غفاري، كارشناس ارشد جامعه شناسي 
در حاش��يه نشس��ت بررس��ي راهكاره��اي كاهش 
اسيدپاش��ي در ايران به »تعادل« گفت: برخي تصور 
مي كنند كه با پرداخت ديه تمام رنج هاي يك قرباني 
پايان مي يابد آيا اين ديه مي تواند فرد را به حالت اول 
بازگرداند و اصال بار اقتصادي فشار و آسيب روحي و 
رواني چقدر خواهد بود؟ به نظر من يك بانك اطالعاتي 
از هزينه هاي قربانيان فعلي اسيدپاشي ايجاد شود تا 
در آينده مشخص ش��ود كه هر مورد اسيدپاشي چه 

خسارت سنگيني به فرد و جامعه وارد مي شود.
او ب��ا تاكيد بر اينكه ما بايد ابعاد اقتصادي خش��ونت 
را در نظر داش��ته باشيم ،گفت: ش��ايد باور نكنيد اما 
برخي از قرباني��ان حتي پول آمدن ب��ه تهران را هم 
ندارند. آنها شغلش��ان را نيز عمدتا از دست مي دهند 
و اگر هم درصد كمي از آنها به شغل قبلي شان ادامه 
دهند قطعا احساس ناخوشايندي خواهند داشت. آيا 
فكر كرده ايد اين افراد از چه منبعي بايد درآمد كسب 
كنند. آيا ديه به هزينه هاي مش��اوره و روانكاوي اين 
افراد نيز تعلق مي گيرد و مبناي محاسبه آن چيست؟ 
از طرف ديگر خسارتي كه به خانواده آين افراد مي شود 
چطور بايد جبران شود؟ حتما مي دانيد كه برخي از 

افراد خانواده ش��ان نيز دچار مشكالت روحي شده و 
هزينه هاي اقتصادي بر آنها تحميل شده است.

وي ب��ر ضرورت تامين س��رپناه امن ب��راي قربانيان 
اسيدپاش��ي نيز تاكيد كرد و گف��ت: گاهي به دليل 
مشكالت مالي قرباني همچنان در كنار كساني زندگي 
مي كند كه به وي آس��يب زده اند چرا كه جايي براي 

زندگي ندارد.
غفاري با تاكيد بر اينكه هزينه كردن براي پيشگيري از 
اسيدپاشي خود يك سرمايه گذاري محسوب مي شود 
خاطرنشان كرد: مساله ديگر نيز مساله گردش مالي 
خريد و فروش اس��يد اس��ت؛ در بريتاني��ا كه يكي از 
باالترين آماره��اي اسيدپاش��ي را دارد پارلمان اين 
كش��ور مصوب كرد تا افراد زير ۱۸ سال امكان خريد 
اسيد را نداشته باشند و گروه ها و افرادي كه مستعد 
اسيدپاشي هستند نيز نمي توانند خريد و فروش اسيد 
داشته باشند، اين مساله نظارت زيادي را روي چرخه 

اقتصادي اسيد ايجاد كرده است.

تاثيرمقطعيمجازاتوتشديدآن
عبدالصمد خرمشاهي حقوقدان هم در ادامه نشست 
بررسي راهكارهاي كاهش اسيدپاش��ي در ايران به 
سخنراني پرداخت. خرمشاهي بر اين موضوع تاكيد 
كرد كه مجازات و تش��ديد آن تاثير مقطعي داشته و 
گفت: اولين قانون در مورد اسيدپاشي حدود 60 سال 
پيش بود كه در آن زمان متناسب با شرايط موجود، 

قانون جامعي به حساب مي آمد. طبق اين قانون اگر 
اسيدپاشي منجر به قتل شد مجازاتش اعدام بود. من 
معتقدم كثيف ترين و شنيع ترين جرمي كه مي تواند 
رخ بدهد اسيدپاشي اس��ت و ما براي كاهش آن بايد 

عوامل ايجاد كننده اين جرم را كاهش دهيم.
او با بيان اينكه در دهه 60 جرمي مانند اسيدپاشي در 
كش��ور بسيار كمتر از حاال بود، افزود: تا سال ۹۲ يك 
سري تغييرات در قانون ايجاد شد كه در مجموع منجر 
به اين ش��د كه اجراي قصاص اسيدپاش امري بسيار 
مشكل باشد. حتما به خاطر داريد در ماجراي “آمنه 
بهرامي “ جزو معدود م��واردي بود كه حكم قصاص 
صادر شد اما ديديد كه چگونه براي اجراي اين حكم 
به مش��كل برخورد چرا كه مي بايست عمق و طول، 
عرض قصاص دقيقا به اندازه همان جنايت باش��د و 
همين امر نيز سبب شد تا امروز به ندرت شاهد قصاص 
در اسيدپاشي باشيم. بحث اسيدپاشي بسيار فراتر از 
بحث خانواده اس��ت و يك جامعه را درگير مي كند. 
اسيدپاشي س��بب ايجاد ناامني در جامعه مي شود و 

روح و روان و امنيت را به خطر مي اندازد.
خرمش��اهي با بيان اينكه مجازات و تشديد آن تاثير 
مقطعي دارد، بيان كرد: در مورد مجازات اعدام براي 
مواد مخدر آيا اين جرم كاهش يافت؟ كه پاسخ قطعا 
منفي است بنابراين ما بايد بستر وقوع جرم اسيدپاشي 
را كاهش دهيم. دولت در معناي عام خود مكلف است 

كه مقدمات وقوع جرم را در يك جامعه از بين ببرد.
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تراكمجمعيت
در۷هزاركالسدرسدرتهران

رييس آموزش و پرورش اس��تان ته��ران گفت: 
ميانگين تراك��م دانش آم��وزان در هر كالس در 
تهران ۳۳ نفر اس��ت، در حالي كه در كش��ور اين 
تراكم ۲۳ ت��ا ۲۴ نفر اس��ت.عبدالرضا فوالدوند، 
رييس آموزش و پرورش استان تهران، درباره طرح 
دو فوريتي مناسب س��ازي م��دارس دخترانه كه 
امسال در شوراي شهر تهران مصوب شده است، 
با اشاره به همكاري آموزش و پرورش با شهرداري 
در اين زمينه گفت: ما در حال اجراي مقدمات اين 
طرح هستيم، طي صحبت هايي كه من با شهردار 
داش��تم قرار ش��د كه از هر منطقه اي ۲0 مدرسه 
دخترانه را به شهرداري معرفي كنيم تا آنها هم بعد 
از معرفي مدارس، پاي كار بيايند و مناسب سازي 
اين مدارس را آغاز كنند.او در پاسخ به اين سوال 
كه طبق همين طرح، ش��هرداري تهران موظف 
است؛ ۳0 درصد از ظرفيت بودجه اش را به آموزش 
و پرورش بدهد. در اين راس��تا شهرداري چقدر با 
آموزش و پرورش همراه بوده اس��ت؟ گفت: من 
به گذشته كاري ندارم، اما همكاري و هماهنگي 
شهرداري تهران با آموزش و پرورش خيلي خوب 
است. با تغيير كاربري كه انجام شد، براي اولين بار 
تصميم گرفتيم، ۱۲ فض��ا از ميان مدارس تهران 
را تغيير كاربري دهيم و به اين صورت شهرداري 
تهران بخشي از برنامه هاي فرهنگي اش را در اين 
مدارس اج��را كند. ما بطور كل همكاري خوبي با 
شهرداري تهران داريم. رييس آموزش و پرورش 
شهر تهران درباره وضعيت مدارس دخترانه به ايلنا 
گفت: نه تنها مدارس دخترانه بلكه تمام مدارس 
تهران يك سري مشكالت دارند كه بايد به آنها توجه 
شود به عنوان مثال يكي از مشكالت بيشتر مدارس 
تهران قدمت بسيار باالي آنهاست. بعضا مدارس ما 
عمر بااليي دارند، حدود هشت هزار كالس درس 
در تهران نيازمند تخريب و بازس��ازي هس��تند، 
همچنين هفت هزار كالس درس در تهران نياز به 
مقاوم سازي دارند.فوالدوند اضافه كرد: عالوه بر اين 
حدود 6 تا ۷ هزار كالس درس بيش از ميانگين تراكم 
در نظر گرفته شده جمعيت دارند. ميانگين تراكم 
دانش آموزان در هر كالس ۳۳ نفر است، در حالي 
كه در كشور اين تراكم ۲۳ تا ۲۴ نفر است. مدارس ما 

در اين خصوص وضعيت خوبي ندارند.

سودسرشارقاچاقچيان
ازتخلفاتحوزهدارو

رييس فراكس��يون غذا و داروي مجلس گفت: در 
برخي موارد مردم ب��ه دليل كمبود دارويي مجبور 
مي شوند از مس��يرهاي قاچاق داروي مورد نياز را 
تهيه كنند. همايون هاشمي از پليس براي برخورد 
با دالالن دارو و كشف۳00 هزار قلم داروي قاچاق و 
تقلبي در پايتخت سپاسگزاري كرد و داروهاي تقلبي 
را آسيب و معضلي بزرگ دانس��ت و گفت: داروي 
تقلبي به سالمت انسان و اقتصاد كشور آسيب هاي 
زي��ادي را وارد مي كند.ريي��س فراكس��يون غذا و 
داروي مجلس شوراي اسالمي افزود: وجود تخلفات 
گسترده در حوزه دارو سود سرشاري را راهي جيب 
قاچاقيان دارو مي كند. او راهكار جلوگيري از عرصه 
داروهاي قاچاق و تقلبي را تشديد نظارت ها دانست 
و به خانه ملت گفت: توس��عه نظارت و نظارت هاي 
تخصصي مي تواند در اين رابطه بسيار موثر باشد و 
مي طلبد بخش نظارتي و بازرسي هاي سازمان غذا 
و دارو تقويت شود البته نقش تحريم ها و تورم در اين 
رابطه بي تاثير نيست. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم با بيان اينكه مردم بايد داروهاي مصرفي خود 
را از مراكز معتبر مانند داروخانه ها تهيه كنند، گفت: 
متاس��فانه در برخي موارد كمبود برخ��ي داروها 
در داروخانه ها موجب س��رگرداني مردم مي شود 
كه مجبور مي ش��وند داروهاي مورد نياز خود را از 

مسيرهاي ديگر و بازار قاچاق تهيه كنند.  

خواستهبيسرانجام
همسانسازيحقوقبازنشستگان

عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس گفت: اگ��ر در بودجه س��ال ۹۹ رديف 
بودجه اي مش��خصي براي »همت��رازي حقوق 
بازنشستگان« در نظر گرفته نشود و اين برنامه 
دولت عملي نگ��ردد، مجلس به اي��ن »وعده« 
بي س��رانجام دولت ورود خواهد كرد.غالمعلي 
جعفرزاده ايمن آبادي با انتقاد ازعملي نش��دن 
»همسان س��ازي حقوق بازنشس��تگان« گفت: 
متاسفانه طي چند سال اخير، »همسان سازي 
حقوق بازنشس��تگان و مس��تمري بگيران« از 
طريق صندوق هاي مختلف به يك »گفت وگوي 
اجتماعي« تبدل شده است. »همترازي مستمري 
بازنشس��تگان« به عنوان يك »وعده« از طرف 
دولت است كه نش��ان مي دهد به هزينه زندگي 
بازنشس��تگان توجه ويژه اي داش��ته و در جهت 
بهبود هزينه زندگي اين افراد برنامه هايي نظير 
همسان س��ازي حقوق مس��تمري بگيران را در 
دس��تور كاري خود قرار داده  است.نماينده مردم 
رش��ت در مجلس ش��وراي اس��المي به خانه ملت 
گف��ت: در اجراي بند )ج( تبص��ره )۱۲( ماده واحده 
قانون بودجه سال ۱۳۹۸كل كشور، همسان سازي 
حقوق بازنشستگان، موظفين و مشتركين صندوق 
بازنشستگي كشوري و س��ازمان تأمين اجتماعي، 
نيروهاي مسلح پس از اعمال درصد افزايش حقوق 
سال ۱۳۹۸ نسبت به حقوق سال ۱۳۹۷، با افزايش 
امتيازات گروه هاي شغلي جداول مواد )۱0۹( و )۱۱0( 
قانون مديريت خدمات كش��وري مصوب ۱۳۸6 در 
سقف اعتبارات مندرج در بند ياد شده و ساير قوانين و 
مقررات مربوط با ضريب دو هزار و يكصد و بيست ريال 
اعمال شد.جعفرزاده ايمن آبادي تاكيد كرد: اجراي 
وعده همسان سازي حقوق بازنشستگان براي دولت 
مي تواند كارنامه خوبي باشد؛ چرا دولت از اجرايي شدن 

اين قانون سر باز مي زند جاي سوال دارد!

ادامه آزمايش هاي طرح بايوجمي منوط به مجوز دادستاني خطري كه از سِر سالمت گذشت 
اوايل مهرماه سال جاري بود كه استفساريه اي در مجلس مطرح شد كه 
به موجب آن استعمال دخانيات در قهوه خانه ها و اتاق هاي استعمال 
دخانيات در فرودگاه ها و پايانه هاي مسافربري مشمول اماكن عمومي 
نمي شد؛ طرحي كه مخالفت ها و هشدارهاي مسووالن وزارت بهداشت 

را به همراه داشت و نهايتا نيز از سوي شوراي نگهبان رد شد.
اين استفساريه در حالي مطرح شد كه در روزهاي پاياني مهرماه قرار 
بود نشستي مشترك ميان وزير بهداشت كشورمان و مديران ارشد 
س��ازمان جهاني بهداشت با موضوع دخانيات برگزار شود و به اذعان 
مسووالن وزارت بهداش��ت، اجراي اين استفساريه اجازه نمي داد به 
هدف كاهش ۳0 درصدي مصرف دخانيات تا سال ۱۴0۴، دست يابيم. 
از س��وي ديگر ايران در سال ۲0۲0 ميالدي به عنوان رييس مجمع 
كنوانسيون مبارزه با دخانيات انتخاب شده است و اجرايي شدن اين 
استفساريه به نوعي اقدامات كشورمان در زمينه مبارزه با استعمال 

دخانيات را زير سوال مي برد.
سرانجام با پيگيري هاي صورت گرفته از سوي وزارت بهداشت اين 
استفساريه در تاريخ ۲۴ مهرماه سال جاري از سوي شوراي نگهبان 
مورد تاييد قرار نگرفت. عليرضا رييس��ي، معاون بهداشت وزارت 
بهداشت، ضمن تشكر از حمايت شوراي نگهبان از سالمت مردم، 
به ايسنا گفت: به علت مغاير بودن اين استفساريه با اصل ۷۳ قانون 
اساسي، اين استفساريه رد شد. استفس��اريه اي كه به اين مصوبه 
وارد شده از مواردي است كه تاريخ در مورد آن قضاوت خواهد كرد.

او با اش��اره به اينكه اين استفس��اريه در صورت تصويب به معناي 
تروي��ج مصرف دخانيات و قلي��ان بود، اف��زود: در صورتي كه اين 
استفساريه اجرا مي شد تمام زحماتي كه ۳۲ دانشگاه علوم پزشكي 

براي جمع آوري قليان و دخانيات از حوزه هاي تحت پوشش خود 
كرده بودند، به هدر مي رف��ت. وي در ادامه با غيرمنطقي خواندن 
برخي توجيه ها براي طرح استفس��اريه مبني بر اش��تغال زايي از 
محصوالت دخان��ي تصريح كرد: آس��يبي كه صناي��ع دخاني به 
سالمت مردم وارد مي كنند، جبران ناپذير است و اين درحالي است 
كه هزينه هايي كه درمان بيماري هاي ناش��ي از دخانيات به نظام 
سالمت كشور وارد مي كند نيز باال مي رود. بهترين كار اشتغال زايي 
از كارهاي سازنده است. اجرايي ش��دن اين استفساريه به معناي 
زدن تيرخالص به سالمت مردم بود. رييسي ادامه داد: سن مصرف 
قليان در دختران ايراني به زير ۱۴ سال رسيده است و به طوركلي 
قبح مصرف دخانيات شكس��ته ش��ده و مي بينيم ك��ه خانواده ها 
كنار هم اقدام به مصرف قلي��ان مي كنند؛ اين موضوعات تبعات و 

هزينه هاي اجتماعي ترويج قليان را نشان مي دهد.

مديركل دفتر حفاظت و احياي تاالب ها سازمان حفاظت محيط زيست 
مي گويد كه در حال حاضر دادس��تاني انجام آزمايش ها براي بررس��ي 
اثرات روش بايوجمي بر اكوسيستم تاالب انزلي را ممنوع كرده است، در 
صورتي كه براي تبديل كردن ترديدها به يقين الزم است كه اين آزمايش ها 
صورت گيرد.خرداد ماه امس��ال بود كه دادستاني احياي تاالب انزلي به 
روش بايوجمي را متوقف كرد چرا كه نگراني هايي درباره سمي و سرطان زا 
بودن دي اكس��يدتيتاينوم موجود در اين روش وجود دارد. هر چند كه 
عيسي كالنتري - رييس سازمان حفاظت محيط زيست - معتقد است 
كه طرح بايوجمي بدون دليل متوقف شده اما دادستاني انزلي مي گويد 
كه حدود 600 صفحه اسناد و مقاالت در اين باره وجود دارد كه به سازمان 
محيط زيست ارايه شده است.اما حاال پس از گذشت حدود چهار ماه از 
توقف عمليات احياي تاالب انزلي به روش بايوجمي س��ازمان حفاظت 
محيط زيست مي گويد كه عالوه بر توقف عمليات احيا، دادستاني انجام 
آزمايش ها براي بررسي اثرات اين روش بر اكوسيستم تاالب را هم ممنوع 
كرده است. مس��عود باقرزاده كريمي، مديركل دفتر حفاظت و احياي 
تاالب ها سازمان حفاظت محيط زيست، با اشاره به اينكه ما انتظار داشتيم 
كه حداقل اجازه دهند آزمايش هاي بررسي اثرات اين روش انجام شود، 
اظهار كرد: در حال حاضر بايد بررسي كنيم كه آيا نانو بودن دي اكسيد 
تيتانيوم و كلرايد نقره در طرح بايوجمي اثرات منفي بر تاالب انزلي دارد 
يا خير؟ باقرزاده كريمي با بيان اينكه در رسوبات تاالب انزلي هزاران برابر 
ماده اي كه در آن ريخته مي شود تركيبات تيتانيوم وجود دارد، به ايسنا 
گفت: آزمايش ها مي تواند نش��ان دهد كه اكسيدتيتانيوم چه اثراتي بر 
تاالب انزلي دارد اما متاسفانه سازمان حفاظت محيط زيست اجازه انجام 
اين آزمايش ها را ندارد. مديركل دفتر حفاظت و احياي تاالب ها سازمان 

حفاظت محيط زيست ادامه داد: در حال حاضر ما به دنبال مجوزي هستيم 
كه بتوانيم تحقيقات خود را تكميل كنيم. نمونه اكسيدتيتانيوم حتما 
بايد در خارج از كشور مورد بررسي قرار گيرد بنابراين با كشور دانمارك 
هماهنگ كرده ايم كه در صورت ارسال نمونه آزمايشات الزم را انجام دهند.

به گفته وي هزينه اين كار براي سازمان حفاظت محيط زيست زياد است 
اما براي اينكه تمام شك و ترديدها به يقين تبديل شود الزم است كه اين 
آزمايش ها انجام شود. باقرزاده كريمي در پايان گفت: از سوي ديگر برخي، 
گزارش هاي ناظران طرح بايوجمي كه از دانشگاه تهران هستند را ناكافي 
مي دانند بنابراين سازمان حفاظت محيط زيست براي اطمينان بيشتر و 
رفع شبهات ناظراني را نيز از ساير دانشگاه هاي معتبر انتخاب كرده است.

روش بايوجمي يك روش بيولوژيك تسريع يافته است كه باعث حذف 
لجن ها از كف تاالب و در اين روش از دي اكس��يدتيتانيوم، كلريد نقره، 

پلي ساكاريد و كود استفاده مي شود.

جمع آوري ۸۰۰ كودك خيابانيزنگ نماز اجباري ولي شركت دانش آموزان در آن اختياري است
معاون پرورش��ي و فرهنگي وزارت آموزش و پ��رورش با تاكيد بر اينكه 
زنگ نماز براي مديران مدارس اجباري است و هر مديري مكلف است 
۲0 تا ۳0 دقيقه در برنامه درسي براي زنگ نماز خالي كند، گفت: ولي 
حضور دانش آموزان اختياري است و الزام و اجباري براي شركت در نماز 
وجود ندارد.عليرضا كاظمي با اش��اره به برنامه هاي ترويجي حوزه نماز 
در مدارس اظهار كرد: امس��ال پيش اجالس سراسري نماز را در ۷۵0 
منطقه آموزشي كشور در دست طراحي داريم. اجالس سراسري نماز 
يك اجالس نمادين است اما براي استفاده از اين ظرفيت و با هدف ايجاد 
انگيزه، توسعه و تبليغ و ترويج فرهنگ اقامه نماز، پيش اجالسي در همه 
مناطق برگزار و از ايده هاي خوب و موفقين حوزه نماز از سطح مدرسه 
تا منطقه تقدير مي كنيم.او با اشاره به زنگ نماز گفت: در مدارس زنگ 
نماز داريم ولي به هيچ وجه اجباري نيست البته زنگ نماز براي مديران 
مدارس اجباري است و هر مديري مكلف است ۲0 تا ۳0 دقيقه در برنامه 
درسي براي زنگ نماز خالي كند همانند كالس رياضي و فيزيك، ولي 
حضور دانش آموزان اختياري است و الزام و اجباري وجود ندارد. معاون 
پرورش��ي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه با تمام توان 

س��عي مي كنيم با روش هاي تبليغي و ترويجي دانش آموزان را به نماز 
دع��وت كنيم، اظهار كرد: هر پدر و مادر و هر مس��وول و معلمي مكلف 
است بر اساس فرامين قرآني به اقامه نماز كمك كند. كاظمي همچنين 
از تشكيل شبكه ياوران معروف خبر داد و به ايسنا گفت: توليد محتوا و 
تهيه دس��تورالعمل در حوزه امر به معروف و نهي از منكر براي اولين بار 
در آموزش و پرورش انجام و از سال گذشته به مدارس ارسال شد. شبكه 
يادآوران و ياوران معروف نيز در مدارس تش��كيل ش��ده و با شعار »هر 
مدرسه يك ياور معروف و هر كالس يك يادآور معروف« پيش مي رود 

گفت: در ابتداي راه هستيم و نياز به توجيه، تبيين و تشويق داريم.
او افزود: مقرر ش��ده است در هر سال بر س��ه معروف تمركز كنيم؛ 
امسال بر سه معروف راستگويي، كار و تالش و وجدان كاري و نيكي 
به پدر و مادر متمركز هستيم. در ش��بكه آمران معروف، يك معلم 
كه عالقه مند است رابط س��تاد امر به معروف باشد را به عنوان ياور 
مش��خص مي كنيم و محتوا را در اختيار او قرار مي دهيم. دنبال اين 
نيستيم دانش آموز امر به معروف و نهي از منكر كند بلكه قصد داريم 

به معروف عمل كند. برداشت اشتباه نكنيم.

اس��تاندار تهران از جمع آوري ۸00 ك��ودك خياباني كه اغلب آنها 
افغانستاني هستند، خبر داد. انوشيروان محسني بندپي، در پاسخ 
به اين سوال كه اس��تانداري اعالم كرده اس��ت؛ كودكان خياباني 
جمع آوري شده از اتباع افغانستاني هستند، در حالي كه مديركل 
اتباع وزرات كشور با بيان اينكه، عمده اين كودكان تبعه كشورهاي 
بنگالدش و آفريقا هس��تند، در نهايت اين كودكان بيش��تر از چه 
كشورهايي هس��تند، گفت: كودكان جمع آوري شده افغانستاني 
هستند و ما مس��تندات آن را نيز داريم. تاكنون نيز در حدود ۸00 
كودك خياباني جمع آوري ش��ده كه اغلب آنها از اتباع افغانستاني 

هستند.
او درب��اره اظهارات فرمان��دار تهران مبني بر اينك��ه با جمع آوري 
كودكان خياباني چهره شهر را از ناپاكي  ها و زشتي ها پاك مي كنيم، 
گفت: قصد و نيت ما حفاظت و مصون نگه داش��تن اين كودكان از 
آسيب و خطر است و مي خواهيم كودكي سالم و مناسبي را تجربه 
كنند. او همچني��ن در بخش ديگري از صحبت ه��اي خود درباره 
اظهارات مديركل مديريت بحران شهرداري تهران مبني بر اينكه 

قانون جديد مديريت بحران كلي گويي اس��ت و به ش��هر تهران و 
كالن ش��هرها بي توجهي شده اس��ت، تصريح كرد: خير، اين گونه 
نيست. در جلسه مديريت بحران استان همه دستگاه هاي استاني 
حضور داش��ته و اعالم آمادگي كردند تا در ش��رايط بحران وظايف 
محوله را به خوبي انجام دهند. او ب��ه ايلنا گفت: آمادگي در تهران 
به هنگام بحران از ديگر اس��تان ها بسيار بهتر اس��ت و استاندار به 
عنوان نماينده عالي دولت در اس��تان مي توان��د در مواقع ضروري 
از دس��تگاه ها بخواهد تا اقدامات خود را به خوبي انجام دهند. ما در 
س��يل استان هاي گلستان و خوزس��تان نيز با حضور دستگاه هاي 
اس��تاني تجربيات بسيار خوبي كس��ب كرديم. او همچنين درباره 
آمارهاي متفاوتي كه در خصوص نقاط حادثه خيز سيالب از سوي 
دستگاه ها اعالم مي شود، خاطرنشان كرد: نقاط حادثه خيز سيالب 
از سوي دس��تگاه ها اعالم مي شود، اما درباره انجام اقدامات الزم ما 
اولويت بندي مي كنيم. بعد از پايان سيالب در ابتداي سال ۹۸، ۱۲ 
نقطه بحراني مشخص و به ش��هرداري اعالم شد و شهرداري ۵60 

كيلومتر اليروبي را در اين ۱۲ نقطه انجام داده است.
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2 سرعت گير ساخت و ساز مسكن
گروه راه و شهرسازي|

بررسي وضعيت بازار مسكن طي ركود سال هاي 92 تا 
97 نشان مي دهد كه كاهش توان اقتصادي خريداران 
مسكن در افت چشمگير حجم معامالت موثر بوده است، 
اما اظهارات دبيركانون سراسري انبوه سازان، از اضافه 
شدن مش��كالت مالي و قانوني فزاينده سازندگان به 
معادله ركود فعلي مسكن حكايت دارد. به عبارت ديگر، 
در نخستين ركود رخ داده در دهه 90، ركود در طرف 
تقاضا بود اما در دومين ركود اين دهه، هم بخش عرضه 
و هم تقاضا با مشكل عديده دست و پنجه نرم مي كنند.

البته موانع پيش روي سازندگان و انبوه سازان مسكن 
در يكي دوس��ال اخير فق��ط در افزايش قيمت زمين 
و واحدهاي كلنگي، مصالح س��اختماني و دس��تمزد 
كارگران خالصه نمي شود، امسال و همگام با تداوم رشد 
قيمت در بخش زمين و ساختمان، شهرداري عوارض 
ساخت و ساز را 70 درصد افزايش داد، اقدامي كه فشار 

مالي وارد شده به سازندگان را دو چندان كرد. 
در اين ميان، عدم پرداخت تسهيالت مناسب و همسان 
براي س��اخت و س��از، انگيزه اي براي سازندگان باقي 
نگذاشته و پرداخت تس��هيالتي با نرخ سود باال و نياز 
به وجود سپرده، تعداد دريافت كنندگان وام ساخت را 

به شدت كاهش داده است.
از س��وي ديگر، تالش س��ازندگان و انبوه سازان براي 
تس��ريع در بررس��ي اصالحي��ه قانون پي��ش فروش 
س��اختمان در مجلس، تاكنون بي نتيجه مانده است، 
اواخر مهرماه س��ال ج��اري بود كه كانون سراس��ري 
انبوه سازان نامه اي را به رييس قوه قضاييه تسليم كردند 
تا اصالحيه قانون پيش فروش ساختمان هرچه زودتر 
از سوي مجلس مورد بررسي و تصويب قرار گيرد، چون 
اجراي اين قانون، يكي از مهم ترين منابع تامين مالي 
براي سازندگان محسوب مي شود و مي تواند در خروج 

بازار مسكن از ركود راهگشا باشد.
ناگفت��ه نماند كه مش��كالت پيش روي س��ازندگان 
مسكن فقط به مس��ائل مالي و كاهش توان اقتصادي 
آنها با جهش قيمت ها محدود نمي ش��ود، انبوه سازان 
با طوالني بودن پروس��ه صدور پروانه ساختماني هم 
مواجهند، به گفته دبير كانون سراس��ري انبوه سازان، 
صدور پروانه ساختماني در كشور ۴0 تا ۱۸0 روز زمان 
مي برد، درحالي كه در كشورهاي همسايه اين فرآيند 

۴۸ ساعت طول مي كشد.
فرشيد پورحاجت در گفت وگو با تسنيم، اضافه مي كند: 
مسووالن ذي ربط هيچ وقت توجه نكرده اند چه عواملي 
موجب شده تا يك سازنده براي توليد مسكن اين همه 

مدت دوندگي داشته باشد.
دبيركانون سراسري انبوه سازان با بيان اينكه هنوز در 
حوزه ساخت و س��ازها به اين بلوغ نرسيده ايم كه يك 

پنجره واحد در بخش مذكور داشته باشيم، مي گويد: 
آيا سرمايه بخش توليد بايد حداقل ۴0 روز سرگردان 
بماند و نتواند پروژه اي را شروع كند. پورحاجت تاكيد 
مي كند: قابل توجه مديران و مسووالن كشور اينكه در 
كشورهاي ديگر حداكثر در مدت ۴۸ ساعت مجوزهاي 
مربوطه صادر مي ش��ود. او با اشاره به اينكه بايد فضاي 
رقابت پذيري در حوزه توليد مسكن و توجه به نيازهاي 
بازار مسكن به وجود  آيد، اظهار مي كند: متاسفانه اين 
شرايط در حال حاضر براي فعاالن حوزه ساخت و ساز 

مسكن مهيا نيست.

     بروكراسي اداري و كندي 
فارغ از طوالني بودن فرآيند صدور پروانه ساخت و ساز 
در كشور، سازندگان با بروكراسي هاي اداري پيچيده اي 
هم دست به گريبانند، پورحاجت اين بروكراسي را از 
موانع رونق توليد و ساخت و س��ازها و بازار مسكن در 
كشور مي داند و اظهار مي كند: فارغ از سيستم بانكي 
كه به مثاب��ه »چوب الي چرخ« ب��راي فعاالن بخش 
توليد مسكن عمل كرده و هزينه ها را به شدت افزايش 
داده اس��ت، يك توليدكننده در بخش مسكن گرفتار 
بروكراس��ي هاي اداري است كه به ش��دت هزينه ها را 
افزايش مي دهد. او ادامه مي دهد: پاسخ استعالمات از 
ارگان ها و دستگاه هاي دولتي عالوه بر اينكه هزينه هاي 
بس��ته خدم��ات را افزايش مي دهد، موجب ش��ده تا 
بروكراسي تو در تويي براي بخش توليد به وجود  آيد و 

كسب و كار كشور را مختل كند.
دبيركانون سراسري انبوه سازان ادامه مي دهد: از سوي 
ديگر، اتفاقات در حوزه اقتصاد كالن و كاهش اعتباري 
پايه پول مل��ي موجب كاهش قدرت نقدينگي بخش 
توليد شده است. پس سيس��تم بانكي بايد به وظيفه 
خود در قبال بخش توليد با يك برنامه ريزي مشخص 

و كارآمد كمك كند.
پورحاجت بيان مي كند: درحال حاضر در حوزه بانك 
مركزي در جه��ت كنترل نرخ ارز، تمهيدات بس��يار 
زيادي ديده شده است و همين موضوع باعث شده تا با 
سياست هاي سركوبي در سيستم بانكي مواجه شويم.

     عدم پرداخت تسهيالت مناسب 
اما عدم پرداخت تسهيالت مناسب براي ساخت و ساز 
مسكن به سازندگان، نش��ان از بي توجهي مسووالن 
بخش مسكن به طرف عرضه دارد، در اين باره پورحاجت 
مي گويد: 6 سال است كه دولت سياست ورزي در حوزه 

بازآفريني شهري را در دستور كار دارد.
او مي گويد: سياس��ت گذار حوزه مس��كن ب��ه دنبال 
توانمندسازي و احياي بافت هاي فرسوده و سكونتگاه ها 
غيررسمي اس��ت اما يكي از معضالت اين بخش عدم 

پرداخت تسهيالت مناسب در حوزه توليد بوده است.
دبيركانون سراسري انبوه سازان بيان مي كند: در حوزه 
بافت هاي فرسوده ريسك پذيري و سرمايه گذاري بسيار 
پرمخاطره تر از ساخت و ساز در نقاط مختلف شهري يا 
ساخت و ساز توسط شركت هاي مادر تخصصي است و 
به نظر مي رسد در اين حوزه دولت بايد براي پرداخت 

وام برنامه ريزي مناسبي انجام دهد.
پورحاجت با اشاره به اينكه سال 93 وام بافت فرسوده 
از 30 ب��ه 50 ميليون تومان افزايش يافت و قرار بود به 
صورت يارانه اي پرداخت شود، اضافه مي كند: از سال 
93 به اين سو به صورت قطره چكاني فقط 2000 مورد 
تسهيالت بافت فرسوده به بخش توليد پرداخت شده 
است. او با تاكيد بر اينكه اين موضوع شركاي اجتماعي 
دولت را به دولت بدبين كرده است، اظهار مي كند: 50 
ميليون تومان در سال 93 حداقل 50 متر مربع ساخت 
و ساز را در بافت فرسوده احيا مي كرد، اما با همين وام 

امروز ۱5 مترمربع را هم نمي توانيم احيا كنيم.
دبيركانون سراس��ري انبوه س��ازان همچنين با اشاره 
به س��كوت بانك مركزي در مقابل افزايش تسهيالت 
احياي بافت فرس��وده مي گويد: سرمايه فعاالن حوزه 
ساخت و ساز مسكن به واس��طه تحريم هاي ظالمانه 

كاهش يافته است، از س��وي ديگر شاهد كاهش 57 
درصدي پراونه هاي ساختماني در سال جاري هستيم 
و اينها در نهايت موجب شده تا قدرت ريسك پذيري 

بخش توليد و نقدينگي آن كاهش يابد.
پورحاج��ت با بيان اينكه بانك مس��كن بايد به عنوان 
متولي در حوزه تس��هيالت اقدامات��ي را انجام دهد، 
مي افزايد: با وجود درخواست براي افزايش تسهيالت 
ساخت مسكن، اما تا امروز بانك مركزي و شوراي پول 

و اعتبار در اين باره تصميم گيري نكرده اند.
او تاكيد مي كند: بخش توليد از كمبود نقدينگي رنج 
مي برد، به نظر مي رس��د دستگاه هاي خدمات رسان، 
سيس��تم بانكي و وزارت راه بايد به فكر كمك به رونق 
توليد باش��ند، يك ماه هم از نيمه نخست سال سپري 
شده اما تاكنون اقدام مثبتي از سوي اين دستگاه ها و 

ارگان ها صورت نگرفته است.

     مشكالت طرف تقاضا 
اگرچه س��ازندگان و طرف عرضه با 2 مش��كل مالي و 
قوانين دس��ت و پاگير و بروكراس��ي مواجهند، طرف 
تقاضا هم براي صاحبخانه ش��دن بايد از هفت خوان 
رستم عبور كند، جهش قيمت مسكن از ارديبهشت 

سال گذشته و رشد باالي ۱00 درصدي قيمت ها، توان 
اقتصادي متقاضيان را به شدت كاهش داد و آنها براي 
خانه دارشدن يا بايد واحد مسكوني با عمربناي باالتر را 
خريداري كنند يا به خريد واحدي با متراژ كوچك تر و در 
محله اي ارزان قيمت رضايت دهند، در پايتخت بسياري 
از خريداران مجبور به خريد مس��كن در شهرك هاي 

جديد شدند.
عالوه بركاهش توان اقتصادي، عدم حمايت مناسب 
از سوي دولت و افزايش سقف تسهيالت خريد مسكن 
هم موجب شده تمام روزنه هاي اميد خريداران با جهش 

قيمت مسكن از ميان برود.
از ديگر مشكالت و موانع موجود براي خريداران مسكن، 
نبود فايل هاي مناس��ب براي خريد است درحالي كه 
بررس��ي گزارش تحوالت بازار مس��كن طي ۱0 سال 
گذشته نش��ان مي دهد كه واحدهاي كوچك تر از ۸0 
متر بيش��ترين تقاضا را براي خريد داشته اند اما بااين 
وجود بيشترين ساخت و ساز مسكن در كشور همچنان 
براي واحدهاي باالتر از ۱00 مترمربع صادر مي شود، 
موضوعي كه بايد از سوي انبوه سازان و سازندگان مسكن 
مورد توجه قرارگيرد و از اين پس همسان با نياز طرف 

تقاضا، اقدام به ساخت و ساز كنند.

سهمطرحهايتوليدانبوهدرصنعتيسازيساختمان
محمد عنايتي نجف آبادي|

به نظر ش��ما براي خريد يك واحد مسكوني، هزينه چه 
بخش هايي را بايد پرداخت  كنيد؟ طبيعتا هر خانه متشكل 
از زمين است و مصالح ساختماني كه شما بايد بهاي آن 
را بپردازيد، اين وسط هم سازنده يا مالك خانه يك پولي 
تحت عنوان بهره مالكانه يا سود از شما طلب خواهد كرد. 
حال براي اينكه پ��ول كمتري بابت خانه بدهيد بايد چه 
كنيد؟ بازهم طبيعي است كه يا بايد در فرآيند ساخت يا 
خريد زمين صرفه جويي كنيد؟ يا خانه را خود بسازيد و 
هزينه بهره مالكانه را متقبل نشويد. در اين شرايط فرض 
كنيد، مس��ووليت تامين مس��كن در كل كشور به شما 
واگذار شده و شما موظف هستيد، براي تمامي افرادي كه 
صاحب خانه نيستند و زوج هاي جوان مسكن تهيه كنيد. 
به نظر مي رس��د ش��ما به عنوان متولي مسكن، تصميم 
مي گيريد با استفاده از راهكارهاي كاهش قيمت، مسكن 
را هرچه ارزان تر در اختيار متقاضي واقعي قرار دهيد. اما 

آيا ممكن اس��ت بتوان هزينه خريد يك واحد مسكوني 
را كاه��ش داد؟ يكي از راه هاي كاهش قيمت مس��كن، 
صرفه جويي در هزينه ساخت اس��ت. در نگاه اول به نظر 
مي رس��د، هرچه هزينه ساخت را كاهش دهيم، كيفيت 
ساخت نيز افت خواهد كرد اما آيا كاهش هزينه ساخت 
بدون كاهش كيفيت امري شدني است؟ پاسخ به سوال 
باال در يك عبارت نهفته است. توليد صنعتي ساختمان، 
عبارتي كه سال ها است خطي مشي توليد انبوه مسكن در 
بسياري از كشورها دنيا شده و هزينه ساخت را به شدت 
كاهش داده اس��ت. جالب است بدانيد در كشور ما توليد 
صنعتي ساختمان، بيشتر تركيب بي معنايي تلقي مي شود 
و مطابق آمار، تنها 3 درصد از كل ساختمان ها در ايران از 

روش هاي صنعتي سازي ساختمان بهره مي گيرند.
به استناد شرح وظايف، وزارت راه و شهرسازي به عنوان 
اصلي ترين متولي مسكن در كشور، اين وزارت خانه موظف 
است، درجهت توسعه فناوري هاي نوين و صنعتي سازي 

ساختمان بكوشد. و در توليد انبوه مسكن از اين روش بهره  
ببرد اما سوال اينجا است كه آيا فعاليت هاي وزارت راه در 

جهت اين عمل كردن به وظيفه ياد شده هست يا خير ؟
براي پاسخ به س��وال باال، نياز به كنكاش در فعاليت هاي 
وزارت راه داري��م. اين وزارتخانه در راس��تاي توليد انبوه 
مسكن اخير طرحي را تحت عنوان طرح اقدام ملي براي 
ساخت مسكن آغاز كرده است. بنابر گفته مسووالن وزارت 
راه و شهرسازي، شيوه ساخت مورد نظر وزارت راه در طرح 
اقدام ملي، شيوه مسكن مش��اركتي است. در اين شيوه 
وزارت راه و انبوه س��ازان در قالب قراردادي باهم شريك 
مي شوند. وزارت راه زمين را تامين مي كند و انبوه سازان 
هزينه و عمليات س��اخت را متقبل مي شوند. در پايان و 
پس از تكميل واحدهاي مسكوني نيز، مالكيت واحدهاي 
ساخته شده به نسبت، آورده اوليه هر بخش، بين وزارت راه 
و انبوه سازان تقسيم مي شود. در حقيقت با توجه به قيمت 
ك��م زمين در محل احداث پروژه هاي مش��اركتي يعني 

شهرهاي جديد، به اس��تناد گفته مسووالن تا 70درصد 
واحدهاي تكميل شده در اختيار انبوه سازان قرار خواهد 
گرفت. مالكيت انبوه س��ازان در پروژه هاي مشاركتي، به 
معناي اين امر اس��ت كه عالوه بر فرآيند س��اخت، براي 
انبوه س��ازان منبع كسب سود ديگري به نام سود حاصل 
از فروش واحدهاي مسكوني وجود دارد و در اين شرايط 
و با توجه به نبود ابزارهاي نظارتي، انبوه ساز مي تواند سود 
زيادي از محل فروش واحدها به دس��ت آورد.  اين س��ود 
زياد در حقيقت منجر به اين مي شود كه انبوه ساز زحمت 
اس��تفاده از فناوري هاي نو و روش هاي صنعتي سازي را 
به خود ندهد و قيد كاهش هزينه ناشي از صنعتي سازي 
ساختمان را بزند. زيرا سود ناش��ي از فروش آن قدر زياد 
هست كه دليلي براي كسب سود بيشتر از فرآيند ساخت 
براي انبوه س��از باقي نگ��ذارد. در حقيق��ت وزارت راه و 
شهرسازي با استفاده از شيوه مسكن مشاركتي در توليد 
انبوه  مسكن نه تنها به وظيفه خود در قبال صنعتي سازي 

ساختمان عمل نكرده، بلكه در جهت عكس آن حركت 
ك��رده اس��ت. وزارت راه در حالي با اس��تفاده از ش��يوه 
مشاركتي، به وظيفه خود عمل نمي كند كه از طرح هاي 
مناسب ساخت مسكن اطالع كافي دارد. چندي پيش اين 
وزارتخانه طرحي تحت عنوان تام فاز )توليد مسكن به شيوه 
فروش اقساطي زمين( را معرفي كرد. برمبناي اين طرح 
انبوه سازان تنها به عنوان پيمانكار در پروژه حضور دارند 
و تنها منبع كسب سودشان در اين طرح، فرآيند ساخت 
است. از اين رو، با استفاده از تمام فاز انبوه ساز در صورتي كه 
بخواهد درآمد خود را از ساخت مسكن افزايش دهد، بايد 
از روش هاي صنعتي استفاده كرده و در حقيقت اين طرح 
منجر به توسعه فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان 
خواهد شد. در نهايت بايد گفت، وزارت راه در راستاي عمل 
به وظيفه خود، موظف است در طرح اقدام ملي، از شيوه  
ساختي استفاده كند كه منجر به توسعه صنعتي سازي در 

كشور خواهد شد.
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3 شرط اصلي براي
ثبت نام در طرح ملي مسكن 

وزير راه و شهرسازي داشتن تأهل، سابقه سكونت و 
عدم بهره مندي از امكانات و تسهيالت دولتي را سه 
شرط ثبت نام در طرح ملي مسكن اعالم كرد و گفت: 
به اين ترتيب مالكيت خصوصي از شروط نام نويسي 
طرح مذكور حذف ش��ده است. به گزارش تسنيم، 
محمد اسالمي با يادآوري اينكه عمليات اجرايي ۱۸0 
هزار واحد در طرح ملي مسكن آغاز شده است، افزود: 
تمامي تالش در طرح اقدام ملي مسكن اين است كه 
زندگي مردم در واحدهاي مسكوني و در محالتشان 
مناسب و مطلوب باشد. او ادامه داد: سامانه اي طراحي 
شده كه محوريت آن بنياد مسكن انقالب اسالمي 
اس��ت و به صورت پايلوت ثبت نام ط��رح اقدام ملي 
مسكن در اين سامانه و در استان كرمان انجام شد كه 
غربالگري در اين خصوص به پايان رسيده است. وزير 
راه و شهرسازي اضافه كرد: آغاز ثبت نام طرح اقدام 
ملي مسكن در ۱0 استان كشور و همچنين معرفي 
سامانه بنا بر وعده اي كه اعالم شد در ۱5 آبان انجام 
مي ش��ود و در همان روز پذيرش آغاز خواهد ش��د. 
اسالمي يادآور شد: در شهرهاي جديد ساخت حدود 
67 هزار واحد طرح اقدام ملي آغاز شده است. در اين 
ش��هرها زمين در اختيار پروژه طرح اقدام ملي قرار 
مي گيرد تا جامعه هدف اين طرح بتوانند بهره مندي 
الزم را در خصوص رفع نياز مس��كن داشته باشند. 
وزيرراه و شهرسازي با تأكيد بر اينكه مجموع اقدامات 
اشاره شده با هدف جريان سازي توليد مسكن و كسب 
اطمينان و اعتماد مردم براي توليد مسكن در مناطق 
شهري است، گفت: احداث ۴00 هزار واحد مسكوني 
در سال هاي 9۸ و 99 و همچنين ساالنه 200 هزار 
واحد مسكن روستايي از جمله برنامه هايي است كه 
در دستور كار قرار دارد، در نظر داريم تا اين تعداد را به 
رقم ثابت در سال برسانيم و در دولت هاي آينده اين 
طرح ادامه يابد. او افزود: تالش شده تا پروژه هاي طرح 
اقدام ملي مسكن در نقاط مستعد هرچه سريع تر و 
توسط خود مردم و بخش خصوصي آغاز شود. ضوابط 
هم بدين گونه است كه در نقاط مستعد، زمين عرضه و 
در صدور پروانه هاي ساختمان تسريع ايجاد مي شود 
به نحوي كه با سهولت زمين در اختيار واجدان شرايط 
قرار بگيرد و عمليات ساخت وساز و احداث واحدهاي 
مسكوني آغاز شود. اسالمي همچنين گفت: در نظر 
است تا در برخي از مناطق مستعد زمين به صورت 
گروهي در اختيار متقاضيان قرار گيرد تا آنها خود 
به صورت گروهي اقدام به ساخت وساز كنند. اعالم 
سه شرط اصلي براي ثبت نام در طرح اقدام ملي از 
سوي وزيرراه وشهرسازي درحالي است كه پيش 
از اين محمود محمودزاده سرپرس��ت معاونت 
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با بيان 
اينكه طبق قانون ساماندهي و حمايت از توليد و 
عرضه مسكن متقاضيان ثبت نام مسكن ملي بايد 
داراي چهار شرط اصلي باشند كه نداشتن مالكيت 

خصوصي يكي از آنها بود.

 بارش دوباره باران    در شهرها 
از امروز

مدير پيش بيني و هشدار س��ازمان هواشناسي در 
تشريح آخرين وضعيت جوي كشورگفت: از بعدازظهر 
شنبه )امروز( با شمالي شدن جريانات روي درياي 
خزر، بارش در س��واحل خزر و ش��مال غرب كشور 
خواهيم داشت، روز يك شنبه اين سامانه بارشي در 
سواحل خزر و ش��مال  غرب كشور تقويت مي شود. 
صادق ضياييان در گفت وگو با فارس، اظهاركرد: روز 
يك شنبه اين سامانه بارشي در سواحل خزر و شمال  
غرب كشور تقويت مي شود، ضمن آنكه در استان هاي 
زنجان، البرز، تهران، سمنان و قزوين وزش باد شديد 
موقت، رگبار باران و رعد و برق پيش بيني مي شود.  
مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي افزود: 
دوش��نبه هفته جاري در جنوب غرب و غرب كشور 
رگبار و رعد و برق پيش بيني مي ش��ود، همچنين 
در اس��تان هاي البرز، تهران، قزوين و سمنان بارش 
ب��اران، گاهي رعد و برق خواهيم داش��ت.  ضياييان 
گفت: روز دوش��نبه هفته آينده در سواحل خزر نيز 
بارش باران خواهيم داش��ت، ضمن آنكه بعدازظهر 
دوشنبه بخش هايي از ش��رق كشور بارش پراكنده 
پيش بيني مي ش��ود. او ادامه داد: از يك شنبه شاهد 
كاهش محسوس دما در نوار شمالي كشورخواهيم 
بود. مديرپيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي در 
تشريح وضعيت جوي پايتخت گفت: صبح يك شنبه 
آس��مان تهران صاف است و در بعدازظهر يك شنبه 

بارش پراكنده در تهران خواهيم داشت.

واكنش استاندار
 به جدايي ري از تهران

انوشيروان محس��ني بندپي، اس��تاندار تهران در 
واكنش به موضوع جداي��ي ري از تهران گفت: اين 
موضوع بحث دولت نيست و آن را دنبال نمي كنيم. 
محسني بندپي در گفت وگو با ايسنا، افزود: مجلس 
هرگاه اين موضوع را به عنوان قانون تصويب كرد ما 
هم مكلف به اجراي اين قانون هستيم. قطعا اولويت 
و مسائل ما در شرايط فعلي به گونه اي نيست كه به 
دنبال تقس��يمات جغرافيايي و شهري باشيم. وي 
تاكيد ك��رد: هرگاه دولت تش��خيص بدهد چنين 
كاري الزم است، انجام خواهد شد. استاندار تهران 
همچنين با بي��ان اينكه ش��هرداري تهران مكلف 
ب��ه واگذاري مراكز بهاران به بهزيس��تي نيس��ت، 
گفت: توانمندسازي و اجتماع پذير كردن معتادان 
متجاهر بر عهده ش��هرداري است. به گزارش ايلنا، 
محس��ني بندپي در جمع خبرن��گاران ادامه داد: 
شهرداري تهران به لحاظ قانوني مكلف است نسبت 
به اجتماع پذي��ر كردن و توانمندس��ازي معتادان 
متجاهر اقدام كند كه البته اين اقدامات يا از طريق 
ش��هرداري انجام مي شود يا ش��هرداري به بخش 
خصوصي واگذار مي كند. ما نيز اي��ن موضوع را از 

شهرداري پيگيري مي كنيم. 

يادداشت

مسووالنشهري،اصنافرامتهمشمارهيكآبگرفتگيميدانند

پيامدهاي مخرب ريختن زباله در انهار تهران
گروه راه و شهرسازي| 

بارش هاي ش��ديد هفته گذش��ته در تهران آن گونه كه 
مسووالن شهري اعالم كردند تنها موجب آبگرفتگي در 
7 نقطه شهر تهران شد. در پي بارش هاي شديد فروردين 
ماه سال جاري و افزايش آگاهي مسووالن شهري درباره 
احتمال سيالبي ش��دن پايتخت، طي ماه هاي گذشته با 
انجام برخي اصالحات در مس��يل هاي تهران زمينه هاي 
ايجاد سيالب در پايتخت تا حد قابل قبولي از ميان رفته 
است. اما در پي بارش هاي هفته گذشته، آنچه مسووالن 
شهري را نگران كرده، وجود زباله و لجن در انهار و جوي هاي 
تهران است به گونه اي كه شهرداري روزانه هزار تن لجن 
را از جوي ها و انهار شهر جمع مي كند. در همين حال، به 
گفته، مديركل امور خدمات شهري شهرداري تهران بيشتر 
زباله ها در انهار پايتخت از س��وي اصناف ريخته مي شود. 
اصغر عطايي با اش��اره به جمع آوري زباله ها از سطح انهار 
و جوي هاي شهر تهران و مشكالت به وجود آمده هنگام 
بارش باران در اين خصوص اظهار كرد: در شهر تهران منطقه 
به منطقه و ناحيه به ناحيه شاهد وجود مخزن هاي زباله 
هستيم و خوشبختانه مي توان به صورت صد در صد اعالم 
كرد كه واحدهاي مسكوني شهر تهران به سطح فرهنگي  

الزم براي ريختن زباله داخل اين مخزن ها رسيده اند.
به گزارش ايلنا، وي با بيان اينكه در شهر تهران و در بخش 
مناطق مسكوني به فاصله 50 تا ۱00 متر از منازل مخازن 
وجود دارند، تصريح كرد: كمتر پيش مي آيد كه ببينيم يك 
واحد مسكوني زباله خود را داخل مخزن ها نريزد و در كوچه 

رها كند. مديركل امور خدمات شهري شهرداري تهران با 
اشاره به اينكه مش��كالت در اين بخش مرتبط با صنوف 
است، عنوان كرد: بيشتر شاهد اين هستيم كه صاحبان 
مشاغل صبح به صبح مغازه خود را جارو مي كنند و بدون 
در نظر گرفتن مخزني براي جمع آوري آنها، پسماندهاي 
جمع شده را به صورت مستقيم وارد انهار مي كنند كه اين 
زباله ها شامل كاغذ، پالستيك يا حتي ميوه هاي باقيمانده 

در ميوه فروشي ها هم هست.

     10 هزار كيلومتر نهر
عطايي با اشاره به اينكه شهر تهران داراي ۱0 هزار كيلومتر 
انهار فرعي است، اضافه كرد: نيروهاي خدمات شهري روزانه 
هزار تن پسماند را از اين نهرهاي فرعي جمع آوري مي كنند. 
پيمانكاران خدمات شهري وظيفه رفت وروب، جمع آوري 
پسماند، دفن آن و خارج كردن زباله ها از جوي ها را دارند 
اما مشكل اساسي اينجا است كه پسماندهايي كه به داخل 
جوي ه��ا مي روند حالت لجني به خ��ود مي گيرند، با آب 
مخلوط مي شوند، به دنبال آن وزنشان زياد مي شود و بعضًا 

در دهانه پل ها گير مي كنند.
وي با اشاره به اينكه جمع آوري زباله ها از داخل جوي ها و 
انهار انرژي انساني و مالي زيادي را مي طلبد، توضيح داد: 
اين امر باعث مي شود به دنبال بارش باران دغدغه هايي به 
وجود بيايد. اين در حالي است كه اگر زباله ها داخل جوي ها 

نباشند دغدغه اي براي بارش باران نيست.
عطايي با اشاره به اينكه بخش عمراني شهرداري تهران به 

صورت مرتب، 500 كيلومتر از كانال ها و انهار اصلي پايتخت 
را رصد مي كند، عنوان كرد: اما متأس��فانه در مناطقي كه 
ش��اهد وجود صنوف در آنها هستيم مشكل ريختن زباله 
در نهرهاي فرعي به شدت به چشم مي آيد. در حال حاضر 
در ش��هر تهران روزانه هزار تن لجن از انهار فرعي مناطق 
22گانه و نواحي ۱22گانه تهران جمع آوري مي شود كه اين 
عدد بسيار زيادي است. وي از صاحبان صنوف شهر تهران 
خواست تا در اين زمينه همكاري مناسبي را با شهرداري 
داشته باشند و اضافه كرد: به نظر مي رسد با وجود قوانين 
الزم در اين زمينه بهتر است سازمان هاي متولي در اين باره 
مطابق قانون عمل كنند تا مشكالت كاهش پيدا كند. وي 
همچنين از كسبه خواست تا با جمع آوري روزانه زباله هاي 
خود و نريختن آنها داخل نهرها به زندگي مردم در ش��هر 

آسيب نرسانند.

     رفع مشكل آب گرفتگي در ۷ نقطه از شهر 
در همين ح��ال، صفا صب��وري، معاون فن��ي و عمراني 
شهرداري تهران آخرين اقدامات صورت گرفته براي رفع 
مشكل نقاط آبگير را تشريح كرد.  صبوري ديلمي از وجود 7 
نقطه آب گرفتگي با سرمنشأ فعاليت هاي عمراني در سطح 
شهر تهران خبر داد و گفت: در روز اول بارندگي با حضور در 
مركز كنترل ترافيك اين 7 نقطه مشاهده شد و بالفاصله به 
همراه معاونان و شهرداران مناطق از اين نقاط آب گرفتگي 
بازديد به عمل آمد. وي با اشاره به ميدان آزادي به عنوان 
يكي از نقاط آب گرفتگي اظهار كرد: پيمانكار طرح نهايي 

ميدان آزادي انتخاب شده و درحال تجهيز كارگاه است. 
اين طرح از سال گذشته شروع شده اما طرح موقت آن در 
روز سه شنبه به اتمام رسيد. درحال حاضر آب از يك مسير 
ديگر منحرف شده تا در زمان بارندگي، سرريز نشود. معاون 
فني و عمران شهرداري تهران در مورد آب گرفتگي بزرگراه 
امام علي)ع( نيز بيان كرد: داخل دو لوله ۱200 واقع در اين 
بزرگراه، زباله انباش��ت شده بود كه در روز گذشته زباله ها 
تخليه و بتن ريزي و ترميم كانال انجام شد. آبگرفتگي تونل 
اميركبير نيز ناشي از مش��كل بزرگراه امام علي)ع( است. 
صبوري ديلمي درباره يكي ديگر از نقاط آبگرفتگي تهران 
عنوان كرد: نهري در محدوده پل هاي كاروانسراي سنگي 
وجود دارد كه اين نهر از لجن پر شده بود. درحال حاضر نهر 
روباز شده و نيروهاي منطقه 2۱ درحال كار هستند. وي 
در مورد زمان تكميل پروژه هاي رفع آب گرفتگي معابر در 
زمان بارش، اظهار كرد: تكميل تعدادي از پروژه ها نيازمند 
زمان طوالني تري نس��بت به بقيه است. براي مثال پروژه 
ميدان آزادي 6 ماه ديگر تكميل مي شود اما طرح موقت 
آن سه شنبه شب انجام شده است يا پروژه تقاطع بزرگراه 
امام علي)ع( -پيروزي تا چن��د روز آينده به اتمام خواهد 
رسيد. معاون شهردار تهران از طراحي حوضچه زباله گير 
در خيابان پيروزي خبر داد و گفت: اين حوضچه بالفاصله 
بعد از طراحي نصب خواهد شد. آب براي عبور از خيابان 
پيروزي به س��مت بزرگ��راه امام عل��ي )ع( از يك منهول 
عمودي 9 متر پايين مي رود و سپس 700 متر افقي رو به 
جلو حركت مي كند و در نهايت وارد كانال مي شود. بايد يك 
حوضچه زباله گير نصب شود كه قبل از ورود آب به كانال 9 
متري، زباله ها جمع آوري شوند. وي با تأكيد براينكه اقدامات 
اليروبي و پاكسازي كانال ها و نهرها به صورت مداوم درحال 
انجام است، بيان كرد: موضوع آبگرفتگي معابر وابسته به 
چند عامل است. در هفته گذش��ته در برخي از روزها 20 

ميلي ليتر بارندگي در كمتر از دو ساعت داشتيم. اگر اين 
20 ميلي ليتر بارندگي در مدت زمان 2۴ س��اعت صورت 

مي گرفت، آبگرفتگي معابر اتفاق نمي افتاد.
وي توضيح داد: شهر براساس مقدار معين بارش )براساس 
استانداردهاي بين المللي( س��اخته مي شود. براي مثال 
خيابان حافظ بايد يك مقدار معين آب را عبور دهد؛ حال اگر 
باران بيشتر از اين مقدار ببارد، آب وارد خيابان خواهد شد.

     ايمني در برابر سيالب 25 ساله
معاون شهردار تهران ادامه داد: براساس آيين نامه موجود 
شهر بايد براي سيالب 25 ساله ايمن شود. اگر سيالب با 
دوره بازگشت 200 ساله رخ دهد، شهر زيرآب مي رود. در 
سيل سال ۱366 در دربند، دوره بازگشت سيل ۱۴0 ساله 
اس��ت درصورتي كه رودخانه دربند ظرفيت سيل ۱۴0 
ساله را ندارد و آب وارد خيابان مي شود. كانال دربند براي 
سيل با دوره بازگشت 25 ساله طراحي شده است. صبوري 
ديلمي گفت: اگر يك نهر با حداكثر ظرفيت كار كند هنگام 
بارش بيش از ظرفيت، نهر س��رريز خواهد شد و تنها بايد 
اقدامات بحران انجام ش��ود. اما در م��ورد ديگر اگر بارش 
كمتر از ظرفيت نهر باشد و نهر اليروبي نشده باشد، مقصر 
ما هستيم. از ابتداي س��ال به تكرار رودخانه كن اليروبي 
شده است. آيا بارش هاي اخير موجب سرريز اين رودخانه 

شده است؟ خير.
معاون فني و عمراني شهرداري تهران با بيان اينكه نهرهاي 
كوچك موجود در خيابان هاي شهر براي بارش با ظرفيت 
كم طراحي ش��ده اند، گفت: طبيعي اس��ت ك��ه با بارش 
بيش از اندازه آب وارد خيابان مي ش��ود و اين اتفاق در كل 
كشورها طبيعي قلمداد مي شود. اگر هم قرار باشد كه نهرها 
بزرگ تر طراحي شوند، كل خيابان هاي شهر به نهر تبديل 

خواهند شد.
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حال مساعد منتخبان توليد
تعادل|

بررس��ي هاي آم��اري از وضعيت توليد ي��ازده محصول 
منتخب صنعتي و معدني طي سال هاي 95، 96 و 97 نشان 
مي دهد، روند توليد در گروه كااليي »فلزات و محصوالت 
معدني« روبه رشد بوده و عملكرد خوبي را در كارنامه كاري 
خود به ثبت رسانده اند. اما نگاه به پرونده دو گروه كااليي 
»خودرو و لوازم خانگي«، نش��ان از افت محسوس توليد 
در اين محصوالت دارد. از سوي ديگر، جزييات توليد در 
فصل بهار سال هاي 96، 97 و 98 بيانگر نوسان توليد در 
گروه هاي كااليي منتخب است. اما كارنامه يازده كاالهاي 
صنعتي و معدني در فصل بهار 98 نشان از بازگشت ثبات 
ب��ه توليد دارد. هر چند برخي كاالها ب��ا وجود روند رو به 
رشد خود هنوز نتوانسته اند خسارت هاي ناشي از شرايط 
سياسي و اقتصادي سال 97 را جبران كنند، اما با مشاهده 
روند رو به رش��د و مثبت در ميزان توليداتشان، مي توان 
شرايط مساعدي را براي آنها در ماه هاي آتي متصور بود. 

   توليد95 
جدول توليد ۱۱ محصول صنعتي و معدني در س��ه سال 
گذشته بيانگر رش��د توليد در گروه محصوالت »فلزي و 
معدني«، اما افت تولي��د در گروه »خودرو و لوازم خانگي« 
است. تغييرات رشد توليد ۱۱ محصول صنعتي و معدني 
در س��ال هاي 95، 96 و 97 نشان مي دهد، طي سال هاي 
گذشته، رشد توليد محصوالت فلزي و معدني قابل قبول 
بوده ام��ا در حوزه خودرو و ل��وازم خانگي دچار افت توليد 
ش��ده ايم. بنابر آمار وزارت صمت، در سال 95، توليد فوالد 
خام معادل ۱8769 هزار تن و محصوالت فوالدي معادل 
۱8۱5۱ هزار تن بوده اس��ت. در همين سال، شاهد توليد 
۱90 هزارتن كاتد مس، 339 هزارتن شمش آلومينيوم، 
55 ميليون و 527 هزار تن س��يمان، 3۱8288 هزار متر 
مربع كاشي و سراميك، يك ميليون و255 هزار دستگاه انواع 
سواري، 5۱ ميليون تن پتروشيمي، ۱5۱4 هزار دستگاه انواع 
تلويزيون تخت، ۱0۱5 هزار دستگاه يخچال و فريزر و 860 

هزار دستگاه ماشين لباسشويي بوده ايم.
  توليد 96 

نگاهي به آمار س��ال 96 اما نشانگر اين است كه توليد ۱۱ 
كاالي توليدي صنعتي و معدني منتخب دچار نوسان كمي 
شده اند. بررسي ها نشان مي دهد كه سال 96، توليد فوالد 
خ��ام معادل 30 ميليون و 825 هزار تن بوده كه نس��بت 
به س��ال 95 بالغ بر 2056 هزار تن افزايش توليد داش��ته 
است. همچنين در اين س��ال محصوالت فوالدي معادل 
۱8 ميليون و 986 هزار تن توليد داشته كه نسبت به سال 
گذش��ته خود 835 هزارتن رشد توليد را به همراه داشته 
است. در همين سال، شاهد توليد ۱6۱ هزار تن كاتد مس 

با كاهش 29 هزار تني، 35۱ هزار تن شمش آلومينيوم با 
افزايش ۱2 هزار تني، 54698 هزار تن سيمان با كاهش 
829 هزار تني، 378285 هزار متر مربع كاشي و سراميك 
با افزايش 59997 هزار متر مربعي، يك ميليون 429 هزار 
دس��تگاه انواع س��واري با افزايش ۱74 هزار دستگاه، 54 
ميليون تن پتروشيمي با افزايش 3 ميليون تني، يك ميليون 
و 275 هزار دستگاه انواع تلويزيون تخت با كاهش 239 هزار 
دستگاه، همچنين يك ميليون و۱۱9 هزار دستگاه يخچال 
و فريزر با افزايش ۱04 هزار دس��تگاه و 909 هزار دستگاه 

ماشين لباسشويي با افزايش 49 هزار دستگاه بوده ايم.
  توليد 97 

اما وضعيت توليد منتخبان صنعتي و معدني در سال 97 به 
چه شكل بوده است؟ ارزيابي هاي آماري از روند توليد اين 
۱۱ محصول منتخب بيانگر اين است كه توليد برخي كاالها 
نسبت به سال گذش��ته آن )96( روند رو به رشدي را طي 
كرده، اما در مقابل برخي ديگر از كاالها توليدشان سير نزولي 
به خود گرفته است. بطوريكه جزييات آماري بيانگر اين است 
ك��ه از ميان ۱۱ كاالي منتخب توليدي در حوزه صنعت و 

معدن تنها چهار كاال در سال 97 روند رو به رشد را در توليد 
تجربه كرده اند. محصوالتي فوالدي در اين سال ۱9 ميليون و 
640 هزارتن توليد را در كارنامه كاري خود ثبت كرده اند، كه 

نسبت به سال 96 رشد 654 هزار تني داشته است. 
از آن سو، كاتد مس با توليد 249 هزار تن رشد 88 هزار تني، 
سيمان با 55 ميليون ۱80 هزار تن توليد رشد 482 هزار تني 
و كاشي و سراميك با توليد 38۱ ميليون و 736 هزار متر 
مربع با رشد 345۱ هزار متر مربع، مواجه شده اند. در حالي 
كه محصوالت پتروشيمي همچنان با توليد 54 ميليون تني 
روندي ثابت را پيش گرفته اند؛ توليد 6 كاالي ديگر در سال 
97 سير نزولي به خود گرفته است. آمارهاي ارايه شده حاكي 
از آن است كه در سال 97 فوالد خام با توليد 2 ميليون و 204 
هزار هزار تن، كاهش بسيار چشمگيري را در توليد تجربه 
كرده است. همچنين شمش آلومينيوم با 305 هزارتن توليد 
در سال 97 نيز افت توليد را تجربه كرده است. افت توليد در 
كارنامه خودرويي ها نيز محس��وس است؛ به طوري كه در 
سال 97 برابر 886 هزار دستگاه خودرو سواري توليد شده 
كه نسبت به سال 96 با افت توليد 546 هزار دستگاه مواجه 

شده است.  انواع تلويزيون تخت نيز در سال 97 برابر با 776 
هزار دستگاه توليد را به ثبت رسانده است، كه نسبت به سال 
96 كاهش 499 هزار دستگاه را شاهد هستيم. بنابرآمارها، 
در همين س��ال، يك ميليون و 84 هزار دستگاه يخچال و 
فريزر توليد شده كه كاهش 35 هزار دستگاه را نسبت به سال 
96 به ثبت رسانده است. در ميان كاالي منتخب صنعتي، 
ماشين لباسشويي نيز با سير نزولي شديد، تنها 555 هزار 
دستگاه توليد داشته، كه در مقايسه با سال 96 برابر با 354 

هزار دستگاه افت توليد را تجربه كرده است. 
  توليد در بهار 96، 97 و 98

منتخبان صنعتي و معدني در فصل بهار 96، 97 و 98 چه 
رون��دي را در توليد طي كرده اند؟ بنابر آمار اعالمي وزارت 
صمت، بهار س��ال 96 توليد فوالد خام برابر با 5 ميليون و 
۱44 هزار تن بوده است. همچنين در اين سال محصوالت 
فوالدي معادل 4 ميليون و 808 هزارتن توليد داشته است. 
اما در فصل بهار 96 شاهد توليد 36 هزار تن كاتد مس، 85 
هزار تن شمش آلومينيوم، ۱4۱64 هزار تن سيمان، 80622 
هزار متر مربع كاشي و سراميك، 29۱ هزار دستگاه انواع 

سواري، ۱4 ميليون تن پتروشيمي، 223 هزار دستگاه انواع 
تلويزيون تخت، 247 هزار دستگاه يخچال و فريزر و ۱75 

هزار دستگاه ماشين لباسشويي بوده ايم.
اين در حالي است كه در بهار 97 اعداد و ارقام توليد ۱۱ كاالي 
منتخب كمي متفاوت تر به چشم مي خورد. به طوري كه در 
بهار سال 97، توليد فوالد خام معادل 5 ميليون و 645 هزار 
تن بوده كه نسبت به مدت مشابه آن در سال 96 بالغ بر 50۱ 
هزارتن افزايش توليد داشته است. همچنين در بهار همين 
سال، محصوالت فوالدي معادل 4 ميليون و667 هزار تن 
توليد داشته است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
خود ۱6 هزار تن رش��د را به همراه داشته است. همچنين 
بررسي هاي نشان مي دهد، بهار سال 97 شاهد توليد 54 
هزار ت��ن كاتد مس با افزايش ۱8 هزار تن��ي، 93 هزار تن 
شمش آلومينيوم با افزايش 8 هزار تني، ۱3 ميليون و364 
هزار تن سيمان با كاهش 800 هزار تني، 80332 هزار متر 
مربع كاشي و س��راميك با كاهش 290 هزار متر مربعي، 
304 هزار دستگاه انواع سواري با افزايش ۱3 هزار دستگاه، 
۱3 ميليون تن پتروشيمي با كاهش يك ميليون تني، ۱72 
هزار دستگاه انواع تلويزيون تخت با كاهش 5۱ هزار دستگاه، 
200 هزار دستگاه يخچال و فريزر با كاهش 47 هزار دستگاه 
و ۱4 هزار دستگاه ماشين لباسشويي با كاهش ۱6۱ هزار 
دستگاه رقم خورده است.  اما روند توليد كاالهاي منتخب 
صنعتي و معدني در بهار سال 98 شرايط بهتري را تجربه 
كرده اند. بطوريكه اكثر كاالها با رشد توليد همراه بوده يا در 
جهت مثبت حركت كرده اند. جزييات داده هاي آمار اما بيانگر 
اين است كه در بهار 98، توليد فوالد خام معادل 6 ميليون و 
۱23 هزار تن بوده است كه نسبت به مدت مشابه آن در سال 
97 بالغ بر 478 هزار تن افزايش توليد داشته است. همچنين 
در بهار سال ياد شده محصوالت فوالدي معادل 5 ميليون 
و 478 هزار تن توليد داشته كه نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته خود 8۱۱ هزار تن رشد را به همراه داشته است. 
همچنين در بهار 98 شاهد توليد 68 هزارتن كاتد مس، 63 
هزار تن شمش آلومينيوم، ۱4 ميليون و 23 هزار تن سيمان 

)به ميزان توليد خود در بهار 96 نرسيده است( بوده ايم. 
در ادامه روند توليد كاالها در بهار س��ال 98 شاهد توليد 
90 ميليون و 776 هزار متر مربع كاش��ي و سراميك كه 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته آن با افزايش توليد 
روبرو بوده اس��ت. توليد ۱85 هزار دستگاه انواع سواري 
در بهار 98 با كاهش ۱۱9 هزار دستگاه را نسبت بهار 97 
تجربه كرده است. همچنين شاهد توليد ۱4 ميليون تن 
پتروشيمي، ۱40 هزار دستگاه انواع تلويزيون تخت، 276 
هزار دس��تگاه يخچال و فريزر و 95 هزار دستگاه ماشين 

لباسشويي، در فصل بهار 98 بوده ايم. 
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پيش شرط كاهش ارزبري 
واردات

تسنيم | سرپرس��ت معاونت امور صنايع وزارت 
صمت با اعالم اينكه برآورد ما رقم 4 تا 4.5 ميليارد 
دالر سرمايه براي داخلي س��ازي ۱0 ميليارد دالر 
كاالي صنعتي در كش��ور اس��ت، اظه��ار كرد: در 
حال حاضر مشغول بررسي تك تك تعرفه  واردات 
كاال در گروه هاي مختلف هس��تيم تا به دنبال آن 
سياس��ت گذاري الزم براي داخلي سازي كاالها تا 
سال ۱400 اعمال ش��ود. مهدي صادقي نياركي 
مي گويد: ما درصدديم با بررسي كل زنجيره صنايع 
مختلف نياز واردات آنها را در مواد اوليه و واسطه اي 
به حداقل برسانيم و براي تحقق اين موضوع 4 روش 
درنظر گرفته ايم. وي با بيان اينكه در روش نخست 
افزايش ظرفي��ت واحدهاي توليدي هدف گذاري 
شده، افزود: عالوه بر اين موضوع نوسازي و بازسازي 
واحدهاي توليدي، تكميل طرح هاي نيمه تمام و در 
مرحله آخر اعالم فراخوان جهت اجراي طرح هاي 
جديد پيش بيني شده است. صادقي نياركي با تأكيد 
بر اينكه از ميان 30 تا 32 ميليارد دالر كاالي وارداتي 
صنايع كشور ما فعال داخلي سازي ۱0 ميليارد دالر 
كاال در صنايع اولويت دار را تعريف كرده ايم، اظهار 
كرد: س��رمايه در گردش مورد نياز بخش صنعت 
در سال ۱398 براي حفظ وضع موجود 36۱ هزار 
ميليارد تومان برآورد شده، كه براي تأمين اين رقم 
نيازمند پشتيباني نظام بانكي هستيم. البته بخشي از 
اين نياز از طريق ارايه تسهيالت در حال تأمين است 
اما هنوز براي جوابگويي به اين نياز صنايع كشور به 

نقطه ايده آل نرسيده ايم.

افت 75 درصدي تجارت 
ايران و اروپا

آمار منتشرشده از سوي اداره اطالعات اقتصادي 
اتحاديه اروپا )يورو استات( نشان مي دهد، مبادالت 
تجاري اي��ران و 28 عضو اين اتحادي��ه در 8 ماهه 
نخست سال جاري ميالدي با افت قابل توجه نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل از آن مواجه شده است. 
مبادالت دو طرف در 8 ماهه نخست 20۱8 بالغ بر 
۱4.292 ميليارد يورو بوده كه اين رقم در 8 ماهه 
نخست امسال با افت 75 درصدي به 3.47۱ ميليارد 
يورو رسيده است.  صادرات اتحاديه اروپا به ايران در 
ماه هاي ژانويه تا اوت 20۱9 به كمتر از نصف صادرات 
اين اتحاديه به ايران در مدت مشابه سال قبل رسيده 
اس��ت. صادرات اتحاديه اروپا به اي��ران در 8 ماهه 
نخست سال 20۱8 بالغ بر 6.۱98 ميليارد يورو اعالم 
شده بود اما اين رقم در مدت مشابه امسال به حدود 
3 ميليارد يورو )2.994 ميليارد يورو( كاهش يافته 
است. واردات اتحاديه اروپا از ايران در 8 ماهه نخست 
20۱9 نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 94 
درصدي داشته و به 477 ميليون يورو رسيده است. 

ش�هرداری قائمشهر در نظر دارد بر اساس مصوبه شورای محترم اسالمی شهر قائمشهر نسبت به اجاره حدود سه هکتار واقع در ضلع جنوب غربی پارک جنگلی از مساحت کل 
تقریبی 147 هکتاری پارک جنگلی را از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط اقدام نماید . متقاضيان می توانند به منظور کسب اطالعات بيشتر همه روزه از تاریخ درج 
آگهی با شماره تلفن 01142084056 تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادها و یا به سایت www.ghaemshahr.ir شهرداری مراجعه نمایند.

1- موضوع مزایده: اجاره حدود سه هکتارواقع در ضلع جنوب غربی پارک جنگلی از مساحت کل تقریبی 147 هکتاری پارک جنگلی به بخش خصوصی جهت احداث مجموعه 
تفریحی، فرهنگی و ورزشی و ... بر اساس مستندات و طرح پيوستی توسط سرمایه گذار.

2- محل دریافت اسناد مزایده: واحد امور قراردادهای شهرداری قائمشهر می باشد.
3- مدت اجاره: به مدت 7 )هفت( سال شمسی می باشد.

4- مبلغ پایه: مجموع اجاره بهاء پارک و رس�توران در سال اول به مبلغ 180/000/000 )یکصد و هشتاد ميليون ریال( و مجموع اجاره بهاء پارک و رستوران بمدت 7 سال با افزایش 
ساليانه 25% به سال قبل به مبلغ 2/713/227/539 ریال )دو ميليارد و هفتصد و سيزده ميليون و دویست و بيست و هفت هزار و پانصد و سی و نه ریال( بر اساس نظر کارشناس 

رسمی دادگستری تعيين و اعالم می گردد.
5- ميزان سپرده شرکت در مزایده: ارائه 5% مبلغ کل برآورد به مبلغ 135/661/376 )یکصد و سی و پنج ميليون و ششصد و شصت و یک هزار و سيصد و هفتاد و شش ریال( به 

صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی.
6- بر اساس ماده 5 آیين نامه مالی شهرداری ها، شهرداری در رد یا قبول هر یک از پيشنهادها مختار می باشد.

7- مطابق ماده 8 آیين نامه مالی شهرداری ها، هرگاه برنده مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابالغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به 
نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده 

آن ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 98/8/11 لغایت 98/8/27 قابل تحویل به متقاضيان می باشد.

تذکر: جهت خرید اسناد مزایده برای متقاضيان حقوقی همراه داشتن سربرگ و مهر شرکت در الزامی است.
9- زمان تحویل پيشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 30 / 8 / 98 بعد از ثبت دبيرخانه تحویل دفتر قراردادها گردد.

10- به پيشنهادات فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از ميزان مقرر در اسناد چک شخصی و نظایر ان و با پيشنهاداتی که پس از انقضا مدت مقرر در آگهی 
وصول شود ترتيب اثر  داده نخواهد شد .

11- زمان و محل بازگشائی پيشنهادات ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 9/3 / 98 در دفتر شهردار قائمشهر گشایش و خوانده خواهد شد.
12-  حضور کليه پيشنهاد دهندگان و یا نمایندگان ان با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد .

13- سایر اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است .

14– چاپ آگهی نوبت اول مورخ 11 / 8 / 98
15 – چاپ آگهی نوبت دوم مورخ 19 / 8 / 98

آگهی تجديد مزايده عمومی
به شماره 63266

نوبت اول

عباس صالح زاده 
 شهردار قائمشهر

شهرداری قائمشهر

شماره  و موضوع مناقصه: شماره 98/553 )مناقصه 98/536( موضوع خرید لوله )منطقه چشمه خوش(  -1
2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت بهره برداری نفت و گازغرب به آدرس کرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن- پالک 42- کد پستی 6714677745- دبيرخانه کميسيون مناقصات

3- نوع و کيفيت و کميت کاال:

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزيابی کيفی
کد فراخوان:3218076 شرکت ملی نفت ایران

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
 شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

)سهامی خاص(

نوبت دوم
شماره مجوز:1398/4689

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 

4- نوع و مبلغ تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت  در مناقصه( : ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد به مبلغ 190/000/000 ریال
5-  آخرین مهلت ارسال نامه اعالم آمادگی: تا یک هفته پس از چاپ آگهی نوبت دوم

6- مبلغ برآورد اوليه و تقریبی مناقصه و محل تامين اعتبار: 3/800/000/000 ریال- بودجه جاری
7-  پيش پرداخت: به ميزان 25 درصد مبلغ اوليه قرارداد در مقابل ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر

8-  شرایط متقاضی: داشتن کد اقتصادی و کسب حداقل امتياز ارزیابی کيفی به واسطه داشتن توان مالی، تجربه کافی و مرتبط، حسن سابقه، دانش الزم، گواهی های نظام تضمين 
کيفيت و ظرفيت توليد )جهت توليدکنندگان کاال( که مدارک مربوطه در مرحله ارزیابی کيفی از مناقصه گران اخذ می گردد.

9- مدت اعتبار پيشنهاد مالی: 90 روز از زمان گشایش پاکات پيشنهاد مالی
10-  نحوه شرکت در مناقصه:

10-1( اشخاص حقوقی و حقيقی واجد شرایط الف( باید بالفاصله پس از چاپ آگهی نوبت اول و حداکثر هفت روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت اخذ اسناد مناقصه به سامانه 
WWW.WOGPC.IRالکترونيکی مناقصات به آدرس اینترنتی

مراجعه و ثبت نام نمایند. ب( پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور می بایست نسبت به بارگذاری نامه اعالم آمادگی و دریافت فرم استعالم ارزیابی کيفی تا تاریخ ذکر شده در ردیف 
5 در سامانه اقدام نمایند. ج( پس از دریافت فرم استعالم ارزیابی کيفی از سامانه نسبت به چاپ آن اقدام و مطابق راهنمای تکميل فرم استعالم ارزیابی کيفی )پيوست( تکميل و تا 
پایان وقت اداری مندرج در فرم استعالم تحویل دبيرخانه کميسيون نمایند. د( تاریخ گشایش پاکات مالی متعاقبا در اسناد مناقصه به مناقصه گران واجد شرایط اعالم خواهد شد.

10-2( همچنين متقاضيان حضور در مناقصه در صورت عدم امکان ثبت نام در سامانه فوق، می توانند نامه اعالم آمادگی خود را به شماره نمابر )فکس( 38381623-083 ارسال 
نمایند. در این روش درج آدرس پست الکترونيک متقاضی جهت ارسال اسناد الزامی است.

٭ به مدارکی که بعد از مهلت مقرر و یا بصورت ناقص ارسال می گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچگونه حقی را جهت متقاضيان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
٭ ارائه اصل و تصویر برابر با اصل شده مدارک فوق الذکر توسط برنده مناقصه در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی جهت انعقاد قرارداد الزامی است.

٭ شماره های تماس: مرکز تلفن 38370072-083 / کارشناسان مناقصات )داخلی 2143 و 2145(/ دبيرخانه کميسيون مناقصات )داخلی 2524 و 2522( 

PIPE 4” & 6” ,DOWN GRADE, LENGTH:12MT
QTY:200 LE
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15 جهان

آمار صندوق بين المللي پول از اقتصاد در سايه جهان

راي مجلس نمايندگان به تحقيقات براي استيضاح

به كاهش اقتصاد غيررسمي؛ گسترده اما رو

شمشير استيضاح بر سر ترامپ قرار گرفت

گروه جهان| 
صندوق بين الملل��ي پول در گزارش ت��ازه اي به ارزيابي 
اقتصاد غيررسمي در جهان پرداخته است . در اين ارزيابي 
عنوان شده كه فعاليت هاي اقتصادي خارج از دايره قوانين 
نظارتي و نظام مالياتي قرار دارند از جمله دست فروشي يا 
فعاليت تاكسي هاي مسافري ثبت نشده، دشوار است.  در 
اين گزارش كه روز گذشته روي سايت اين نهاد قرار گرفته 
آمده است: افراد و شركت ها اغلب در مقياس كوچكي با 
اقتصادهاي غيررسمي درگير هستند. اين بدان معناست 
كه هيچ آمار رس��مي درباره اقتصاد غيررسمي يا � آنطور 
كه برخي از كارشناس��ان مي گويند � »اقتصاد در سايه« 
وجود ندارد، بنا براي��ن اقتصاددان ها مجبورند كه حجم 
آن را حدس بزنند؛ آن هم با استفاده از برخي تكنيك هاي 
عمومي مانند نظرسنجي ها يا شاخص هاي غيرمستقيم 

مانند تقاضا براي ارز. 
در نم��ودار جديد صندوق بين المللي پول كه بر اس��اس 
داده هاي به روزشده تحقيقات اوليه صندوق تهيه شده، 
نش��ان مي دهد كه اندازه اقتصاد غيررس��مي تدريجا در 
تمام مناطق روندي نزولي داش��ته است. در شرايطي كه 
اصالحات براي كوچك كردن اقتصاد غيررسمي در دست 
اجراست، تغيير از اقتصاد غيررسمي به اقتصاد رسمي امري 
زمانبر اس��ت. از جمله اصالحاتي كه در دست اجراست، 

كاهش موانع ثبت رسمي يك كسب و كار است. 
در گ��زارش صندوق بين المللي پ��ول آمده كه مناطق با 
بيشترين سهم از اقتصاد غيررسمي در سال هاي 2010 تا 
2017 ميالدي، صحراي آفريقا و امريكاي التين و منطقه 
كاراييب هستند. در اين مناطق اقتصاد غيررسمي كه در 
دهه 1990 حدود 40 درصد بوده در بين سال هاي 2010-

2017 به حدود 34درصد از توليد ناخالص داخلي رسيده 
است. اين در حالي است كه در منطقه امريكاي شمالي، 
اقتصاد در سايه در اين مدت از 10 درصد به 9درصد از توليد 
ناخالص داخلي كاهش يافته اس��ت. در كشورهاي عضو 
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي يا همان اُ اي سي دي، 

بخش غيررسمي اكنون چيزي برابر با 15درصد از توليد 
ناخالص داخلي است. 

در اين نمودار همچنين آمده است كه اقتصاد در سايه در 
جنوب آسيا از 35 درصد در دهه 1990 به حدود 30درصد 
از توليد ناخالص داخلي اين منطقه رسيده است. اين رقم در 
خاورميانه و شمال آفريقا از 25 درصد به چيزي در حدود 
20 درصد كاهش يافته اس��ت. در شرق آسيا نيز اقتصاد 
غيررس��مي حدود 20 درصد از توليد ناخالص منطقه را 

تش��كيل مي دهد. در اروپا اما اين رقم كمتر اس��ت. بنا بر 
گزارش صندوق بين المللي پول حدود 18درصد از توليد 
ناخالص داخلي در اروپا را اقتصاد غيررس��مي يا در سايه 

تشكيل مي دهد. 
به اعتقاد كارشناسان، اقتصاد غيررسمي عموما با بهره وري 
اندك، فقر، نرخ باالي بيكاري و رشد اقتصادي كندتر همراه 
است. اقتصاد در س��ايه همچنين در كشورهاي با درآمد 
پايين بيشتر رواج دارد، به اين دليل كه با توسعه كشورها، 

روند انتقال كارگران به بخش رس��مي به مراتب آسان تر 
است. اقتصاد غيررسمي در عين حال اشتغال و درآمد را 
براي كساني فراهم مي كند كه نتوانسته اند در بخش هاي 

رسمي درآمد كافي از كارفرمايان خود دريافت كنند. 
در اينجا چالش اصلي سياست گذاران ايجاد فضايي است 
كه در آن بخش رس��مي بتواند شكوفا شود. همچنين 
سياست گذاران بايد بتوانند تا فرصت هايي را براي حفظ 
يا بهبود اس��تانداردهاي زندگي اف��رادي كه در بخش 

غيررس��مي فعاليت دارند، ايجاد كنن��د. برخي از اين 
اقدامات از جمله كاهش هزينه هاي انجام كس��ب وكار، 
مقابله با فس��اد و بهبود روند دسترس��ي به امور مالي و 
خدمات از جمل��ه اقداماتي كه مي توان براي تحقق اين 

هدف در پيش گرفت. 
در سال جاري موضوع هفتمين نشست آماري صندوق 
بين المللي پول، ارزيابي اقتصاد زيرزميني است كه قرار 
است در آن عبارت »غيررسمي« مرور شده و استفاده 
از فناوري هاي جديدي براي كش��ف و ارزيابي اقتصاد 
در سايه مورد بررس��ي قرار گيرد، فناوري هايي چون 
اس��تفاده از تصاوير ماهواره اي براي س��نجش حجم 
واقعي اقتصاد غيررسمي. اين مساله به سياست گذاران 
كمك خواهد كرد تا بهتر به چالش هاي پايدار اقتصاد 

غيررسمي بپردازند. 
در بسياري از كشورهاي درحال توسعه و برخي كشورهاي 
توسعه يافته، عالوه بر توليدات خانگي، در كنار توليدات 
س��نتي )عمدتًا در بخش كش��اورزي( و بخش صنعتي 
مدرن، بخش غيررسمي نيز وجود دارد. بخش غيررسمي 
معمواًل ش��امل توليدكنندگان ج��زو و كاركنان آنها و 
همچنين كسبه و پيش��ه وران بدون كارگر و كاركنان 
خدمات تجاري، حمل ونقل و ديگر خدمات غيررسمي 
است. باآنكه فعاليت كس��به دوره گرد )دست فروش( از 
بارزترين نوع اين فعاليت ها است، ولي كارگاه هاي كوچك 
بدون كارگر كه اغلب در خانه ها قرار دارند )كارگاه هاي 
خانگي(، ازنظر تعداد، اهميت بيشتري دارند. تفاوت عمده 
اين بخش با بخش خانوار اين اس��ت كه توليدات بخش 
غيررسمي برخالف توليدات خانگي يا به صورت كاال و 
خدمات واسطه اي به ساير توليدكنندگان، يا به صورت 
كاال و خدمت نهايي به مصرف كننده به فروش مي رسد 
و اين به اين معني اس��ت كه مبادالت ب��ازاري صورت 
مي گيرد. علت كنار گذاشتن بخش غيررسمي از حساب 
ملي عمدتا ناشي از دش��وار و پرهزينه بودن جمع آوري 

اطالعات آماري در اين بخش است.

گروه جهان|
 اعضاي مجلس نمايندگان اياالت متحده در يك راي گيري 
تاريخي، كابوس دونالد ترامپ را رقم زدند و قطعنامه رسمي 
شدن روند استيضاح او را تصويب كردند. اين قطعنامه اي 
با 232 راي موافق و 19۶ راي مخالف تصويب شد. دونالد 
ترامپ در نخستين واكنش به راي مجلس نمايندگان گفت: 
»شاهد بزرگ ترين تعقيب و آزار در تاريخ امريكا هستيم.« 

به موجب اين قطعنامه تمام جلسات تحقيقات مربوط به 
اس��تيضاح ترامپ بطورعلني برگزارخواهد شد. به اعتقاد 
ناظران، يكي از مهم ترين اتفاقات حضور نانسي پلوسي در 
زمان اعالم آراي و برعهده گرفتن جلسه به صورت كامل بود. 
همچنين تصويب اين قطعنامه از عزم قاطع و يكپارچگي 
نمايندگان دموكرات در اين زمينه و عدم همراهي نمايندگان 

جمهوري خواه حكايت مي كند.
اكثريت در مجلس نمايندگان خالف مجلس سنا با حزب 
دموكرات اس��ت و به نظر مي رس��د هيچ ك��دام از وكالي 
جمهوري خواه مجلس نمايندگان به اين قانون راي نداده اند. 
خبرگزاري فرانس��ه در اين باره نوش��ته: »روند بركناري 
ترامپ با تصويب اين قطعنامه برقراري در ديگري را به  روي 
نمايندگان دموكرات گشود، هر چند كه تا پايان راه هنوز 
موانع بسياري در برابر آنهاست. دموكرات ها نشان دادند  در 
پيگيري طرح بركناري ترامپ كوتاهي نخواهند كرد. رقباي 
جمهوري خواه آنها هم نشان دادند كه هنوز آماده رها كردن 

ترامپ نيستند.«
نيويورك تايمز درباره واكنش جمهوري خواهان به استيضاح 
احتمالي ترامپ نوش��ته: »احتم��ال دارد كه 20 نماينده 
جمهوري خ��واه به اس��تيضاح ترام��پ راي دهند؟ وقتي 
در واش��نگتن يك دوري بزنيد، ح��س مي كنيد كه اين 
احتمال وجود دارد. ش��واهدي كه عليه ترامپ وجود دارد 
غافلگيركننده اس��ت. اين قائله اوكراين فقط بك تماس 

تلفني ساده نيست. اين يك كارزار چند ماهه براي استفاده 
از اهرم هاي قدرت سياست خارجي امريكا براي حذف يك 
رقيب سياسي داخلي است. شهادت پس از شهادت، چشم 
قانونگذاران جمهوري خ��واه را براي روي اين حقيقت تلخ 
باز خواهد كرد. البته آنها همين حال هم قلبا مي دانند كه 
ترامپ مستحق استيضاح است. اين را مي شود از نگاه خيره 
آنان به ميزهايشان در زمان شنيدن شواهدي كه خوانده 
مي شود، فهميد؛ همچنين از تالش آنان براي فرار از پاسخ به 

پرسش هاي خبرنگاران. “
به گزارش سي ان ان، قطعنامه پنج شنبه مجلس نمايندگان 
حض��ور رييس جمهور و ني��ز وكالي مداف��ع او را در روند 
تحقيقات جايز دانس��ته و به آنها اجازه مي دهد خواستار 
استماع شاهدان تازه ش��وند، اس��ناد خود را ارايه كنند و 
شاهدان را مورد بازپرسي قرار دهند. اين قطعنامه با اين حال 
تاكيد مي كند كه اگر رييس جمهور در اين روند از همكاري 
با مجلس خودداري كند، رييس كميسيون حقوقي مجلس 
در تدوين پاس��خ هاي الزم براي ايراد اتهام بر ترامپ آزادي 
عمل كامل خواهد داشت. اين متن چگونگي ارجاع اسناد و 
شواهد جمع آوري شده به كميسيون حقوقي مجلس را نيز 
تعيين كرده است. اين كميسيون وظيفه تدوين دادخواست 

عليه رييس جمهور را برعهده دارد.
جمهوري خواهان نمايندگان دموكرات را متهم كرده اند 
كه تصويب اين طرح طي روندي كامال يك سويه و بدون 
اقناع نمايندگان مخالف انجام داده اند. اس��تيو اسكاليز 
نماين��ده جمهوري خواهان در مجل��س نمايندگان، 
تصويب اين طرح را مشابه روش و متدهاي اتحاد جماهير 
ش��وروي خوانده اس��ت. كوين مك كارتي سخنگوي 
جمهوري خواه��ان در مجلس نماين��دگان، نيز گفته: 
»هيچ چيز قانع كننده اي در سخنان نمايندگان دموكرات 
مجلس نمايندگان براي تصويب اين طرح وجود ندارد 

و تصويب اين قانون مايه شرمس��اري كشور است.« با 
اين حال نانسي پلوسي رييس مجلس نمايندگان امريكا، 
گفته كه مجلس پس از تصويب اين قطعنامه گام بعدي را 
برمي دارد. پلوسي گفته قواعدي كه وضع شده اند موجب 
شفافيت و روشني خواهند شد و عالوه بر اين، حال مردم 
مي توانند خودش��ان تصويري از آنچه شاهدان مي گويند 
داشته باش��ند. پلوس��ي تاكيد كرده تحقيقاتي كه براي 
استيضاح ترامپ انجام خواهد گرفت موضوعي جدي است 
و به هيچ وجه دليلي براي خوشحالي دموكرات ها نيست. او 
گفته: »امروز روزي غم انگيز است و دموكراسي امريكا در 

معرض خطر است.«

  احضار جان بولتون
واشنگتن پس��ت و نيويورك تايم��ز پنج ش��نبه از دعوت 
رسمي نمايندگان دموكرات كنگره امريكا از جان بولتون 
مشاور پيشين امنيت ملي كاخ سفيد، براي پاسخگويي به 
پرس��ش هاي نمايندگان در ارتباط با تحقيقات مربوط به 
طرح استيضاح خبر دادند. گفته  شده، نمايندگان دموكرات 
از مشاور پيشين امنيت ملي كاخ سفيد خواسته اند هفتم 
نوامبر در برابر نمايندگان كنگره حضور يافته و به پرسش هاي 
آنان پاس��خ دهد.  سياستمداران دموكرات ترامپ را متهم 
مي كنند به اينكه از مقام خود سوءاستفاده كرده تا دولت 
اوكراين را برانگي��زد به نفع او در مبارزات انتخاباتي امريكا 
دخالت كند. نانسي پلوسي پايان سپتامبر اعالم كرد كه به اين 
دليل دموكرات ها مي خواهند تحقيقاتي را براي استيضاح 

احتمالي رييس جمهور آغاز كنند.
ترامپ در تماس تلفني 25 جوالي با ولوديمير زلنسكي 
همتاي اوكرايني خود، از او خواس��ته ب��ود در ارتباط 
با پرونده هانتر بايدن فرزند ج��و بايدن )رقيب اصلي 
انتخاباتي او(، با رودي جولياني وكيل ترامپ همكاري 

كند. هدف از اين همكاري آسيب رساندن به حيثيت 
رقيب ترامپ، جو بايدن، در انتخابات پيش روي امريكا 
بوده است. ترامپ پرداخت كمك مالي 400 ميليون 
دالري امريكا به اوكراين را منوط به همكاري زلنسكي 
كرده بود. جو بايدن يكي از مهم ترين نامزدهاي حزب 
دموكرات براي شركت در انتخابات رياست جمهوري 
امريكا در سال 2020 ميالدي است. ترامپ مي خواهد 
به عن��وان نامزد ح��زب جمهوري خواه ب��ار ديگر در 

انتخابات آتي شركت كند.
هفته هاست كه تحقيقات عليه ترامپ در چند كميته 
وابسته به مجلس نمايندگان امريكا در جريان است. با 
وجود مخالفت كامل كاخ س��فيد، اين كميته ها پشت 
درهاي بسته مش��غول تحقيق از نمايندگان بلندپايه 
دس��تگاه دولت بوده اند و به اين نتيجه رسيده اند كه 
س��خنان ترامپ در مورد پرون��ده اوكراين با آنچه اين 
نمايندگان مي گويند در برخي نكات بس��يار متفاوت 
است. آخرين فردي كه در اين پرونده به كنگره خوانده 
شده، تيم موريسون  كارش��ناس ارشد مسائل روسيه 
در شوراي امنيت ملي امريكا، است كه به پرسش هاي 
نمايندگان پاسخ داده اس��ت. آسوشيتدپرس نوشته 

موريسون پيش از حضور در برابر نمايندگان امريكا از 
سمت خود در شوراي امنيت ملي امريكا استعفا كرده 
است. موريسون پس از آن از سوي كنگره براي شهادت 
دادن در كميته اس��تيضاح دعوت شد كه ويليام تيلور 
نماينده ارش��د ترامپ در اوكراين، در شهادت خود در 
ماه جاري در مجلس گفت كه موريسون گفت وگوي 
ميان گوردن سوندلند سفير امريكا در اتحاديه اروپا، و 
يك مقام ارشد اوكرايني را شنيده است. گفته  شده در 
طي اين گفت وگو، سوندلند گفته كمك هاي نظامي 
به اوكراين به اين موضوع بس��تگي دارد كه آيا كي يف 

تقاضاي ترامپ را خواهد پذيرفت يا خير.
تصميم درباره بركناري احتمال��ي رييس جمهور در 
مجلس سنا گرفته مي شود، جايي كه جمهوري خواهان 
اكثريت كرسي ها را در اختيار دارند. بنا براين احتمال 
نمي رود كه سنا به بركناري ترامپ رأي دهد. تاكنون 
هيچ يك از روساي جمهور اياالت متحده از اين طريق 
از مقام شان كنار نرفته اند. به گفته ناظران حيات سياسي 
امريكا، حتي اگر بركناري دونالد ترامپ به تصويب سنا 
نرس��د، براي دموكرات ها، ايراد اته��ام بر او خود نوعي 

پيروزي تلقي مي شود.

دريچه

كوتاه از منطقه

 كره شمالي بار ديگر 
دست به آزمايش موشكي زد

گروه جهان| كره ش��مالي از آزمايش موفقيت آميز 
پرتابه هاي موشكي خبر داده است. گفته مي شود كه اين 
موشك ها به سمت آب هاي درياي ژاپن شليك شدند. 
»آبه شينزو« نخس��ت وزير ژاپن، اين اقدام را تهديدي 
عليه امنيت ملي كشور خود دانست. خبرگزاري رسمي 
كره ش��مالي اعالم كرده اين آزمايش جديد نشان داده 
كه اهداف جمعي دش��من را مي توان در طي حمله اي 
غافلگيرانه بطور كامل منهدم كرد. كيم يونگ اون رهبر 
كره شمالي، ضمن ابراز خرسندي از انجام موفقيت آميز 
اين آزمايش به مقامات مسوول خود تبريك گفته است. 
طبق اعالم منابع نظامي كره جنوبي دو فروند موشك 
كوتاه برد از استان پيونگان واقع در جنوب كره شمالي به 
سوي درياي ژاپن پرتاب شدند. اين دو موشك پس از طي 
مسافت ٣٧٠ كيلومتر در حداكثر ارتفاع ٩٠ كيلومتر در 
آب هاي درياي ميان شبه جزيره كره و ژاپن سقوط كردند. 
وزارت دفاع ژاپن تصريح كرده اين موشك ها به احتمال 
قوي موشك هاي بالستيك بوده اند. طبق قطعنامه هاي 
ش��وراي امنيت سازمان ملل كره ش��مالي اجازه انجام 
آزمايش موشك هايي از اين نوع را ندارد. آبه شينزو اين 
آزمايش موشكي آن را تهديدي عليه امنيت ملي اپن و 
منطقه دانسته است. آخرين بار حدود يك ماه پيش بود 
كه كره شمالي با شليك يك موشك بالستيك بار ديگر 
خبرساز شده بود. اين اقدام از سوي كشورهاي همسايه 
و همچنين كش��ورهاي غربي به عنوان نقض آش��كار 

قطعنامه هاي شوراي امنيت قلمداد شد.

 الهاشمي القرشي 
رهبر جديد داعش شد 

گروه جهان| گروه تروريستي داعش پنج روز پس 
از كش��ته ش��دن ابوبكر بغدادي مرگ سركرده اين 
گروه افراطي را تاييد و جانشين وي را نيز تعيين كرد. 
داعش با انتش��ار يك پيام صوتي ابراهيم الهاشمي 
القرشي را به عنوان جانشين ابوبكر بغدادي تعيين 
و معرفي كرده اس��ت. اعالم القرشي به عنوان رهبر 
داع��ش در حالي صورت گرفته كه در روزهاي اخير 
نام  عبداهلل قرداش در رسانه ها بيشتر مطرح شده بود. 
نشريه امريكايي نيوزويك نوشته بود كه بغدادي از 
اواسط تابستان امس��ال عبداهلل قرداش را به عنوان 
رهبر اعالم كرده بود. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
امريكا 27 اكتبر اع��الم كرد در جريان عملياتي كه 
با كمك هاي اطالعاتي چند كش��ور و نيز به واسطه 
حضور س��نگين نيروهاي روس، سوريه و تركيه در 
منطقه انجام شد رهبر داعش را در تونلي گير انداخته 
و وي با فعال كردن كمربند انتحاري خود را منفجر 
كرده است. ترامپ ساعاتي پس از انجام اين عمليات 
با تشريح جزييات اين عمليات مرگ ابوبكر بغدادي 
را تاييد كرد. در پيام صوتي هفت دقيقه اي كه به گروه 
داعش منتسب شده اين گروه افراطي تهديد كرده 
انتقام جان رهبر سابق خود را مي گيرد. داعش بطور 
ويژه امريكا را خطاب اين تهديد خود قرار داده است. 
داعش همچنين مرگ ابو حسن مهاجر سخنگوي 
اين گروه، را در عمليات مشترك نيروهاي امريكايي 

و كردي تاييد كرده است. 

امريكا كمك ۱۰۵ميليون 
دالري به بيروت را بلوكه كرد

گروه جهان| دولت امريكا همزم��ان با ناآرامي ها در 
لبنان اختصاص كمك امنيتي 105ميليون دالري به 
اين كشور را بلوكه كرده است. اعتراض ها در لبنان با وجود 
استعفاي سعد حريري نخست وزير اين كشور، ادامه دارد. 
دولت امريكا دليل بلوكه شدن اين كمك امنيتي را اعالم 
نكرده است.  به گزارش يورونيوز، معترضان لبناني با وجود 
استعفاي سعد حريري همچنان خواستار كناره گيري 
تمام نخبگان سياس��ي حاكم در اين كش��ور هستند. 
وزارت خارجه امريكا پنج شنبه به كنگره اعالم كرده دفتر 
بودجه كاخ سفيد و شوراي امنيت ملي امريكا تصميم 
گرفته اند تا از اختصاص كمك نظامي به لبنان جلوگيري 
كنند. وزارت خارجه امريكا از اظهارنظر درباره گزارش 
منتشرشده مبني بر جلوگيري از اختصاص كمك امنيتي 
به لبنان خودداري كرده است. اسراييل پيشتر از شركاي 
خود در جامعه بين الملل خواسته بود تا كمك هاي خود به 
لبنان را مشروط كنند. بنا بر گزارش رسانه هاي اسراييلي، 
تل آويو از سفراي خود در امريكا و اروپا خواسته تا هرگونه 
كمك به بيروت را به توقف برنامه هاي موشكي حزب اهلل 
مشروط كنند. دولت امريكا ماه مه سال جاري از كنگره 
خواسته بود تا كمك امنيتي 105 ميليون دالري به لبنان 
را تصويب كند. مقام هاي دولت امريكا در آن زمان از لبنان 
به عنوان يكي از ش��ركاي حياتي واشنگتن در منطقه 
پرتالطم خاورميانه ياد كرده بودند. واشنگتن در آن زمان 
گفته بود كه لبنان به اين كمك امنيتي براي حفاظت از 

مرزهاي خود نياز دارد. 

حمله سايبري به بزرگ ترين 
تاسيسات هسته اي هند

گروه جهان| هند نفوذ يك بدافزار در سيستم رايانه اي 
تاسيسات »كودانكوالم« واقع در ايالت تاميل نادو را كه 
بزرگ ترين تاسيسات هسته اي اين كشور است، تاييد 
كرد. به گزارش فايننشال تايمز، هند اعالم كرده است كه 
به گفته كارشناسان امنيت سايبري اين بدافزار توسط 
Lazarus Group كه حمالت س��ايبري زيادي در 
جهان ترتيب داده، ساخته ش��ده است. شركت انرژي 
هسته اي هند همچنين اعالم كرد كه اين بدافزار از سوي 
كره شمالي توانسته است 30 اكتبر به سيستم تاسيسات 
اتمي نودانكوالم نفوذ كند و آسيب پذيري اين بخش مهم 
كشور به حمالت سايبري را نشان دهد. اين تاسيسات با 
22 رآكتور با مجموع قدرت ۶.780 مگاوات بزرگ ترين 
تاسيسات هسته اي هند به شمار مي رود كه با همكاري 
روسيه ساخته شده است. در بيانيه اي رسمي اعالم شده 
است كه اين بدافزار به بخش اداري نفوذ كرده است. »اي 
كي نيما« رييس شركت انرژي اتمي هند، گفته است كه 
اين بدافزار از طريق رايانه يكي از كارمندان وارد سيستم 
نيروگاه هس��ته اي كودانكوالم شده است اما مقام هاي 
مس��وول توانسته اند از س��رايت آن به ساير سيستم ها 
جلوگيري كنند. با اين حال كارشناسان امنيت سايبري به 
روزنامه فايننشال تايمز گفته اند كه اطالعات مهمي از اين 
تاسيسات استخراج شده  است. به گفته اين كارشناسان 
اين بدافزار با نام Dtrack كه براي سرقت داده ها است 
توسط هكرهاي عضو گروه Lazarus Group اهل 

كره شمالي ساخته شده است.

شيلي ميزباني اجالس تغييرات 
اقليمي را به اسپانيا مي دهد 

گروه جهان| يك منبع دولتي اسپانيا گفته كشورش 
به دنبال انصراف شيلي از ميزباني اجالس تغييرات آب و 
هوايي به دليل اعتراض هاي خياباني احتماال ميزبان كوپ 
COP25( 25( خواهد ش��د. به گزارش رويترز، دولت 
اسپانيا پيشتر اعالم كرده بود پدرو سانچز نخست وزير، 
آماده است هر آنچه ميزباني اين اجالس در مادريد نياز 
دارد، انجام دهد. دولت اسپانيا دوشنبه براي ميزباني اين 
اجالس تصميم قطعي مي گيرد. همزمان سباس��تين 
پينرا رييس جمهوري شيلي، به پيشنهاد سانچز براي 
ميزباني اج��الس تغييرات آب و هوايي در اس��پانيا در 
همان تاريخ هاي پيش بيني شده بين 2 تا 13 دسامبر 
اشاره كرده و گفته: »اميدوارم اين پيشنهاد سخاوتمدانه 
نخست وزير اسپانيا بيانگر راه حل باشد. ما اين اطالعات را 
با مقام هاي سازمان ملل در ميان گذاشته ايم.«  از سوي 
ديگر، دولت محافظه كار ش��يلي پنج شنبه با مخالفان 
ديدار كرد تا از بحراني كه حدود دو هفته است اين كشور 
را درگير كرده اس��ت بيرون بيايد. معترضان همچنان 
در سانتياگو پايتخت شيلي به اعتراض هاي خود ادامه 
مي دهند. هزاران شيليايي به ميدان پالزا ايتاليا كه مركز 
اعتراض ها در سانتياگو است، بازگشته اند. از سوي ديگر 
آلوارو اليزالد رهبر حزب سوسياليست شيلي، حزب اصلي 
مخالف دولت در پايان جلسه با رييس جمهور محافظه كار 
گفته دولت هنوز براي شنيدن خواسته هاي شهروندان 
آماده نيست. اعتراض ها در شيلي پس از آن آغاز شد كه 

دولت بهاي بليت  مترو را افزايش داد.
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 بانك مركزي امريكا
 نرخ بهره را كاهش داد

گروه جهان| بانك مركزي امريكا براي سومين بار 
در س��ال جاري نرخ بهره را 0.25درصد كاهش داد. 
به گزارش رويترز، جرومي پ��اول رييس فدرال رزرو 
امريكا اعالم كرده نرخ به��ره را 0.25درصد كاهش 
داده و در مح��دوده 1.5 تا 1.75درصد اس��ت. پاول 
گفته: »اقتصاد امريكا در شرايط مناسبي قرار دارد.« 
دونالد ترامپ بارها خواس��تار كاهش نرخ بهره و نرخ 
بهره منفي شده و از سياست هاي جرومي پاول رييس 
جديد فدرال رزرو، انتقاد كرده اس��ت. اين انتقادات 
حتي ت��ا مرز اخراج رييس بان��ك مركزي نيز پيش 
رفته است. سياست هاي امريكا پيش از اين افزايش 
نرخ بهره در امريكا بود ودر حالي كه اين كشور هشت 
سال نرخ بهره را در محدوده صفر نگه داشته بود، در 
دوره رياست »ژانت يلن« افزايش نرخ بهره آغاز شد و 
چهار دوره متوالي نرخ بهره را در امريكا افزايش داد و 
به محدوده 2درصد رس��اند، اما رييس جديد فدرال 
رزرو امريكا سياست عكس اتخاذ كرده و نرخ بهره را 
دوباره كاهش مي دهد.  پاول در شرايطي گفته شرايط 
اقتصادي امريكا مطلوب است كه آمارها نشان مي دهد 
در سه ماهه سوم امسال اقتصاد امريكا نسبت به قبل 
كاهش داشته است. همچنين نتايج نظرسنجي ها 
نشان مي دهد رش��د اقتصادي امريكا در سال آينده 
به زير 2درصد خواهد رسيد. شين هوا گزارش داده، با 
تداوم ريسك هاي موجود بر سر راه بزرگ ترين اقتصاد 
جهان، چشم انداز رشد سال آينده اين كشور نيز تحت 
تاثير قرار گرفته است. گفته شده، بيشتر كارشناسان 
اميدي به تكرار ثبت رشدهاي قدرتمند سال 201۶ 
را ندارند. نظرسنجي از 101 اقتصاددان عضو انجمن 
ملي كسب و كارهاي امريكا در بازه زماني سپتامبر تا 
اكتبر امسال نشان مي دهد كه چشم انداز اقتصادي 
امريكا تا پايان امسال تحت تاثير عملكرد نه چندان 
خوب سه ماهه سوم قرار گرفته است به گونه اي كه ۶9 
درصد پاسخ دهندگان، رشد بين 1.1درصد تا 2درصد 
را براي سال آينده پيش بيني كرده اند. تنها 20 درصد 
پاسخ دهندگان كماكان معتقد به ثبت رشد باالي دو 
درصد در سال بعد بوده اند كه اين رقم در مقايسه با 48 
درصد نظرسنجي جوالي كاهش چشم گيري داشته 
است. كنس��تانس هونتر رييس اين انجمن، گفته: 
»نتايج نظرسنجي اكتبر نشان مي دهد اقتصاد امريكا 
با كاهش رشد اقتصادي مواجه خواهد شد و انتظار 
پاس��خ دهندگان از عملكرد اقتصاد در 12ماه آينده 
خيلي دلگرم كننده نيست.« با گذشت يك سال از 
تشديد جنگ تجاري، تعرفه هاي باال به مشكلي جدي 

براي تاجران تبديل شده است.

درخواست آيت اهلل سيستاني 
براي پايان ناآرامي هاي عراق 

آيت اهلل سيد علي سيستاني مرجعيت عالي عراق، در 
بيانيه اي خواستار پايان بخشيدن به خونريزي ها و 
اقدامات تخريبي در حاشيه اعتراضات خياباني در اين 
كشور شد. مرجعيت عالي عراق همچنين با حمايت 
دوباره از مطالبات تظاهركنندگان مس��المت جو، 
نس��بت به مصادره اين اعتراض ها از سوي هر فرد، 
گروه داخلي در عراق يا كش��وري در منطقه و جهان 
هشدار داد. هزاران عراقي جمعه براي هشتمين روز 
متوالي در مناطق مختلف اين كشور تظاهرات كردند. 
در اين بيانيه آمده، مرجعيت عالي عراق از مطالبات 
اصالح طلبانه معترضان مسالمت جو با گرايش هاي 

مختلف حمايت كرده است.

 مخالفان براي تظاهرات 
در اسالم آباد آماده مي شوند

دولت پاكستان همراه با ورود هزاران نفر از مخالفان 
دولت از سراسر كشور براي تظاهرات در اسالم آباد 
اقدامات امنيتي در اين شهر را تشديد كرده است. 
درخواست معترضان بركناري دولت پاكستان به 
نخست وزيري عمران خان است. به گزارش رويترز، 
معترضان با فراخوان فضل الرحمن رهبر »جمعيت 
علماي اسالم« به اسالم آباد آمده اند. فضل الرحمن 
مي گويد عمران خان نااليق است و دولت او در نتيجه 
تقلب در انتخابات 2018 بطور نامش��روع توس��ط 

نيروهاي مسلح پاكستان به قدرت رسيد. 

 ديدار اردوغان با گوترش 
در استانبول

رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، جمعه 
با دبيركل سازمان ملل پش��ت درهاي بسته ديدار 
كرده است. به گزارش روسيا اليوم، در اين مذاكرات، 
مولود چاووش اوغلو وزير خارجه تركيه، نيز حضور 
داش��ته اس��ت. در همين حال وزارت دفاع تركيه با 
صدور اطالعيه اي اعالم كرده، در پي انفجار يك مين 
در مناطق عمليات »چشمه صلح« در شمال سوريه، 
يك نظامي ارتش تركيه كشته و شش تن ديگر زخمي 
ش��ده اند. در اين بيانيه آمده، عناصر حزب پ ك ك 
مسوول اين انفجار هستند. تركيه هدف خود از اين 
عمليات را عقب راندن كردهاي سوريه از مناطق مرزي 

الرقه و الحسكه سوريه اعالم كرده است. 

افزايش تلفات نيروهاي 
دولتي افغانستان 

بازرس ويژه امريكا براي بازسازي افغانستان، در 
تازه ترين گزارش��ي كه در اختيار كنگره امريكا 
ق��رار داده، بر افزايش پنج درصدي ميزان تلفات 
نيروهاي دولتي افغانس��تان در سه ماه گذشته 
تاكيد كرده است. به گزارش طلوع، جان ساپكو 
اعالم كرده بيش از ۶0درصد اين تلفات در حين 
انجام عمليات دفاعي اي��ن نيروها اتفاق افتاده و 
ميزان تلفات غيرنظاميان نيز در درگيري هاي سه 
ماه گذشته شاهد افزايش 39درصدي بوده است. 
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عكسروز

چهرهروز

ابراهيم آبادي درگذشت
ابراهيم آبادي بازيگر سينما، تئاتر و تلويزيون درگذشت. مليحه آبادي، همسر اين بازيگر با تاييد اين خبر به ايسنا گفت كه ابراهيم آبادي در 
بيمارستان درگذشت. اين بازيگر سينما، تئاتر و تلويزيون از حدود يك ماه قبل در بيمارستان بستري بود و از دو هفته قبل با پايين آمدن سطح 
هوشياري، به كما رفت. اگرچه عالئم پزشكي از باال آمدن اندك هوشياري در روزهاي گذشته حكايت داشت، ولي وي در نهايت پنج شنبه نهم 
آبان در بيمارستان درگذشت. او متولد سال ۱۳۱۳ بود و زيرنظر اساتيدي همچون علي اصغر گرمسيري به تحصيل پرداخت، براي ادامه تحصيل 
به »پراگ« رفت و مدرك تحصيلي كارگرداني تئاتر را گرفت. آبادي در سال هاي فعاليت حرفه اي خود عالوه بر فعاليت در تئاتر، در فيلم ها و 
سريال هاي زيادي بازي كرد كه فيلم هاي »عطر كافور عطر ياس«،  »آپارتمان شماره ۱۳«، »دزد عروسك ها« و »گراند سينما« از آنها جمله هستند.

بازارهنر

هنرمنديكهآثارشراقربانيميكند
سعيد ميرزايي، هنرمند نقاش��ي كه مدتي است 
آثارش را در خيابان هاي تهران به نمايش مي گذارد 
و ن��ام اي��ن پ��روژه اش را »خيابان- نمايش��گاه« 
گذاش��ته اس��ت. او علت اين كار را گسترده شدن 
دايره مخاطبان خود و همچنين اعتراض به فضاي 
انحصاري هنر و يك چالش شخصي براي قرباني 
كردن آثارش عنوان كرده اس��ت. او آثارش را روي 
ديوارهاي ش��هر مي چسباند و س��پس در صفحه 
شخصي خود در اينستاگرم به مخاطبانش توصيه 
مي كند كه پيش از آنكه تخريب شوند فرصت براي 
ديدن هس��ت. او بر اين باور است از آنجا كه روح و 
جسم ميليون ها انسان هر روز تخريب مي شوند و 
نقاش��ي هاي او نيز از اين قاعده مستثني نيستند، 
چرخه س��اختن، تخري��ب و س��اختن را تنها راه 
چاره اش مي داند و با اي��ن نگاه همچنان كار خود 
را ادامه مي دهد. ميرزايي در استيتمنت پروژه اش 
مي نويسد »يا آثارم بايد در آتليه خاك مي خوردند 
و نابود مي شدند يا در خيابان؛ انتخاب من خيابان 
بود، چون نقاشي براي آنان بود. براي همين تصميم 
گرفتم تا مدتي هر پنج شنبه يك نقاشي را به صورت 
دايم به يكي از ديوارهاي شهر بچسبانم... تا پيش 
از آنكه تخريب شوند، فرصت است براي ديدنشان 

ميرزايي درباره علت اين كار خود، به ايسنا مي گويد: 
به طور كلي فكر مي كنم وقتي هنرمندي آثارش را 
در گالري به نمايش مي گذارد، عموما افرادي آثار را 
مي بينند كه از دوستان و آشنايان هنرمند هستند 
يا از طريق واسطه هاي آن هنرمند را مي شناسند؛ 
در واقع دايره مخاطبان نمايشگاه محدود است و 
به عنوان مثال همانند سينما نيست كه مخاطبان 
گسترده تري داشته باشد. اما در خيابان_نمايشگاه 
ما با طيف گسترده تري از انسان ها سر و كار داريم 
كه امكان مواجهه با يك نقاشي در گالري را ندارند 
يا به عبارتي طيف مخاطب فقط طبقه متوس��ط 
شهرنشين نيس��ت، بلكه از كارمندي كه به اداره 
مي رود تا يك كارتن خواب يا ك��ودكان كار را نيز 

در بر مي گيرد.

تاريخنگاري

خروج بي بازگشت احمدشاه از كشور 
يازدهم آبان ۱۳04 روزي بود كه احمد شاه، آخرين پادشاه قاجار بعد از خلع 
از حكومت در 9 آبان همان س��ال براي آخرين بار ايران را نه براي تفريح بلكه 
براي تبعيد ب��ه مقصد اروپا ترك كرد. هر چند كه وي نه اولين پادش��اه ايران 
بود كه تاج و تخت و كش��ورش را به اجبار ترك مي كرد نه آخرين پادشاه. پدر 
بزرگش مظفرالدين ش��اه »امضا كننده فرمان مشروطيت« در ايران مرد و در 
كربال به خاك س��پرده شد. پدرش محمد علي شاه بعد از مخالفت با مشروطه 
و به توپ بس��تن مجلس با كمك كلنل لياخوف روس��ي، از مشروطه خواهان 
شكست خورد و در بندر ساوونا ايتاليا در تبعيد مرد و در كربال دفن شد. احمد 
شاه در تاريخ 25 تير ۱275 در شهر تبريز متولد شد و به تاريخ 22 تير ۱288 
در سن دوازده سالگي، پس از فتح تهران توسط قواي مشروطه خواهان و خلع 
تحقيرآميز پدرش از سلطنت، توسط مجلس عالي رجال و بزرگان مملكت به 
پادشاهي رس��يد. وي در تير ماه ۱29۳ بعد از رسيدن به سن بلوغ تاجگذاري 
كرد. تا زمان تاجگذاري احمدشاه دو نفر از سران ايل قاجار نايب السلطه ايران 
بودند. اولين ازدواج از پنج ازدواج وي در سن ۱7 سالگي صورت گرفت. وي در 
مجموع داراي س��ه فرزند دختر و يك فرزند پسر شد. تاجگذاري وي مصادف 
با شروع جنگ جهاني اول ش��ده بود. دولت وقت موضع ايران را در اين جنگ 
بي طرفي اعالم كرد ولي بي طرفي ايران توس��ط دولت هاي متخاصم روس��يه 
تزاري، انگليس و عثماني ناديده گرفته ش��د و قواي اين س��ه كشور از شمال، 
غرب و جنوب وارد ايران شدند. قواي روسيه تا نزديكي تهران پيش آمدند ولي 
از براندازي حكومت قاجار منصرف شدند. در زمان سلطنت وي قرار داد معروف 
به ۱9۱9به تاريخ مرداد ۱298 )9 اوت ۱9۱9( ميان دولت هاي ايران و بريتانيا 
با امضاي وثوق الدوله و سر پرسي كاكس بسته شد. احمدشاه در ميهماني شام 
لرد كرزن وزير امور خارجه انگلس��تان در لن��دن به صراحت قرارداد ۱9۱9 را 
تاييد مي كند . سوم اسفند ۱299 كودتايي توسط رضاخان ميرپنج با همكاري 
سيدضياءالدين طباطبايي و طرح ريزي ژنرال آيرونسايد افسر عاليرتبه انگليس 
اجرا شد. طي اين كودتا مقاومت چنداني از سوي نيروهاي محافظ تهران ديده 
نش��د و تنها تلفات نيرو هاي كودتا چند نفر از نيروهاي ق��زاق بود. بعد از اين 
كودتا احمد ش��اه مجبور به امضاي حكم وزيرالوزرايي سيدضياء شد ولي يك 

سال بعد موفق به عزل او با كمك رضا خان ميرپنج شد. بعد از كابينه سيدضياء 
كابينه قوام، مش��يرالدوله، كابينه دوم قوام، مس��توفي الممالك و كابينه آخر 
مشيرالدوله از س��وي احمد شاه روي كار آمدند. احمد ش��اه به اجبار در آبان 
۱۳02 رضاخان سپه ساالر را به نخست وزيري انتخاب كرد. در فروردين ۱۳0۳ 
سعي در عزل كردن رضاخان كرد ولي به علت عدم حمايت مجلس از خودش 
مجبور به انتخاب مجدد رضاخان به عنوان نخست وزير شد. در آخر احمدشاه 
با راي مثبت مجلس شوراي ملي در تاريخ 9 آبان ۱۳04 از سلطنت خلع شد. 
متعاقب اين امر، با تشكيل مجلس موسسان رضا خان پادشاه ايران شد. احمد 
شاه آخرين پادشاه سلسله قاجار، در ۱۱ آبان سال ۱۳04 ايران را براي آخرين 
بار ترك كرد و در نهم اسفند ۱۳08 در پاريس در گذشت و در كربال دفن شد.

مراسميادبود»مظاهرمصفا«درتهران
مراسم يادبود »مظاهر مصفا« روز دوشنبه برگزار 

خواهد شد.
علي  مصفا، بازيگر، كارگردان و فرزند اين ش��اعر و 
مصحح پيشكسوت كه روز چهارشنبه از دنيا رفت، 
درباره مراسم يادبود او گفت: روز دوشنبه سيزدهم 
آبان ماه از س��اعت ۱۶ تا ۱8 در هتل الله مراس��م 
يادبودي ب��راي پدرم برگزار مي ش��ود. به گفته او، 
روز جمعه ۱0 آبان از س��اعت ۱2 تا ۱2:۳0 ميدان 
معلم در ش��هر تفرش مراسم تشييع او بود. مظاهر 
مصفا زاده ۱۳۱۱ در تفرش استاد دانشگاه، شاعر و 
مصحح معاصر بود كه روز چهارشنبه )8 آبان ماه( 
در 87 س��الگي از دنيا رفت.  او سال هاي متمادي 
به عنوان استاد تمام رش��ته زبان و ادبيات فارسي 
در دانشگاه به  خدمت مش��غول بود. مظاهر مصفا 
يكي از قصيده سرايان زبان فارسي در دوره معاصر 
به ش��مار مي آيد كه تاكنون چند مجموعه شعر از 

اين اس��تاد ادبيات فارسي به چاپ رسيده است كه 
از آن ميان مي توان به »ده فرياد«، »سي سخن«، 
»توفان خشم«، »س��پيدنامه« و »سي پاره« اشاره 
كرد. تصحيح »ديوان سنايي«، »كليات سعدي«، 
»ديوان ابوتراب فرقتي كاشاني«، »مجمع الفصحاء 
از رضاقلي خاني هدايت«، »ديوان نزاري قهستاني« 
و»جوامع الحكايات عوفي« از جمله آثار پژوهشي و 

ادبي دكتر مظاهر مصفا است.

»ملتعشق«باتسهيالتويژه
كارگردان كنسرت نمايش »ملت عشق« از در نظر 
گرفتن تسهيالتي ويژه در فروش بليت هاي اين اثر 
خبر مي دهد تا عالقه مندان بيش��تري بتوانند آن 
را تماشا كنند. محمد حاتمي درباره اين كنسرت 
نمايش توضيح داد: »ملت عشق« به تهيه كنندگي 
روزبه نعمت اللهي براس��اس اش��عار موالنا آماده 
مي شود و قرار اس��ت از 22 آبان با حضور تعدادي 
از بازيگران شناخته شده آن را روي صحنه ببريم 
كه اسامي آنها به زودي اعالم خواهد شد. او افزود: 
مدتي قبل آق��اي نعمت اللهي گفت كه قصد دارد 
چنين كاري را براساس داس��تان شمس و موالنا 
اجرا كن��د و در صحبت هايي كه داش��تيم درباره 
قيمت بليت اين كار با اين هدف كه تماش��اگران 
بيشتري بتوانند آن را ببينند، هم برنامه ريزي شد. 
حاتمي بيان كرد: نمايشنامه »ملت عشق« توسط 
حسن عليشيري، س��عيد كريمي و ميثم يوسفي 
نوش��ته ش��ده و قرار اس��ت اجراهاي آن گردشي 
باش��د نه مانند تئاتر كه مثال يك ماه هر ش��ب در 
يك سالن روي صحنه باشيم. درواقع چند شب در 
يك سالن تهران و بعد در سالن ها و شهرهاي ديگر 
هم اجرا خواهيم داشت و تالش مي شود در تعيين 
قيمت بليت ها، رقم هاي��ي در حد بليت هاي تئاتر 
ش��هر يا تاالر وحدت به مخاطبان ارايه شود چون 
»ملت عش��ق« براي عموم مردم است. اين بازيگر 
و كارگ��ردان تئاتر درب��اره تفاوت هاي كارگرداني 

آثاري همچون كنسرت نمايش هم به ايسنا گفت: 
به هر حال من هميش��ه در تئاتر هستم و از عشق 
و عالقه خودم در هر كاري كه باشم نمي توانم دور 
شوم، ممكن است يك زمان تئاتر باشد يك زمان 
هم كنسرت - نمايش. البته شايد عده اي اين واژه را 
نوظهور تصور كنند در صورتي كه من اولين بار ۳0 
سال قبل در اثري به كارگرداني خانم پري صابري 
كنسرت نمايش را روي صحنه تجربه كردم آن هم 
براي نمايشي كه درباره زندگي سهراب سپهري بود 
و در آن ب��ازي مي كردم. خانم صابري بارها چنين 
آثاري را روي صحنه برده است. پيش تر اعالم شده 
بود كه »ملت عش��ق« در برج مي��الد تهران اجرا 
مي ش��ود اما فعال س��الن اجراي اسپيناس پاالس 
در نظر گرفته ش��ده و احتماال پيش فروش آن به 
زودي آغاز خواهد ش��د. اين اثر بار روايت نس��يم 
ادبي، كارگرداني محمد حاتمي و خوانندگي روزبه 

نعمت اللهي اجرا خواهد شد.

میراثنامه

آتش ميراث جهاني ۶۰۰ ساله ژاپن را نابود كرد 
قلعه تاريخي شوري در جزيره اوكيناواي ژاپن كه از پنج شنبه دچار حريق شده 
بود، بخش بزرگي از س��ازه خود را از دس��ت داد. به گزارش گاردين، آتش در اين 
قلعه تاريخي كه نمادي از قلمرو پادشاهي كهن ريوكيو و همچنين بهبود شرايط 
جزيره اوكيناوا پس از جنگ جهاني دوم بود، از ساعت آغازين بامداد روز پنج شنبه 
آغاز ش��د و به سرعت سراسر اين بنا را دربرگرفت و بيش از ۱00 آتش نشان پس 
از ۱0ساعت تالش توانستند آتش را مهار كنند. اين حادثه خسارت جاني در پي 
نداشته است اما ساكنين خانه هاي اطراف قلعه شوري تخليه شدند و آتش نشانان 
ساعت ها براي فرونشاندن آتش در اين محل تالش كردند. اين آتش سوزي كه هنوز 
علت آن اعالم نشده است از معبد اصلي آغاز شده و به سرعت به ديگر قسمت هاي 
قلعه سرايت كرده است.  بنابر تصاوير تلويزيوني كه از اين قلعه منتشر شده است 
تنها اسكلت فلزي از اين بناي تاريخي باقي مانده است. قدمت قلعه شوري كه يكي 
از جاذبه هاي مهم گردشگري محسوب مي شود به زمان قلمرو پادشاهي ريوكيو 
بازمي گردد كه از س��ال ۱429 آغاز شد و در اواخر سده ۱800 ميالدي به دولت 
توكيو واگذار شد. اين بناي تاريخي اخيرا به عنوان يكي از نمادهاي تالش جزيره 
اوكيناوا براي غلبه بر ويراني ها جنگ جهاني دوم نيز شناخته مي شد. بيش از 200 
هزار نيروي امريكايي و ژاپني شامل يك چهارم از جمعيت غيرنظامي جزيره در 
جريان يك جنگ س��خت 28 روزه از آوريل تا ژوئن ۱945 در اين جزيره كشته 
شدند. اين جزيره هم اكنون نيز ميزبان چندين پايگاه نظامي امريكاست.  قلعه 
ش��وري در جريان جنگ جهاني هدف بمباران سنگين نيروهاي امريكايي قرار 

گرفت كه جزيره را اشغال كردند تا اينكه ژاپني ها در سال ۱972 بار ديگر استقالل 
جزيره را به دست آوردند و قلعه شوري به شكل گسترده اي مرمت شد و از سال 
۱992 به عنوان يك پارك ملي در معرض ديد عموم قرار گرفت. قلعه شوري در 
كنار مجموعه هاي اطراف آن در سال 2000 در فهرست ميراث جهاني يونسكو به 
ثبت رسيد و بنابر اطالعات موجود در سايت يونسكو اين قلعه بازنماي 500 سال 

تاريخ پادشاهي ريوكيو است.

ايستگاه

تغيير مقررات اسكار در انتخاب 
بهترين فيلم بين المللي

»ترميناتور« خارج از گيشه 
ركورد زد

آكادمي اسكار تغييراتي 
براي انتخاب بهترين فيلم 
بين المللي وضع كرد كه 
از همين امس��ال عملي 
مي شود. به گزارش ورايتي، 
آكادمي اسكار براي انتخاب 
يك��ي از پيچيده تري��ن 
بخش ه��اي خ��ود يعني 

انتخاب بهترين فيلم بلند بين المللي 2020 كه تا سال 
پيش به عنوان بخش خارجي زبان شناخته مي شد، 
تغييراتي وضع كرده اس��ت. ديروز اطالعيه اي براي 
اعضاي شاخه هاي مختلف اسكار ارسال شد تا به آنها 
اطالع داده شود كه چه تغييراتي در روند راي دادن به 
فيلم هاي راه يافته به فهرست نهايي را تغيير مي دهد، 
در مقررات ايجاد شده است.  در مرحله اول راي دادن 
ش��امل يك دور مقدماتي اس��ت كه كميته انتخاب 
فيلم هاي بلند بين المللي، 9۳ فيلم داوطلب حاضر در 
رقابت اسكار امسال را براي بررسي ارايه مي كند. از آنجا 
يك فهرست كوتاه شامل ۱0 فيلم انتخاب مي شود. 
اين رقم تا پيش از اين شامل نام 9 فيلم بود و در آوريل 
امسال هيات رييسه اسكار تصويب كرد كه به ۱0 فيلم 
افزايش يابد. در مرحله بعد اين فهرست به 5 فيلم تبديل 
مي شود. تغييرات جديد اكنون حاكي از آن است كه 
همه اعضاي آكادمي كه ۱0 فيلم حاضر در فهرست 
كوت��اه را ديده اند مي توانند از اين مي��ان نامزدهاي 
مرحله بع��د را انتخاب كنند. عالوه ب��ر اين آكادمي 
بيشتر در راستاي استفاده بر يك سيستم آنالين براي 
راي دهندگان حركت كرده است و اعضايي كه اين ۱0 
فيلم را به صورت آنالين ديده اند مي توانند براي مرحله 
دوم هم راي دهند. اين در حالي بود كه قبال الزم بود تا 

راي دهندگان فيلم ها را در سينما ببينند.

پارامون��ت پيكچرز بيش 
از هر كمپاني ديگري، در 
هفته اخير ب��راي تبليغ 
فيل��م جدي��دش يعني 
»ترميناتور« هزينه كرد. 
به گزارش ورايتي، شركت 
پارامونت پيكچ��رز براي 
دومين هفت��ه متوالي با 

فيلم  »ترميناتور: سرنوش��ت تيره« در صدر ليست 
استوديوهايي قرار گرفت كه براي تبليغ فيلم هاي شان 
بيشترين خرج مي كنند. بين روزهاي بيست ويكم 
تا بيس��ت وهفتم اكتبر، تبليغاتي كه براي اين فيلم 
علمي تخيلي در رسانه هاي مختلف صورت گرفت 
روي هم رفته 7.8 ميليون دالر ارزش داشت. براي اين 
فيلم ۱07۱ بار در سراسر اياالت متحده و ۳۶ شبكه 
مختلف تبليغ شد. پارامونت در شبكه هايي از جمله 
سي بي اس، فاكس و ان بي سي و همچنين برنامه هايي 
از جمله فوتبال امريكايي ان اف ال، بسكتبال ان بي اي 
و حتي سريال »واكينگ دد« تبليغ كرد. فيلم »بازي 
كردن با آتش« محصول پارامونت در رتبه دوم قرار 
گرفت. اين فيلم در سراسر ۳0 شبكه مختلف 99۶ 
تبليغ ملي داش��ت كه ارزش رس��انه هاي آن حدود 
4.94 ميليون دالر تخمين زده مي ش��ود. تبليغات 
تلويزيوني براي فيلم »فورد در برابر فراري« ساخته 
استوديوي فاكس قرن بيستم معادل با 4.۳۳ ميليون 
دالر بود تا آن را در رتبه سوم قرار بدهد. بعد از آن هم 
»ميانه راه« ساخته الينزگيت با ۳.8 ميليون دالر و 
»آخرين كريسمس« ساخته يونيورسال پيكچرز با 
۳.۶۶ ميليون دالر قرار گرفتند. تخمين زده مي شود 
كه تبليغ هاي فيلم »ترميناتور« بيش از ۳9۶ ميليون 
بار ديده شده باشند كه به اين ترتيب »امتياز توجه« 
اين فيلم 9۳.۳5 مي شود. امتياز توجه نشان مي دهد 
كه مصرف كنندگان تا چه حد به تماشاي يك تبليغ 

تلويزيوني مي نشينند و چقدر آن را قطع مي كنند. 

برانكو در بين بدترين مربي هاي كرواسي در سال ۲۰۱۹

كاريكهعليپوركردورونالدوجراتآنرانداشت!

سرمربي سابق پرسپوليس و االهلي در 
نظرسنجي يك رسانه كرواسي در بين 
بدترين مربيان اين كشور انتخاب شد. 
به گزارش index، با نزديك ش��دن به پايان سال 
20۱9 ميالدي اقدام به طبقه بندي سرمربي هاي 
كروات شده است كه در اين بين برانكو ايوانكوويچ 
سرمربي سابق االهلي و پرسپوليس به همراه ايگور 
استيماچ س��رمربي سابق سپاهان و فعلي تيم ملي 
هند در بين بدترين ها ق��رار گرفتند.  نناد بجليكا، 
س��رمربي ديناموزاگرب در اين نظرسنجي در رده 
نخست قرار گرفت و اس��لوان بيليچ باالتر از زالتكو 
داليچ س��رمربي تيم ملي فوتبال كرواس��ي در رده 
دوم قرار گرفته اس��ت. برانكو بعد از دوران خوب در 
پرسپوليس راهي عربستان و تيم االهلي شد ولي چند 

ماه دوام آورد و از سمت خود بركنار شد. 

علي عليپور در بازي برابر ماشين سازي در موقعيتي 
قرار گرفت كه رونالدو ستاره فوتبال جهان يك شب 
پيش از آن در موقعيتي مش��ابه برابر تيم ته جدولي 
جنوا جرات انجام آن را نداشت! پرسپوليس در بازي 
برابر ماشين سازي در حالي كه احتياج به برد داشت با 
سد دفاعي حريف روبه رو شده بود و نتوانست موقعيت 
زيادي روي دروازه حريف ايجاد كند تا اينكه در اواخر 
بازي صاحب يك ضربه پنالتي ش��د. تيم قرمزپوش 
براي اينكه فاصله خود را با صدر جدول كم كند بايد 
۳ امتياز اين ديدار را به دست مي آورد و هنگام اعالم 
پنالتي نيز ميليون ها هوادار پرس��پوليس در منزل و 
هزاران هواداري كه در س��رماي ورزشگاه منتظر برد 
تيم شان بودند، نگاه خود را به نقطه پنالتي دوختند تا 
برد تيم شان را همراه با گرفتن كاپ سوپرجام جشن 
بگيرند. به گزارش ايس��نا، علي عليپور كه چند وقت 
پيش در بازي جام حذفي ي��ك ضربه پنالتي را برابر 
ماشين س��ازي و حامد لك هدر داده ب��ود اين بار نيز 
پشت توپ ايستاد تا خيال هواداران از بابت گل شدن 
اين پنالتي با توجه به انگيزه باالي عليپور براي انتقام 
از لك راحت ش��ود. بعد از وقفه طوالن��ي در بازي به 
خاطر اعتراضات كادر فني و بازيكنان ماشين سازي، 
عليپور پشت ضربه ايس��تاد اما در كمال ناباوري و به 
بدترين شكل ممكن پنالتي خود را به صورت چيپ 

و ضربه اي بسيار آرام تقديم دروازه بان حريف كرد تا 
آه از نهاد  هواداران بلند شود و همه از چرايي اين اقدام 
بازيكن گلزن پرسپوليس شوكه شوند. حركت عليپور 
به حدي عجيب و دور از انتظار بود كه گزارشگر بازي 
نيز به طور خاص به آن پرداخت و اس��ماعيل حاللي 
بازيكن سابق پرس��پوليس نيز شديدا به اين حركت 
بازيكن پرسپوليس آن هم در شرايطي كه اين ضربه 
مي توانست ۳ امتياز حساس را از آن پرسپوليس كند، 
انتقاد ك��رد. در حقيقت عليپور ب��ا زدن ضربه چيپ 
قصد داشت به بدترين شكل ممكن و مبتديانه از لك 
انتقام بگيرد؛ انتقامي شخصي و نه در جهت منافع تيم 
بزرگ پرسپوليس! اين اتفاق در حالي رخ داد كه روز 
قبل از اين بازي )چهارشنبه( يوونتوس در خانه برابر 
تيم پايين جدولي جنوا به ميدان رفت كه اين ديدار 

تا ثانيه هاي پاياني با وجود حمله ه��اي مداوم ياران 
رونالدو و دفاع همه جانبه حريف با تساوي يك - يك 
در جري��ان بود تا اينكه رونال��دو در وقت اضافه بازي 
موفق به گشودن قفل دروازه حريف شد اما داور بازي 
آن را آفسايد اعالم كرد. موج حمالت يوونتوس و در 
راس آنها كريستيانو رونالدو ادامه پيدا كرد تا اينكه با 
خطاي مدافعان حريف روي رونالدو، داور سوت خود 
را به نشانه پنالتي به صدا درآورد. رونالدو به عنوان يكي 
از بزرگ ترين بازيكنان تاري��خ فوتبال با كوله بازي از 
افتخارات، در دقيقه 9۶ پشت ضربه ايستاد و با ضربه اي 
محكم و فني آن را به تور دروازه چس��باند و ۳ امتياز 
ش��يرين را نصيب يوونتوس كرد تا تيمش همچنان 
جدي ترين مدعي كسب عنوان قهرماني سري آ باشد. 
اين دو صحنه مقايسه جالبي بين عليپور آقاي گل ليگ 
برتر ايران با رونالدو يكي از برترين بازيكنان جهان از 
نظر گرفتن تصميم حرفه اي در دقايق حساس بازي 
نشان مي دهد. اينكه چطور يك بازيكن به خود اجازه 
مي دهد در حس��اس ترين دقيقه بازي وقتي بازي با 
تس��اوي رو به اتمام اس��ت به خود اجازه زدن پنالتي 
نمايشي مي دهد كامال در تضاد با حرفه اي گري يك 
بازيكن است. وقتي بدانيد كه حتي كريستيانو رونالدو 
نيز به خود اجازه چنين كاري را در اين موقعيت مشابه 

نمي دهد و فقط به گلزني فكر مي كند.

ورزشي
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