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دادس��تان كل كش��ور گفت: آلودگي هوا فرآيند يك 
مجموعه اي است كه متاسفانه دستگاه هاي مختلف 
ب��ه وظايف خود ي��ا عم��ل نمي كنند يا به درس��تي 
عمل نمي كنند.  به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، 
محمدجعفر منتظري عصر يكشنبه در حاشيه بازديد 
از ستاد بررسي و پاسخگويي به استعالمات انتخابات 
مجلس ب��ا بيان اين مطل��ب افزود: س��ازمان محيط 
زيست و ساير دستگاه هاي مربوطه و آحاد مردم بايد 
در اين زمينه دس��ت به دس��ت هم دهند و همكاري 
الزم را داش��ته باش��ند.  وي با بيان اينكه نمي توانيم 
بگويي��م در زمين��ه آلودگي ه��وا ص��د در صد يك 
دستگاه مشخص مقصر است، افزود: ممكن است هر 
دس��تگاهي درصدي از كوتاهي ها را داشته باشد ولي 
به نظر بنده س��المت همه مردم كه امر مهمي است 
مي طلبد همه با هم همكاري كنند، از توليد بنزين و 
ساير سوخت ها گرفته تا كساني كه مديريت شهري 
دارند بايد با حركت هماهنگ به سمت و سويي بروند 
كه نتيجه آن يك هواي س��الم باش��د.  دادستان كل 
كش��ور با بيان اينكه در امر انتخابات مجلس شوراي 
اس��المي دو وظيفه متوجه قوه قضاييه است، گفت: 
نخستين وظيفه مربوط به پاسخگويي به استعالماتي 
است كه از سراسر كشور انجام مي گيرد، در هر دوره اي 
در دادستاني كل كش��ور تداركات الزم در اين زمينه 
ديده مي شود و ان ش��اءاهلل در اولين زمان ممكن پس 
از اخذ نظر دستگاه ها و مراجع قضايي مربوطه پاسخ 
استعالم وزارت كش��ور و س��تاد انتخابات را خواهيم 
داد.  منتظري افزود: وظيفه دومي كه در امر انتخابات 
به عهده قوه قضاييه است پيش��گيري از وقوع جرايم 
و تخلفات انتخاباتي است كه در اين زمينه با رياست 

دادستان كل و متناظر آن در سراسر كشور ستادهايي 
در اين زمينه وجود دارد و تالش ما بر اين راستا است 
كه با همكاري ساير دس��ت اندركاران امر انتخابات، 
يك انتخابات كامال سالم و پرشور داشته باشيم.  وي 
افزود: از همه عزيزاني كه ثبت ن��ام كردند و به عنوان 
نامزد وارد عرصه انتخابات شدند انتظار دارم خودشان 
تالش كنند كه كمتري��ن تخلف و حتي هيچ تخلفي 
را در سطح كشور شاهد نباش��يم. انتظار ما اين است 
كه همه نامزدها آنچه در قانون تعيين و تبيين ش��ده 
را رعايت كنند و مطمئن باش��ند كه م��ا رصد الزم را 
انجام خواهيم داد.  دادس��تان كل كشور تصريح كرد: 
مردم عزيز هم به دنبال اين هستند كه انتخابات سالم 
و پرشوري را داشته باشند تا افراد شايسته و صالح وارد 
مجلس شوراي اسالمي ش��وند و به مدت چهار سال 
به عنوان ريل گذاراني باش��ند كه بايستي براي همه 
دستگاه هاي اجرايي خط و مشي مشخص كنند و اين 
افراد توسط مردم عزيز انتخاب خواهند شد.  منتظري 
افزود: م��ردم بزرگوار قطعا باش��ور و ش��وق به عرصه 
انتخابات ورود پيدا خواهند ك��رد و رأي آنها مي تواند 
در مديريت كش��ور نقش موثر و بسزايي داشته باشد. 
ما هم وظيفه داريم كه در راستاي تكاليف قانوني خود، 
رصد كنيم و زمينه يك انتخابات سالم و امن را فراهم 
نماييم.  دادستان كل كشور گفت: انتظار ما اين است 
كه چنانچه تخلفي واقع شد همكاران ابتدا تذكر الزم 
را به نامزدها و هواداران آنها بدهند تا ما ناچار به اعمال 
قانون نشويم و اميدوارم با همكاري همه دستگاه هاي 
مربوطه بتوانيم انتخاباتي س��الم و پرشور و در جهت 
سياس��ت هاي كلي انتخابات كه اخيرا از سوي مقام 

معظم رهبري تعيين و ابالغ شده است، برگزار كنيم.

 دستگاه هاي مختلف در رابطه با آلودگي هوا 
به وظايف خود عمل نمي كنند فراز جبلي |

مشاور سردبير|
انتخابات مجلس يازدهم با روند ثبت نام ها از نامزدان 
كليد خورد. مس��ير انتخاب نماين��دگان مجلس در 
ايران مدلي مخص��وص به خود اس��ت. تحليل نحوه 
انتخ��اب عموم��ي در مجلس كار س��ختي اس��ت. 
معيارهاي قوميتي و نيازهاي شهرستان ها هنوز بيش 
از مس��ائل جامع كش��ور در انتخاب اثرگذار است. در 
حقيقت مجلس قرار اس��ت براي مسائل كالن كشور 
تصميم گيرد اما در بسياري از استان ها معيار انتخاب 
به مشكالت روز كشور بستگي ندارد. اين ضعف مورد 
تأييد مس��ووالن مجلس هم بود به ط��وري كه بارها 

بحث اصالح قانون انتخابات مطرح شد.
در حقيقت كمتر شاهد اين مساله هستيم كه افراد از 
خودشان بپرسند مشكالت اصلي كشور در چهار سال 
آتي كه مجلس بايد به آنها ورود كند چيست و بر اين 
اساس معيار انتخاب نمايندگان مجلس روشن شود. 
هنوز هم شعارهاي عمراني در بس��ياري از استان ها 
بيش از منافع عمومي كشور راي آور است در صورتي 

كه كاركرد مجلس بسيار مهم تر از اين موارد است.
اگر نگاهي به مشكالت امروز كش��ور انداخته شود به 
اين جمع بندي مي رس��يم كه چالش اصلي كش��ور 
در مسائل اقتصادي اس��ت. اما رويكرد مجلس ها در 
گذشته و نيز مجلس اخير به هيچ وجه اقتصادي نبوده 
اس��ت و ما ش��اهد يك بينش اقتصادي مشخص در 
مجلس نبوديم. حتي علي رغم تالش هاي كميسيون 
اقتصادي مجلس، ساختار كلي نمايندگان به شكلي 
است كه مجلس نمي توانست در مواردي كه الزم بود 
ورود كند. مجلس نه در بحث تحريم توانست راه حلي 
راهگشا ارايه كند، نه اعتراضات به سياست هاي دولت 
در زمان شوك ارزي اثرگذار بود و نه براي گذر از ركود 
اقتصادي مجلس توانست قانوني مناسب وضع كند. 
زماني كه ش��اكله كلي مجلس در اين مس��ير همراه 
نباشد طبيعي است كه تالش هاي چند فرد يا حتي 

يك كميسيون نمي تواند راهگشا باشد.

زماني ك��ه عموم نماين��دگان مجلس در مس��اله اي 
اشراف نداشته باشند طبيعي است كه تصميم گيري 
به كندي صورت مي گيرد. ب��ه همين دليل نهادهاي 
ديگري در شرايط بحراني براي برون رفت ايجاد شد. 
شايد اگر مجلس شوراي اسالمي در مسائل اقتصادي 
مي توانست تصميم گيري سريع كند ديگر نيازي به 
مصوبات سران س��ه قوه در بس��ياري موارد نبود و در 
اكثر موارد صرفا براي تس��ريع در روند تصميم گيري 

جلسه سران سه قوه تصميم گيري مي كردند. 
ش��رايط اقتصادي كشور در چهار س��ال آينده بسيار 
حساس تر از سال هاي گذشته است. پايان عمر دولت 
با مشكالت زيادي روبرو است و اين خطر وجود دارد 
كه به جاي حل مش��كالت، بحران ها به دولت بعدي 
منتقل شود. ش��رايط اقتصادي كش��ور را مي توان با 
شرايط سال 1391 مقايس��ه كرد و مجلس مي تواند 
نقش مهمي در مديريت اين شرايط و نحوه عملكرد 
دولت سيزدهم داشته باش��د. همه اينها منوط به اين 
مساله است كه افرادي در اين دوره به عنوان نماينده 
انتخاب ش��وند كه بينش اقتصادي مناس��ب داشته 
باشند. اگر مجلس بتواند بي انگيزگي دولت در دو سال 
پاياني و مشكالت دولت سيزدهم را به خوبي مديريت 
كند مي تواند اميدوار بود كه اقتصاد پس از 1400 به 

بحران وارد نشود.
علي رغم تم��ام اين مباح��ث متأس��فانه در صحنه 
سياس��ي-انتخاباتي امروز ش��اهد چنين رويكردي 
نيستيم و نمي توان چندان به مجلسي با رويكرد علم 
اقتصاد اميد داشت. شايد بهترين راه حل را مقام معظم 
رهبري در فرمايشات ديروز خود ارايه دادند. ايشان به 
صراحت به نحوه ثبت نام بي محاباي افراد در انتخابات 
مجلس انتق��اد كردند و گفتند »هر مس��ووليتي، هر 
ِس��متي، هر توانايي اي، در كنارش يك مس��ووليتي 
دارد، يك تعّهدي وجود دارد« و اگر افراد توان مديريت 
ندارند مسووليت هم نپذيرند. بگذارند كسي بيايد كه 
توانمند باش��د در غير اين صورت فرصت را از ديگران 

غصب كرده اند.

در آرزوي مجلسي توانمند
سرمقاله

فرصت اعت��راض جاماندگان طرح معيش��تي 2 روز ديگر 
به پايان مي رس��د در حالي كه هنوز پيامك كد رهگيري 
براي  بسياري از مشموالن ارسال نش��ده است، به همين 
دليل سازمان بازرسي كل كشور به اين موضوع ورود كرد. 
به گزارش فارس، خبر رس��يد كه »جاماندگان طرح يارانه 
بنزين تا 12 آذرماه فرصت اعتراض دارند« اما اين خبر در 
حالي اعالم ش��ده كه عده اي هنوز پيام��ك كد رهگيري 
براي شان ارسال نش��ده و هنوز بالتكليف هستند. 6 روز از 
مهلت خانوارهايي كه مشمول طرح يارانه بنزين نشده اند، 
مي گذرد و ع��ده اي از اين خانوارها مرات��ب اعتراض خود 
را نس��بت به دريافت نكردن كد رهگيري اب��راز كرده اند.  
فرايند كار ثبت نام چند مرحله اي اس��ت و در صورتي كه 
كد رهگيري براي سرپرستان خانوار جامانده ارسال نشود، 
امكان تكميل ثبت نام وج��ود ندارد.  سرپرس��تان خانوار 
اعالم كرده اند كه با وجود گذش��ت يك هفته از ثبت نام با 
كد دستوري س��تاد #6369* هنوز كد رهگيري دريافت 
نكرده اند. نگراني اين خانوارها ب��ه دليل اتمام مهلت ثبت 
نام تا 12 آذر دوچندان شده و خواهان رسيدگي مسووالن 
و تعيين تكليف شدن كد رهگيري شان هستند.  برخي از 
مشموالن حتي به وزارت رفاه مراجعه كرده اند اما پاسخي 
دريافت نكرده اند اين درحالي است كه حتي اين افراد راضي 
به سركشي مسووالن به حس��اب هاي بانكي شان شده اند 
به شرط اينكه تكليفشان مشخص ش��ود. حال اين سوال 
مطرح اس��ت با اينكه 2 روز ديگر مهلت ثب��ت نام به پايان 
مي رسد اما هنوز بسياري از خانوارها كد رهگيري دريافت 
نكرده اند، پس تكليف اين افراد چيست؟ آيا نقص سامانه 
و مشكالتي از اين قبيل منجر به حذف ناعادالنه عده اي از 
ثبت نام يارانه بنزين مي شود كه بايد در اين زمينه مسووالن 
پاس��خ بدهند. حس��ين ميرزايي سخنگوي س��تاد طرح 
معيشت بنزين در اين رابطه به فارس گفت: سرپرستاني 
كه كد رهگيري دريافت نكرده اند منتظر پيامك باش��ند. 
در اين زمينه نگراني وجود ندارد. پيامك برايش��ان ارسال 
خواهد ش��د. وي تأكيد كرد: بنابراين از اول دي ماه س��ال 
98 شهرونداني كه قبال از دريافت يارانه انصراف داده بودند 
يا در هنگام ثبت نام يارانه نقدي جا مانده بودند يا به خاطر 
تغييرات ساختاري در خانواده اي كه ازدواج كرده اند يا براي 
كساني كه به دليل وسع مالي در س��ال هاي 94، 95 و 98 
از دريافت يارانه حذف شده بودند، مي توانند با مراجعه به 
يكي از دفاتر پليس 10+ نس��بت به ثبت نام و درخواست 
يارانه نقدي اقدام كنند.  ميرزايي از ثبت نام 5 ميليون نفر 

براي دريافت كمك معيش��ت حمايتي خان��وار خبر داد 
و گفت: اطالعات مالي افراد متقاضي در آزمون وس��ع قرار 
مي گيرد كه اگر مشمول يارانه شدند يارانه آنها واريز خواهد 
شد و اگر مشمول نشدند، حذف خواهند شد.   سخنگوي 
طرح كمك معيشتي درمورد س��وال برخي از شهروندان 
كه با وجود ثبت نام در س��امانه اما پيامكي براي آنها بعد از 
3-2 روز ارسال نشده است گفت: مردم نگران نباشند تا 10 
روز امكان درخواست در س��امانه #6369* وجود دارد كه 
پيامك ها در حال ارسال است اما چون تعداد متقاضيان زياد 
است در صف دريافت پيامك قرار گرفته اند و مردم نگران 
نباشند زيرا براي همه كس��اني كه درخواست ارايه كردند 
پيامك ارسال مي شود كه شما مشمول شده ايد يا مشمول 
نخواهيد شد.  از سوي ديگر س��ازمان هدفمندي يارانه ها 
به دنبال اظهارنظر برخي افراد غيرمس��وول در خصوص 
ثبت نام افرادي كه يارانه نق��دي 45500توماني دريافت 
نمي كنند، اعالم مي كند، درخواست بررسي مجدد و ثبت 
نام براي دريافت يارانه اي كه در طرح حمايت معيش��تي 
دولت تعريف شده است، صرفا در خصوص بسته حمايتي 
معيشتي حاصل از منابع س��هميه بندي و اصالح قيمت 
بنزين بوده و در سال جاري هيچ قانون و بودجه اي جهت 
پرداخت يارانه نقدي 45500 توماني به افراد غيرمشمول 
و يارانه اولي وجود نداشته و پيش بيني نشده است. بنابراين 
با پيگيري هاي انجام شده از سوي خبرنگار فارس مشخص 
ش��د كه در پي ش��كايات مردمي از عدم دريافت بس��ته 
معيشتي، سازمان بازرسي كل كشور نيز به موضوع ورود 
كرده است. مردم مي توانند به منظور ثبت شكايت، اعالم 
و پيگيري آن از طريق اينترنت با اس��تفاده از مرورگرهاي 
راي��ج و درج آدرس www.bazresi.ir وارد س��ايت 
اصلي سازمان بازرسي كل كشور شده و از ليست خدمات 
الكترونيك پايين صفحه گزينه سامانه رسيدگي به شكايات 
و اعالمات را انتخاب كنند؛ با انتخاب اين گزينه به صفحه 
اصلي سامانه رسيدگي به ش��كايات و اعالمات هدايتمي 
شوند و امكان ثبت شكايت، ثبت اعالم و پيگيري شكايات 
و اعالمات در آن صفحه فراهم شده است. سازمان بازرسي 
كل كشور بر اس��اس ماده 2 قانون تش��كيل اين سازمان، 
موظف است اعالمات و ش��كاياتي را رسيدگي كند كه در 
خصوص عملكرد شركت ها و موسسات و ارگان هاي دولتي 
يا موسسات و شركت هاي عام المنفعه و سازمان هايي كه 
تمام يا قسمتي ازسرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است 

يا دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي كند.

ورود سازمان بازرسي كل كشور
 به شكايت جاماندگان طرح معيشتي

قضايي گزارش

 همين صفحه  

سرمقاله
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انتخابات مجلس يازدهم 
ب��ا رون��د ثبت نام ه��ا از 
نام��زدان كلي��د خورد. 
مسير انتخاب نمايندگان 
مجلس در اي��ران مدلي 
مخصوص به خود است. 
انتخاب  نح��وه  تحليل 
عموم��ي در مجل��س 
كار سختي اس��ت. معيارهاي قوميتي و نيازهاي 
شهرس��تان ها هنوز بيش از مس��ائل جامع كشور 
در انتخاب اثرگذار اس��ت. در حقيقت مجلس قرار 
است براي مسائل كالن كشور تصميم گيرد اما در 
بسياري از استان ها معيار انتخاب به مشكالت روز 
كشور بستگي ندارد. اين ضعف مورد تأييد مسووالن 
مجلس هم بود به ط��وري كه باره��ا بحث اصالح 
قانون انتخابات مطرح شد. در حقيقت كمتر شاهد 
اين مساله هس��تيم كه افراد از خودشان بپرسند 
مشكالت اصلي كشور در چهار سال آتي كه مجلس 

بايد به آنها ورود كند چيست و...

فراز  جبلي 
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صنعت،معدن و تجارت

5 الزام براي تقويت تجارت 
با اوراسيا

تعادل| »همايش ايران و اوراسيا«، روز گذشته 
در محل س��ازمان توس��عه تجارت ب��ا حضور 
متوليان تج��اري برگزار ش��د. در اين همايش، 
روند تجارت با اتحاديه اوراس��يا م��ورد واكاوي 
قرار گرفت و الزام هاي تقويت توافقنامه تجاري 
براي حركت به سمت تجارت آزاد با اين اتحاديه 
اقتصادي معرفي ش��د. بنابه اظهارات قائم مقام 
وزير صمت در امور بازرگاني، »فراهم س��اختن 

زيرساخت هاي بانكي و تقويت و توسعه آن« ، ...

انرژي

پاسخ به 5 ابهام 
دوگانه سوزكردن خودروها

فرداد  احمدي|
اجراي طرح جديد سهميه بندي و افزايش قيمت 
بنزين كه در آبان ماه امسال آغاز شد، براي صنعت 
سي ان جي كشور فايده هايي به همراه داشت و به تن 
نحيف اين صنعت كه طي سال هاي گذشته مسير 
معكوس توسعه را مي پيمود، جان تازه اي بخشيد. 
گزارش هاي روزهاي نخست اجراي طرح، حكايت 
از رشد 10 درصدي مصرف گاز سي ان جي توسط 
خودروها داشت و به نظر مي رسد كه تمايل مردم به 
دوگانه سوز كردن خودروهايشان، به منظور كاهش 
هزينه هاي سوخت مصرفي افزايش يافته است. در 
اين ميان زمزمه هايي درباره اعطاي تسهيالت وام 
به متقاضيان دوگانه س��وز كردن خودرو به گوش 
مي رسد و مشاهدات ميداني خبرنگار روزنامه تعادل  
حاكي از وج��ود ابهام در ميان برخ��ي از رانندگان 
درباره موضوعاتي مثل مكان و نحوه نصب مخزن 

گازي خودروها است. 
7

جهان

آغاز گمانه زني ها درباره 
نخست وزير بعدي عراق 

15

سرپرس��ت دفتر برنامه ري��زي و اقتصاد مس��كن 
وزارت راه در نامه اي به معاون بنياد مسكن از آغاز 
ثبت نام طرح ملي مسكن استان هاي همدان، يزد، 
خوزستان،  كرمانشاه و چهارمحال و بختياري از روز 

چهارشنبه هفته جاري خبر داد.
به گزارش تسنيم، در اين نامه آمده است: با توجه به 
فراهم شدن شرايط الزم جهت ثبت نام متقاضيان 
طرح اقدام مل��ي، اق��دام مقتضي ب��راي ثبت نام 
متقاضيان طرح مذك��ور در پنج اس��تاِن همدان، 
يزد، چهارمحال و بختياري، خوزستان و كرمانشاه، 
بر اساس ظرفيت هاي اعالمي توس��ط ادارات كل 
راه و شهرسازي به تفكيك ش��هرهاي اعالم شده 
از ساعت 10 صبح روز چهارش��نبه مورخ 13 آذر 
98 تا س��اعت 24 روز ش��نبه مورخ 16 آذر 98 در 

س��امانه مذكور صورت پذيرد.  به دليل اختالالت 
اينترنت طي يكي دو هفته اخير، پروس��ه ثبت نام 
متقاضيان طرح ملي مسكن در اس��تان هاي يزد، 
چهارمحال و بختياري و همدان متوقف شده بود. 
محمود محمودزاده، معاون مس��كن و ساختمان 
وزير راه و شهرسازي اواسط ماه گذشته گفته بود: 
مرحله اول ثبت نام طرح اقدام ملي مسكن در چهار 
استاِن سيستان و بلوچستان، قم، خراسان شمالي 
و خراس��ان جنوبي امروز )21 آبان( آغاز ش��د. در 
سه روز كاري بعد، ثبت نام مسكن طرح اقدام ملي 
براي استان هاي كردس��تان، گلستان و كهگيلويه 
و بويراحم��د و س��ه روز كاري بع��د از آن هم براي 
اس��تان هاي يزد، همدان و چهارمحال و بختياري 

انجام مي شود.

آغاز ثبت نام طرح ملي مسكن ۵ استان از ۱۳ آذر

مسكن

طبق دس��تور رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه، 
فعاليت ه��اي انتش��اراتي، مطبوعات��ي، فرهنگي 
و هن��ري در اليحه بودجه س��ال آينده مش��مول 
معافيت 100 درصدي مالياتي ش��دند. به گزارش 
ايس��نا، محمد باقر نوبخت - معاون رييس جمهور 
و ريي��س س��ازمان برنام��ه و بودجه كش��ور - در 
خصوص پيش نوي��س يك��ي از تبصره هاي اليحه 
بودجه 99 دس��توراتي ارايه كرد. بر اس��اس يكي 
از بنده��اي پيش نوي��س »تمام��ي فعاليت ه��اي 
انتش��اراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري داراي 

مجوز از وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي مشمول 
50 درصد معافيت مالياتي هس��تند« كه با دستور 
نوبخت اين بند حذف شد؛ لذا فعاليت هاي مذكور 
كم��اكان از معافي��ت 100 درص��دي برخ��وردار 
خواهند بود. طبق اعالم س��ازمان برنامه و بودجه، 
اين تصميم به منظور حمايت از هنرمندان، كمك 
به بهبود صنايع فرهنگي و تقويت مشاغل فرهنگي 
و هنري اتخاذ شده است كه تاثير مضاعف و مهمي 
بر س��رانه مصرف كاالها و محصوالت فرهنگي نيز 

خواهد داشت.

معافيت ۱۰۰ درصدي انتشارات و مطبوعات از ماليات

خبر

 رييس مجلس دهم در نشست رسانه اي
 به  مناسبت  روز  مجلس:

 راهكار جايگزين براي
 نقل و انتقاالت ارزي چيست؟

شوراي هماهنگي سران قوا 
موقتي است  FATF  همكاري با

 راهكار ورود
 ارز نفتي به كشور

علي اكبر محمودي| امروزه يكي از مهم ترين مسائل 
كش��ور كه باعث نگراني اغلب كارشناس��ان اقتصادي و 
دولتمردان شده، مس��اله كاهش درآمد كشور است كه 
اين موضوع متاثر از كاهش فروش نفت به واس��طه موج 
جديد تحريم هاي ناجوانمردانه عليه كشور است.  سال ها 
است كه وابستگي بيش از حد اقتصاد كشور و به تبع آن 
بودجه كشور به فروش نفت، به مساله اصلي كارگزاران 
نظام و كارشناس��ان اقتصادي تبديل شده و در اين بين 
اگر چه تاكيدات مكرر و موثري از جانب مسووالن امر و 

كارشناس��ان در جهت كاهش وابستگي اقتصاد به نفت 
صورت گرفته وليك��ن تاكنون از حد ح��رف و نظريات 
كارشناسي فراتر نرفته و جامه عمل به خود نديده است يا 
به عبارتي بهتر اين توصيه ها و تصميمات عملياتي نشده 
است. اين در حالي اس��ت كه طبق آمارها به واسطه فاز 
جديد تحريم هاي ناجوانمردانه عليه كشور، ميزان فروش 
نفت كمتر از 500 هزار بشكه در روز است، به اين معنا كه 
در خوشبينانه ترين حالت ممكن دستاورد دولت از اين 

محل 12 ميليارد دالر است.

2

در پنجمين نشست انجمن مالي اسالمي ايران مطرح شد

راه اندازي »ال سي« داخلي 
به زودي
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درگذش�ت داماد عزيزتان جناب آقاي حس�ين عليمرادي را به 
شما و خانواده داغديده تسليت عرض مي كنيم. ما را در غم خود 

شريك بدانيد. خداوند به شما عزيزان صبر جميل عطا فرمايد.

جناب آقاي داود محمدي 

منصور بيطرف - محسن شمشيري 

ُكُلّ نْفٍس ذاِئقُة اْلمْوِت

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 
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روي موج خبر

   حداكثر زمان الزم براي ثبت نام ۴۵ دقيقه 
است؛ باشگاه خبرنگاران|

فرماندار تهران گفت: حداكثر زمان الزم براي ثبت 
نام هر داوطلب ۴۵ دقيقه است. عيسي فرهادي در 
رابطه با روند ثبت نام در انتخابات مجلس ش��وراي 
اسالمي، گفت: حداكثر زمان الزم براي ثبت نام ۴۵ 
دقيقه است. او در پاس��خ به اين سوال كه چرا ثبت 
نام برخي مدت زيادي زمان برد، توضيح داد: برخي 
مداركشان كامل نبوده، يا شايد مدت زمان زيادي 
طول كشيده است تا فرم هايشان را پر كنند. فرهادي 
درباره نحوه ثبت نام داوطلبان تصريح كرد: در ابتدا 
يك استعالم اوليه ثبت احوال است كه حدود ٢، ٣ 
دقيقه زمان مي برد و سپس اسكن مدارك حداكثر 
١٠ دقيق��ه الزم دارد؛ پس از ط��ي اين مراحل ٣٠ 
دقيقه همزمان در كردن فرم هايشان است كه اين 
بس��تگي به خود داوطلب دارد. گفتني است ديروز 

ثبت نام برخي بيش از ۴ ساعت به طول انجاميد.

   ظريف پاسخگوترين وزير به مجلس بوده 
است؛ تعادل |

سخنگوي وزارت خارجه در پيام تبريكي به مناسب روز 
مجلس در حساب توييتري خود نوشت: هزاردستان 
بهارستان يك تن بيش نبود، اما سكوت سرد زمستان را 
در هم شكست. صداي شهيد مدرس آواز خوش الحان 
ملت گرفتار در زنجير بود. پاسخگويي به نمايندگان 
ملت را وظيفه خود مي داني��م؛ همان گونه كه دكتر 
ظريف پاسخگوترين وزير به مجلس بودند. روز مجلس 

را به نمايندگان ملت در همه ادوار تبريك مي گويم.

   شناسايي كشته شدگان حوادث اخير و 
سركشي به خانواده آنها؛ سپاه نيوز |

فرمانده سپاه محمد رس��ول اهلل )ص( تهران بزرگ 
در مورد حوادث اخير تهران توضيحاتي را ارايه كرد. 
سردار يزدي در حاشيه حضورش در جلسه شوراي 
شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سواالتي مربوط به حوادث اخير تهران گفت: برخي از 
افراد ما نيز توسط اغتشاش گران از پشت تير خوردند و 
اين را تأييد مي كنم. وي با بيان اينكه در حال شناسايي 
كشته شدگان هستيم و به خانواده هاي آنها سركشي 
مي شود، گفت: همانطور كه صف آشوب گران از مردم 
جدا شد، صف كساني كه جانشان را بي گناه از دست 
دادند نيز از صف كساني كه به نوعي مي خواستند اموال 
عمومي را تخريب كنند، جدا مي شود. سردار يزدي در 
پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است افرادي به اشتباه 
كشته شده باش��ند، گفت: اين نيز بررسي مي شود 
اما االن نمي توانيم در م��ورد آن اظهارنظر كنيم اما 
به دقت بررسي مي شود كه دليل كشته شدن افراد 
چه بوده است. وي با بيان اينكه مطالبه مردم در مورد 
مسائل معيشتي يك مطالبه و خواست به حق است 
كه هيچ كس انكار نمي كن��د و دولت نيز اين را مورد 
ترديد قرار نداده اس��ت، گفت: اما در ارتباط با اينكه 
كساني كه وارد عرصه اعتراض شدند بايد صف شان با 
عده اي كه قصد تخريب داشتند، جدا شود چرا كه ما 
عده اي را داشتيم كه اصال اعتراض نداشتند و برخي 
از دستگير شدگان كساني هستند كه دغدغه مالي 
نداش��ته و فقط آمده بودند كه آشوب كنند و كاري 
انجام دهند كه كش��ور را به هم بريزند و از بيرون هم 

حمايت مي شدند. 

   بازدي�د از رون�د ثب�ت ن�ام نامزده�اي 
انتخابات؛ تسنيم |

عبدالرضا رحماني فضلي با حضور در ستاد مركزي 
انتخابات كشور از روند ثبت نام نامزدها بازديد كرد. 
عبدالرضا رحماني فضلي در جمع خبرنگاران اظهار 
داش��ت: روزي كه روز مجلس است را آغاز ثبت نام 
نامزدها قرار داديم و در همه حوزه ها ثبت نام شروع 
شد و 378 نفر تاكنون ثبت نام كرده اند و اميدواريم 
كه امسال انتخابات باش��كوه قانوني و سالم داشته 
باشيم. وي افزود: اميدوارم مجلس پرتوان و در حد 
نظام جمهوري اس��المي باش��د. از همه مسووالن 
مي خواهم كه مّر قانون را رعايت كنند و وزارت كشور 
نيز به همه وظايف خود عمل خواهد كرد. رحماني 
فضلي تاكيد ك��رد: با هماهنگي هاي الزم كه ميان 
شوراي نگهبان و همه دستگاه هاي اجرايي و آمادگي 
الزم در 208 فرمان��داري ك��ه حوزه هاي انتخابيه 

هستند ايجاد شد ثبت نام ها در حال انجام است.

    داوطلب�ان انتخاب�ات مجل�س فعاليت 
تبليغاتي نداشته باشند؛ وزارت كشور |

دبير ستاد انتخابات كشور گفت: داوطلبان انتخابات 
مجلس از زمان ثبت نام مش��مول محدوديت هاي 
قانوني مي شوند. سيد اس��ماعيل موسوي با بيان 
اينكه داوطلبان انتخابات مجلس از هنگام ثبت نام 
در انتخابات مشمول محدوديت هايي مي شوند كه در 
قانون انتخابات وجود دارد، اظهار كرد: چون تبليغات 
انتخابات هش��ت روز قب��ل از روز راي گيري انجام 
مي شود، از امروز تا زماني كه اسامي نهايي داوطلبان 
اعالم شود، هيچ رفتاري مبني بر تبليغات انتخاباتي 
نبايد داشته باشند. وي ادامه داد: توصيه ما اين است 
كه تمركز فعاليت داوطلبان براي تبليغات در زمان 
مجاز خود باشد. قطعا از امروز هيات هاي اجرايي و 

نظارت بر رفتار داوطلبان انتخابات نظارت دارند.

   احتم�ال كانديداتوري عالمه مصباح در 
انتخابات ميان دوره اي خبرگان؛ تسنيم |

رييس دفتر آيت اهلل مصباح گف��ت كه دعوت هاي 
متعددي از س��وي طالب و دانشگاهيان شهرهاي 
تهران و مشهد براي كانديداتوري ايشان در انتخابات 
ميان دوره اي خبرگان رهبري انجام ش��ده اس��ت. 
حجت االسالم حسين جاللي درباره احتمال حضور 
آي��ت اهلل مصب��اح در انتخابات مي��ان دوره مجلس 
خبرگان رهبري، اظهار داشت: تاكنون دعوت هايي از 
سوي طالب و دانشگاهيان شهرهاي مشهد و تهران از 
ايشان براي كانديداتوري در انتخابات خبرگان به عمل 
آمده است. آيت اهلل مصباح تاكنون نظر رسمي خود را 
درباره اين دعوت   ها مطرح نكرده است و احتمال دارد 
در روزهاي آينده كانديداتوري ايشان مشخص شود.
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رهبر انقالب با اشاره به فرا رسيدن زمان ثبت نام انتخابات مجلس تاكيد كردند

اگر توان مديريتي نداريد مسووليت نپذيريد
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر انقالب اس��المي صبح 
ديروز پيش از آغاز جلسه درس خارج فقه، با شرح روايتي 
درباره توصيه پيامبر اعظم )ص( خطاب به جناب ابوذر، 
ضمن انتقاد به ثبت نام بي محاباي برخي افراد در انتخابات 
مجلس، تاكيد كردند: هر مس��ووليتي، هر ِسمتي، هر 
توانايي اي، در كنارش يك مسووليتي دارد، يك تعّهدي 
وجود دارد. بايد ديد كه آي��ا مي توانيد آن تعّهد را انجام 

بدهيد يا نه؟ اين خيلي درِس بزرگي است«.
پاي��گاه اطالع رس��اني KHAMENEI.IR مت��ن اين 

سخنان را به شرح زير منتشر مي كند.
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

الحمدهلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم علي سيدنا محّمد 
و اله الّطاهرين و لعنة اهلل علي اعدائهم اجمعين.

عن ابي ذرٍّ )سالمُ اهلل عليِه( اّن الّنبي )صّلي اهلل عليِه و آلِِه( 
قال يا ابا ذرٍّ اِّني ُاِحبُّ لك ما ُاِحبُّ لِنفسي اِّني اراك ضعيفًا 

فال ُتوّمرّن علي اِثنيِن و ال توّليّن مال يتيم. )۱( 
قال يا ابا ذرٍّ اِّني ُاِحبُّ لك ما ُاِحبُّ لِنفسي

خود جناب ابي ذر اين توصيه پيغمبر به خودش را ذكر 
مي كند؛ براي ماها هم درس است، درس بسيار بزرگي 
است. حضرت به او فرمود من هر چه براي خودم دوست 
ميدارم، براي تو هم دوست ميدارم؛ يعني آن چيزي كه 
مي خواهم به تو بگويم، از روي كمال محّبت است؛ چون 
انسان به خودش كمال محّبت را دارد. خب حاال آن حرفي 

كه حضرت مي خواهد به ابي ذر بزند چيست؟
اِّني اراك ضعيفا

من جنابعالي را در مديريت، ضعيف ميبينم. خيلي آدم 
خوبي هستي، مجاهد في سبيل اهلّل، ُرك گو، و آسمان بر 
راست گوتر از او سايه نيفكنده، زمين راست گوتر از او را بر 
خودش حمل نكرده؛ اينها همه به جاي خود محفوظ، اّما 

شما آدم ضعيفي هستي.
فال ُتوّمرّن علي اِثنين

حاال كه آدم ضعيفي هستي، مواظب باش بر دو نفر هم 
رياست نكني! يعني پيدا است آن ضعفي هم كه حضرت 

فرمودند، ضعف در مديريت است؛ يعني تو آدمي هستي 
كه مديريت نداري؛ اگر چنانچه بر دو نفر يا بيشتر رياست 
پيدا كردي، نمي تواني كار آنها را به سامان برساني. اين، 
درس براي ماها اس��ت. ما -ح��اال همه ما نه؛ بعضي مان 

اين جوري هس��تيم- به مجّرد اينكه يك مسندي، يك 
جايي، يا خالي مي ش��ود يا ممكن اس��ت خالي بشود، 
فوراً چش��م ميدوزيم كه برويم آنجا! خب شما اّول نگاه 
كن ببين مي تواني يا نمي تواني. حاال بحث اسم نويسي 

براي انتخابات مجلس است، گفتند شروع شده، همين 
طور بدون محابا ميروند! خب شما كه مي خواهي بروي 
آنجا، آنجا سوال دارد؛ اين توانايي اي كه خدا به من و شما 
مي دهد، كنارش مسووليت هس��ت. اين ]مطلبي[ كه 
عرض مي كنم، در مورد خود اين حقير از همه بيشتر است. 
شما هم همين جور؛ يعني آن كساني كه مسووليتي دارند، 
همين جور. هر مسووليتي، هر ِسمتي، هر توانايي اي، در 
كنارش يك مس��ووليتي دارد، يك تعّهدي وجود دارد. 
مي توانيد آن تعّهد را انجام بدهيد يا نه؟ اين خيلي درِس 

بزرگي است.
و ال توّليّن مال يتيم

هيچ مال يتيمي را هم شما به عهده نگير. نه از باب اينكه 
احتمال اي��ن وجود دارد كه خداي نكرده مثال ايش��ان 
دست درازي مي كند به مال يتيم. خب مقام ابي ذر خيلي 
باالتر از اين حرف ها است، نزديك مقام عصمت است مقام 
او؛ پس اين احتمال در او نيس��ت. عّلت اينكه مي گويند 
توليت مال يتيم را قبول نكن، اين است كه نمي تواني حق 
يتيم را به او بدهي؛ ديگران مي آيند دست درازي مي كنند، 
جنابعالي هم آدم ضعيفي هستي، تدبير الزم را نداري و 
نمي تواني. برجستگي هاي نظام اسالمي و نظام ارزش هاي 
اسالمي اينها است؛ يعني در درجه اّول، من و شما خودمان 
مس��ووليم كه ببينيم اين كار را قب��ول بكنيم؟ نكنيم؟ 

مي توانيم؟ نمي توانيم؟ اين بسيار مساله مهمي است.
۱- امالي طوسي، مجلس سيزدهم، ص 38۴؛ »از ابوذر 
روايت است كه رسول خدا )صّلي اهلل عليه و آله( فرمود: 
 اي ابوذر! من آنچه براي خود دوس��ت مي دارم براي تو 
نيز دوس��ت مي دارم؛ همانا تو را ناتوان مي بينم، پس 
هيچ گاه به دو نفر امر نكن و به هيچ وجه عهده دار مال 

يتيم مباش.«

رييس مجلس دهم در نشست رسانه اي به مناسبت روز مجلس:

شوراي هماهنگي سران قوا موقتي است
در ش��رايطي كه بعد از افزايش قيمت بنزين پرسش هاي 
فراواني در خصوص نقش و جايگاه مجلس در موضوعات 
كالن و نظام تصميم سازي كشور ايجاد شده؛ رييس مجلس 
دهم تاكيد مي كند كه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا 
امري موقتي است وهرگز نمي خواهد جايگزين مجلس شود. 
اظهاراتي كه به نظر مي رسد در پاسخ به پرسش هايي مطرح 
شده كه اين روزها در خصوص چرايي عدم اطالع نمايندگان 

در خصوص افزايش قيمت بنزين مطرح مي شود. 
علي الريجاني در نشست خبري ديروز و در پاسخ به سوالي 
درباره جايگاه مجلس پس از ۱2 سال رياست وي در راس 
اين قوه گفت: اينكه يك نه��ادي كه امام فرمودند در راس 
امور است به اين معنا نيست كه در همه امور دخالت كند و 
تصميم بگيرد. باالترين مقام كشور رهبري است ايشان هم در 
همه امور دخالت نمي كنند بلكه جهت را مشخص مي كنند 
جايگاه مجلس هم ريل گذاري است. وي افزود: ممكن است 
نگاهي به شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا وجود داشته 
باشد كه اين ش��ورا امري موقتي است و رهبري خواستند 
براي شرايط فعلي س��ازوكاري در نظر گرفته شود درآنجا 
ما مراقبيم كه قانونگذاري نشود. مگر اينكه ضرورتي وجود 
داشته باشد. مثال بحران ارز بايد مهار مي شد و سازوكاري 
در نظر گرفته مي شد اما اين موضوع موقت است و اين شورا 
هرگز نمي خواهد جايگزين مجلس شود و نبايد هم بشود. 
رييس مجلس تاكيد كرد: نگهباني از جايگاه مجلس مهم 

است و جايگاه مجلس نبايد تحديد شود.

  موضوع اصالح ساختار بودجه  ابتدا بايد در 
دولت صورت گيرد

رييس مجلس در پاس��خ به سوال خبرنگار ديگري مبني 
بر اينكه مجلس چه اقداماتي را در راستاي اصالح ساختار 
بودجه كش��ور انجام خواهد داد؟ گف��ت: موضوع اصالح 
ساختار بودجه ابتدا بايد در دولت صورت گيرد و اليحه بايد 
اليحه اي باشد كه با ساختار بودجه واقعي تطبيق داشته 
باشد در اين خصوص س��ازمان برنامه و بودجه بايد برنامه 

مدوني داش��ته باشند اگر حرف در اين باره سنجيده باشد 
مجل��س هم حمايت خواهد كرد، ولي باي��د حرف را ديد، 
چرا كه قانون اساسي در اين باره مواردي را مشخص كرده 
است. براي مثال پيشنهادي ش��د كه بودجه دو ساله ارايه 
داده شود اما اين موضوع با قانون اساسي سازگار نيست. ما 
اصراري بر گسترش رديف ها نداريم و اينكه اشاره مي كنيد 
البي هايي انجام مي ش��ود بايد بگويم ممكن است مشكل 
برخي دستگاه ها با دولت حل نشود و آنها مشكالت خود را با 
كميسيون هاي مجلس شوراي اسالمي در ميان مي گذارند. 
اين كلمه در البي لفظي است كه برداشت هاي مختلف از 
آن انجام مي شود. اين موضوعي معمول است كه اگر برخي 
دستگاه ها مشكل شان حل نشود موضوع را با كميسيون هاي 
مجلس در ميان بگذارند.  الريجاني در پاسخ به سوال ديگري 
مبني بر اينكه مجلس در حوزه رونق توليد چه اقداماتي انجام 
داده و به چه دليل تحقيق و تفحص هايي كه براي مجلس 
هزينه بر است به سرانجام نمي رسد؟ تصريح كرد: مجلس با 
دقت زيادي بر روي موضوع رونق توليد كار كرد و كميسيوني 
را براي اين موضوع مشخص كرد. در اين مجلس قانون رفع 
موانع توليد تصويب شد كه يكي از قوانين مترقي كشور است. 
البته برخي از زواياي آن اجرايي نشده از همان كميسيون 
مذكور چندين گزارش به مجلس شوراي اسالمي داده شد 
كه در چه حوزه هايي نقص وجود داشته اما در اين حوزه هم 

در تقنين و هم در نظارت كارهاي خوبي انجام شده است.

  كميس�يون هاي تخصص�ي مجل�س پيگير 
نظارت بر قيمت كاالها هستند

رييس مجلس در پاس��خ به س��والي درباره نقش نظارتي 
مجلس براي مقابله با گران ش��دن كاالها با اصالح قيمت 
بنزين گفت: سازوكار اين كار روشن است، كميسيون هاي 
تخصصي مجلس پيگير هستند همان روز كه در مجلس 
بحث شد كميسيون هاي اقتصادي و بودجه مامور شدند. 
جلساتي هم با ستاد تنظيم بازار، سازمان تعزيرات و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برگزار ش��د كه چطور كار كرده و 

نظارت مي كنند. جلسه اي هم در صحن مجلس داشتيم كه 
نمايندگان نظراتشان را بيان كردند. بايد تالش شود عرضه 
و تقاضا به گونه اي تنظيم شده كه مشكالت ايجاد نشود به 

خصوص كه اكنون در شرايط تحريم هستيم.
وي ادامه داد: فرمانده سپاه هم پيشنهادي داده بود كه بسيج 
مي تواند در بخش نظارت كمك كند ما هم توصيه كرديم از 
وجود اين عزيزان استفاده شده و آموزش هاي الزم را ببينيد 

لذا در حال پيگيري موضوع هستيم.
وي با اشاره به قانون مصوب مجلس درباره هدفمندي يارانه 
گفت: در سال 88 مجلس قانوني به نام هدفمندي با ۱۶ ماده 
را تصويب كرد، قانون بسيار دقيقي كه اختيار و الزام را به دولت 
مي داد كه ظرف مدتي يارانه هاي مربوط به انرژي و يارانه هاي 
ديگر حتي آب را از حالت غير شفاف درآورده و مشخص كند 
در نهايت هم از درآمدهاي حاصله ۵0 درصد يارانه به مردم 
داده شده و مابقي براي بودجه توليد و حمل ونقل خرج شود. 
مجلس با ريل گذاري اين اختيار را به دولت داد البته دولت 
در گذشته به دقت آن را اجرايي نكرد تا اينكه حدود دو سال 

پيش اين موضوع مجددا در مجلس و دولت بحث شد.

  ع�الوه ب�ر حج�م زي�اد مص�رف ان�رژي 
مصرف غيرعادالنه داريم

رييس مجلس يادآور ش��د: مش��كل اين اس��ت كه ما در 
كش��ورمان عالوه بر حج��م زياد مصرف ان��رژي مصرف 
غيرعادالنه داريم. طبق گزارش آژانس بين المللي انرژي، 
ايران از لحاظ ش��اخص مصرف انرژي در سال 20۱۹ رتبه 
اول دنيا را داشته فقط در س��ال 20۱۵ حدود ۴7 ميليارد 
دالر يارانه انرژي داده شده اين يعني از جيب مردم مي رود و 

مشكالتي همچون محيط زيست ايجاد مي كند، 
وي ادامه داد: در دولت در ش��وراي هماهنگي س��ران قوا 
پيشنهادي در مورد اصالح بنزين مطرح شد، پيشنهادات 
ديگري هم مطرح شد منتها دولت مي گويد كه بنا به مصوبه 
مجلس اختيار انجام كار را دارد. اين موضوع پيش از اين هم 
در مجلس مطرح شده بود ما در سال ۹۵ جلسه اي داشتيم 

و به صورت مفصل درباره يارانه ها صحبت كرديم در مهر ۹8 
هم آقاي مصري از طرف هيات رييسه مامور شد تا جلسه اي 
با مركز پژوهش ها و سازمان برنامه برگزار كند نتيجه آن جزوه 
و كتابي شد بدان معنا آنكه حدود هزار و 300 هزار ميليارد 
تومان يارانه در كشور به صورت غيرعادالنه توزيع مي شود 
بايد ساالنه سهم هر خانوار از يارانه انرژي حدود ۵7 ميليون 
تومان باشد كه اين اتفاق رخ نمي دهد سهم برخي از خانوارها 
بسيار كم و برخي ديگر بسيار زياد است. بنابراين پيشنهاداتي 
مطرح ش��د كه قيمت بنزين چطور باشد سناريوها هم به 
دنبال آن آمد كه مركز پژوهش ها و سازمان برنامه به صورت 
جداگانه آن را بيان كردند. يك پيشنهاد همين بود كه اجرا 
شد يعني بنزين سهميه اي ۱۵00 تومان و غيرسهميه اي 
3000 تومان. پيش��نهاد ديگر روي 2000 تومان بود سه 
ساعت در مجلس بحث ش��د و مركز پژوهش ها و سازمان 
برنامه هم حضور داشتند. رييس قوه مقننه به تصميم سران 
قوا براي اصالح قيمت بنزين اشاره و اظهار كرد: آن چه در اين 
شورا مطرح شد دو وجهه مشورتي و تصميم گيري داشت. 
پيش��نهاداتي درباره نرخ هاي بنزين بود اما همه در قالب 
مشورت بود چون اصل كار با دولت است آن جا بحث كردند 
و قيمت عوض شد اما در كل چارچوب كار با دولت بود. اينها 

مربوط به وجه مشورتي است.
وي ادام��ه داد: از طرف ديگر از آنجا كه منابع به وجود آمده 
از اصالح قيمت بنزي��ن اندك بود و طبق قانون دولت بايد 

۵0 درصد آن را در قالب يارانه به مردم مي داد در اين جلسه 
تصميم گيري شد كه با توجه به شرايط تحريمي ۱00 درصد 
درآمد به مردم داده شود موضوعي كه در نهايت هم به تاييد 
رهبري رسيد. قانون تغيير مي كرد كه با آن همه پول در قالب 
يارانه به مردم داده شد اين مكانيزم جايگزيني بود ولي در 
نهايت قبل از آن مجلس با تصويب قانون هدفمندي اختيار 

را به دولت داده بود.

  از زم�ان اجراي طرح اصالح قيمت بنزين 
مطلع بودم

وي با بيان اينكه از زمان اجراي اين طرح مطلع بوده، يادآور 
ش��د: من روز پنج ش��نبه با آقاي رحماني حرف زدم. روز 
سه شنبه هم در جلسه غيرعلني به نمايندگان گفتم چيزي 
شبيه طرح آقاي مصري در روزهاي آينده در حال اجراست. 
ضمن اينكه دولت طبق قانون هدفمندي مي توانست اين 
كار را انجام دهد ولي به خاطر ش��رايط آمد و مشورت كرد 
اما اين پيشنهاد مربوط به دولت بود. رييس مجلس اضافه 
كرد: آن قسمتي كه سران تصميم گرفتند اين بود كه همه 
منابع را به مردم بدهند اما در روند اجرا اقناع عمومي الزم بود 
و االن هم هست. چه كسي بايد اين كار را بكند؟ طبيعتا بايد 
رسانه ها اين كار را انجام دهند. البته شنيدم ستادي كه در 
وزارت كشور تشكيل شده بود بخش رسانه اي هم داشت. به 

هر حال اگر نقصي بوده بايد برطرف شود.
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همكاري روسيه با ايران نيازي 
به اجازه هيچ كشوري ندارد

لوان جاگاريان، سفير روسيه 
در ايران، روسيه را كشوري 
مستقل توصيف و عنوان كرد 
كه اين كشور براي همكاري 
با ايران نيازي به اجازه اي از 
سوي امريكا يا هيچ كشور 
ديگري ندارد. ب��ه گزارش 
تسنيم، لوان جاگاريان سفير روسيه در ايران در گفت وگو 
با شبكه پرس تي وي، عمليات ساخت واحد دوم نيروگاه 
بوشهر را يكي از مهم ترين پروژه هاي همكاري دوطرفه 
ميان روس��يه و ايران توصيف كرد و افزود: كشورهايي 
همانند امريكا به روسيه فشار مي آورند تا همكاري خود 
را با ايران نه تنها در اين زمينه، بلكه در ساير بخش ها نيز 
متوقف كنيم اما بايد بگويم كه روسيه، كشوري مستقل 
است و سياست خارجي مستقل خود را دنبال مي كند. 
روسيه كشوري نيست كه بخواهد براي همكاري خود با 
ايران از فرد يا كشوري به ويژه امريكا اجازه بگيرد. سفير 
روس��يه در ايران در خصوص خروج يك طرفه امريكا از 
معاهده برجام و واكنش روسيه در قبال اقدام احتمالي 
امريكا و متحدانش براي ارجاع پرونده هس��ته اي ايران 
به شوراي امنيت گفت: روسيه، چين و ديگر كشورهاي 
اروپايي تالش خواهند كرد تا اين سناريوي منفي محقق 
نشود. همه دنيا مي دانند كه اين معاهده در خطر است و 
تنها كشور مسوول اين فاجعه، امريكاست. ما اقدام امريكا 

در خروج از اين توافق بين المللي را محكوم مي كنيم. 

برجام دستاوردي بين المللي 
است و همه موظف به حفظ آنند

معاون وزيرخارجه كشورمان 
از برجام به عنوان دستاورد 
چندجانب��ه گرايي ياد كرد 
و گفت: برجام دس��تاوردي 
بين المللي است و كشورها 
نسبت به رعايت، و حفظ آن 
مسووليت دارند. به گزارش 
صدا وسيما، سيد عباس عراقچي در كنفرانس خبري 
پس از نشست مشورتي با همتاي چيني خود در پكن با 
اشاره به اينكه امروز در نشست مشورتي با همتاي چيني 
خود در مورد جنبه هاي مختلف برجام گفت وگو و رايزني 
كرده ايم افزود: امريكا نه فقط از اين توافق بين المللي خارج 
شده است، بلكه ساير كشورهاي باقي مانده در برجام را 
نيز تحت فشار قرار داده تا از اين توافق نامه خارج شوند 
و اين اقدام براي ساير كشورها غيرقابل پذيرش است تا 
قطعنامه هاي مربوط به شوراي امنيت سازمان ملل را 
نقض كنند. وي با اشاره به اينكه هيچكس نبايد ايران را به 
خاطر كاهش تعهداتش در برجام زير سئوال ببرد آژانس 
به عنوان منبع مسوول در اين حوزه بارها و بارها به وضوح 
پايبندي كامل ايران در مورد رعايت برجام و مس��ائل 
هسته اي را تاييد كرده است. در عين حال ما از تالش هاي 
سياسي و ديپلماتيك همه طرف ها به ويژه چين براي 
يافتن راه حل هاي موثر به منظور خروج از بحران برجام 
استقبال مي كنيم، زيرا معتقديم نجات برجام به خودي 

خود يك موفقيت مهم ديپلماتيك چند جانبه است. 

ورود مجلس به ماجراي سرپيچي 
پزشكان از نصب كارتخوان 

عضو كميس��يون اصل ۹0 
مجلس با بيان اينكه بعضي 
از گروه هاي خاص ش��غلي 
همچون پزشكان تخلف هاي 
مالياتي دارند، گفت: مجلس 
بايد به عنوان ناظر به ماجراي 
عدم نصب كارتخوان از سوي 
پزشكان، ورود كند. جالل ميرزايي، در گفت وگو با مهر 
درب��اره لزوم جلوگيري از فرارهاي مالياتي در كش��ور، 
اظهار داشت: با توجه به مشكالت فعلي ضروري است 
كه درآمدهاي مالياتي كشور را افزايش دهيم؛ ازجمله 
راهكارهاي افزايش درآمدهاي مالياتي كشور مقابله با 
فرار مالياتي و بازنگري در معافيت هاي بي مورد مالياتي 
است. عضو كميس��يون اصل ۹0 مجلس ادامه داد: در 
حال حاضر بعضي از گروه هاي خاص ش��غلي همچون 
پزشكان تخلف هاي مالياتي دارند. دستگاه هاي متولي 
بايد در مقابل فرارهاي مالياتي اين بخش ايستادگي كنند. 
نماينده مردم ايالم در پاسخ به اينكه دليل عدم استقبال 
پزشكان از نصب كارت خوان در مطب هايشان چيست، 
گفت: در قانون بودجه س��ال ۹8 نصب كارت خوان در 
مطب ها را براي پزشكان الزامي كرديم. اين قانون هنوز 
به طور كامل اجراء نشده است.  وي افزود: دليل عدم اجراي 
قانون را بايد از مجريان پرسيد. البته مجلس هم بايد به 
عنوان ناظر ورود كند. بايد مشخص شود كه از اين محل 

چقدر درآمد حاصل مي شود. 

برخي از وزرا مخالف اجراي 
افزايش قيمت بنزين بودند

سخنگوي شوراي نگهبان 
گفت: در بح��ث انتخابات 
رياس��ت جمهوري ايجاد 
تعادل در كانديداهاي تأييد 
صالحيت شده، هيچ وقت 
مطرح نبوده و نيست و اصواًل 
شوراي نگهبان به هيچ وجه 
چنين نگاهي ندارد.. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني 
ش��وراي نگهبان، كدخداي��ي در ديدار ب��ا مديران و 
سردبيران بيش از 20 رسانه مطرح كشور و از جناح هاي 
مختلف سياس��ي با اش��اره  به انتقادات مطرح ش��ده 
در خصوص وضعيت اقتصادي كش��ور، گفت: اوضاع 
اقتصادي از مواردي نيس��ت كه مس��تقيمًا به شوراي 
نگهبان مربوط باشد، اما ما هميشه نگران عملكردهاي 
اقتصادي بوده و هس��تيم؛ آرزو داريم كه دوس��تان در 
بخش هاي مخلتف به گونه اي عمل كنند كه مشكالت 
مردم سريع تر حل شود. حتي بنده جزو اولين كساني 
بودم كه نظر خ��ودم را درباره افزايش قيمت بنزين در 
قالب يك توييت منتشر كرده و اعالم كردم كه بايد مردم 
را اقناع كرد؛ به هر حال ما هم احساس مي كنيم كه بايد 
به مسووالن در جهت اجراي وظايف شان كمك كنيم. 
انتقاد به شوراي نگهبان و شخص كدخدايي، ضديت 
با نظام نيست و ما از انتقاد سازنده استقبال مي كنيم؛ 
شوراي نگهبان يك باشگاه سياسي نيست كه براساس 

موارد شخصي و جناحي عمل كند.

ضرورت ارايه راهكار براي تامين 
سوخت شناورهاي صيادي

فرمانده نيروي دريايي سپاه 
گفت: تامين سوخت مورد 
نياز شناورهاي صيادي بايد 
توسط نهادها و سازمان هاي 
مربوطه حل ش��ود. سردار 
دري��ادار پاس��دار عليرضا 
تنگسيري در ديدار جمعي 
از صيادان و اعضاي بسيج دريايي اقتدار و صالبت امروز 
ايران اس��المي را محصول همدلي و همراهي مردم در 
تمامي صحنه ها عنوان و تصريح كرد: ملت ايران به ويژه 
مردم خونگرم و انقالبي خطه جنوب كش��ور و ساحل 
نشينان محجوب و پرتالش همان گونه كه در سال هاي 
دفاع مقدس برگ هاي زريني از ايستادگي و پايمردي 
را به نام خود ثبت كردند ام��روز نيز ميدان كار و تالش 
براي پيشرفت و توسعه و آباداني كشور را با جديت دنبال 
مي كنند. دريادار تنگسيري اولويت برخورداري از منافع 
دريا را متعلق به بوميان منطقه عنوان و خاطرنشان كرد: 
بخش عمده اي از ساحل نشينان جنوب كشور درآمد 
خود را با سختي و مشقت زياد از راه صيد دريايي به دست 
مي آورند و صيانت از معاش اين مردم نجيب را همواره از 
دغدغه هاي خود مي دانيم. او گفت: سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي همان گونه كه در موضوع حفظ ذخاير آبزيان با 
برخورد و توقيف كشتي هايي كه با صيد غيرقانوني ترال 
فعاليت هاي صيادان منطقه را با مش��كل مواجه كرده 

بودند، از منافع مردم دفاع كرد.

چهره ها



3 كالن

راهكار جايگزين براي نقل و انتقاالت ارزي چيست

همكاري با »اف اي تي اف« راهكار ورود ارز نفتي به كشور
علي اكبر محمودي|كارشناس اقتصادي|

امروزه يكي از مهم ترين مسائل كشور كه باعث نگراني 
اغلب كارشناسان اقتصادي و دولتمردان شده، مساله 
كاهش درآمد كش��ور اس��ت كه اين موضوع متاثر از 
كاهش فروش نفت به واسطه موج جديد تحريم هاي 

ناجوانمردانه عليه كشور است. 
سال ها است كه وابستگي بيش از حد اقتصاد كشور و 
به تبع آن بودجه كشور به فروش نفت، به مساله اصلي 
كارگزاران نظام و كارشناسان اقتصادي تبديل شده 
و در اين بين اگر چه تاكيدات مكرر و موثري از جانب 
مسووالن امر و كارشناسان در جهت كاهش وابستگي 
اقتصاد به نفت صورت گرفت��ه وليكن تاكنون از حد 
حرف و نظريات كارشناسي فراتر نرفته و جامه عمل 
به خود نديده است يا به عبارتي بهتر اين توصيه ها و 

تصميمات عملياتي نشده است.
اين در حالي است كه طبق آمارها به واسطه فاز جديد 
تحريم هاي ناجوانمردانه عليه كش��ور، ميزان فروش 
نفت كمتر از 500 هزار بشكه در روز است، به اين معنا 
كه در خوشبينانه ترين حالت ممكن دستاورد دولت 

از اين محل 12 ميليارد دالر است.
از س��وي ديگر بودجه مورد نياز كشور جهت تامين 
كاالهاي اساس��ي و مايحت��اج خانوار قري��ب به 25 
ميليارد دالر است تا نياز يك سال كشور تامين شود 
و مسلما اين موضوع باعث ايجاد يك چالش در سال 

آتي خواهد شد. 
اگر با مروري اجمالي ميزان فروش نفت در اين سال ها 
را بررسي كنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه از يك 
دهه گذش��ته تاكنون هيچگاه تا اين اندازه با كمبود 

منابع ارزي مواجه نبوده ايم.
اگر به آمارهاي مربوط به سال 1391و در زمان دولت 
محمود احمدي نژاد توجه كنيم متوجه مي شويم كه 
آن زمان ميزان فروش نفت به قريب به يك ميليون و 
دويست هزار بش��كه در روز رسيده بود كه با توجه به 
باال بودن بهاي نفت در آن زم��ان 119 ميليارد دالر 
براي كش��ور ارز آوري داشت. بايد اين نكته را در نظر 
گرفت كه بهاي هر بش��كه نفت در آن سال ها حدود 

106 دالر بوده است.
همچنين در سال 1392 چندي پس از سر كار آمدن 
دولت حسن روحاني قيمت نفت كاهش 33 درصدي 
را تجربه كرد و بهاي آن به هر بش��كه 73 دالر رسيد 
كه درآمد ارزي دولت از اين محل حدود 65 ميليارد 
دالر شد. اين روند كاهنده در فروش نفت و بهاي آن 

در دولت يازدهم ادامه يافت.
در اين برهه از تاريخ سياسي جمهوري اسالمي يك 
واقعه تاريخي روي داد و آن هم توافق نامه برجام است. 

پ��س از برجام فروش نفت به ط��ور قابل مالحظه اي 
افزايش پيدا كرد به طوري كه بهاي هر بشكه نفت به 
2.5 در روز رسيد و نفت ايران مشتريان بالقوه اي پيدا 
كرد. در چنين شرايطي افزايش صادرات نفت ايران 
تحت ش��عاع تحوالت رياس��ت جمهوري امريكا قرار 
گرفت��ه و پس از روي كار آمدن دولت ترامپ و خروج 
يكجانبه امريكا از برجام، رويه افزايش تقاضاي خريد 
نفت ايران س��مت و سوي كاهشي به خود گرفت. در 
نهايت با بد عهدي و ناتواني اروپا از اجراي اين توافق نامه 
مواجه شد تا جايي كه امروزه ميزان فروش نفت ايران 
به شدت كاهش يافته و آمارهاي غير رسمي از فروش 

روزانه 300 هزار بشكه در روز سخن مي گويند.

CFT فوايد الحاق به   
يكي ديگ��ر از موانع پيش روي دولت و كش��ور عدم 
تصويب اليحه الحاق ايران به كنوانس��يون مبارزه با 
تامين مالي تروريس��م )CFT( اس��ت. اين اليحه كه 
يكي از لوايح درخواستي FATF است، عالوه بر اينكه 
مي تواند در زمينه بانكي باعث ايجاد رونق در عرصه 
نقل و انتقاالت پولي و ارزي شود و سيستم بانكي ايران 

را به سيستم بانكي جهاني متصل كند، به تسهيل نقل 
و انتقاالت بانكي نيز منجر مي شود.

تصويب CFT و FATF از اي��ن منظر داراي اهميت 
است كه با اتصال شبكه بانكي كشور به شبكه جهاني 
مي توان ارز حاصل از فروش نفت )به هر مقداري( را 
به راحتي به ش��بكه بانكي داخل كشور آورد و جهت 
به كار گي��ري در هزينه كرد بودجه اقدام كرد. ولي در 
حال حاضر و با توجه به عدم تصويب لوايح فوق، اين 
ابزار نيز در دست دولت نيست و دولت مجبور به ورود 
به عرصه مبادالت نف��ت به جاي كاال ب��ا خريداران 

محدود نفت شده است. 
به اعتقاد كارشناسان حوزه اقتصاد، مبادالت كاال به 
كاال يا پاياپاي در تجارت نوين، قرن ها پيش منسوخ 
شده است و متاس��فانه عدم وجود ابزار نقل و انتقال 
پولي در كش��ور سبب برگش��ت به عقب براي دولت 
گرديده كه تن به مبادله نف��ت به جاي كاال دهد و از 
سوي ديگر صاحبان كسب و كار جهت نقل و انتقاالت 
ارزي از س��از و كار صرافي ها اس��تفاده مي كنند يا به 
ش��يوه انتقال نامطمئن چمداني متوس��ل مي شوند 
كه شيوه مناسبي براي نقل و انتقاالت پولي نيست و 

باعث خسارات جبران ناپذيري به بدنه اقتصاد كشور 
ش��ده و صاحبان كس��ب و كار را دچ��ار بحران هايي 
جهت صادرات و واردات كرده و چرخه توليد وابسته 

به واردات و صادرات را با اخالل مواجه كرده است. 
تا به امروز اين لوايح پس��تي و بلندي زيادي را پشت 
س��ر گذاش��ته اند و هم اكنون تصميم گيري در مورد 
آن در اختي��ار مجمع تش��خيص مصلحت نظام قرار 
گرفته است كه متاسفانه مجمع محترم هم بدون ذكر 
داليل كارشناس��ي آن را از دستور كار خارج نموده و 

مدت هاست كه بصورت مسكوت مانده است.
يكي ديگر از راهكارهاي برون رفت كش��ور از شرايط 
اينچنين��ي كه در قانون صريحا ديده ش��ده اس��ت 
برداش��ت از صندوق ذخيره ارزي است. طرح ايجاد 
حس��اب ذخيره ارزي در قالب ماده 60 قانون برنامه 
سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در 
سال 79 به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و 
متعاقبا آيين نامه اجرايي آن نيز در آبان ماه همان سال 

از سوي هيات وزيران به تصويب رسيد.
 حساب ذخيره ارزي كه به صندوق ذخيره ارزي تغيير 
نام يافت، نام حس��اب ذخيره ارزي دولت ايران است 

كه در سال 1379 توسط دولت محمد خاتمي و پس 
از پشت س��ر گذاردن شوك ناش��ي از كاهش شديد 
درآمدهاي نفتي راه اندازي شد. حساب ذخيره ارزي 
اهدافي نظير ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي حاصل 
از فروش نفت خام، تبديل دارايي هاي حاصل از فروش 
نفت خام به ديگر انواع ذخاير و توس��عه فعاليت هاي 
توليدي و سرمايه گذاري و تامين بخشي از اعتبار مورد 
نياز طرح هاي توليدي و كارآفريني بخش غير دولتي 
و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت هاي پيش بيني 
شده در برنامه را مدنظر قرار مي دهد، ولي در واقع اين 
اهداف هيچگاه بصورت كامل اجرايي نشده و حمايت 
از توليد بواسطه استفاده از منابع صندوق ذخيره ارزي 

مصداق عيني و ملموسي به خود نگرفت. 
همچنين برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تامين 
كس��ري ناش��ي از عوايد غير نفت��ي بودجه عمومي 
ممنوع است. ولي مشاهده مي شود دولت ها بدون در 
نظر گرفتن اساس��نامه اين صندوق در هر حال اقدام 
به برداشت از اين صندوق مي كنند كه باعث نا ديده 
گرفتن چشم انداز و اهداف توسعه اين صندوق است و 
برداشت هاي بي رويه دولت ها موجب كاستن از ميزان 

اين صندوق شده است.
سال هاست كه دولت ها ش��عار اقتصاد بدون نفت را 
زمزمه مي كردند. عده اي از نخبگان و صاحب نظران 
اقدام به نگارش تحليل هايي در اين زمينه كردند ولي 
اين تالش ها عمال در حد شعار باقي ماند و مسووالن 
ترجيح دادند ساده ترين راه ممكن را طي كنند، يعني 
نفت بفروشند و كشور را اداره كنند. اين درشرايطي 
بود كه دش��منان ايران اين روزه��اي اقتصاد ايران را 
به درس��تي رصد كرده بودند و نتيجه اقداماتش��ان 
اين ش��د كه اكنون مردم مردم در تنگناي اقتصادي 
محصور شده اند و دولت نيز از قدرت كافي براي ايجاد 
بستري مناسب براي تحقق شعارهاي انتخاباتي اش 

برخوردار نيست.
عدم تصويب CFT موجبات خس��ارات زيادي براي 
كش��ور مي ش��ود و كش��ور در بحران قرار مي گيرد، 
وضعيت صندوق ذخيره ارزي جهت برداشت هاي پي 
در پي مناسب نيست. مشكالت پيش روي دولت بر 
 CFT اهميت تصويب اين اليحه مي افزايد تا با تصويب
مش��كالت نقل و انتقال ارز بر طرف شود و بانك ها به 
سيستم بانك جهاني متصل شوند از سوي ديگر افراد 
مخال��ف تصويب اين اليحه مس��ائل امنيتي را دليل 
اصلي مخالفت با تصويب اين اليحه بيان مي كنند ولي 
هيچگاه از راهكارهاي مد نظرشان براي نقل و انتقاالت 
مالي در نبودCFT سخن نمي گويند و برنامه خود را 

ارايه نمي دهند. 

درآمد 89 هزار ميليارد توماني از ماليات

بزرگنمايي درآمدهاي مالياتي و نفتي در بودجه 99

رييس سازمان امور مالياتي مي گويد: حتي اگر پزشكان كارتخوان نصب 
نكنند به ميزان درآمد آنها دسترسي داريم و حتما ماليات حقه را از آنها 
مطالبه خواهيم كرد.  اميدعلي پارسا رييس سازمان امور مالياتي مبني بر 
آخرين اقدام سازمان براي دريافت كامل ماليات از پزشكان توضيح داد كه 
همانطور كه قانون تاكيد كرده بود بايد پزشكان دستگاه كارتخوان نصب 
كنند اما اگر افرادي باشند كه در اين بين تخلف كرده و كارتخوان نصب 
نكنند بايد بدانند كه ما از طريق منابع ديگري كه در اختيار داريم به طور 

حتم به ميزان درآمد آنها دسترسي خواهيم داشت. 
وي ادامه داد: در خرداد ماه سال آينده كه اظهارنامه هاي مالياتي پزشكان 
را دريافت مي كنيم درآمد مشمول ماليات آنها با توجه به اظهارنامه و ساير 

منابع اطالعاتي دريافت خواهد شد و ماليات حقه را از آنها مي گيريم. 
اما در روزهاي اخير معاون وزير بهداشت گفته بود كه اگر افزايش ماليات 
سيگار انجام مي شد ديگر نيازي به افزايش قيمت بنزين نبود و از آن محل 
درآمد خوبي به دست مي آمد اما مافياي سيگار اين اجازه را نداد و البي هاي 
انجام شده مانع از افزايش ماليات سيگار شد، پرسش اين موضوع از رييس 

سازمان امور مالياتي با واكنش بي اطالعي او همراه بود. 
پارس��ا گفت: در اين رابطه پاس��خي ندارم و آقاي معاون وزير بهداش��ت 
بايد پاس��خگو باشد و اين در حالي است كه من از البي مافياي سيگار نيز 

بي اطالعم اما در مجموع برنامه اي هم براي افزايش ماليات سيگار نداريم. 
پارس��ا همچنين در رابطه با درآمد ماليات در س��ال جاري نيز گفت: در 
هش��ت ماهه س��ال جاري حدود ۸9 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي 
داشتيم كه نشان از تحقق 9۴ درصدي دارد.  رييس سازمان مالياتي در 
رابطه با سوالي مبني بر اينكه آيا به حساب هاي بانكي براي درآمد مالياتي 
سركشي مي شود يا خير؟ اينگونه توضيح داد كه همه حاكميت ها در همه 
دنيا به آمار و اطالعات پولي، مالي، بانكي و امالك دسترسي دارند و بايد به 
آن سركشي شود.  اما رييس سازمان امور مالياتي در مورد اينكه دريافت 
ماليات از بيمه ها به ويژه بيمه عمر كه معاف از ماليات است آيا با تكليف 
برنامه ششم توسعه مبني بر افزايش ضريب نفوذ بيمه ها مغايرتي دارد يا 
خير؟ گفت: بيمه هاي عمر در حال حاضر معاف هستند و موضوع مطرح 
شده به اليحه اصالح مالياتي بر مي گردد كه هنوز نهايي نيست اما اينكه 
دولت بتواند فضاي اطمينان بخشي براي مردم و زندگي آنها فراهم كند 
مهم است و در مورد بيمه ها نيز مورد توجه خواهد بود. با اين وجود كشور 
را نمي توان بدون ماليات اداره كرد. آن هم در شرايطي كه در ماه حدود 10 
هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي داريم ولي ماهيانه حدود 1۸ هزار تومان 
حقوق پرداخت مي شود.  به گفته وي ماليات داروي تلخي است كه همه 

نمي خواهند بخورند ولي اداره كشور بدون آن ممكن نيست.

يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي گفت كه 
در اليحه بودجه س��ال 1399 در خصوص درآمدهاي 

مالياتي و نفتي بزرگنمايي شده است.
علي اصغر يوسف نژاد در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
» اليحه بودجه س��ال 1399 يكشنبه هفته آينده 17 
آذرماه توس��ط رييس جمهور تقديم مجلس شوراي 
اسالمي مي شود«، گفت: قرار بر اين بود كه اين بودجه 
با اصالحات ساختاري و بدون اتكا به نفت نوشته شود، اما 
آنطور كه از شواهد پيداست و آمار و ارقام غيررسمي كه 
ما مي شنويم حاكي از اين است كه بودجه بدون اين دو 
آيتم تقديم مجلس مي شود و بعضي از آمار و ارقام مثل 
درآمد مالياتي و درآمد نفتي نيز بزرگنمايي شده است.

وي يادآور ش��د: ظاهرا درآمد مالياتي در بودجه آينده 
165 ه��زار ميليارد تومان در نظر گرفته ش��ده كه در 

مقايسه با سال جاري رشد 30 درصدي نشان مي دهد 
اين در حالي است كه ما تحريم و ركود تورمي را داريم و 
گردش پولي قابل مالحظه اي در توليد نداريم بنابراين 

به نظر مي رسد اين رقم غيرواقعي است.
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: مساله 
ديگر درآمد گمركي اس��ت كه آن هم عدد بزرگي در 
حدود ۴0 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است 
و در مقايسه با درآمد سال جاري كه 16 هزار ميليارد 
تومان بوده رشد 1۴0 درصدي را نشان مي دهد كه اين 
عدد هم غيرواقعي اس��ت و با توجه به تحريم ها و امور 
گمركي كه بايد در واردات و صادرات داش��ته باش��يم 

عجيب به نظر مي رسد و تحققش بسيار سخت است.
وي همچنين اضافه كرد: در بودجه س��ال آينده براي 
نفت هم آمار و ارقامي پيش بيني كرده اند كه تحقق آن 

با شرايط تحريم و عملكرد سال 139۸ سخت به نظر 
مي رسد. در ش��رايطي كه صادرات نفت محدود است 
قرار بود درآمد نفتي از بودجه حذف شود ولي اين اتفاق 
نيفتاده و ظاهرا قيمت هر بشكه نفت در اليحه نيز 50 
دالر ديده شده است و مجموع درآمد نفتي حدود 115 
هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه اين بدان 
معناست كه ما بايد 700 تا ۸00 بشكه در روز صادرات 
داشته باشيم كه بايد ببينيم كه آيا شدني است يا خير.

اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه »با توجه به عملكرد سال جاري و سال گذشته 
دولت ب��راي تعادل هزين��ه و درآمده��ا در درآمدها 
بزرگنمايي كرده«، اظهار كرد: اين بزرگنمايي مخصوصا 
در ماليات و نفت اتفاق افتاده اس��ت آنچ��ه ما انتظار 
داشتيم اين بود كه دولت هزينه هاي جاري و عمومي را 

كاهش دهد و هزينه هاي غيرضروري را حذف كند زيرا 
خيلي از هزينه ها را مي توان با صرفه جويي كاهش داد 

خصوصا در منابع عمومي.
نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسالمي افزود: 
دولت مكلف بود از سال اول نسبت به اصالح ساختار و 
تنظيم بودجه براساس واقعيت و تقديم اليحه بر مبناي 
واقع بيني اق��دام كند ولي ظاهرا اتفاق خاصي نيفتاده 
است و بودجه سال جاري هم نشان دهنده واقعيت هاي 
موجود نيست. ما همچنين يارانه هاي آشكار 300 هزار 
ميليارد توماني كه 1۸6 هزار ميليارد تومان آن نقدي و 
غيرنقدي است در بودجه داريم ولي يارانه بايد هدفمند 
بر پايه اسناد، مدارك و مستندات و براساس يكسري 
اهداف پرداخت شود وگرنه به پول پاشي و انتقال از يك 

بخش به بخش ديگر تبديل مي شود.

يوسف نژاد همچنين گفت: در بودجه سال آينده دالر 
دو نرخي ديده شده كه يكي ارز نيمايي براي كاالهاي 
اساس��ي و ديگري ارز آزاد اس��ت. يكي از چالش ها در 
بودجه همين دالر ۴200 توماني است كه در طول سال 
۸0 هزار ميليارد تومان منابع را مصرف مي كند و 2.5 
برابر آزاد كردن ارز بنزين در ارز نيمايي هزينه مي شود 

در حالي كه تاثير زيادي در قيمت ها ندارد.
اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي در پايان 
با بيان اينكه »لوايح بودجه بايد براساس سياست هاي 
باالدستي و قوانين مادر مثل قوانين توسعه پنج ساله 
تنظيم ش��ود«، اظهار كرد: بايد پ��س از تقديم اليحه 
بودجه ببينيم واقعيت ها در اين اليحه به چه شكل ديده 
شده و نهايتا مجلس شوراي اسالمي تصميم درستي 

در اين باره بگيرد.

تعريف متفاوت دولتمردان از تورم و باال رفتن قيمت ها 
نماينده مردم همدان در مجلس گفت: تعريف دولتمردان از تورم 
و باال رفتن قيمت ها با تمام دنيا متفاوت است و با نوع تحليل هاي 
ارايه ش��ده قواعد موجود در اقتصاد دنيا را شكسته ايم تا جايي كه 

تنها تورم باالي 10 و 20 درصد به چشم مي آيد.
امير خجس��ته نماينده مردم همدان در مجلس ش��وراي اسالمي 
در گفت وگو با تسنيم، با اش��اره به وعده و وعيد هاي دولت درباره 
جلوگيري از افزايش قيمت كاال ه��ا و مايحتاج عمومي مردم پس 
از طرح س��هميه بندي بنزين، گفت: متاس��فانه شاهد موج جديد 
قيمت ها هستيم و وزارت صنعت، معدن و تجارت گام موثري براي 

كاهش فشار بر مردم برنداشته است.
وي افزود: گويي هيچ تمهيدي براي كاهش بي اعتمادي اجتماعي 
حاصل از س��هميه بندي بنزين اتخاذ نش��ده است و معلوم نيست 
آيا وزير »صم��ت« مانند رييس جمهور از زمان اجراي طرح مطلع 

بوده يا خير؟
نماين��ده مردم همدان در مجلس تصريح ك��رد: وزير »صمت« به 
مردم قول داد كه افزايش سهميه بندي بنزين بر روي قيمت كاال ها 
و خدمات اثر نمي گ��ذارد و هرگونه افزايش قيمت را ممنوع كرده 

است اما امروز مردم شاهد گراني مجدد كاال ها هستند.

خجس��ته عنوان كرد: افزايش كرايه تاكس��ي ها و وانت بار ها و در 
نتيجه افزايش قيمت ميوه و تره بار و ساير كاال هاي ضروري مردم 
متاثر از افزايش قيمت بنزين بايد توسط وزارت »صمت« مديريت 
مي ش��د و با رصد بازار، با تخلفات برخورد قانوني مي ش��د تا مردم 
ببينند دولت در كنارشان است و مانع افزايش فشار هاي خودسرانه 

اقتصادي مي شود.
وي اضافه ك��رد: دول��ت در كارنامه خود حتي يك بار نتوانس��ته 
قيمت هاي بازار را به صورت دستوري پايين آورده يا كنترل كند و 
معلوم نيست قول و وعده هاي داده شده در اين چند روز بر مبناي 
كدام تجربه تاريخي داده شده است و آيا دولتمردان نمي دانستند 

اين موضوع از عهده آنها بر نمي آيد؟
نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس با اشاره به اينكه متاسفانه به 
حالتي افتاده ايم كه ديگر به تورم تا 10 درصد تورم گفته نمي شود و 
بيشتر به آن نوسان گفته مي شود، تصريح كرد: تعريف دولتمردان 
از تورم و باال رفتن قيمت ها با تمام دنيا متفاوت اس��ت و با شرايط 
موجود و نوع تحليل هاي ارايه ش��ده به صورت كلي قواعد موجود 
در اقتصاد دنيا را شكسته ايم تا جايي كه تنها تورم باالي 10 و 20 

درصد به چشم مي آيد.
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اشتغال مجدد 13 هزار نفر از مقرري بگيران بيمه بيكاري
مديركل حمايت از مش��اغل و بيم��ه بيكاري وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعالم كرد: بيش از 13 هزار 
نفر از مقرري بگيران بيمه بيكاري در 7 ماه اول سال 

جاري اشتغال مجدد پيدا كردند.
كريم ياوري مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري 
وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي در گفت وگو با 
ف��ارس، اعالم كرد: بي��ش از 13 هزار نف��ر از مقرري 
بگيران بيمه بيكاري در 7 ماه اول سال جاري اشتغال 
مجدد پيدا كردند. وي در م��ورد پيگيري موثر براي 

مطالبات قانوني معوق كارگران، گفت: بيمه بيكاري 
يك حمايت اجتماعي اس��ت كه با دريافت حق بيمه 
مقرر به بيمه شدگان طبق مقررات قانون بيمه بيكاري، 
بيكار مي شوند، مقرري بيمه بيكاري ماهانه پرداخت 
مي شود. مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري 
وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي بيان كرد: تعداد 
مقرري بگي��ران بيمه بيكاري مهرماه 9۸ نس��بت به 
ش��هريور ماه 9۸ حدود سه در صد كاهش پيدا كرده 
است. به گفته ياوري، حمايت از بنگاه هاي مشكل دار 

موجب شده تا تعداد برقراري مقرري بيمه بيكاري با 
روند كندتري نس��بت به مدت مشابه افزايش داشته 
باش��د و اين امر بر ميزان اخراج كمت��ر از بنگاه ها اثر 

گذار بوده است.
وي گفت: با توجه به فعاليت كارگروه هاي تسهيل و 
رفع موانع توليد در استان ها و ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد در كشور و س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
انتظار مي رود با حمايت از بنگاه هاي مشكل دار شاهد 
خروج كمتر نيروي كار از بنگاه هاي اقتصاد مي باشيم.

وي يادآور شد: طي دوره هاي آموزش فني و حرفه اي، 
فرصت بس��يار گران بهايي براي مقرري بگيران بيمه 
بيكاري اس��ت تا با مهارت آموزي يا تجديد مهارت يا 
بازآموزي مهارت يا ارتقاء تكميل مهارت نس��بت به 

اشتغال مجدد خود اهتمام نمايند.
به گفته ياوري، هزينه طي تمامي دوره هاي آموزش 
فن��ي و حرفه اي براي مقرري بگي��ران بيمه بيكاري 
رايگان اس��ت و تمام هزينه ها توس��ط حساب بيمه 
بيكاري پرداخت مي شود. مديركل حمايت از مشاغل 
و بيمه بي��كاري وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
گفت: هزارو 271 بنگاه اقتصادي مشكل دار شناسايي 
شده و در شرايط زرد قرار دارند. از مجموع بنگاه هاي 

مشكل دار 1126 بنگاه صنعتي، 75 بنگاه كشاورزي 
و ۸0 بنگاه خدماتي هستند. به گفته وي، مهم ترين 
مش��كالت درون س��ازماني بنگاه ه��اي اقتص��ادي 
ش��امل كمبود نقدينگي، بدهي معوق، اختالف بين 
سهامداران، سوء مديريت و ساختارهاي قديمي است.

ياوري يادآور شد: مهم ترين مشكالت برون سازماني 
در بنگاه ه��اي مش��كل دار، واردات بي رويه كاالهاي 
مشابه، عدم سهولت در تامين مواد اوليه )تحريم ها(، 

قاچاق كاال و مطالبات از سازمان هاي دولتي است.
وي افزود: كارگران در شرايط دش��وار در بنگاه هاي 
مشكل دار خواس��ته هاي خود را از مبادي ذي ربط و 

مجاري قانوني مطرح و پيگيري مي نمايند.

پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )128( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

  فصل نهم 
  احياي ي�ك اقتصاد پويا همراه با ش�غل و 

فرصت براي همگان 
  تسهيل كردن گذر  به يك دنياي پسا صنعتي 
اياالت متحده مانند اكثر كش��ورها در اروپا در تقال 
براي تطبيق با صنعتي زدايي، جهاني سازي و ديگر 
جابه جايي اصلي در اقتصاد و جامعه اش است . اين 
حوزه ديگري است كه بازارها به كمك دولت نياز دارند 
. تسهيل گذر بعد از درك حقيقت، فوق العاده هزينه بر 
و مشكل است . ما بايد بيشتر به كمك آنهايي برويم كه 
در نتيجه جهاني سازي و پيشرفت فناوري، شغلشان 
را از دست داده اند اما ايدئولوژي جمهوري خواهان 
مي گويد نه، بگذاريد خودش��ان از خودش��ان دفاع 
كنند. دولت بايد ضربات جابه جايي ساختاري آينده 
از ديگر نقاط جهان را پيش بيني كند. انطباق دادن 
اقتصاد ما با تغييرات جوي و تغييرات زاد و ولد فقط دو 
چالش از چالش هاي زياد »گذر« هستند كه اقتصاد 
و جامعه ما در سال هاي پيش رو با آن مواجه خواهد 
شد . فناوري هاي تازه اي كه در فصل ششم آن را مورد 

بررسي قرار داده ايم -از 
جمله رباتيزه ش��دن 
و ه��وش مصنوعي – 
چالش ه��اي بعدي را 
بازنماي��ي مي كن��د. 
اپيزوده��اي اخي��ر 
و پيش��ين چني��ن 
تغييرات��ي يك درس 
مهم مي ده��د: بازارها 

به تنهايي نمي توانند اين وظيفه را انجام دهند. يك 
دليل ساده براي آن وجود دارد كه تقريبا گفته شده 
است: آنهايي كه بيشتر تحت تاثير قرار گرفته اند، براي 
مثال آنهايي هستند كه شغلشان را از دست داده اند، 
كمترين ارزش را داش��ته اند. آنها مجبور هستند به 
نقاطي بروند كه ش��غل ايجاد مي شود و قيمت هاي 
خانه در بخش هاي رو به رش��د كشور غالبا باالتر از 
ديگر نقاط است. حتي اگر دورنماي شغلشان، بعد 
از ديدن دوره آموزشي، خوب باشد آنها منابعي براي 
بازآموزي ندارند و بازاهاي مالي نوعا فقط با نرخ هاي 
بهره ربا خوارانه به آنه��ا پول مي دهند . آنها فقط به 
آنهايي كه ش��غل خوب دارن��د، تاريخچه اعتباري 
خوب��ي دارند و در بازپرداخت وام خانه ش��ان خوب 
عمل كرده اند – به عبارت ديگر به آنهايي كه نياز به 
پول ندارند، وام با نرخ بهره عادي مي دهند .  بنابراين 
براي دولت يك نقش اساسي و مهم براي تسهيل در 
گذر از طريق آنچه كه سياس��ت هاي فعال بازار كار 
ناميده مي شود، وجود دارد . چنين سياست هايي به 
افراد در بازآموزي كمك مي كند تا شغل هاي جديد 
به دس��ت آورند و به آنها كمك مي كند تا استخدام 
تازه اي پيدا كنند. ابزار ديگري كه براي دولت مطرح 
مي شود، سياست هاي صنعتي است كه به بازسازي 
اقتص��اد درجهت آينده و كمك به خلق و توس��عه 
شركت ها به ويژه شركت هاي كوچك و متوسط در 
اين بخش هاي جديد، كمك مي كند . برخي كشورها 
مانند كشورهاي اسكانديناوي نشان داده اند كه بازار 
كار فعالي و سياست هاي صنعتي كه خوب طراحي 
شده باشند مي توانند به سرعت شغل هايي را كه نابود 
شده، فرصت شغلي خلق كنند و مي توانند افراد را از 
شغل هاي قديم به جديد راهنمايي كنند. قصورات يا 
شكست هايي وجود دارد اما اين به خاطر عدم توجه 
كافي است كه به آنچه كه براي سياست هاي موفق 

الزم است نشده است.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

رشد 6  درصدي  مشاركت 
زنان در اقتصاد

معاون اشتغال وزير كار از رشد 6 درصدي مشاركت 
زنان در اقتصاد خبر داد و مسووليت هاي خانوادگي 
و ش��خصي را از جمله علل دوري زنان از بازار كار 
عنوان كرد. به گزارش ايس��نا، عيسي منصوري 
گف��ت: ورود زنان به بازار كار يكي از ظرفيت هاي 
قابل توجه براي توس��عه اقتصادي است اين در 
حالي است كه نرخ مشاركت زنان در فعاليت هاي 
اقتص��ادي با اخت��الف قابل توجهي نس��بت به 
م��ردان پايين تر اس��ت. وي در اجالس پكن 25 
كه در بانكوك تايلند برگزار ش��د ضمن تشريح 
توانمندي ه��اي اقتصادي زن��ان ايراني در حوزه 
اشتغال خانگي، ميزان مش��اركت زنان در سال 
201۴ را 12 درص��د ذكر كرد و گفت: اين ميزان 
با 6 درصد رش��د ب��ه 1۸ درصد در س��ال 201۸ 
رسيده است.  معاون اشتغال وزير كار به چالش ها 
و راهكارهاي وزارت كار در حوزه اش��تغال اشاره 
كرد و گف��ت: برنامه هاي اجرا ش��ده در معاونت 
توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار در راستاي 
شناسايي مشكالت زنان، مشاكت زنان براي حضور 
در بازار كار و نقش آفريني آنها در توسعه اقتصادي 
بوده است. منصوري در عين حال مسووليت هاي 
شخصي و خانوادگي را از جمله علل دوري زنان از 
بازار كار عنوان كرد و گفت: به دليل فرصت هاي 
فراهم شده براي زنان در كشور، سطح تحصيلي 
آنها نسبت به گذشته افزايش قابل توجهي پيدا 
كرده اس��ت به نح��وي كه هم اكن��ون حدود 60 
درصد فارغ التحصيالن دانش��گاهي و دارندگان 
تحصيالت عالي، زنان هستند اما كم بودن سطح 
مهارت يكي از مش��كالت زنان براي پيوستن به 
بازاركار است.  به گفته وي افزايش ظرفيت كار در 
خانه و افزايش مهارت فارغ التحصيالن با آموزش 
تكنيكي و فني و حرفه اي از جمله تصميمات اتخاذ 
شده براي كاهش مشكالت زنان در ورود به بازار 

كار بوده است.

خبر  كالن



اخبار

»تعادل« از بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

12 درصد چك هاي مبادله اي برگشت خورد 

نرخ دالر صرافي ۱۰۰ تومان كاهش يافت

رمزدارها 61 درصد در وصولي چك سهم دارند 

گروه بانك و بيمه| 
روز يك ش��نبه 10 آذر 98 در بازاره��اي جهان��ي 
نرخ اونس ط��اي جهاني بدون تغيي��ر 1464 دالر 
قيمت گذاري شد و قيمت دالر در بازار آزاد نيز 12620 
تومان نرخ گذاري ش��د. در سامانه سنا نرخ لحظه اي 
قيمت خريد دالر ب��ه 12 هزار و 300 تومان و قيمت 
فروش آن به 12 هزار و 400 تومان رسيد. همچنين 
نرخ لحظه اي هر يورو به قيمت 13 هزار و 500 تومان 
خريداري و به قيمت 13 هزار و 600 تومان به فروش 
رسيده است. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي روز يك 
شنبه با افت 100 توماني قيمت نسبت به روز شنبه 
به رقم 12 هزار و 400 تومان رسيد. نرخ خريد هر دالر 
در ساعت 13 روز يك ش��نبه در تابلوي صرافي هاي 
بانكي 12 هزار و 300 تومان و فروش 12 هزار و 400 
تومان درج شد، نرخ خريد هر يورو نيز 13 هزار و 500 
تومان و فروش 13 هزار و 600 تومان شد. همچنين 
در سامانه نيما در روز معاماتي شنبه هر حواله يورو 
12 هزار و 39 تومان فروخته ش��د، هر حواله دالر نيز 

10 هزار و 902 تومان به فروش رسيد.
به گ��زارش »تعادل«، در بازار ط��ا مظنه يك مثقال 
طاي آب شده 17 عيار يك ميليون و 909 هزار تومان، 
هر گرم طاي 18 عيار 440 هزار و 800 تومان، سكه 
طرح جديد 4 ميليون و 402 هزار تومان، طرح قديم 4 
ميليون و 350 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 300 
هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 500 هزار تومان و 

سكه گرمي نيز 880 هزار تومان معامله شد.
سامانه سنا نرخ ميانگين ارز براي روز شنبه 9آذر 98 
را براي دالر 12 ه��زار و 388 تومان، يورو 13 هزار و 
632 تومان، پوند انگليس 15 هزار و 462 تومان، درهم 
امارات 3 هزار و 403 تومان، لير تركيه 2 هزار و 240 
تومان و يوآن چين يك هزار و 878 تومان اعام كرد.
در ب��ازار ارز بانك مرك��زي ن��رخ 47 ارز را براي روز 
يك شنبه اعام كرد كه بر اساس آن نرخ تمامي ارزها 
نسبت به روز ش��نبه ثابت ماند، بر اساس اعام بانك 
مركزي هر دالر امريكا براي روز يك ش��نبه دهم آذر 
ماه 98 بدون تغيير نسبت به روز شنبه 42 هزار ريال 

قيمت خورد. 
همچنين هر پوند انگليس نيز بدون تغيير نسبت به 
روز ش��نبه 54 هزار و 320 ريال و هر يورو نيز بدون 
تغيير نس��بت به روز ش��نبه 46 ه��زار و 275 ريال 

ارزش گذاري شد.

  سايه دالر بر بازار طال
همچنين قيمت طا و سكه، تاثير مستقيمي از نوسانات 
نرخ دالر دارد به طوري ك��ه افزايش قيمت دالر باعث 

رشد قيمت طا مي شود
رييس اتحاديه طا و جواهر تهران در گفت وگو با ايرنا 
درباره تاطم هاي اخير بازار طا و سكه اظهار داشت: 
قيمت ها به علت افزايش قيمت دالر، رشد كرده است. 
قيمت طا و سكه، تاثير مستقيمي از نوسانات نرخ دالر 
دارد به طوري كه افزايش قيمت دالر باعث رشد قيمت 
طا مي شود. اميدواريم شرايط بازار همانند دو هفته 
پيش شده و آرامش برقرار شود، زيرا در ثبات اقتصادي 
فضاي معاماتي مثبت��ي برقرار ش��ده و خريداران و 
فروشندگان در شرايط بهتري اقدام به خريد و فروش 

مي كنند. رييس اتحاديه طا و جواهر تهران با اشاره به 
افزايش قيمت ها گفت: قيمت س��كه تمام بهار آزادي 
ديروز به چهار ميليون و 350 هزار تومان رسيد؛ بهاي 
هر مثقال طاي آبشده نيز تا يك ميليون و 910 تومان 
نيز باالرفت كه البته در ساعات پاياني معامات به يك 
ميليون و 980 هزار تومان كاهش يافت. حباب سكه 
در حدود دو هفته پيش و قبل از نوس��ان هاي اخير به 
صفر رسيده بود و گاهي اندكي باالتر مي رفت، اما ديروز 
ميزان حباب س��كه به 95 تا 100 هزار تومان رسيد. 
رييس اتحاديه طا و جواهر تهران درباره چش��م انداز 
بازار طا و سكه گفت: درشرايط كنوني پيش بيني مسير 
حركت بازار طا و س��كه دشوار است. وي ادامه داد: اما 
در صورتي كه بانك مركزي بتواند دوباره بازار ارز را به 
ثبات رسانده و عرضه و تقاضا را كنترل كند، قيمت طا 
و سكه نيز به وضعيت قبل از نوسانات اخير )هفته سوم 

آبان( باز مي گردد.

  خودتحريمي ها در سال 1۳۹۸ كم شد
از سوي ديگر يكي از مهم ترين مسائل كشور، با توجه 
به شرايط تحريمي، حفظ بازارهاي صادراتي و افزايش 
ص��ادرات غيرنفتي اس��ت كه مي تواند خأل ناش��ي از 
كم ش��دن درآمدهاي ارزي حاصل از ف��روش نفت را 

جبران كند.
يكي از مهم ترين مس��ائل كش��ور، با توجه به شرايط 
تحريمي، حفظ بازارهاي صادراتي و افزايش صادرات 
غيرنفتي اس��ت كه مي تواند خأل ناش��ي از كم شدن 
درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت را جبران كند. 
محمد الهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات در اين 
مورد گفت: ش��رايط امسال نسبت به سال گذشته از 
نظر تحريم ها بسيار سخت تر شده است و در نيمه اول 

سال 1398 نيز تاثير تحريم ها را بيش از سال گذشته 
لمس مي كني��م. بااين حال، اتفاق مثبتي كه س��ال 
جاري رخ داده است كاسته شدن از خودتحريمي هاي 
داخلي اس��ت. درحالي كه در س��ال 1397 به دليل 
شتاب زدگي و عدم درك واقعيت هاي تجاري از سوي 
مسووالن ش��اهد اعمال برخي سياس��ت ها بوديم، 
امسال سياست گذاران و تصميم س��ازان بسياري از 
موانع خودس��اخته را كاهش دادند. به عنوان نمونه 
در موضوع صادرات، بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
و همچنين رفع تعهد ارزي بسياري از مشكات حل 
شد و شاهد هس��تيم كه صادركنندگان، با توافقاتي 
كه با همكاري بانك مركزي انجام ش��د، ارز خود را به 
روش هاي مختلف به كشور بازمي گردانند و اين روند 

سرعت گرفته است.
در مجم��وع در ش��ش ماهه نخس��ت س��ال 1398، 
برنامه  ريزي بهتري نس��بت به س��ال گذشته صورت 
گرفت و از سوي ديگر شاهد ثبات نس��بي در بازار ارز 
بوديم كه اين موضوع در كنار نزديك ترشدن نرخ ارز در 
سامانه نيما به بازار از مهم ترين فاكتورهاي الزم براي 

محاسبات و برنامه ريزي صادركنندگان بود.
آمارهاي صادراتي بعد از اعم��ال تحريم هاي امريكا 
نش��ان مي دهد صادرات ما به اروپ��ا، كره جنوبي و تا 
حدودي چين كاهش يافته اس��ت و نگاه افزايشي را 
درباره افزايش ارقام موج��ود پيش بيني نمي كنيم. 
بااين حال، افزايش صادرات ايران به بازارهاي منطقه 
و 15 كش��ور همسايه در دس��تور كار وزارت صنعت 
ق��رار دارد. برنامه ريزي هايي وج��ود دارد تا صادرات 
به كش��ورهاي همسايه افزايش يابد يا اينكه از كشور 

همسايه به بازار ثالثي صادر شود. 
دليل اين امر نيز آن اس��ت كه برخي كش��ورها براي 

واردات از ايران دغدغه هايي ب��راي تعويض مدارك 
دارند. به نظر من، در كشورهايي كه امكان رشد صادرات 
در شش ماهه دوم امسال وجود دارد، كشورهاي عراق، 
افغانس��تان  و كشورهاي مش��ترك المنافع هستند. 
دليل اين امر نيز آن است كه نقل وانتقال پول راحت تر 
است. كاهش هزينه انتقال پول به ويژه در بازار عراق 
به روشي كه هم مورد تاييد بانك مركزي باشد و هم 
قابل استفاده براي صادركنندگان، مي تواند به افزايش 
صادرات به اين كشور منجر شود. همچنين، توافقات 
بانكي امكان افزايش صادرات به افغانستان و تركيه را 

نيز امكان پذير خواهد كرد.
بارها تاكيد كرده ايم كه نرخ ارز 13 تا 14 هزار توماني 
حباب است و واقعي نيست. قيمت منطقي براي دالر 
كانال 11 هزار تومان اس��ت؛ به اين معنا كه با توجه به 
عرضه و تقاضا، دالر از 11 هزار و يك تومان تا 11 هزار 
و 999 تومان باشد. به نظر من، نرخ ارز بيش از 12 هزار 
تومان حباب و كمتر از 11 هزار تومان نيز سركوب نرخ 
اس��ت. براي هريك از اين نرخ ها نيز داليل مشخصي 

وجود دارد.
هر زمان كه صحبت از گفت وگو و مذاكره مي شود، نرخ 
ارز هيجاني و نه واقعي كاهش پيدا مي كند و هر بار كه 
تنشي سياسي رخ مي دهد نيز به همين شكل شاهد 
افزايش قيمت ها هس��تيم. بااين حال، بهترين حالت 
ماندگاري و ثبات نرخ ها در كانال 11 هزار تومان با توجه 

به عرضه و تقاضاست.
در شش ماهه نخست امس��ال شاهد مديريت واردات 
بوديم و از سوي ديگر ركود حاكم بر بازار به دليل كمبود 
نقدينگي باعث شده است بازار ارز كشش الزم را نداشته 
باشد و دالر براي كانال باالتر از 11 هزار تومان نيز تقاضا 
نداشته باشد. نكته مهمي كه بايد به آن توجه كنيم، آن 

است كه در چهار ساله دولت يازدهم شاهد سركوب نرخ 
ارز بوديم و اين موضوع منجر به انفجار نرخ ها در شروع 
به كار دولت دوازدهم شد. بخش عمده اي از جهش نرخ 
ارز در سال 1397 به دليل سركوب نرخ آن در سال هاي 
گذش��ته و بخش ديگري هم به دليل خروج امريكا از 
برجام و اعمال تحريم هاي بي سابقه آن بود؛ حال اينكه 
كدام يك از اين دو موضوع در نرخ ها بيشتر اثر گذاشت، 

جاي بحث و گفت وگو دارد.
در دوره كنوني نيز سياست سركوب نرخ ارز نبايد تكرار 
شود و در پايان سال تفاضل تورم داخلي و خارجي هر 
عددي كه بود، بر نرخ ارز اضافه شود تا شاهد تكانه هاي 
ارزي باال براي جامعه و كاهش قدرت خريد آن به يك باره 
نباش��يم. اگر اين اتفاق صورت نگيرد، با هر اتفاقي كه 
خارج از اراده حاكميت باش��د، نرخ ارز به طور هيجاني 

باال مي رود.
از س��وي ديگر با اعمال اين سياست، قيمت كاالهاي 
صادراتي رقابتي شده و امكان ماندگاري در بازارهاي 
هدف خود را حفظ خواهند كرد. بايد بگويم افزايش نرخ 
ارز متناسب با تفاضل تورم داخلي و خارجي به معناي 
افزايش صادرات نيس��ت، بلكه به معناي آن است كه 
متناس��ب با افزايش نرخ، از صادرات كاسته مي شود 
و قدرت چانه زني فعاالن اقتص��ادي و حفظ بازارهاي 

صادراتي باال مي رود.
دول��ت و بانك مركزي اين پيش بيني را دارند كه تورم 
يك س��اله يا ش��ش ماهه دوم حدود 15 درصد تا 20 
درصد خواهد ب��ود، نبايد نرخ ارز را س��ركوب كنند و 
مانع از روند افزايشي آن شوند، زيرا اين موضوع مانع از 
تكانه هاي ارزي در بزنگاه هاي سياسي مي شود و امكان 
رقابتي شدن بازارهاي صادراتي را براي توليدكنندگان 

و صادركنندگان كشور فراهم مي  كند.

  پرداخت با بيت كوين در روسيه ممنوع شد
 رييس بانك مركزي روسيه گفت: اين بانك به خاطر 
نگراني در مورد جرايم مالي و بي ثباتي بازار از ممنوعيت 

پرداخت با بيت كوين حمايت مي كند.
به گ��زارش ياهو فاينان��س، بانك مركزي روس��يه از 
ممنوعي��ت پرداخت با بيت كوي��ن حمايت مي كند. 
الويرا نابيولينا، رييس بانك مركزي روسيه گفت كه اين 
تصميم به خاطر نگراني در مورد جرايم مالي و بي ثباتي 
بازار گرفته ش��ده است. وي گفت: روبل تنها پول رايج 

قانوني در فدراسيون روسيه است.
 ما همچنان اعتقاد داريم كه ارزهاي مجازي خطرات 
قاب��ل توجهي به همراه دارند كه ش��امل پاك كردن 
پول ها از جرايم و تروريسم مالي و انجام معامات ارزي 
با توجه به نوس��انات شديد نرخ ارز مي شود. نابيولينا 
س��رمايه گذاري در ارزهاي مجازي را ب��ا قماربازي 
مقايسه كرد.  وي اضافه كرد: به نظر ما ارزهاي مجازي 
خصوصي نمي توانند برابر با پول بدون پشتوانه باشند 
و نمي توانند تبديل به يك ارز رايج قانوني شوند.اگر 
تصميم به ممنوعيت ارزه��اي مجازي به عنوان يك 
ش��يوه پرداخت در سطح قانوني گرفته شود، ما از آن 

حمايت مي كنيم.
 باج خواهان معموال مبلغ اخاذي خود را به ارز مجازي 
دريافت مي كنند. وضعيت قانون��ي ارزهاي مجازي و 

استخراج آنها در روسيه هنوز تصويب نشده است.

گروه بانك و بيمه| حسين بداغي|
در مهرماه ١٣٩٨ به ميزان 10 درصد تعداد چك هاي 
وصولي را چك هاي رمزدار تشكيل داده كه بيش از 61 
درصد مبلغ وصولي چك ها را به خود اختصاص داده 
است كه نشان مي دهد همچنان فعاالن اقتصادي براي 
وصول مبالغ قرارداد و فروش خود به چك رمزدار توجه 

دارند و كمتر از چك عادي استفاده مي كنند. 
به گزارش »تعادل«، همچني��ن از 7.3 ميليون چك 
مبادله شده به ميزان 6.7 ميليون وصولي و 618 هزار 
چك برگش��ت خورده كه تعداد برگشتي ها به ميزان 
8.4 درصد چك هاي مبادله ش��ده بوده است. از سوي 
ديگر، از 844 هزار ميليارد ريال مبلغ چك مبادله شده 
به ميزان 741 ه��زار ميليارد ريال وصول و مبلغ 103 
هزار ميليارد ريال برگشت خورده است به عبارت ديگر، 
مبلغ چك هاي برگشتي معادل 12.2 درصد كل مبلغ 
چك هاي مبادله اي بوده اس��ت.  دركل كشور حدود 
٧٨٧ هزار فقره چك رمزدار به ارزشي حدود ١١٧٨هزار 
ميليارد ريال وصول ش��د كه نسبت به ماه قبل از نظر 
تعداد و مبلغ به ترتيب 3.2 درصد و 1.7 درصد كاهش 
داشته است. در ماه مورد بررسي در استان تهران حدود 
٢٤٦ هزار فقره چك رمزدار به ارزشي حدود ٦٩٥ هزار 
ميليارد ريال وصول ش��د. در ماه مذك��ور ٤٦ درصد از 
تعداد چك هاي رمزدار وصولي در س��ه استان تهران 
)٣١ درصد(، خراس��ان رضوي )8درص��د( و اصفهان 
)7.6 درصد( وصول ش��ده است كه بيشترين سهم را 
در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. همچنين ٦٩ 
درصد از ارزش چك هاي فوق در اس��تان هاي تهران 
)59درصد(، اصفهان )5.7 درصد( و خراس��ان رضوي 
)4.7 درصد( وصول ش��ده است  چك هاي وصولي بر 
حسب عادي و رمزدار: در مهرماه ١٣٩٨، در كل كشور 
بالغ بر 7.5 ميليون فقره چك وصول شد كه از اين تعداد 
بالغ بر 6.7 ميليون فقره عادي و حدود 0.8 ميليون فقره 
رمزدار بوده است. بر اين اساس دركل كشور ٨٩ درصد 
از كل تعداد چك هاي وصولي، ع��ادي و 10.5 درصد 
رمزدار بوده است  در ماه مورد بررسي، در كل كشور بالغ 
بر ١٩١٩ هزار ميليارد ريال چك وصول شد كه بالغ بر 
٧٤١ هزار ميليارد ريال چك عادي و حدود ١١٧٨ هزار 
ميليارد ريال چك رمزدار مي باش��د. به عبارتي دركل 

كشور 38.6 درصد ازكل ارزش چك هاي وصولي، عادي 
و 64.4 درصد رمزداربوده است همچنين بالغ بر ٦١٨ 
هزار فقره چك به ارزشي حدود ١٠٣ هزار ميليارد ريال 
در مهرماه ١٣٩٨ در كل كشور برگشت داده شده كه 
نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 10.2 
درصد و 4.8 درصد كاهش نش��ان مي دهد. براساس 
تازه ترين آمار بانك مركزي بال��غ بر 7 ميليون و 300 
هزار فقره چك به ارزشي بالغ بر ٨٤٤ هزار ميليارد ريال 
در مهرماه ١٣٩٨ در كل كشور مبادله شد كه نسبت به 
م��اه قبل از نظر تعداد 1.7 درصد كاهش و از نظر مبلغ 
1.3 درصد افزايش نشان مي دهد. در ماه مورد گزارش 
در استان تهران حدود 2 ميليون و 400 هزار فقره چك 
به ارزش��ي بالغ بر ٤٣٥ هزار ميليارد ريال مبادله شد. 
در مهرماه سال جاري 50.3 درصد از تعداد چك هاي 
مبادله اي كل كشور در سه اس��تان تهران، اصفهان و 
خراسان رضوي مبادله شده است كه به ترتيب با 32.1 
درصد، ١٠ درصد و 8.2 درصد بيش��ترين سهم را در 
مقايسه با ساير اس��تان ها دارا بوده اند.همچنين 64.2 
درصد از ارزش چك هاي فوق در س��ه اس��تان تهران 
)51.6 درصد(، خراسان رضوي )6.5 درصد( و اصفهان 
)6.1 درصد( مبادله شده است كه بيشترين سهم را در 

مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند.

  وص�ول ۷۸۷ ه�زار فقره چك رم�زدار  در 
كشور

براساس آمار بانك مركزي 787 هزار فقره چك رمزدار 
در مهر ماه 98 در كل كشور وصول شد.

به گزارش ايِبنا، براساس آمار بانك مركزي، حدود ٧٨٧ 
هزار فقره چك رمزدار به ارزش��ي حدود ١١٧٨ هزار 
ميليارد ريال در مهرماه ١٣٩٨ در كل كشور وصول شد 
كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 3.2 
درصد و 1.7 درصد كاهش داش��ته است. در ماه مورد 
بررسي در اس��تان تهران حدود ٢٤٦ هزار فقره چك 
رمزدار به ارزشي حدود ٦٩٥ هزار ميليارد ريال وصول 
شد. در ماه مذكور 46.8 درصد از تعداد چك هاي رمزدار 
وصولي در سه اس��تان تهران )31.2 درصد(، خراسان 
رضوي )8 درصد( و اصفهان )7.4 درصد( وصول شده 
است كه بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استان ها 

دارا بوده اند. همچنين 69.4 درصد از ارزش چك هاي 
فوق در استان هاي تهران )٥٩ درصد(، اصفهان )5.7 
درصد( و خراس��ان رضوي )4.7 درصد( وصول ش��ده 
اس��ت. بالغ بر 7 ميليون و 500 فقره چك در مهرماه 
١٣٩٨ در كل كشور وصول شد كه از اين تعداد بالغ بر 
6 ميليون و 700 فقره ع��ادي و حدود 800 هزار فقره 
رمزدار بوده است. بر اين اساس دركل كشور 89.5 درصد 
از كل تعداد چك هاي وصولي، ع��ادي و 10.5 درصد 
رمزدار بوده است. در ماه مورد بررسي، در كل كشور بالغ 
بر ١٩١٩ هزار ميليارد ريال چك وصول شد كه بالغ بر 
٧٤١ هزار ميليارد ريال چك عادي و حدود ١١٧٨ هزار 
ميليارد ريال چك رمزدار است. به عبارتي دركل كشور 
38.6 درص��د از كل ارزش چك هاي وصولي، عادي و 

61.4 درصد رمزدار بوده است.

  چك هاي وصولي
بالغ بر ٦ ميليون و 700 هزار فقره چك به ارزشي بالغ بر 
٧٤١ هزار ميليارد ريال وصول شد كه نسبت به ماه قبل 
از نظر تعداد 0.9 درصد كاهش و از نظر مبلغ 2.2 درصد 
افزايش نش��ان مي دهد. در ماه مورد بررس��ي، در كل 
كشور 91.6 درصد از كل تعداد چك هاي مبادله اي و 
87.8 درصد از كل مبلغ چك هاي مبادله اي وصول شد. 
در مهرماه ١٣٩٨ در اس��تان تهران حدود ٢ ميليون و 
200 هزار فقره چك به ارزشي حدود ٣٨٣ هزار ميليارد 
ريال وصول شد. در ماه مورد بررسي در استان تهران از 
نظر تعداد 92.3 درص��د و از نظر ارزش 87.9 درصد از 
كل مبلغ چك هاي مبادله اي وصول شده است. در ماه 
مذكور در بين ساير استان هاي كشور بيشترين نسبت 
تعداد چك هاي وصولي به كل چك هاي مبادله اي در 
استان، به ترتيب به استان هاي گيان )93.9 درصد(، 
البرز و يزد )هركدام 92.6 درصد( و خراس��ان رضوي 
)92.2 درصد( اختصاص يافته اس��ت و اس��تان هاي 
كهگيلويه و بويراحم��د )85.2 درصد(، چهارمحال و 
بختياري )87.8 درصد( و خراس��ان ش��مالي )88.5 
درصد( پايين ترين نسبت تعداد چك هاي وصولي به 
كل چك هاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص 
داده اند. در ماه مورد بررس��ي، در بين ساير استان هاي 
كش��ور بيشترين نس��بت ارزش چك هاي وصولي به 

كل ارزش چك هاي مبادله اي در اس��تان به ترتيب به 
استان هاي گيان )91.1 درصد(، البرز )90.9 درصد( و 
بوشهر )89.8 درصد( اختصاص يافته است و استان هاي 
خراس��ان جنوبي )٨٠ درصد(، سيستان و بلوچستان 
)82.9 درص��د( و هرم��زگان )83.2 درصد( كمترين 
نسبت ارزش چك هاي وصولي به كل ارزش چك هاي 

مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

 چك هاي برگشتي
بالغ بر ٦١٨ هزار فقره چك به ارزشي حدود ١٠٣ هزار 
ميليارد ريال در مهرماه ١٣٩٨ در كل كشور برگشت 
داده ش��ده است كه نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و 
مبلغ به ترتيب 10.2 درصد و 4.8 درصد كاهش نشان 
مي دهد. در ماه مورد گزارش، در اس��تان تهران حدود 
١٨١ هزار فقره چك به ارزشي حدود ٥٣ هزار ميليارد 

ريال برگشت داده شد.
در ماه مورد بررس��ي، در كل كش��ور 8.4 درصد از كل 
تعداد چك هاي مبادل��ه اي و 12.2 درصد از كل مبلغ 
چك هاي مبادله اي برگشت داده ش��ده است. در ماه 
مورد بررسي، در استان تهران 7.7 درصد از كل تعداد 
چك هاي مبادله اي و 12.1 درصد از كل مبلغ چك هاي 

مبادله اي برگشت داده شده است.
در ماه مذكور در بين ساير استان هاي كشور بيشترين 
نس��بت تعداد چك هاي برگش��تي به كل چك هاي 
مبادله اي در استان، به ترتيب به استان هاي كهگيلويه و 
بويراحمد )14.8 درصد(، چهارمحال و بختياري )12.2 
درصد( و خراسان ش��مالي )11.5 درصد( اختصاص 

يافته است و استان هاي گيان )6.1 درصد(، البرز و يزد 
)هر كدام 7.4 درصد( و خراس��ان رضوي )7.8 درصد( 
پايين ترين نسبت تعداد چك هاي برگشتي به كل تعداد 
چك هاي مبادله ش��ده در استان را به خود اختصاص 
داده اند. در ماه مورد بررس��ي در بين ساير استان هاي 
كشور بيشترين نس��بت ارزش چك هاي برگشتي به 
كل ارزش چك هاي مبادله ش��ده در استان به ترتيب 
به استان هاي خراسان جنوبي )٢٠ درصد(، سيستان 
و بلوچستان )17.1 درصد( و هرمزگان )16.8 درصد( 
اختصاص يافته است و استان هاي گيان )8.9 درصد(، 
الب��رز )9.1 درصد( و بوش��هر )10.2 درصد( كمترين 
نسبت ارزش چك هاي برگشتي به كل ارزش چك هاي 

مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

  چك هاي برگشتي به تفكيك علل
حدود ٥٩٤ هزار فقره چك به ارزش��ي بالغ بر ٩٧ هزار 
ميليارد ريال در مهرماه ١٣٩٨ در كل كشور به داليل 
كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده است. در 
واقع در كل كش��ور از نظر تعداد 96.1 درصد و از نظر 
ارزش 94.5 درصد از كل چك هاي برگشتي به داليل 

كسري يا فقدان موجودي بوده است.
در ماه مورد بررسي، در استان تهران بالغ بر ١٧٠ هزار 
فقره چك به ارزش��ي بالغ بر ٤٩ هزار ميليارد ريال به 
داليل كس��ري يا فقدان موجودي برگشت داده شده 
است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد 94.3 درصد 
و از نظر مبلغ 92.9 درصد از كل چك هاي برگشتي به 

داليل كسري يا فقدان موجودي بوده است.
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اتصال بانك ها به سامانه هريم 
بانك مركزي در رمز دوم پويا

مديرعامل ش��ركت خدمات انفورماتيك گفت: 
بر اس��اس دس��تورالعمل بانك مركزي، تمامي 
بانك ها بايد به سامانه هدايت رمز يك بار مصرف 
بانكي تحت عنوان هري��م در پروژه رمز دوم پويا 

متصل شوند.
سيد ابوطالب نجفي در گفت وگو با ايِبنا با اشاره 
به اجراي طرح رمز دوم پويا گفت: در حال حاضر 
پرونده هاي زي��ادي در پليس فت��ا در ارتباط با 
سوءاستفاده از رمز دوم افراد در در تراكنش هاي 
بدون حضور كارت تشكيل ش��ده و افراد زيادي 
در اين زمينه متضرر شده اند؛ يكي از داليل مهم 
افزايش فيش��ينگ در كشور، بحث عدم اطاع و 
آشنايي كافي شهروندان با پارامترهاي امنيتي 
سامانه هاي بانكي به ش��مار مي رود كه در زمان 
انجام تراكنش بايد به آن دقت كنند اما به دليل 
عدم آگاهي شاهد افزايش سوءاستفاده از اطاعات 
كارت و برداش��ت غيرمجاز هستيم كه رمز دوم 
يك بار مصرف قرار است اين مشكل را مرتفع كند.

مديرعامل شركت خدمات انفورماتيك افزود: در 
همين راستا از س��ال گذشته جلسات متعددي 
برگزار شد و بانك مركزي با شبكه بانكي هماهنگي 
الزم را انجام داد تا بانك ها زيرساخت ارايه رمز دوم 
به صورت يك بار مصرف ب��ا اعتبار 30 الي 120 
ثانيه را ايجاد كنند تا امنيت تراكنش هايي كه در 
آن كارت حضور ندارد، افزايش و كاهبرداري ها 
كاهش پيدا كند تا خس��ارتي به شهروندان ارايه 
نشود. وي ادامه داد: بر اساس دستورالعمل بانك 
مركزي بايد بانك ها در سامانه ها و زيرساخت هاي 
خود تغييراتي را انجام مي دادند و شركت خدمات 
انفورماتيك ني��ز تغييراتي را ايجاد مي كرد كه با 
توجه به وقوع تأخير در پياده س��ازي هاي فني، 
پروژه رمز دوم يك بار مصرف در خرداد ماه سال 
جاري اجرايي نشد و اين پروژه با توجه به آمادگي 
زيرساخت هاي مورد نياز بانك ها قرار است براي 
تمامي تراكنش هاي بدون حضور كارت از ابتداي 
دي ماه اجرايي شود كه بر اساس آن ديگر رمزهاي 
دوم ايستا اعتبار نخواهند داشت و رمزهاي يك بار 
مصرف جايگزين مي ش��ود. مديرعامل شركت 
خدمات انفورماتيك با بيان اينكه تمامي بانك ها 
خود را براي اجراي رمز دوم يك بار مصرف آماده 
كرده اند، گفت: تغييرات الزم در سيس��تم هاي 
فني براي اجراي پ��روژه رمز دوم يك بار مصرف 
انجام ش��ده است و بانك ها بس��تر ارايه رمز دوم 
پويا به مش��تريان را ايجاد كرده ان��د؛ در همين 
راستا شركت خدمات انفورماتيك بانك مركزي 
به منظ��ور ارتقاي تجربه كاربري ش��هروندان و 
تسهيل دسترسي مشتريان براي ارايه رمز دوم 
پويا سامانه هدايت رمز دوم يك بار مصرف بانكي 
تحت عنوان »هريم« را ايجاد كرده است كه طبق 
دستورالعمل بانك مركزي، تمامي بانك ها بايد 

به آن متصل شوند.
نجفي با اش��اره به سامانه هريم و ارايه رمز پويا به 
مش��تريان به صورت پيامكي از طريق اين بستر 
خاطرنشان كرد: سامانه هريم ابزاري براي تسهيل 
دسترسي مشتريان سيس��تم بانكي به رمز دوم 
يك بار مصرف است؛ از سويي ديگر، اين سامانه 
مي تواند به عنوان يك كانال پش��تيبان رمز دوم 
پويا را توليد و در اختيار شهروندان قرار دهد كه 
امنيت تراكنش هاي بدون حضور كارت را افزايش 

خواهد داد.

استمهال مطالبات بانكي 
بررسي مي شود

عضو ش��وراي فقهي بانك مركزي با بيان اينكه 
اوراق وديعه تا پايان س��ال جاري ارايه مي شود 
از بررس��ي مصوبه مجلس در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام براي استمهال مطالبات بانكي خبر 
داد. به گزارش ايسنا، حجت االسام والمسلمين 
غامرضا مصباحي مقدم در پنجمين همايش 
مالي اسامي با بيان اينكه ابزار بازار باز مالي در 
دنيا همراه با ربا است، اظهار كرد: ما نمي توانيم 
تسليم اين موضوع ش��ويم. بنابراين مساله را به 
ش��وراي فقهي بانك مركزي ارجاع داديم و در 
اين شورا ابزار وديعه طراحي شد كه تا پايان سال 
جاري ارايه مي شود.وي افزود: در اين ابزار مردم 
سپرده گذاري مي كنند و بانك مركزي بايد اين 
وديعه را از نظر ارزش حفظ كند زيرا در شرايط 
تورمي ارزش پول كاهش مي يابد و سپرده گذاران 
ضرر مي كنند. عضو شوراي فقهي بانك مركزي با 
بيان اينكه يكي از مسائل مطرح در فقه اين است 
كه اگر ارزش مال كاس��ته شود ضرورت جبران 
ندارد، گفت: ما درباره پول با پديده متفاوتي روبه رو 
هستيم و فقها و مراجع تقليد بايد متوجه تفاوت 
جايگاه پول و ساير كاالها باشند. چرا كه اگر دولت، 
بانك مركزي و بانك ها عامل كاهش ارزش پول 
باشند، اين كار حرام است و موظفند كه اين نقص 
را جبران كنند.رشد نقدينگي ساالنه اقدامي در 
راستاي كاهش مال مردم و آسيب ديدن آن است 

كه بايد جبران شود.
وي همچنين با اشاره به تدوين دستورالعمل روش 
استمهال مطالبات بانكي از سوي شوراي فقهي 
بانك مركزي تصريح كرد: اين روش از ربح مركب 
جلوگيري خواهد ك��رد و مجلس براي حل اين 
موضوع مصوبه اي را در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام مطرح كرده اما هنوز به نتيجه نرسيده است.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان 
اينكه اوراق گام نيز در اين شورا تصويب شده است 
اظهار كرد: اخيرا اوراق وديعه به معناي سپرده و 
امانت در شوراي فقهي بانك مركزي طراحي شده 
زيرا در نشست س��ران سه قوه افراد به دنبال اين 
بودند كه بانك مركزي براي مديريت بازار پول اين 
امكان را ايجاد كند كه بتوان سياست انقباضي در 

خصوص پول ايجاد كرد.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

در پنجمين نشست انجمن مالي اسالمي ايران مطرح شد

راه اندازي »ال سي« داخلي به زودي

شاخص به كانال 318 هزار واحدي رسيد

راه اندازي ارز ديجيتال در دستور كار ژاپني ها قرار دارد

گروه بورس|
صبح روز گذش�ته پنجمين هماي�ش انجمن 
مالي اس�امي با موضوع بازار مالي اس�امي، 
رونق توليد، چالش ها و راهكارها در دانش�گاه 
الزهرا برگزار ش�د. در اين همايش كه با حضور 
مديران بازار سرمايه، صاحب نظران در حوزه 
فقه مالي و فعاالن بازار س�هام داير ش�ده بود 
مسائل مهمي مورد بحث و بررسي قرار گرفت 
كه از آن جمله مي توان به ابزارهاي جديد بازار 
سرمايه و امكانات مالي نوين اشاره كرد. با توجه 
به آنكه رشد ميزان ابزارها و بسترهاي مالي و 
معاماتي در چند سال اخير توجه بسياري را به 
خود جلب كرده است از اين رو سخنان رييس 
س�ازمان بورس و مديرعام�ل فرابورس كه در 
خصوص ف�روش تعهدي و مزاي�اي راه اندازي 
اوراق گام سخن گفتند، از اهميت بسياري براي 
جامعه س�رمايه گذاري بر خوردار بود. گفتني 
اس�ت طي روز گذش�ته ريي�س كميته فقهي 
س�ازمان بورس و اوراق بهادار، از عرضه اوراق 

وديعه در ماه هاي پاياني سال جاري خبر داد.
 همايش ياد شده كه با محوريت كارها و خدمات 
صورت گرفته در زمينه مالي اس�امي جريان 
داشت، مديران س�ازمان بورس و تني چند از 
كارشناس�ان در حوزه مالي و فقه اس�امي به 
سخراني پرداختند و از فعاالن اين عرصه تقدير 

و قدرداني كردند. 

علي صالح آبادي به عنوان رييس انجمن مالي اسالمي 
با اشاره به همكاري اين انجمن با دانشگاه امام صادق 
و موسس��ه مالزياي ردماني در زمينه مالي اسالمي، 
گفت: به نظر من در حوزه بازار س��رمايه در خصوص 
مباحث فقهي و اس��المي به اندازه كافي كار شده و 
جاي بحث ندارد و شوراي فقهي بازار سرمايه نهادي 

ريشه دار است.
وي همچني��ن در م��ورد لزوم مطابق��ت اصول فقه 
در س��اير زمينه هاي مالي همچون بازار پول و بيمه 
و همكاري انجم��ن مالي اس��المي در اين زمينه ها 
خاطرنش��ان كرد: در بازار پول نيز ش��وراي فقهي با 
جايگاه قانوني خوبي از يكسال پيش آغاز به كار كرده، 
اما در حوزه بيمه هنوز جاي كار دارد. در حوزه بيمه 
و حسابداري و حسابرسي به زودي كار كليد خواهد 
خورد و انجمن نيز در توس��عه علوم اس��المي آماده 

همكاري با اين نهادها است.
ديگر سخنران اين همايش رييس سازمان بورس و 
اوراق بهاداربود كه از عملياتي شدن فروش تعهدي 

سهام تا پايان سال جاري خبر داد. 
به گزارش سنا، شاپور محمدي صبح گفت: اميدواريم 

تا پايان سال، فروش تعهدي سهام عملياتي شود كه 
در ادبي��ات جهاني از آن به عن��وان short sell ياد 
مي شود اما كميته فقهي با تغييراتي آن را بومي سازي 
كرده است.س��خنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار 
با بيان اينكه به جز يكي دو ابزار، همه ابزارهاي مالي 
اسالمي رايج در جهان در كش��ور ما ساري و جاري 
است، افزود: متاسفانه در بعضي از كشورها، ابزارهاي 
مالي اسالمي صوري سازي شده ولي امروز در كشور 
ما ۱۱۶ هزار ميليارد تومان گردش س��الم ابزار مالي 
اسالمي برقرار است.البته سهامي كه در بازار سرمايه 
كشور معامله مي شود نيز كامال اسالمي و منطبق با 
شريعت اس��ت كه ارزش آن به ۱۵۰۰ هزار ميليارد 
تومان مي رس��د.وي همچنين با اش��اره ب��ه اقبال 
س��رمايه گذاران از صندوق هاي بازار سرمايه و رشد 
اين صندوق ها عنوان كرد: امروز ارزش صندوق هاي 
بازار سرمايه به ۱۸۰ هزار ميليارد تومان رسيده كه 
عدد قابل توجهي است. در حوزه بازار پول هم اعتقاد 
داريم با فعاليت ش��وراي فقهي بانك مركزي، شاهد 

گسترش فعاليت هاي اين بازار خواهيم بود.
محمدي در ادامه از تصويب اوراقي با نام اوراق »گام« 
در كشور خبر داد و گفت: اوراق گام ابزار بسيار مفيدي 
است كه به تازگي به تصويب رسيده است. اين اوراق 
ماهيت��ا جنس ايراني دارد و ي��ك LC داخلي در آن 

نهفته است.
محم��دي همچنين گفت: اخيرا ب��ا تصميم كميته 
فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار، عالوه بر بررسي 
زواياي مختلف ابزارهاي مالي، دس��تورالعمل هاي 
آن نيز به ش��كل دقيق بررسي مي شود تا در اجرا نيز 

انحرافي رخ ندهد.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه، به نقش 
كليدي اسناد خزانه اس��المي در كشور اشاره كرد و 
گفت: امروز اس��ناد خزانه اسالمي براي دولت بسيار 
مهم و حياتي است و نه فقط در تامين مالي بلكه در 

مديريت نرخ ها نيز كاربرد دارد.
وي توضي��ح داد: اين اوراق همچني��ن تاييد كميته 
فقهي بانك مركزي را دارد و بازار سرمايه نيز به توسعه 

و ترويج آن در بازار ثانويه كمك خواهد كرد. 
سخنگوي س��ازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بر 
ضرورت اج��راي عمليات بازار باز در ش��رايط فعلي 
اقتصاد اشاره و تاكيد كرد: زمان اجراي عمليات بازار 
باز االن است. خوشبختانه قبض و بسط در حجم پول 
با عمليات بازار باز امكانپذير خواهد بود و اين فرصت 

را بازار سرمايه فراهم كرده است.
محمدي در پايان افزود: بانك مركزي مي تواند اوراق را 
از بازار سرمايه خريداري و نقدينگي جامعه را افزايش 
دهد؛ يا اوراقي را كه خريداري كرده به بازار بازگرداند 

و انقباض نقدينگي كند.

مديرعامل فرابورس نيز از ديگر اشخاص مرتبط با بازار 
سرمايه بود كه در روز گذشته طي پنجمين همايش 
به ارايه توضيحاتي در مورد پذيره نويس��ي و افتتاح 
صندوق در صندوق ستارگان بوديم كه با مشاركت 
۱۰ نهاد اقتصادي و حاكميتي كشور و شركت هاي 
بزرگ بورسي و فرابورس��ي رونمايي شد و خبرهاي 
خوب ديگري نيز با موضوع توسعه زيست بوم نوآوري 
در بازار س��رمايه در راه اس��ت، پرداخت.مديرعامل 
فراب��ورس ايران، س��رمايه اين صن��دوق را حداقل 
۵۰۰ ميلي��ارد تومان اعالم كرد و گفت: قرار اس��ت 
سرمايه هاي جذب شده در اين صندوق در طرح هاي 
جسورانه - كه پرتفوهاي آن صندوق هاي جسورانه 
و صندوق هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي اند- 

سرمايه گذاري شود.
هامون��ي اف��زود: انتظ��ار م��ي رود با اي��ن حجم از 
س��رمايه گذاري، اندازه صندوق ه��اي موجود ما به 

بيش از ۴ برابر افزايش يابد. 
اما بخش دوم اين هماي��ش كه اختصاص به معرفي 
اوراق »گام« داشت، در سخنان روز گذشته مديرعامل 
فرابورس از اهميت ويژه اي برخوردار بود. در آخرين 
جلسه شوراي پول و اعتبار كليات طرح گواهي اعتبار 
مولد كه به اختصار »گام« خوانده مي شود مورد تاييد 

قرار گرفت. اين اوراق با هدف ابزارسازي براي تأمين 
اعتبار واحد هاي تولي��دي در قالب زنجيره تأمين از 
سوي بانك مركزي پيشنهاد شده بود كه قرار است 
در صورت نهايي ش��دن در بازار س��رمايه مورد داد و 

ستد قرار گيرند.
هدف اين طرح حل بخش��ي از معضل س��رمايه در 
گردش بنگاه هاس��ت، در قالب اين طرح قرار اس��ت 
توليدكنن��دگان به بانك ها معرفي و با تضمين بانك 
گواهي اعتب��ار دريافت كنند كه به اي��ن ترتيب در 
زنجيره ارزش، اوراق بهادار جاي پول نقد را مي گيرد.

امير هاموني در اين پنل مهم ترين ويژگي اوراق گام 
در زمينه تامي��ن مالي يك صنع��ت را كوتاه كردن 
فرايند تامين مالي عنوان كرد و گفت: به عنوان مثال 
اگر در زنجيره ارزش و تامين يك صنعت ۱۰ شركت 
داشته باشيم و محصول هر شركت، مواد اوليه شركت 
بعدي باش��د، هنگامي كه اين شركت ها براي تامين 
مالي به بانك و بازار سرمايه مراجعه مي كنند فرايند 
اخذ تسهيالت يا پذيرش در بازار سرمايه و بهره گيري 
از ظرفيت هاي تامين مالي براي اين ش��ركت ها در 

مجموع شايد چند ده ماه زمان ببرد.
به گفته مديرعامل فرابورس ايران، اوراق گام مي تواند 
اين پروسه را به كمترين زمان ممكن كاهش دهد و 

اين امر مهم ترين ويژگي اين اوراق به شمار مي رود. 
وي در خصوص مالحظ��ات قانون��ي اوراق گام نيز 
عنوان كرد: مطابق با ماده ۲۶ قانون رفع موانع توليد، 
معامالت ثانويه تمامي اوراق بايد در بازار سرمايه انجام 
شود و از آنجا كه يك شش��م زمان مربوط به پروسه 
تامين مالي اوراق گام در خصوص تهاتر ميان اجزاي 
تامين در بازار پول صوت مي گيرد؛ مابقي زمان حضور 
اين اوراق در بازار سرمايه پنج ششم كل دوره تامين 

مالي آن خواهد بود. 
مديرعام��ل فرابورس در ادامه افزود: دس��تورالعمل 
اجرايي پذيرش و معامالت اوراق گام تدوين ش��ده 
كه قرار است به تصويب هيات مديره سازمان بورس 

برسد.
هاموني توضيح داد: همان گونه كه در خصوص اسناد 
خزانه اس��المي اطالعات به سمت س��پرده گذاري 
مركزي مي رود الزم است براي اوراق گام نيز اين كار 

صورت بگيرد. 
در حال حاضر اطالعات بيش از ۷۰ هزار ش��ركت و 
پيمانكار مرتبط با اسناد خزانه اسالمي را داريم و اگر 
اطالعات اوراق گام نيز از طريق سامانه هاي موجود 
تدوين شود، بعد از يك ماه مي توانيم اين اوراق را در 

فرابورس معامله پذير كنيم.

گروه بورس|
طي روز گذش��ته پيش��روی ۴ ه��زار و ۸۳ واحدی 
شاخص کل بورس تهران سبب شد تا اين نماگر بار 
ديگر در ميانه کانال ۳۱۸ ه��زار واحدی قرار گيرد. 
در اين روز رش��د قيمت در نماد های فلزی-معدنی، 
پتروپااليشی به همراه رونق در بسياری از نمادهای 
ديگر ش��اخص بورس تهران را به سطح ۳۱۸ هزار و 
۶۷۰ واحد رساند. اين رشد که به مثابه افزايش ارزش 
۱.۳درصدی ارزش بورس تهران بود، بيش از هرچيز 
از افزاي��ش تقاضا در نمادهای »فمل��ی« »فوالد« و 
»همراه« اثر پذيرفت. رشد دست جمعی شاخص های 
بورس روز يکشنبه حکايت از آن دارند که اکثر صنايع 
بورسی به دليل بازگشت خوش بينی در بازار سهام با 
رشد قيمت مواجه شده اند. با اين حال برخی از نمادها 
مانند »وکار«، »نوری« و »شفن« توانستند از ميزان 

رشد شاخص در روز يادشده بکاهند.
بازگشت به روند س��عودی به بازار سهام در روز های 
گذش��ته پ��س از آن رخ می دهد که ط��ی يک ماه و 
نيم اخي��ر افزايش يکباره عرضه ب��ه کاهش بيش از 
۱۰ درصدی ش��اخص کل بورس تهران منجر ش��د 
و به موج��ب آن اصالح س��نگينی را در بس��ياری از 
نمادهای بازار ايجاد کرد. با اين حال طی هفته های 
اخير آرام ش��دن هيجانی معامالت و کاهش ميزان 
عرضه ها سبب شد تا  ش��اهد منطقی تر شدن رفتار 
معامله گران نسبت به روزهای پايانی مهر ماه باشيم.

آنطور که از معامالت روزهای گذشته به نظر می آيد 
در حال حاضر کمرنگ شدن خطر دريافت ماليات از 
سهام به درست يا غلط اميدواری را به داد و ستد های 

بازار سرمايه بازگردانده است. بر اين اساس می توان 
گفت ک��ه نگرانی ايجاد ش��ده در جه��ت ورود بازار 
س��رمايه به بخش  های ماليات دهنده کشور در حال 
حاضر در روند فعلی معامالت محلی از اعراب ندارد. 
همين امر سبب شده تا پس از يک دوره فرايسشي از 
استراحت بازار دوباره به گزارش های فصلی سامانه 

کدال خوشبين می شود.
 گفتنی اس��ت که در حال حاض��ر انتظار می رود که 
بازار س��هام گزارش های ۹ ماه��ه اميدوارکننده ای 
را در هفته های آتی ش��اهد باش��د همين امر سبب 
ش��ده تا بس��ياری از تحليلگران در صدد پيش خور 
کردن افزايش فرض شده قيمت ها در روزهای اوليه 

دی ماه باشند.

همچنين نقدش��وندگی در ب��ورس از داليل مهمی 
برای روی آوردن س��رمايه های خرد به بازار سرمايه 
است و نيز افزايش قيمت مسکن باعث شده بسياری 
از دارندگان س��رمايه های کوچک نتوانن��د در بازار 
مسکن س��رمايه گذاری کنند، بنابراين با هر ميزان 
سرمايه می توانند در بورس اوراق بهادار تهران حاضر 

شده و سرمايه گذاری کنند.
دي��روز معامله گران ب��ورس بي��ش از ۳.۵ ميليارد 
س��هام، حق تقدم و اوراق مالی در قال��ب ۴۵۳ هزار 
معامله و به ارزش ۱۷۳۰ ميليارد تومان داد و س��تد 

کردند. 
طي اين روز ش��اخص قيمت با معيار وزنی ارزشی با 
افزايش ۱۰۹۳ واحد به رق��م ۸۵ هزار و ۳۷۱ واحد 

رسيد؛ شاخص قيمت با معيار هم وزن ۱۱۳۴ واحد 
ش��د کرده و به رقم ۶۴ ه��زار و ۵۲۳ واحد رس��يد. 
ش��اخص آزاد شناور با رش��د ۵ هزار و ۵۶۷ واحد به 
رقم ۳۷۴ هزار و ۴۰۶ واحد رسيد. شاخص بازار اول 
بورس با افزايش ۲ه��زار و ۸۰۶ واحد به ۲۲۸ هزار و 
۸۳۷ واحد رسيد و شاخص بازار دوم بورس با افزايش 

۹۰۲۸ واحد به رقم ۶۶۰ هزار و ۵۳۱ واحد رسيد. 
عمده نمادهای مهم بورسی در تقويت شاخص کل 
اثرگذار بودند که از جمله می توان به نماد معامالتی 
صنايع مل��ی مس ايران فوالد مبارک��ه، همراه  اول، 
گروه مپنا، پتروشيمی خارک، بانک ملت و مخابرات 

ايران اشاره کرد. 
نمادهای پربيننده مربوط به بانک تجارت به قيمت 
هر س��هم ۴۵۳ ريال، بانک ملت ۵هزار و ۹۵۱ ريال، 
بانک اقتصاد نوين ۲۹۹۰ ريال و نماد س��ايپا ، ايران 
خودرو، ماشين س��ازی اراک و پااليش نفت اصفهان 
و نيز بانک صادرات به قيمت ۵۷۴ ريال بوده است. 

طي روز يكشنبه در فرابورس ايران شاخص کل ۳۸ 
واحد رشد کرد و به رقم ۴۱۳۱ واحد رسيد. ارزش روز 
بازار اول و دوم فرابورس به بيش از ۲۳۷ هزار ميليارد 
تومان رسيد. در اين روز معامله گران فرابورس بيش 
از ۱.۷ ميليارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 
۳۱۱ هزار معامله و ب��ه ارزش ۱۱۳۲ ميليارد تومان 

داد و ستد کردند. 
همچنين در اي��ن روز نماده��ای ذوب آهن، فوالد 
هرمزگان، ش��رکت مديريت انرژی اميد تابان حور، 
بيمه کوثر، مولد نيروگاهی جهرم، توليد برق عسلويه 
و پااليش نفت ش��يراز در تقويت شاخص فرابورس 

اثرگ��ذار بوده اند؛ همچني��ن نماده��ای پربيننده 
فرابورس شامل ذوب آهن اصفهان، گروه صنايع کاغذ 
پارس، توسعه مولد نيروگاهی جهرم، سرمايه گذاری 
ميراث فرهنگ��ی، بانک دی، قند ش��يروان قوچان 
بجنورد، کش��ت و صنعت ش��هداب ناب خراس��ان، 
جنرال مکانيک، داروس��ازی آوه سينا و کشاورزی و 

دامپروری بينالود بودند.
روز گذش��ته با پيام ناظ��ر بازار برخ��ی از نمادهای 
بورسی مشمول توقف برخی بازگشايی شده،  تعدادی 

مشمول حراج و يا وقفه معامالتی شدند. 
ديروز توقف نماد معامالتی سيمان سپاهان، صنايع 
شيميايی ايران با پيام ناظر روی داد. بازگشايی نماد 
معامالتی صنايع پتروشيمی، بازگشايی نماد شرکت 
عمران و توسعه فارس و نيز فوالد کاوه جنوب کيش 
و بازگشايی نماد صنعتی و توليدی درخشان تهران 
روی داد همچنين در پيام ديگری توقف نماد شرکت 
داروپخش و نيز وقفه در معامالت نماد شرکت دارويی 

لقمان صورت گرفت.
وقفه معامالت��ی نماد تولي��د محور خ��ودرو، وقفه 
معامالتی نماد روزدارو و نيز داروسازی جابربن حيان 
صورت گرفت. در پيام ديگری بازگشايی نماد شرکت 
شيش��ه و گاز وقفه معامالتی نم��اد دارويی برکت، 
وقف��ه نماد معامالت��ی دارويی س��بحان و نيز چاپ 
افس��ت ، وقفه معامالتی نماد داروس��ازی زهراوی، 
وقفه معامالتی در نماد داروس��ازی ابوريحان، وقفه 
معامالتی بيمه البرز صورت گرفت. همچنين با پيام 
ديگری از ناظر بازار شرکت شيمی دارويی داروپخش 

و نيز شرکت کارخانجات داروپخش بازگشايی شد.

ب��ه گ��زارش خبرگ��زاري تس��نيم به نق��ل از لجر 
اينس��ايتس، از زمان معرفي ارز مجازي ليبرا در ماه 
ژوئن توسط فيس��بوك، مذاكرات در مورد ارزهاي 
ديجيتال بانك مركزي س��رعت گرفته است. ژاپن 
سال هاس��ت به دنبال اين موضوع اس��ت. در نوامبر 
۲۰۱۸، بان��ك مركزي ژاپن گروهي براي بررس��ي 
مس��ائل قانوني ارزه��اي ديجيتال بان��ك مركزي 

تشكيل داد.
گ��زارش اين گ��روه ش��كل هاي احتمال��ي اين ارز 
ديجيتال را مش��خص مي كن��د. ارز ديجيتال بانك 
مرك��زي به ش��كل حس��اب پس ان��داز ش��بيه به 
حساب هايي است كه شركت ها و افراد در بانك هاي 

خصوصي دارند. ارز ديجيتال به شكل رمز ارز بيشتر 
ش��بيه به يك نوع ديجيتال از اسكناس مي ماند. از 
نظر قانوني، حس��اب هاي بانكي قوانين گسترده اي 
دارند. بعالوه، گزينه هايي در مورد نحوه انتشار انواع 

ارزها وجود دارد.
 اين ارز را مي توان مس��تقيما توس��ط بانك مركزي 
ژاپن توزيع كرد، در صورتي كه اطالعات ش��خصي 
جمع آوري شده توس��ط بانك مركزي طبق قانون 
حفاظ��ت از اطالعات مخفي نگه داش��ته ش��ود يا 
مي توان آن را از طريق واس��طه هايي مثل بانك ها و 
شركت هاي پرداخت توزيع كرد. اين واسطه ها بايد 
بار اجرايي بانك ها را كاهش دهند و جلوي انباشته 

شدن جزييات اطالعات فردي افراد را بگيرند.
 اين گزارش تاكيد داش��ت ك��ه محدوديت اصلي را 
قوانين بانك مركزي ژاپن اعمال مي كند. اين قوانين 

جلوي انتشار اس��كناس هاي بانكي را توسط بانك 
مركزي مي گيرد. بنابراين تغيي��ر اين قوانين براي 
انتش��ار ارزهاي ديجيتال الزم است. بانك مركزي 
ژاپن نگران اس��ت كه مجبور به رقابت با بانك هاي 
خصوصي ش��ود.  نياز به اقداماتي براي جلوگيري از 
پولشويي و تروريسم مالي هم هست. بنابراين براي 
انتخاب س��ازمان ها به عنوان نهادهاي واس��طه اي 
محدوديت هايي وجود خواهد داش��ت و همچنين 
براي افرادي ك��ه مي توانند از اين ارزهاي ديجيتال 
اس��تفاده كنند. اين ش��رايط در تضاد با پول نقدي 
اس��ت كه هيچ محدوديتي ندارد.  در مورد ارزهاي 
ديجيتال غير مس��تقيم، واسطه ها مسوول اقدامات 

ضد پولشويي و تروريسم مالي هستند. ولي مسوول 
نهايي بانك مركزي ژاپن اس��ت. بنابراين سواالتي 
در م��ورد ماهيت قانوني ارتب��اط بين بانك مركزي 
و اين واس��طه ها به وجود مي آيد. براي مثال، آيا اين 
واس��طه ها به عنوان يك عامل ب��راي بانك مركزي 

فعاليت مي كنند؟
 بان��ك مركزي اروپا و بانك مرك��زي ژاپن از ۲۰۱۶ 
به طور مش��ترك به دنبال اس��تفاده از بالك چين و 
فناوري هاي مربوط به آن هستند. با توجه به اينكه 
۷۰ درص��د بانك هاي مرك��زي به دنب��ال ارزهاي 
ديجيتال در س��طوح مختلف هستند، اخبار زيادي 

در اين زمينه در راه است.
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 پيش�نهاد افزايش س�رمايه ۲۱۵ درصدي 
»قاروم«:  هيات مديره ش��ركت اروميه پيش��نهاد 
افزايش سرمايه ۳۶۸ ميليارد و ۴۰۸ ميليون ريالي، 
معادل ۲۱۵ درصد را به مجمع عمومي فوق العاده اين 

شركت پيشنهاد داد.
به گزارش سنا، شركت قند اروميه عنوان كرد برنامه 
افزايش سرمايه از مبلغ ۱۷۱ ميليارد و ۶۰۰ ميليون 

ريال به ۵۴۰ هزار و ۸ ميليارد ريال دارد.
بر اس��اس اين گزارش، افزايش س��رمايه »قاروم« 
از محل م��ازاد تجديد ارزياب��ي دارايي ها به منظور 
اصالح وضعيت س��اختار مالي ش��ركت با ضوابط و 
مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و همچنين ارتقاء 
نمادمعامالتي شركت و گس��ترش سطح فعاليت 
شركت از طريق منابع داخلي كه در تاريخ ۲۸ آبان 
۱۳۹۸ ب��ه تصوي��ب هيات مديره رس��يده و جهت 
اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني ارسال شده، 
خواهد بود.بديهي اس��ت انجام افزايش سرمايه ياد 
شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار 
و تصويب مجمع عمومي فوق العاده اس��ت و در اين 

خصوص اطالع رساني خواهد شد.

 س�ود تلفيقي ۲۳۲ ريالي ب�راي »توريل«:  
ش��ركت توكاريل توانس��ت در ۶ماه��ه منتهي به 
۳۱ش��هريور۱۳۹۸ به ازاي هرسهم ۲۳۲ريال سود 
بس��ازد كه در مقايسه با مدت مشابه سال مالي قبل 

۱۳۰درصد افزايش سودآوري داشته است.
اين شركت سود عملياتي دوره ۶ماهه را ۵۵۶ميليارد 
ريال اعالم كرد كه معادل ۹۲درصد افزايش، س��ود 
خالص را ۴۴۵ميلي��ارد ريال كه معادل ۱۱۷درصد 
و س��ود انباش��ته قابل انتس��اب به صاحبان سهام 
شركت اصلي را ۲هزار و ۱۶۴ميليارد ريال با افزايش 
۲۶۱درصدي منتشر كرد.»توريل« در صورت هاي 
مالي شركت اصلي نيز سود هرسهم را نيز ۲۳۲ريال 
اعالم كرد. عالوه بر اين سود عملياتي شركت اصلي 
۴۷۰ميليارد ريال، سود خالص را ۴۶۶ميليارد ريال 
و س��ود انباش��ته پايان دوره را ۲هزار و ۲۰ميليارد 
ريال اعالم كرده اس��ت.اين ش��ركت درآمد محقق 
ش��ده از قراردادهاي دوره مال��ي ۶ماهه منتهي به 
۳۱شهريور۱۳۹۸ را ۲هزار و ۵۱۱ميليارد ريال اعالم 
كرده است. سود ناخالص شناسايي شده از اين محل 
نيز به ۴۹۸ميليارد و ۲۱۱ميليون ريال رسيده است.

از س��وي ديگر »توريل« براي ۶ماهه دوم سال مالي 
منتهي به ۲۹اسفند۱۳۹۸ درآمد حاصل از قررا دادها 

را ۴هزار و ۴۳۲ميليارد ريال منتشر كرد.

 سود ۷۲۶ريالي براي هرسهم »زقيام«:  شركت 
كشت و دام قيام اصفهان در صورت هاي مالي ۶ماهه 

اعالم كرد به ازاي هرسهم ۷۲۶ريال سود دارد.
ش��ركت كش��ت و دام قيام اصفهان در اطالعات و 
صورت ه��اي مالي ۶ماهه خود اعالم كرد س��ود هر 
س��هم ۷۲۶ريال رس��يده اس��ت. اين رقم در حالي 
اعالم ش��د كه در دوره مالي سه ماهه سود هرسهم 
۲۲۰ريال محقق شده بود.اين شركت سود عملياتي 
دوره مالي مورد گ��زارش را ۱۹۴ميليارد ريال اعالم 
كرد و در مقايس��ه با مدت مشابه سال مالي گذشته 
۱۴۳درصد افزايش يافته اس��ت. همچنين س��ود 
خالص را با رش��د ۱۳۷درصدي مبلغ ۲۵۴ميليارد 
ريال و سود انباشته را ۲۵۸ميليارد ريال منتشر كرد.

از سوي ديگر در برآوردي كه اين شركت از تغييرات 
نرخ فروش محصوالت و نرخ خريد مواد اوليه داشته 
نرخ فروش ش��ير از ۲۲خرداد را طبق مصوبه مورخ 
۲۲خرداد۱۳۹۸ با نرخ ۲۳ه��زار و ۹۰۰ريال بدون 
احتساب جوايز تناژ، چربي و ... محاسبه خواهد شد، 
لذا جوايز چربي، س��وماتيك، بار ميكربي، پروتئين 
و جايزه تناژ و حامل به مبلغ پايه اضافه خواهد شد. 
همچني��ن در صورت عدم كنت��رل عوامل موثر در 
قيمت تمام شده و عدم حمايت دولت در تخصيص 
ارز جهت تامين نهاده هاي دامي )جو، ذرت دانه اي 
و كنجاله س��ويا( انتظار مي رود هزينه مواد مصرفي 
نسبت به شش ماهه اول افزايش يابد.»زقيام« با توجه 
به افزايش حقوق و سربار و همچنين افزايش نرخ خريد 
علوفه و يونجه خشك در صورت ادامه حمايت دولت از 
واردات نهاده هاي دامي پيش بيني مي شود كه قيمت 
تمام سال جاي نسبت به سال قبل رشد داشته باشد. 

  رشد سودسازي »دتوليد«:  شركت داروسازي 
توليد دارو در ۶ماهه منتهي به ۳۱ش��هريور۱۳۹۸ 
اعالم كرد كه سود هرس��هم اين شركت از ۶۴ريال 
سه ماهه به ۲۵۳ريال در ۶ماه رسيده است.شركت 
داروسازي توليد دارو در اطالعات و صورت هاي مالي 
۶ماهه منتهي به ۳۱شهريور۱۳۹۸ سود هرسهم را 
۲۵۳ريال اعالم كرد. اين مبلغ در حالي اعالم شد كه 
اين شركت در گزارش ۳ماهه سود هرسهم محقق 

شده را ۶۴ريال اعالم كرده بود.
اين شركت س��ود عملياتي را در دوره ۶ماهه مبلغ 
۲۷۱ميليارد ريال، سود خالص را مبلغ ۱۰۰ميليارد 

ريال و سود انباشته را ۱۰۸ميليارد ريال اعالم كرد.
»دتوليد« در تشريح اهداف و برنامه هاي راهبردي 
خود اعالم كرد كه تامين مواد اوليه مورد نياز جهت 
تحقق اهداف پيش بيني شده و فروش محصوالت 
اس��ت و برآورد ش��ركت از تغييرات نرخ فروش 
محصوالت و نرخ خريد مواد اوليه در دوره ۶ماهه 
منتهي به ۲۹اسفند۱۳۹۸ اعالم شده كه براساس 
آن نرخ فروش محصوالت براساس سياست هاي 
س��ازمان غذا و دارو تعيين مي شود. عالوه بر اين 
مواد موثر براس��اس نرخ ارز دولتي و س��اير مواد 
جانبي و بسته بندي از بازار داخلي تامين مي شود 
و در صورت افزايش ن��رخ ارز دولتي مواد موثره با 
افزايش قيمت همراه خواهد شد در ضمن با توجه 
به اينكه مواد جانبي و بسته بندي از منابع داخلي 
خريد خواهد شد و پيش بيني مي شود با افزايش 

قابل مالحظه اي همراه باشد.
اين ش��ركت پيش بيني كرد كه بهاي مواد مصرفي 
نسبت به نيمه اول سال با رشدي در حدود ۲۰ درصد 
همراه شود و مانده تسهيالت دريافتي بلندمدت و 
كوتاه مدت در پاي��ان دوره بالغ بر ۶۸۲ ميليارد ريال 

است كه آن صرف سرمايه در گردش شده است.

مروري بر معامالت بورس و فرابورس

ژاپن راه اندازي ارز ديجيتال را بررسي مي كند
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ریيس اتاق تهران در مراسم تقدیر از بنگاه هاي نمونه توليدي عنوان كرد

تزريق يارانه به چرخه توليد
تعادل| 

مراس��م معرفی و تقدیر از واحده��ای تولیدی نمونه 
استان تهران از منظر استاندارد، روز گذشته با حضور، 
رییس سازمان ملي استاندارد، استاندار تهران، رییس 
اتاق تهران وجمع کثی��ری از فعاالن اقتصادی برگزار 
شد. در این مراسم از 15 واحد نمونه تولیدي تقدیر شد. 
رئیس اتاق بازرگانی تهران در این مراسم، طي اظهاراتي 
تاكید كرد كه تحقق دو هدف اساس��ي، یعني »رونق 
تولید« و »امیدآفرینی« نی��از به همراهي و همكاري 
دولت، حاکمیت و بخش خصوصی دارد. البته مسعود 
خوانساري، اثر تحریم ها كه در این سال ها منجر به توجه 
و تقویت تولید داخل شده را نیز مثبت ارزیابي كرد،  اما 
در عین حال از صدور بخشنامه هاي متعدد ومتناقض 
پس از جهش نرخ ارز انتقاد وآن را ناشي از عدم مشورت 
با بخش خصوصي عنوان كرد. او در اینجا به آمارهاي 
خود دولت كه  ساالنه حدود 1300 هزار میلیارد تومان 
یارانه به صورت غیرهدفمند توزیع  مي كند، اش��اره  و 
تاكید كرد كه این سوبسید باید وارد چرخه تولید شود. 

   سال هاي سخت اقتصاد
در آغاز این نشست، مدیرکل استاندارد استان تهران 
در آغاز سخنان خود به امضای تفاهمنامه همکاری این 
نهاد دولتی با اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد و این اقدام 
را در راستای بهبود فضای کسب و کار و رفع مشکالت 
فعاالن اقتصادی قلمداد کرد. محمودرضا طاهری گفت: 
در فرآیند تدوین و اجرای این تفاهمنامه، اتاق بازرگانی 
تهران با نگرش رفع مشکالت تولیدکنندگان و بازرگانان 
در کنار سازمان و اداره کل استاندارد قرار گرفته است. از 
زمان انعقاد این تفاهمنامه، بنا به پیشنهاد اتاق تهران، با 
انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی جلساتی برگزار 
شده تا مش��کالت تولید در بخش استاندارد در استان 
تهران شناس��ایی و برطرف شود. همچنین مشکالت 
موجود در س��طح کش��ور را به اط��الع رئیس محترم 
سازمان استاندارد رسانده ایم و جای خوشحالی است 
که در جریان این تعامل بخش قابل توجهی از مشکالت 
تولید برطرف شده است. طاهری همچنین به اقداماتی 
که در س��طح استان انجام شده، نیز گریزي زد وگفت: 
یکی از این اقدامات آن اس��ت که ارزیابی اس��تاندارد 
محصوالت دانش بنیان به صورت آزمایشی در استان 
تهران آغاز ش��ده و استقبال خوبی از این طرح صورت 
گرفته است. بنابه اظهارات او، اهمیت این نوع ارزیابی 
از آن جهت است که اگر این واحدها، گواهی استاندارد 
دریافت نکنند، نمی توانند محصول خود را در بازارهای 
خارج��ی عرضه کنن��د. همچنین مقوله اس��تاندارد 
محصوالت حالل نیز در اداره استاندارد استان تهران 
آغاز شده است. مهم ترین اقدام نیز تصویب قانون تقویت 
و توس��عه نظام استاندارد اس��ت که به زودی اجرایی 
خواهد ش��د.  سخنران دیگراین مراس��م، رییس اتاق 
تهران بود. مسعود خوانساري با اشاره به دشواری هایی 
ک��ه تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی در س��ال های 

1397 و 1398 متحمل شده اند، گفت: دو سال اخیر، 
دوران سختی برای فعاالن اقتصادی بوده و به ویژه پس از 
جهش نرخ ارز، بسیاری از تولیدکنندگان دچار مشکل 
شدند؛ اما با وجود همه این نارسایی ها صحنه را خالی 
نکردن��د. او همچنین با بیان اینکه تحریم ها نیز ضربه 
سنگینی به محیط کسب و کار کشور وارد کرده، افزود: 
خاصیتی که این تحریم ها برای اقتصاد ایران داش��ت 

توجه به حل مشکالت تولید داخل بود.
به گفته خوانساري، در س��ال های گذشته، شکایات 
بسیاری در مورد تثبیت نرخ ارز از سوی تولیدکنندگان 
به اتاق تهران منعکس  می شد. اما مساله این است که 
دولت ها در ایران در مقاطعی که با افزایش درآمدهای 
نفتی مواجه  می شوند، با تثبیت نرخ ارز به افزایش واردات 
گرایش پیدا  می کنند و با کاهش درآمد نفت، به تولید 
داخل روی  می آورند. این حرکت سینوس��ی در طول 

دهه های گذشته، مانع از توسعه صنایع شده است.
رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه از زمان متعادل شدن 
نرخ ارز، تولید برخی کاالها رشد را تجربه کرده، گفت: 
برای مثال، صنعت پوشاک که به دلیل تثبیت نرخ ارز 
و قاچاق در محاق قرار داشت، پس از تعدیل شدن نرخ 
ارز رونق گرفت. »صنایع کاش��ی و سرامیک و صنایع 
غذایی« نیز توانس��تند در سال جاری خود را بازیابی و 
احیا کنند و عالوه ب��ر افزایش میزان و کیفیت تولید، 

بخشی از محصوالت خود را صادر کنند.
خوانساری افزود: اگر تحریم های خارجی در بروز برخی 
مشکالت در فضای کس��ب وکار موثر بوده، اما اثرات 
مخرب تحریم های داخلی بیشتر بوده است. مساله این 
است که دولت خود را از تجربه و نظرات و مشورت بخش 
خصوصی بی نیاز  می داند و همین نگرش، آسیب های 
بسیاری را پدید آورده است. او با اشاره به صدور بیش از 
40 تا 50 بخشنامه پس از جهش نرخ ارز گفت: تمام این 
بخشنامه ها نقیض دیگری بوده و این وضعیت، ناشی از 
آن بود که بخش خصوصی طرف مشورت قرار نگرفت. 
برای مثال در مورد واقعی شدن نرخ بنزین، اتاق تهران از 
سال گذشته پیشنهادات مشخصی را به دولت ارائه کرد. 
به گزارش خود دولت ساالنه حدود 1300 هزار میلیارد 
تومان یارانه به صورت غیرهدفمند توزیع  می شود که 
باید تدابیری برای حذف آن اندیش��یده شود اما عمال 

توجهی به پیشنهادات نمی شود.
خوانساری س��پس به همکاری اداره استاندارد استان 
تهران با اتاق بازرگانی تهران در قالب تفاهمنامه ای که 
سال گذشته به امضا رسیده، اشاره کرد وگفت: امضای 
این تفاهمنامه نشانگر آن است که سازمان استاندارد 
خود را از مشورت بخش خصوصی بی نیاز نمی داند و 
نتیجه آن است که در میان سازمان های دولتی، سازمان 
استاندارد کمترین اعتراض ها و نقدها را از طرف بخش 
خصوصی دریاف��ت می کند. چراکه در این س��ازمان 
گوش ش��نوا وج��ود دارد و نظ��رات بخش خصوصی 
شنیده  می شود. او با بیان اینکه اقتصاد کشور به رونق 
تولید نیاز دارد، افزود: امروز کش��ور ب��ه رونق و بهبود 

تولید نیاز دارد، تولیداتی که بر محور صادرات متمرکز 
است. این تولیدات قابل صدور به کشورهای همسایه 
است و برای افزایش صادرات به این مقاصد، نیاز است 
که موانع صادرات برطرف شود. رفع موانع صادرات نیز 
مستلزم آشتی دولت و سیاستگذار با فعاالن اقتصادی، 
تولیدکنن��دگان و بازرگان��ان اس��ت. در این صورت، 
تحریم ها که ضربه جدی را به اقتصاد وارد کرده به یک 

فرصت تبدیل خواهد شد.

   استاندارد تبديل به مطالبه عمومي شود 
از سوي دیگر، اس��تاندار تهران نیز با اشاره به اهمیت 
مساله »اس��تاندارد« در ابعاد زندگی گفت: باید تالش 
کنیم استانداردسازی به یک مطالبه عمومی در افکار 
جامعه تبدیل شود. انوشیروان محسنی بندپی با اشاره 
به اینکه سالجاری به عنوان »رونق تولید« نامگذاری 
شده، گفت: در این سال تالش مسئوالن بر این بود که 
مبارزه همه جانبه ای در مقابل قاچاق کاال و ارز داشته 
باش��ند، اما اگر قرار اس��ت، قاچاق کاهش پیدا کند، 
کیفیت کاالهای عرضه شده از مجاری رسمی باید در 
سطحی از کیفیت باشد که مصرف کنندگان این کاالها 
را به کاالهای قاچ��اق ترجیح دهند. او به این نکته نیز 
اشاره کرد که اگر سرمایه اجتماعی در سایر بخش های 
جامعه دچار افول ش��ده، سرمایه اجتماعی نسبت به 
نشان استاندارد در حال افزایش است. محسنی بندپی 
در ادامه، اداره کل استاندارد تهران را در حوزه ارزیابی، 

نظارت و ارتقای کیفیت، پیشرو توصیف کرد و گفت: 
باید از تولیدکنندگانی که در این شرایط در صف مقدم 
جنگ اقتصادی ایس��تاده ، تولید خ��ود را حفظ کرده 
و حتی کیفیت تولیدات خود را نیز ارتقا بخشیده اند، 
قدردانی کرد. او با اشاره به اینکه اعتراضاتی که سازمان 
استاندارد در مورد عدم رعایت قواعد استاندارد مطرح 
 می کند، معموال متوجه مدیران دولتی اس��ت، گفت: 
مدیران بخش خصوصی این قواعد را رعایت  می کنند. به 
همین سبب الزم است که اصل 44 در بنگاه ها اجرایی 
شود و بنگاه ها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که 

بهره وری و کیفیت را ارتقا ببخشند.

   تدوين سند يکپارچگی غذا به نتيجه رسيد
در همین حال، رییس سازمان ملی استاندارد با بیان 
اینکه به ط��ور مکرر در مورد اس��تاندارد و کیفیت در 
کشور بحث  می ش��ود، تصریح کرد: باید از حرف زدن 
و س��ر دادن شعار بپرهیزیم و سعی کنیم بیشتر عمل 
کرده و قدمی برای کشور برداریم. نکته حائز اهمیت آن 
است که استاندارد اکنون صرفا در مورد کاال وخدمات 
مطرح نیست و باید در فرآیند ها نیز جاری و ساری شود.

رییس سازمان ملي اس��تاندارد، در همین حال، از به 
نتیجه رسیدن مباحث خودرو و تدوین سند یکپارچگی 

غذا در شورای عالی استاندارد خبر داد.
نیره پیروزبخت، مناقش��اتی که در داخل یا در ارتباط 
با محی��ط خارج مطرح  می ش��ود را ناش��ی از کمرنگ 

بودن مقوله استاندارد در کشور دانست وگفت: رعایت 
اس��تاندارد به معنای پایه گذاری صحیح صنعت است. 
یعنی اگر نس��بت به حضور در مجامع بین المللی نظیر 
ایزو، کدکس و اس��تاندارد کش��ورهای اسالمی اصرار 
داریم باید برای اس��تاندارد در داخل اهمیت بیشتری 
قائل باش��یم. ضمن آنکه در صورت توجه به این مقوله 
 می توانیم از بروز بسیاری از نفوذها جلوگیری کرده و از 
کیان کشور دفاع کنیم. پیروزبخت در ادامه از انجمن ها 
و تش��کل های بخ��ش خصوصی درخواس��ت کرد که 
استانداردسازی را جدی بگیرند. او البته این تشکل ها را 
مشاوران سازمان استاندارد توصیف کرد. دبیرکل انجمن 
دارندگان نشان استاندارد ایران، هم در لحظات آغازین 
این مراسم از سختی های پیش پای تولیدکنندگان در 
شرایط کنونی اقتصاد سخن گفت و از واحدهای نمونه 
به عنوان گالدیاتورهای اقتص��اد یاد کرد. علیرضا نبی 
هم چنین به تالش انجمن دارندگان نش��ان استاندارد 
به عنوان مجری آیین تقدیر از واحدهای نمونه اشاره و 
عنوان کرد که برگزاری این مراسم و با حضور حداکثری 
نمایندگان دولت و بخش خصوصی، می تواند دلگرمی و 
پشتوانه محکمی برای تولیدکنندگان باشد. در پایان این 
مراسم از 15 واحد تولیدی نمونه استان تهران از منظر 
رعایت اصول استاندارد تقدیر به عمل آمد. همچنین در 
این مراسم، مدیران کنترل کیفیت نمونه استان تهران 
نیز معرفی و از برترین  مراکز آموزش، آزمایش��گاه های 
نمونه و همچنین شرکت  های بازرسی نمونه تجلیل شد.

در دهمين نشست کميسيون اقتصاد نوآوری و تحول دیجيتال اتاق تهران مطرح شد

ضرورت شفاف سازی خسارات قطعی اينترنت
نمایندگان بخش خصوصی در نشست دهم کمیسیون 
اقتصاد ن��وآوری و تح��ول دیجیتال ات��اق بازرگانی 
تهران   به بررس��ی خسارات تحمیلی قطع اینترنت بر 
کسب وکارهای دانش بنیان و استارت آپ ها پرداختند 
و از نگرانی بخش خصوصی برای عادی س��ازی قطع 
اینترنت گفتند.  قطع اینترنت سراس��ری در ایران که 
به دنبال وقایع هفته گذشته در برخی شهرهای کشور 
رخ داد، هزینه  سنگینی بر دوش بنگاه های اقتصادی 

وارد کرده است. 
تبع��ات اقتص��ادی ناش��ی از قطع چند روزه ش��بکه 
اینترنت در کشور و ضرر و زیانی که بر گرده بنگاه های 
اقتصادی قرار گرفت، بهانه ای شد تا فعاالن اقتصادی 
در دهمین نشست این  کمیسیون   این موضوع را با دو 
مع��اون وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به بحث و 
چالش بگذارند. به گزارش اتاق تهران، در این نشست 
نمایندگان بخش خصوصی در حوزه کسب و کارهای 
دیجیتال، یک نگرانی جدی خود را پس از تجربه تلخ 
قطعی شبکه اینترنت در کشور طی روزهای گذشته، 
با معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به طور 
صریح در میان گذاشته و ابراز نگرانی کردند که به دنبال 

بارگذاری شبکه اینترانت ملی طی چند روز اخیر، این 
باور در نظام تصمیم گیری کشور تقویت شود که در هر 
وضعیت بحرانی، می توان دکمه قطع شبکه اینترنت 
سراس��ری را فش��رد و جای خالی آن را با شبکه ملی 
اطالعات پر کرد. از این رو، نمایندگان بخش خصوصی 
در این نشست، یکی از وظایف تازه وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات را تفهیم و قانع سازی تصمیم گیران 
کش��ور با این هدف عنوان کردند که در سایه استقرار 
ش��بکه ملی اطالعات، فش��ردن دکمه قطع ش��بکه 
سراسری اینترنت در کش��ور، حتی به طور موقت هم 
منطقی و عقالنی نیست، چرا که به رغم تجربه بارگذاری 
شبکه ملی اطالعات طی هفته گذشته و رفع محدود 
مشکل دسترس��ی ها در بخشی از حوزه ها، این شبکه 
هنوز توان کارکردی باالیی برای پاسخ دهی به نیازهای 

اصلی در کشور را ندارد.

   خسارت پنهان فرار سرمايه گذاران
از دیگ��ر موضوعات��ی که در این نشس��ت از س��وی 
فعاالن اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی حوزه 
کسب و کارهای دیجیتال مطرح شد، برآورد هزینه هایی 

بود که قطعی ش��بکه سراس��ری اینترنت بر اقتصاد 
و کس��ب و کار بنگاه ه��ای حوزه فن��اوری ارتباطات و 
اطالعات متحمل کرد. در همین رابطه، فرزین فردیس 
به برآورد و تخمینی از هزینه های مستقیم قطعی چند 
روزه اینترنت در کشور اشاره کرد که بر پایه نرخ تولید 
ناخالص داخلی کشور و سهم به گفته وی، 1.6 درصدی 
اقتصاد اینترنتی از تولید ناخالص داخلی قابل محاسبه 
اس��ت. او برآورد خود و همكارانش از هزینه خسارت 
مستقیم به كس��ب و كارهاي حوزه فناوري اطالعات 
و ارتباطات را بالغ بر 2650 میلیارد تومان عنوان كرد 
و گفت: این رقم با توجه به سهم 2.7 درصدي اقتصاد 
این ح��وزه از تولید ناخالص داخلي )ك��ه 1.2 درصد 
مس��تقیم فناوري اطالعات و 60 درصد از1.5 درصد 
بخش ارتباطات ه��م مرتبط با صدا و داده، اس��ت( با 
فرض 300 روز كاري مفید و نرخ دالر 12000 توماني 
و تولید ناخالص داخلي كل 450 میلیارد دالري كشور 
محاسبه شده است. همچنین فردیس هزینه خسارت 
به س��ایر بخش هاي اقتصاد را بالغ ب��ر 6300 میلیارد 
تومان دانست و گفت: این رقم با توجه به نقش حداقل 
5 درصدي زیرساختي ICT در سایر حوزه هاي اقتصاد 

كه به آن سهم اقتصاد دیجیتال اطالق مي شود، نقش 
زیرس��اختي ICT در دنیا بین 5 تا 30 درصد تخمین 
زده مي ش��ود و در این محاس��به كمترین میزان آن 
فرض شده اس��ت.   به گفته وی، این اتفاق هزینه های 
فرصت از دست رفته و هزینه های پنهان نیز به همراه 
داشته است که جبران آن مستلزم صرف زمان و توان 
باالیی است. این در حالی است که افشین کالهی عضو 
هیات نمایندگان اتاق تهران نیز فرار س��رمایه گذاران 
خارجی از اقتصاد دیجیتال کش��ور را تنها بخش��ی از 
خسارت های پنهان قطعی چند روزه شبکه سراسری 
اینترنت در کشور عنوان کرد. او ضمن آنکه بارگذاری 
شبکه ملی اطالعات طی چند روز قطعی اینترنت طی 
هفته گذشته را اقدامی بزرگ از سوی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات دانست، این خطر را نیز جدی تلقی 
کرد که قطع شبکه اینترنت و جایگزینی حتی موقتی و 
چند روزه آن با شبکه ملی ارتباطات، به رویه عادی نزد 

نظام تصمیم گیری کشور بدل شود. 
مع��اون وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالع��ات که به 
همراه رییس شرکت ارتباطات زیرساخت به نشست 
کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال آمده بود، 

طی توضیحاتی قطع��ی اینترنت را تصمیمی خارج از 
این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: به دنبال قطع شبکه 
سراس��ری اینترنت در کشور، چندین تیم متخصص 
در وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات برای کاهش 
خسارات ناشی از آن به مردم و صاحبان کسب و کار به 
طور شبانه روز وارد عمل شدند و چندین مجوز برقراری 
مجدد اینترنت به وی��ژه در حوزه تامی��ن نیازمندی 
ش��رکت های هواپیمایی و خبرگزاری ها را از شورای 
امنیت ملی دریافت کردیم. امیر ناظمی با بیان اینکه پس 
از اتصال دوباره شبکه سراسری اینترنت، وظیفه دیگری 
در این وزارتخانه تعریف شد و آن، شفاف سازی هزینه ها 
و خسارات قطعی اینترنت در ابعاد مختلف در کشور و 
ارائه و تشریح آن برای مس��ئوالن تصمیم گیر کشور 
اس��ت، افزود: به همین منظور، طی چند روز گذشته 
جلسات و مالقات های معاونان و مدیران این وزارتخانه 
با بخش های مختلف کشور که متحمل خسارات ناشی 
از قطعی اینترنت ش��ده اند، آغاز شده است و در تالش 
هستیم تا پس از مستندسازی هزینه های برآورد شده، 
این اطالعات را برای شفاف سازی و آگاهی حاکمیت، 

در اختیار دستگاه های تصمیم گیر کشور قرار دهیم.  

موتورسيکلت های از رده خارج منبع آلودگی هوا هستند
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، 
ب��ا تاکید بر اینکه بیش��تر آلودگی هوای تهران ناش��ی از 
موتورس��یکلت های از رده خارجی اس��ت که بعد از چند 
س��ال توقف در پارکینگ ها در مزای��ده با قیمت پایینی 
به فروش می رسند، خواستار جلوگیری از ورود دوباره این 

موتورسیکلت ها به سطح شهر و تردد آنها شد.
ابوالفضل حج��ازی در گفت وگو با ایس��نا، اظه��ار کرد: 
تولید و ش��ماره گذاری موتورس��یکلت های کاربراتوری 
از س��ال 95، ممنوع شد اما برخی از ش��رکت ها در سال 
96 نیز این موتوره��ا را تولید کردند و متاس��فانه برخی 
س��ازمان های دولتی هم از این موض��وع حمایت کردند. 
این برای اولین بار است که به این صراحت اعالم می کنم 
که در سال 95، س��ال اتمام تولید موتورهای  کاربراتوری 
ب��ود اما در س��ال 96 هم ب��ه صورت چ��راغ  خاموش این 
محصوالت تولید ش��د. او درباره آلودگی هوای ناش��ی از 
موتورسیکلت های فرسوده، اعالم کرد: در بحث آالیندگی 
موتورسیکلت های فرسوده و اسقاط آن ها، در حال حاضر 
در  ش��رایطی قرار داریم که اس��قاط موتورسیکلت ها به 
دلی��ل افزایش قیمت ای��ن محصوالت به س��بب اینکه 
خری��دار قدرت خرید محص��ول جدی��د و جایگزینی با 

موتورسیکلت فرسوده را ندارد، به تعویق می افتد؛ بنابراین 
اسقاط موتورسیکلت های فرس��وده از جمله قانون هایی 
است که در ش��رایط فعلی اجرای آن امکان پذیر نیست. 
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت 
افزود: البته موتورس��یکلت های فرس��وده در شهرهای 
بزرگ همچون تهران وجود ندارد و موتورس��یکلت های  
فرسوده در شهرها و روستاها مورد استفاده اند که مشکل 
آلودگی هوا ندارند. اگر پلیس از موتورهای س��طح ش��هر 
آمار بگیرد، اکثرا موتورس��یکلت های گران قیمت و یورو 
4 هس��تند. آنچه که امروز بیش��تر باعث آلودگی هوای 
تهران ش��ده، موتورسیکلت های فروش پارکینگی است. 
موتورسیکلت هایی که بیش از 10 الی 15سال از عمرشان 
گذشته و توس��ط پلیس متوقف شده و روانه  پارکینگ ها 
می ش��وند. مالکان این موتورس��یکلت ها به دلیل اینکه 
هزینه هاي ترخیص برای شان باال است، از مالکیت های آنها 
صرفه نظر می کنند و برای تحویل آن مراجعه نمی کنند. 
او تصریح کرد: موتورسیکلت هایی که بعد از چند سال در 
پارکینگ ها می مانند، به یکی از سازمان ها واگذار شده و این 
سازمان به جای آنکه این موتورها را اسقاط کند، از طریق 
مزایده با قیمت های پایین تر به فروش می رساند و اینگونه 

است که این هزینه کمتر از هزینه ترخیص موتورسیکلت 
از پارکینگ خواهد بود. بنابراین مشتری برایش بهتر است 
که ای��ن را در مزایده خریداری کند تا اینکه هزینه کرده و 
موتورس��یکلت را از پارکینگ ترخیص کند. ضمن اینکه 
این موتورها زمانی که به چرخه شهر برمی گردند، با برگه 
جدیدی که برایش صادر شده، مالکیت جدید داشته و بدین 
ترتیب دیگر جریمه ای هم ندارد. این موتورسیکلت ها دیگر 
فرسوده نیستند، از رده خارج اند. آمار داریم که به طور مثال 
موتورسیکلتی سه بار توسط پلیس متوقف، روانه پارکینگ 
شده و مجدد به فروش رسیده است. حجازی تاکید کرد: 
ما معتقدیم که باید از ورود این موتورسیکلت ها به سطح 
شهر و چرخه تردد، جلوگیری شود. قانون عمر مفید حدود 
هشت سال در کشور اجرا نمی شود. ما معتقدیم که پلیس 
باید قانونی را که مجلس شورای اسالمی تصویب کرده است 
را اجرا کند؛ بدین ترتیب که موتورسیکلتی که عمر مفید آن 
تمام شد، متوقف کرده و آن موتور دیگر مالکی نداشته باشد 
و به ستاد اسقاط واگذار شود. ستاد اسقاط نیز باید موتور را 
»از وسط برش زده« و برگه اسقاطی که دارای ارزش باشد 
را به مالک تحویل دهد و هر شخص که می خواهد موتور 
جدیدی خریداری کند، یک برگه اسقاط نیز خریداری کند. 

صادرات تخم مرغ متوقف شد
رییس هیات مدیره اتحادیه م��رغ تخم گذار گفت: با 
توجه ب��ه افزایش قیمت تخم م��رغ در روزهای اخیر، 
تش��کل صادرات آن به بازارهای هدف را متوقف کرده 
است. ناصر نبی پور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
ج��وان، از افزایش قیمت تخم م��رغ در بازار خبر داد و 
گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب 
مرغداری 7 هزار و 700 تا 7 هزار و 800 تومان اس��ت. 
او ازدیاد تقاضا در هفته های اخیر را دلیل اصلی گرانی 
تخم مرغ دانس��ت و افزود: اگرچه برخی کارشناسان 
گرانی های اخیر را ناشی از نوسان نرخ بنزین می دانند، 

اما گرانی تخم مرغ ارتباطی به قیمت بنزین دارد. 
رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اش��اره 
به اینکه قیمت تخم مرغ در خرده فروشی ارتباطی به 
تولیدکنندگان ندارد، بیان کرد: سازمان حمایت مصوب 
قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 8 هزار و 900 
تومان معادل ش��انه ای 17 هزار و 800 تومان است و 
فروش با نرخ شانه ای 20 هزار تومان چندان چشمگیر 
نیست که این امر به معنای فروش 10 درصد باالتر از 
نرخ مصوب است. نبی پور ادامه داد: نوسان نرخ بنزین، 
قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ را 30 تا 40 تومان 

افزایش می دهد، ضمن آنکه اختالف 60 هزار تومانی 
بنزین بر یک وانت 2.5 تن��ی تاثیر چندانی بر قیمت 
تمام ش��ده ندارد. او ازدیاد مصرف قنادی ها و صنایع 
کلوچه س��ازی را دلیل اصلی افزایش قیمت تخم مرغ 
در بازار اعالم کرد و گفت: فروش هر ش��انه تخم مرغ با 
نرخ 20 هزار تومان معادل دانه ای 600 تومان اس��ت 
که نس��بت به س��ایر محصوالت قیمتی ن��دارد.  این 
مقام مسوول متوس��ط قیمت هر کیلو تخم مرغ درب 
مرغداری را بنابر چهل و یکمین مصوبه ستاد تنظیم 
بازار را 7 ه��زار و 740 تومان اعالم کرد و افزود: این در 
حالی است که متوسط فروش تخم مرغ در 8 ماه گذشته 
به 5 هزار و 900 تا 6 هزار تومان رسیده است، ضمن آنکه 
از دی ماه س��ال گذشته تا خرداد، عرضه تخم مرغ زیر 
قیمت مصوب تنظیم بازار طی 60 سال گذشته برای 
صنعت مرغداری کشور فاجعه بود. او با اشاره به اینکه 
روند تولید تخم مرغ مش��کلی ندارد، بیان کرد: روزانه 
2800 تا 2900 تن تخم مرغ در کشور تولید می شود که 
به دلیل ازدیاد تقاضا، این میزان در کشور مورد استفاده 
قرار می گیرد چرا که در صورت مازاد تولید با روند نزولی 

قیمت در بازار روبه رو بودیم. 
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 پيگيري گران فروشي
و تخلف در لوازم يدكي

ايلنا| رییس اتاق اصناف تهران از آغاز بررسي 
تخل��ف و گران فروش��ي در ل��وازم و تجهیزات 
یدكي خودرو از روز گذش��ته خبر داد. قاس��م 
نوده فراهاني درب��اره بازار لوازم یدكي خودرو و 
اضافه ش��دن قیمت ها در این صنف و چگونگي 
نظارت اتاق اصناف بر گراني اظهار داشت: ما یك 
نظارت، بازرسي مستقل و یك گشت مشترك 
بین اصناف، سازمان صمت و سازمان تعزیرات 
داریم. اینكه گفته مي شود قیمت ها تغییر كرده 
است، درست نیست و كسي نمي تواند قیمت را 
خودسرانه تغییر دهد. اینكه بنزین گران شده 
است و این موضوع روي هر صنفي تاثیر بگذارد، 
قابل قبول نیست. او ادامه داد: اكثر جابه جایي ها 
با گازوئیل اس��ت كه با كامیون و وس��ایل بین 
شهري جابه جا مي شوند. خیلي كم پیش مي آید 
جابه جایي با وانت بار انجام شود. بعضي از وانت 
بارها اعتراضي كه در روزهاي اول داشتند بحق 
بود و س��همیه بنزین ش��ان نیز روز چهارشنبه 
اضافه ش��د. نوده فراهاني ادامه داد: اگر فردي با 
وانت، بارش را به مقصد مي فرستد، نباید بگوید 
به خاطر گراني بنزین، اجناس هم گران ش��ده 
است، مردم این حرف ها را مي پذیرند. مردم ما 
مي دانند كه بنزین گران ش��ده است و اینگونه 
دالیل غیرقابل قبول براي گران كردن اجناس 
درست نیست و به دور از انصاف و وجدان است. 
او با بیان اینكه باید قبول كنیم كه در هر صنفي 
تعداد محدودي متخلف وجود دارد و اصناف هم 
از این قاعده مستثني نیست، افزود: از روز گذشته 
براي لوازم یدكي بازرسي گذاشته ایم تا تخلفات 
را به ما گزارش دهند و برخ��ورد خواهیم كرد. 
رییس اتاق اصناف تاكید كرد: هر كسي دالیل 
افزایش قیمت صنف خودش را به ما ارایه كرد و 
درخواست گران كردن اجناسش را داشت، در 
كمیته اتاق بررس��ي مي كنیم و اگر بحق باشد 

عمل خواهیم كرد. 

كاهش قيمت گوجه فرنگي 
ظرف ۱۰ روز آينده

باش�گاه خبرنگاران جوان|رییس اتحادیه 
میوه و س��بزي تهران درب��اره آخرین تحوالت 
بازار میوه و صیفي اظهار كرد: هم اكنون تمامي 
محصوالت میوه و تره بار جز پیاز و گوجه فرنگي 
از تعادل نس��بي در بازار برخودار است. اسداله 
كارگر اف��زود: با توجه به پایان فصل برداش��ت 
گوجه فرنگي دوره شهري و جابه جایي فصلي به 
مناطق گرمسیري، قیمت محصول با نوساناتي 
در بازار روبرو شده است كه ظرف 10 روز آینده 
با عرضه گوجه فرنگي بوشهر، قیمت به حداقل 

نسبي مي رسد.
 او با اش��اره به اینكه عمده گوجه فرنگي تهران 
از ورامین و كرج تامین مي ش��د، افزود: این در 
حالي اس��ت كه در فصل س��رما، میزان تولید 
گوجه فرنگي به قدر چش��مگیري كاهش یافته 
اس��ت كه جوابگوي نیاز داخل نیس��ت. رییس 
اتحادیه میوه و س��بزي ادامه داد: با وجود آنكه 
تامین كننده اصلي گوجه فرنگي استان فارس 
اس��ت، از ای��ن رو ط��ي روزهاي آتي ب��ا توزیع 
محصول از این استان دیگر كمبودي در عرضه 
نخواهیم داشت. او با اشاره به اینكه در ماه هاي 
اخیر قیم��ت گوجه فرنگي جوابگ��وي هزینه 
تولیدكنندگان نبود، بیان كرد: در ماه هاي اخیر 
به س��بب ازدیاد عرضه در برابر تقاضا، قیمت به 
قدري كاهش یافت كه دولت براي جلوگیري از 
ضرر و زیان تولیدكنندگان اقدام به خرید توافقي 
محصول كرد كه طبق روال همه س��اله، قیمت 
محصوالت صیفي همزمان با جابه جایي فصلي با 
نوساناتي روبرو مي شود كه این امر طبیعي است.

 دستور ستاد تنظيم بازار
 به استاندارد

ستاد تنظیم بازار در مصوبه اخیر خود در راستاي 
جلوگیري از خود تحریمي نس��بت به سازمان 
اس��تاندارد تاكید كرده، اجراي استاندارد 127 

برنج به تعویق بیفتد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنیم، 
س��تاد تنظیم بازار در اوایل آذر ماه س��ال جاري 
تش��كیل جلس��ه داده و در این جلسه مصوبات 
بسیاري مهمي به دس��تگاه هاي مختلف ابالغ 
شده است. بر اس��اس بند 23 مصوبه اخیر ستاد 
تنظیم بازار دستور مشخص به سازمان استاندارد 

براي جلوگیري از خودتحریمي داده شده است.
در این مصوبه آمده است با عنایت به شرایط جنگ 
اقتصادي كش��ور و لزوم تامین مستمر كاالهاي 
اساس��ي و تكالیف محوله به همه دستگاه هاي 
مسوول با محوریت كارگروه تنظیم بازار مبني بر 
خودداري از هر گونه تغییر ضوابط و فرآیندهایي 
كه منجر به خود تحریمي یا بروز مشكالت تأمین 
كاالها مي گردد، با عنایت به مصوبات جلس��ات 
كارگ��روه تنظیم ب��ازار در خصوص ب��ه تعویق 
افتادن اج��راي اس��تاندارد 127 برنج در بخش 
مشخصات فیزیكي از جمله تعداد دانه شكسته، 
دانه آسیب دیده در اثر گرما و دانه قهوه اي، مقرر 
گردید تا زمان انجام اقدامات الزم در جهت اصالح 
موارد مذكور در كمیته ملي اس��تاندارد، اجراي 
اس��تاندارد اجباري بخش فیزیكي تا پایان سال 

99 به تعویق افتد.
هنوز سازمان استاندارد جزییات استاندارد 127 
برنج را اعالم نكرده است، بر این اساس الزم است تا 
این سازمان در خصوص مشخصات این استاندارد 
شفاف س��ازي كرده تا بتوان به صورت مشخص 
در خصوص تاثیرات مثبت و منفي مصوبه ستاد 

تنظیم بازار اظهارنظر كرد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

رييس انجمن صنفي جايگاه داران سي ان جي  در گفت و گو با »تعادل« جواب داد

پاسخ به 5 ابهام براي دوگانه سوزكردن خودروها
گروه انرژي| فرداد احمدي|

اجراي طرح جديد سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين كه 
در آبان ماه امسال آغاز شد، براي صنعت سي ان جي كشور 
فايده هايي به همراه داشت و به تن نحيف اين صنعت كه 
طي سال هاي گذشته مسير معكوس توسعه را مي پيمود، 
جان تازه اي بخشيد. گزارش هاي روزهاي نخست اجراي 
طرح، حكايت از رشد 10 درصدي مصرف گاز سي ان جي 
توسط خودروها داشت و به نظر مي رسد كه تمايل مردم 
به دوگانه س��وز كردن خودروهايشان، به منظور كاهش 
هزينه هاي س��وخت مصرفي افزايش يافته است. در اين 
ميان زمزمه هايي درباره اعطاي تسهيالت وام به متقاضيان 
دوگانه سوز كردن خودرو به گوش مي رسد و مشاهدات 
ميداني خبرنگار »روزنامه تع��ادل« حاكي از وجود ابهام 
در ميان برخي از رانندگان درباره موضوعاتي مثل مكان 
و نحوه نصب مخزن گازي خودروها اس��ت. از همين رو، 
اردش��ير دادرس، ريي��س انجمن صنفي جاي��گاه داران 
س��ي ان جي در گفت وگو با »تعادل« به سواالت متداول 
پيرامون س��وخت گاز طبيعي، هزينه دوگانه سوزسازي 
و برنامه هاي حمايتي دولت از متقاضيان گازسوز كردن 
خودرو پاسخ داده است. آن طور كه او به» تعادل« توضيح 
داد، دوگانه سوز كردن هر خودرو بين 2 تا 3 ميليون تومان 
هزينه دارد، سوخت سي ان جي ايمن ترين نوع سوخت در 
ميان تمامي حامل هاي انرژي موجود اس��ت و رانندگان 
در صورت استفاده از روغن موتور مخصوص خودروهاي 
گازسوز، مي توانند مطمئن باشند كه اين سوخت به موتور 

خودرو آنها هيچ آسيبي وارد نمي كند.
به گفته مدير طرح سي ان جي شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي، در برنامه اوليه گازسوز كردن خودروها 
قرار بود كه 76 درصد از سبد حامل هاي انرژي حمل ونقل 
ايران به سهم سوخت گاز س��ي ان جي اختصاص داشته 
باشد، اما پس از گذشت بيش از دو دهه از اجراي اين طرح، 
در حال حاضر 13 درصد از سبد انرژي كشور به اين سوخت 
رس��يده اس��ت. در همين خصوص ارديبهشت ماه سال 
جاري حميد قاسمي به ايسنا گفته بود كه با وجود ظرفيت 
جايگزيني بيش از ۴0 ميليون ليتر بنزين با س��ي ان جي 
در خودرو ها، تاكنون 21 ميليون مترمكعب سي ان جي 
جايگزين بنزين ش��ده اس��ت كه اين امر نشان مي دهد، 
بخش مربوط به ظرفيت جايگاه سازي مسير تند تري را 
طي كرده و بخش دوگانه سوز كردن خودروها است كه ترمز 

بهره مندي از سوخت گاز در حمل ونقل را كشيده است.
بخش دوگانه سوز كردن خودروها به صورت مستقيم با 
مردم و كارخانه هاي خودرو س��ازي سر و كار دارد و ركود 
در آن مي تواند نشانه اي از عدم اقبال مردم به سي ان جي 

باشد. جاذبه هاي سي ان جي براي خودروها فراوان هستند 
كه از كاهش آلودگي هوا تا قيمت ارزان تر سوخت را در بر 
مي گيرند، اما گسترش شايعاتي درباره ايمني كمتر اين 
سوخت يا كاهش عمر خودرو اين جاذبه ها را در سال هاي 
اخير كمرنگ كرده ان��د.  اكنون كه افزايش قيمت بنزين 
در ايران، انگيزه قيمتي براي توسعه صنعت سي ان جي و 
اقبال مردم به اين نوع سوخت را افزايش داده است، اردشير 
دادرس، رييس انجمن صنفي جايگاه داران سي ان جي به 
شايعات و ابهامات متداول پيرامون اين نوع سوخت پاسخ 

داده است.

 هزينه  گاز سوز كردن خودروها چقدر است؟
رييس انجمن صنفي جايگاه داران سي ان جي به روزنامه 
تعادل مي گويد: در حال حاضر بين 2 ميليون تا 3 ميليون 
تومان هزينه دوگانه سوز كردن يك خودرو است. در عين 
حال قرار است دولت يارانه اي را براي موضوع دوگانه سوز 
كردن خودروها اختصاص دهد و به متقاضيان اين خدمات، 
مبلغي به عنوان وام تعلق گيرد. البته هنوز دستورالعمل 
اختصاص وام براي سي ان جي كردن خودروها صادر نشده 
است.دادرس اين را هم اضافه مي كند كه بيش از 90 درصد 
خودروها را مي توان دوگانه سوز كرد. در حال حاضر با توجه 
به اينكه كيت هاي جديد دوگانه سوزسازي وارد بازار شده 
است، خودروهايي نظير هيونداي آي۴0، يا بنز و بي ام و نيز 

دوگانه سوز مي شوند. 

    متقاضيان به كجا رجوع كنند؟
دادرس توضيح داد كه براي گاز سوز كردن خودروها، مردم 
بايد به سايت www.irngv.ir رجوع كرده و در سامانه 
مورد نظر ثبت نام كنند. سپس كارگاه دوگانه سوزسازي 
نزديك محل زندگي خود را در اين س��امانه پيدا كرده و 
منتظر پيام سامانه باشند تا زمان و شرايط رجوع به كارگاه 

را به اطالع آنان برساند. 
به گفته وي هم اكنون در كشور 6 كارخانه مخزن ساز 
مشغول فعاليت هستند و بيش از 1000 كارگاه  تبديل، 
به مردم خدمات مورد ني��از را ارايه مي دهند. بنابراين 
از نظ��ر ظرفيت خدمات رس��اني به اف��رادي كه قصد 
دوگانه س��وزكردن خودروي خ��ود را دارند، هيچ نوع 

محدوديتي وجود ندارد.

    آيا سي ان جي مشكل ايمني دارد؟
دادرس در پاس��خ ب��ه اين پرس��ش كه آي��ا خودروهاي 
دوگانه س��وز از ايمني كمت��ري در تصادفات يا در هنگام 
سوخت گيري برخوردارند؟ بيان كرد: سي ان جي باالترين 

استاندارد ايمني را در بين خودروهاي گازسوز و بنزين سوز 
دارد و شايعات درباره كاس��تي هاي ايمني اين سيستم 
اش��تباه است. مخازن س��ي ان جي در تصادفات و هنگام 
سوخت گيري هيچ مش��كلي از نظر ايمني ندارد و چند 
مورد مشكل ايمني كه تا به حال به وجود آمده به اين دليل 
بوده اس��ت كه افراد مخزن گاز خودرو خود را دستكاري 
كرده بودند و بر روي مخزن جوشكاري انجام داده بودند. 
مخازن سي ان جي كه به صورت استاندارد و توسط مراكز 
رسمي نصب مي شوند كامال ايمن است. به گفته وي در 
زمينه ايمني و استهالك خودروهاي دوگانه سوز، فرقي 
ميان خودروهاي نو و كاركرده متقاضي دوگانه سوزسازي 

وجود ندارد.

    آيا سي ان جي عمر خودرو را كم مي كند؟
رييس انجمن صنفي جايگاه داران سي ان جي در پاسخ 
به اين پرسش »تعادل« كه آيا استهالك موتور خودروها 
در هنگام كار با گاز سي ان جي تشديد شده و افزايش 
مي يابد؟ بيان كرد: در صورت اس��تفاده از سي ان جي، 

تنها يك نكت��ه وجود دارد كه اگر م��ردم آن را رعايت 
كنند با مش��كل افزايش اس��تهالك موتور و كاهش 
عمر خودروها مواجه نمي شوند. رانندگان بايد روغن 
مخصوص س��ي ان جي را در موتور خودرو خود بريزند 
چون اين روغن نيتراتس��يون بااليي دارد و از خشكي 
سرسيلندر موتور خودرو جلوگيري مي كند. به گفته 
دادرس، سي ان جي بهترين سوخت براي حفظ پاكي 
هوا و كم خطرترين سوخت براي ايمني خودروها است.

يك��ي از باوره��اي ج��ا افت��اده در مي��ان رانندگان 
خودروهاي دوگانه سوز اين است كه براي اجتناب از 
افزايش استهالك موتور خودرو بايد با نسبت خاصي 
)مثال ۴0 درص��د بنزين و 60 درصد گاز( از دو حامل 
انرژي استفاده كنند. اما دادرس در اين خصوص بيان 
كرد كه هيچ محدوديتي در نسبت ميزان استفاده از 
گاز و بنزين براي اجتناب از افزايش استهالك خودرو 
وجود ندارد و افراد در صورتي كه از روغن مخصوص 
خودروهاي گازسوز استفاده كنند مي توانند حتي به 
صورت 100 درصدي هم از گاز سي ان جي بهره ببرند.

    چرا پمپ هاي س�ي ان جي و بنزين از هم 
جدا هستند؟

يكي از عدم جذابيت هاي سي ان جي به نسبت بنزين در 
تعداد كم جايگاه هاي عرضه گاز سي ان جي و دسترسي 
مش��كل تر به اين سوخت است. در حال حاضر نزديك به 
2 هزار و 500 جايگاه سي ان جي در كشور وجود دارد كه 
البته آنها هم به دليل كاهش استقبال مردم از سوخت گاز، 
فقط با نيمي از ظرفيت خود كار مي كنند. دادرس در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا امكان افزودن پمپ گاز به جايگاه هاي 
عرضه بنزين وجود ندارد؟ بيان كرد كه برخي از جايگاه هاي 
عرضه بنزين پيش از طرح دوگانه س��وز كردن خودروها 
ساخته شده اند و از نظر وسعت زمين با محدوديت مواجه اند 
و نمي توانند پمپ جديدي نصب كنند. در صورتي كه اين 
پمپ هاي بنزين بخواهند پمپ گاز نيز نصب كنند بايد 
زمين خود را توسعه دهند كه براي بيشتر آنها چنين امكاني 
وجود ندارد. با اين وجود، تعداد زيادي از جايگاه هاي عرضه 
سوخت بين راهي هستند كه با توسعه زمينشان، عرضه 

گاز را در كنار عرضه بنزين در خدماتشان گنجانده اند.

ديپلماسي انرژي لزوم بازگشت ايران به يكي از بزرگ ترين بازارهاي مصرفي انرژي

افزايش 156 درصدي مصرف انرژي هند تا سال 2040
گروه انرژي |

 اتفاق��ات بزرگي براي بخش انرژي هند در پيش اس��ت، 
اتفاقاتي كه تقاضاي انرژي اين كشور را تا سال 20۴0 به 
ميزان 156 درصد رشد داده و 11 درصد از مصرف انرژي 
جهاني را به خود اختصاص خواهد داد. اين برآوردي است 
كه اداره اطالعات انرژي امريكا، در گزارش دورنماي انرژي 

خود عنوان كرده است. 
پيش بيني هاي اداره اطالعات ان��رژي امريكا حاكي از 
آن اس��ت كه هند بيش از يك چهارم از رش��د تقاضاي 
جهاني براي انرژي در فاصله سال 2017 تا 20۴0 را به 
خود اختصاص خواهد داد كه اين امر حاكي از افزايش 
سرمايه گذاري باالي اين كشور در سوخت هاي فسيلي 
طي سال هاي آتي است. پيش از اين اويل پرايس، به نقل 
از مقامات هندي نوشته بود كه اين كشور در كنار افزايش 
تقاضا و سرمايه گذاري در حوزه نفت، قصد دارد سهم گاز 
در س��بد انرژي خود را تا چند سال آينده به 15 درصد 
افزايش دهد و منابع تامين انرژي خود را در برابر ريسك 
ژئوپليتيكي متنوع سازد. در همين راستا عنوان شد كه 
تقاضاي هند براي ال ان جي رو به رشد است به طوري كه 
واردات ال ان  جي هند در سه ماهه ابتدايي 2019 به ميزان 
6.8 درصد رشد كرده و به 86 ميليون متر مكعب در روز 
رسيده اس��ت. دولت اين كشور اعالم كرده 60 ميليارد 
دالر براي ساخت يك شبكه ملي گاز و پايانه هاي واردات 
تا سال 202۴ سرمايه گذاري خواهد كرد. اين به معناي 
وجود يك بازار بزرگ و رو به رش��د در جوار كشور است 
كه در صورت برداش��ته شدن تحريم ها و محدوديت ها 
در صادرات انرژي، مي تواند سهم مناسبي از اين بازار را 
به ايران اختصاص دهد. هند سومين اقتصاد بزرگ آسيا 
به ش��مار مي رود و اقتصاد آن وابستگي مستقيمي به 
واردات نفت دارد به طوري كه حدود 80 درصد نيازهاي 

هند به نفت خام از طريق واردات تامين مي شود. تا پيش 
از تحريم هاي اخير امريكا، بخش قابل توجهي از صادرات 
نفت ايران به هند اختصاص داشت و بيش از 10 درصد 
نياز هند به انرژي از طريق كش��ورمان تامين مي ش��د. 
آنطور كه مدتي قبل رويترز نوشت؛ صادرات نفت ايران به 
هند پيش از شروع تحريم ها در سال جاري ميالدي، به 
حدود 705 هزار بشكه در روز رسيده بود كه اين باالترين 
ميزان از اكتبر 2016 بوده است. در پنج ماه نخست سال 
جاري ميالدي نيز هند به طور متوسط روزانه نزديك به 
560 هزار بشكه نفت از ايران خريداري كرده بود. اما روند 
صادرات نفت به هند پس از تصميم دولت ترامپ براي 
اعطاي معافيت چند ماهه تحريمي براي نفت ايران با 
كاهش همراه شد تا جايي كه هندي ها بعد از ماه آوريل 
امسال، روزانه حدود 277 هزار بشكه نفت از ايران وارد 

كردند و نهايتا با پايان معافيت ها، اين كشور آسيايي خريد 
نفت از كشورمان را متوقف كرد. براساس گزارش اداره 
اطالعات انرژي امريكا، انتظار مي رود مصرف نفت در هند 
با نرخ ساالنه پنج درصد تا سال 2035 رشد كند. كمااينكه 
اين كشور سال گذشته به عنوان سومين واردكننده بزرگ 

نفت خام در جهان شناخته شد.

    بازار مستعد هند براي صادرات گاز
ايران به رغم توافقات چندين باره و در چند حوزه، هنوز 
نتوانس��ته س��همي از بازار بزرگ واردات گاز هند را به 
خود اختصاص دهد. سال 2005، ايران و هند توافقي 
به ارزش 22 ميلي��ارد دالر براي صادرات پنج ميليون 
ال ان جي در س��ال به هند را امضا كردند اما نهايتا پس 
از مدتي مذاك��ره، اين توافق به دليل مقاومت طرفين 

بر سر قيمت پيشنهادي، بي نتيجه ماند. ميدان گازي 
فرزاد بي نيز گزينه ديگري بود. اين ميدان مش��ترك 
بين ايران و عربستان اس��ت. ميزان ذخاير اين ميدان 
بيش از 21 تريليون فوت مكعب برآورد ش��ده بود كه 
12.5 تريليون آن قابل استخراج است. اين ميدان مورد 
توجه شركت هاي نفتي هند واقع شده بود و بر آن مبنا، 
پيشنهادي شامل يك طرح توسعه سه ميليارد دالري 
در آن زمينه به ايران ارايه داده اس��ت. در آن پيشنهاد، 
هند همچنين خواستار حق بهره برداري سي ساله از 
درآمد فروش آن ميدان شده بود، اما با وجود گذشت ده 
سال از آغاز مذاكرات بين دو كشور، تاكنون پيشرفت 
محسوسي در روند مذاكرات حاصل نشده است.خط 
لوله صلح نيز به سرنوشت نسبتا مشابهي دچار شد. اين 
پروژه قرار بود روزانه 150 ميليون مترمكعب گاز ايران را 
به هند و پاكستان صادر كند اما در سال 2011 هندي ها 

به مرور از اين پروژه كنار كشيدند.
همه اينها در حالي است كه طبق آنچه عنوان شد؛ دولت 
هند به دنبال افزايش بيش از 15 درصدي سهم گاز در سبد 
انرژي خود طي س��ال هاي آتي است و در اين ميان سهم 
ايران از اين بازار نزديك به هيچ است. البته اين موضوع تنها 
به بازار هند محدود نمي شود و ايران باوجود برخورداري 
از ذخاير عظيم گاز، سهمش در اين بازار جهاني كمتر از 

نيم درصد است.
طبق سند چشم انداز 20 ساله، ايران بايد تا پايان اين سند 
10 درصد از تجارت جهاني گاز طبيعي را در اختيار داشته 
باشد؛ سهمي كه امروز با آن فاصله چشمگيري داريم. اين 
در حالي است كه توانايي برداشت بااليي از ذخاير گازي در 
كشور فراهم است. در سال گذشته ميزان توليد گاز كشور به 
حدود 800 ميليون مترمكعب در روز رسيد كه اين ميزان از 

ارزش اقتصادي بسيار بااليي برخوردار است. 

ال ان جي بازار مس��تعدي در هند دارد و ساير كشورها 
به دنبال استفاده از اين بازار به نفع خود هستند. امريكا 
و هند طي سال هاي اخير قرارداد بيست ساله اي براي 
صادرات ال ان جي از امريكا به هند امضا كردند. كمااينكه 
ميزان واردات ال ان جي هند به مراتب در سال هاي آينده 
رشد بيشتري خواهد يافت.  در شرايط فعلي حركت به 
سمت سياس��ت خارجي تنش زدا و ديپلماسي فعال 
انرژي، تنها روشي است كه ايران مي تواند برمبناي آن، 
سهمي از بازار بزرگ و مستعد هند را به خود اختصاص 
دهد، بازاري كه تا مدتي قبل جزو س��ه كش��ور اصلي 

واردكننده نفت از ايران بود. 
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سوخت مورد نياز نيروگاه ها 
تامين شده است

ايرنا| مديركل پشتيباني شركت مادر تخصصي 
توليد نيروي برق حرارتي ايران گفت: سوخت مورد 
نياز نيروگاه ها تامين شده و نگراني در اين زمينه 
وجود ندارد.غالمرضا مه��رداد عنوان كرد: اكنون 
سوخت مورد نياز نيروگاه ها براي فصل سرد سال، 
ذخيره س��ازي ش��ده و نيروگاه ها در اين زمينه با 
كمبودي روبرو نخواهند شد. هيچ نيروگاهي از زغال 
سنگ براي تامين سوخت خود استفاده نمي كند 
و سوخت بيشتر نيروگاه ها، گاز طبيعي به عنوان 
سوخت نخست و نفت كوره به عنوان سوخت دوم 
است.وي با بيان اينكه بخشي از نيروگاه هاي بخاري 
از نفت گاز به عنوان س��وخت مورد نياز استفاده 
مي كنند، گفت: ساير نيروگاه هاي حرارتي از نفت 
گاز به عنوان سوخت دوم استفاده مي برند. ساالنه 
در فصل گرم، باالي 90 درصد سوخت نيروگاه ها 
از گاز طبيعي تامين مي شود، اما در فصل سرد، با 
توجه به نياز بيشتر بخش خانگي به گاز طبيعي، 
مصرف نيروگاه ها محدود مي شود و نيروگاه ها به 
دليل همين محدوديت، به استفاده از نفت گاز روي 
مي آورند. مهرداد افزود: اكنون 60 درصد گاز مايع 
و 80 درصد نفت گاز ذخيره سازي شده و نگراني در 

خصوص تامين سوخت وجود ندارد.

شايعه تك نرخي شدن قيمت 
بنزين رد شد

ش�انا|روابط عموم��ي ش��ركت مل��ي پخ��ش 
فرآورده هاي نفت��ي اي��ران در اطالعيه اي تاكيد 
كرد كه شايعات منتشر شده درخصوص احتمال 
تك نرخي شدن بنزين صحت ندارد.شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران در پي انتشار برخي 
شايعات در فضاي مجازي به نقل قول از اين شركت، 
با موضوع »احتمال تك نرخي ش��دن بنزين« در 
ادامه اين اطالعيه آورده اس��ت: ضمن رد هرگونه 
ش��ايعات و اخبار در خصوص اين موضوع، تأكيد 
مي شود هموطنان به منظور اطالع صحيح از اخبار 
طرح مديريت مصرف س��وخت به سايت شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مراجعه كنند.

درخواست روزانه حدود
70 هزار كارت سوخت المثني

ايلن�ا | مدير برنامه ريزي ش��ركت ملي پخش 
فرآورده ه��اي نفت��ي از دريافت روزان��ه بيش از 
70 هزار درخواس��ت كارت س��وخت المثني و 
صدور روزانه نزديك به 50 هزار كارت س��وخت 
براي متقاضيان خبر داد.ش��هرام رضايي در اين 
باره گف��ت: به ط��ور ميانگين روزان��ه 70 تا 80 
هزار درخواس��ت كارت س��وخت المثني ثبت 
مي ش��ود، اين در حالي است كه تا پيش از اعالم 
سهميه بندي بنزين با وجود تاكيدهاي شركت 
ملي پخ��ش فرآورده هاي نفتي روزان��ه 5 هزار 
درخواست در س��امانه ثبت مي شد.وي با اشاره 
به اينكه از ابتداي روز جمعه )2۴ آبان ماه( تا روز 
شنبه )9 آذرماه( نزديك به 800 هزار درخواست 
كارت س��وخت المثني دريافت كرده ايم، گفت: 
ظرفي��ت توليد و صدور كارت س��وخت المثني 
در ش��رايط عادي روزانه 30 هزار كارت سوخت 
است، اما زيرساخت هاي ما آمادگي ارتقاي اين 
عدد تا رقم 50 هزار عدد را نيز دارد كه هم اكنون 
با كل ظرفيت در حال توليد و صدور هستيم.مدير 
برنامه ريزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
تاكيد كرد: با گذشت نزديك به دو هفته از اعالم 
طرح سهميه بندي بنزين تعداد درخواست هاي 
كارت س��وخت المثني كاهش نيافته اس��ت و 
همچنان روزانه بيش از 60 هزار تقاضا در سيستم 

ثبت مي شود.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

احتمال كشف يك مخزن بزرگ نفتي جديد تا  اسفندساخت نيروگاه به روش بيع متقابل كارايي قبل را ندارد
نحوه جبران آثار ناشي از افزايش نرخ ارز در قراردادهاي بيع 
متقابل در حالي در وزارت نيرو برگزار شد كه اين وزارتخانه 
بايد با مراجعه به ش��وراي اقتصاد درخواس��ت تخصيص 
منابع��ي براي جبران تغيي��ر نرخ ارز در اي��ن قراردادها را 
پيگيري كند.اكثر سرمايه گذاران بر اين باور هستند كه چون 
سرمايه گذاري در بخش نيروگاهي عمدتا ارزي بوده عمال 
كارايي خود را براي سرمايه گذاران از دست داده و احداث 
بخش بخار نيروگاه ها را با توجه به تغييرات شديد نرخ ارز 
از توجيه پذيري اقتصادي خارج كرده اس��ت. به گزارش 
فارس، برخي از نمايندگان شركت هاي عضو سنديكا در 
جلسه اي با مديركل دفتر سرمايه گذاري و تنظيم مقررات 
بازار آب و برق وزارت نيرو كه هفته آخر آبان ماه برگزار شد، 
موضوع »جبران آثار ناشي از افزايش نرخ ارز در قراردادهاي 
بيع متقابل« را مورد بررس��ي قرار دادند. در اين جلس��ه 
راهكارهايي به شرح زير پيشنهاد شد و مورد پيگيري قرار 

گرفت.اولويت اول اقدامات آن بود كه با مراجعه به شوراي 
اقتصاد درخواست تخصيص منابعي به منظور جبران اثرات 
تغيير ش��ديد نرخ ارز در قراردادهاي بيع متقابل توس��ط 
وزات نيرو مورد پيگيري قرار گيرد.به عنوان اولويت دوم، 
در چارچوب بخش��نامه اي از ش��وراي عالي فني با عنوان 
»دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در 
پيما ن هاي ريالي فاقد تعديل« مقرر شد، نهايت بهره برداري 
از پتانسيل هاي موجود در اين بخشنامه در خصوص انجام 
تعديل هاي الزم صورت گيرد و در مواردي كه نياز به تصريح 
بيشتر يا اصالحاتي در مفاد اين بخشنامه است پيشنهادهاي 
مربوطه تهيه و در شوراي عالي فني پيگيري شود. اولويت 
سوم براي حل اين مشكل نيز در صورت به نتيجه نرسيدن 
موارد مذكور تهيه مدلي مالي توسط وزارت نيرو با استناد 
به ماده 9 بخشنامه مذكور عنوان شد تا از طريق آن نحوه 
جبران آثار ناشي از تغييرات نرخ ارز پيش بيني و ابالغ شود.

مدير اكتش��اف ش��ركت ملي نفت ايران عنوان كرد: 
پيش بيني مي كنيم تا پايان س��ال جاري، كشف يك 
مخزن جديد نفتي در استان خوزستان نهايي شده و 

خبر خوش آن به مردم ايران اعالم شود.
سيدصالح هندي، مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران 
در گفت وگو با تس��نيم اظهار داشت: در خليج فارس 
برنامه هاي اكتشافي در دست اقدام داريم اما طبيعتا 
خيلي انتظار نداريم كه كشف هاي بزرگي را در خليج 
فارس داشته باشيم.وي افزود: تنها جايي كه مديريت 
اكتشاف شركت ملي نفت در اكتشاف نفت و گاز در آن 
منطقه كاري انجام نمي دهد، منطقه درياي خزر است.

هندي با اش��اره به كشف مخزن 22ميليارد بشكه اي 
نفت در استان خوزستان كه در ماه گذشته رسما اعالم 
شد، گفت: خبر خوب بعدي نيز مربوط به همين منطقه 
است، چرا كه اكتشافات در اين منطقه ادامه دارد.وي 

ادامه داد: پيش بيني مي كنيم تا پايان س��ال جاري، 
كش��ف يك مخزن جديد نفتي در استان خوزستان 
نهايي شده و خبر خوش آن به مردم ايران اعالم شود.

مدير اكتش��اف ش��ركت ملي نفت ايران در خصوص 
جزييات اين مخزن جديد نفتي گفت: برآوردهاي ما 
نشان مي دهد كه بسيار شبيه به مخزن نام آوران بوده، 
البته مخزني جديد با ذخاير جديدي است كه پيش از 
اين كشف نشده بود.وي خاطرنشان كرد: احتماال اليه 
مخزني جديد در محدوده ميادين آب تيمور و سپهر، 

كشف خواهد شد.
حدود يك ماه قبل بود كه دولت از كشف مخزن نفتي 
22 ميليارد بشكه اي نفت خبر داد، مخزني كه نام آوران 
نام گذاري شد و دومين مخزن نفتي بزرگ كشف شده 
در تاريخ ايران بود. اين مخزن در خارج از منطقه آب 

تيمور قرار دارد.



دريچه8نگاه

گفت وگوي مجله »ِنيشن« با نائومي كالين

در بررسي نيروگاه هسته اي شناور روسيه

بحران محيط زيست ادامه داستان برده داري و استعمار است

مسكواقتصادجهانيرامتحولميكند؟

مترجم: علي حاتميان|
  در ماه اگوست كه با نائومي كالين گفت وگو كردم،
 13 روز از آغ�از س�فر »گرت�ا تونب�رگ« ب�ا قايِق 
مس�ابقه اي و پاك »مالي�زا« روي اقيانوس اطلس 
گذش�ته بود. اين فعال زيس�ت محيطي 16 ساله 
سوئدي به دليل آلودگي كربني هواپيماها، از سفر 
هوايي به نيويورك پرهيز كرد و براي ش�ركت در 
اجالس آب وهوايي سازمان ملل در منهتن، با قايق 
س�فر كرد. اثر جديد كالين با نام سوزان: پرونده 
)شعله ور( نيو ديل سبز با تصويري از تونبرگ و بحث 
درباره جنبش آب و هوايي جوانان آغاز مي شود. به 
نوشته كالين، كودكان در دهه هاي گذشته صرفا 
ابزاري براي زبان بازي  درباره تغييرات آب و هوايي 
بوده اند؛ اما همان طور كه در اين گفت وگو اش�اره 
مي كند »آشكار اس�ت كه اين بحث هاي بي فايده 
در برانگيختن تصميم گيرندگان براي برداش�تن 
گام هاي ضروري موثر نبوده است«. حاال، كودكان 
ديروز و جواناِن بالِغ امروز ديگر نمي خواهند در اين 
بحث ها نقش پياده  نظام را بر عهده داشته باشند. 
»آن ها اينك براي خود سخن مي گويند، اعتصاب 
و راهپيمايي مي كنند و ناكامي سياس�تمداران را 
داوري و قضاوت مي كنند.« مقاالت جمع آوري شده 
در كتاب س�وزان جملگي پيرام�ون يك چالش 
محوري گ�رد آمده اند: اينكه بح�ران آب و هوايي 
را نمي توان جداي از تاريِخ صدها س�اله اس�تثمار 
انس�ان ها نگريس�ت. اس�تعمار، نسل كش�ي 
بومي�ان، ب�رده داري و آس�يب به محيط زيس�ت 
همگي در اين تاريخ مش�اركت داشته اند. كالين 
مي نويس�د كه اي�ن فرآيندهاي تاريخ�ي نه تنها 
صنايع اس�تخراج مع�ادن و در نهاي�ت، تغييرات 
آب وهوايي را سبب شده اند، بلكه نوعي طرز تفكر 
استخراج را ايجاد كرده اند، »شيوه اي كه بر مبناي 
 آن دني�اي طبيعي و اكث�ر س�اكنان اين طبيعت
 به عن�وان منابع�ي ب�راي بهره برداري و س�پس 
دورانداختن در نظر گرفته مي شوند«. درحال حاضر، 
فعاالن آب وهوايي بايد با هر دو اينها مبارزه كنند. 
الزم است جهان بيني خود را در همه سطوح تغيير 
دهيم. از ديد كالين »نيو ديل سبز« دقيقا به همين 
معناست. اين طرح كه توسط فعاالن زيست محيطي 
صورت بندي شده و الكساندريا اوكازيو كورتس و 
اد ماركي، نمايندگان كنگره امريكا، آن را پيشنهاد 
كرده اند، راهي براي دگرديسي زيرساخت ها ارايه 
مي كند، طوري كه با مقياس و سرعت مورد نياز براي 
مقابله با تغييرات آب و هوايي تناسب داشته باشد؛ 
و هم زمان، مدل اقتصادي و جهان بيني زيربنايي 
منتهي به اين تغييرات آب و هوايي را نيز دگرگون 
مي كن�د. مخالفان اين ط�رح ممكن اس�ت آن را 
فهرستي آشفته و دلبخواهي از طرح هاي توسعه 
بنامند، اما در نگاه كالين، جذابيت نيو ديل س�بز 
در اين پيش فرض نهفته است كه طرح هاي مندرج 
در آن، از انرژي ه�اي تجديدپذير تا مراقبت هاي 
بهداشتي جهاني، هر چيزي كه باشند، طرح هايي 
بي ارتباط با هم نيس�تند. تحليل زيست محيطي 
و بي عدالتي اقتصادي به ط�ور جدايي ناپذيري به 
هم مرتبط اند و از اين رو، راه حل هايش�ان بايد در 
چارچوبي كل نگر ارايه ش�وند. نيو ديل سبز راهي 
است براي پاك سازي طبيعت و آغاز روند جبران 

جناياتي كه كشورهاي ما مرتكب شده اند. 
ما درباره سياسِت بحران زيست محيطي و اهميت 
بسيار زياد انتخابات ۲۰۲۰ امريكا گفت وگو كرديم. 
البت�ه متن پيش رو براي رس�ايي بيش�تر و حجم 

متناسب تا حدودي ويرايش شده است.

  لين فيل�ي: بس�ياري از مقاالت كت�اب بر آنچه 
»داس�تان هاي ژرف« ناميده اي متمركز هستند؛ 
داس�تان هايي ك�ه با تمايل اف�راد ب�راي مقابله با 
بحران زيست محيطي تداخل دارند. ماجراي اين 
داستان ها چيست و چگونه مانع اقدام موثر در برابر 

بحران مي شوند؟

نائوم��ي كالين: برخ��ي از اين داس��تان ها، روايت  هايي 
اقتصادي از نئوليبراليسم هستند، در مورد اينكه چگونه 
تالش براي همكاري افراد با يكديگر، موجب نادرست از 
كار درآمدن همه چيز  ش��د و ايده اي ك��ه مي گفت اگر از 
جلوي راِه بازار كنار برويم و اجازه دهيم كارها را با جادوي 
خودش پيش ببرد، عوايد اقتصادي در نهايت تا س��طوح 
پايين جامعه نيز توزيع خواهد شد. من در طول سال هاي 
گذشته درباره چگونگي مقابله بسيار شديد راست كيشي 
نئوليبرال )خصوصي سازي، مقررات زدايي، ماليات هاي 
پايين، كاهش هزينه هاي دول��ت در جامعه( با هر آنچه 
براي رويارويي با بحران زيست محيطي نياز است، بسيار 

نوشته ام.
اما داستان ژرف تر به رابطه ما با جهان طبيعي مرتبط است. 
در كشورهاي استعمارگرنشيني  مانند امريكا، كانادا )جايي 
كه خودم به دنيا آمدم( و استراليا، قاره هاي جديدي »كشف 
شدند« و اين همزمان بود با محدوديت هاي طبيعي اي كه 
اروپا با آنها مواجه ش��ده بود؛ اروپاييان جنگل هاي وسيع 
خود را قطع كرده بودند، ذخاير ماهي شان را نابود و حيوانات 
شگفت انگيِز اين منطقه را تا دانه آخر شكار كرده بودند. 
از همين رو، اروپاييان اين سرزمين ها را به مثابه »اروپايي 
وسعت  يافته« مي نگريستند. چنانكه اگر به تصور كاشفان 
اروپايي از اين »شاخ نعمِت« طبيعي توجه كنيد، آشكارا 
اين تصور را مي بينيد كه »ديگر هرگز دچار كمبود منابع 

طبيعي نخواهيم شد.«
پس روشن است كه ايده طبيعِت نامحدود به داستان هايي 
مربوط به كش��ورهاي استعمارگر نش��ين بازمي گردد و 
درست به همين دليل است كه مقاومت در برابر اقدامات 
اصالحي در اين كشورها نيرومندتر از هر جاي ديگر است. 
چراك��ه اين اقدامات نه تنها تهدي��دي عليه جهان بيني 
راست گرايي است كه به عملكرد مطلوب و هميشگي بازار 
ايمان دارد، بلكه مخاطره اي اساسي پيش روي روايت هاي 
 مل��ي مردمان س��اكن در اين كش��ورها ق��رار مي دهد.

تغييرات آب وهوايي جهان بيني سخت كوش و سلطه گر 
اين مردمان را مورد تهديد قرار مي دهد. حقيقت اين است 
هر كسي كه در فرهنگ غربي بزرگ شده باشد، مستعد 
داشتِن اين جهان بيني است. به اعتقاد من بايد ماهيت اين 
روايت ها را شناس��ايي كنيم و جنبه ديرياب آنها را درك 
كنيم تا ژرفاي بحراني كه در آن افتاده ايم را به درس��تي 
دريابيم. به عالوه، براي خروج از اين بحران به داستان هاي 
جديد يا كامال متفاوتي ني��از داريم كه البته برخي از آنها 

اساسا جديد نيستند.
  فيلي: در كتاب نوشته اي كه هرچه روياهاي پنهاِن 
ذهنيِت استعماري در بحران زيست محيطي بيشتر 
آشكار  ش�ود، ش�اهد »تجديد حيات زشت ترين 

چهره ه�اي اين رواي�ت« از جمله اكوفاشيس�م و 
ناسيوناليسم قومي خواهيم بود. پيوند ميان بحران 
آب وهوايي و احياي گرايش هاي نژادپرستانه سفيد 

را چگونه مي بيني؟
كالين: در يك س��طح، پيوند ميان اين دو كامال روش��ن 
است. اينك با بيش��ترين تعداد از چنين جنبش هايي از 
زمان جنگ جهاني دوم به اين سو روياروييم. مهاجرت هاي 
عظيم در دوران هاي بحراني به يكي از واقعيت هاي روزمره 
زندگي بدل ش��ده است. آس��يب هاي زيست محيطي از 
علل مستقيم مهاجرت است و به طور غيرمستقيم نيز با 
افزايش زمينه منازعات مسلحانه، افزايش بيشتر مهاجرت 
را سبب مي شود. بحران آب وهوايي در بسياري از موارد با 
شكل هاي گوناگون خشونت مرتبط است و به عنوان عاملي 
تسريع كننده عمل مي كند. فشار هاي ناشي از اين تغييرات 
آب وهوايي اساسا مشكالت موجود را تشديد مي كنند و به 

جابه جايي توده هاي انساني مي انجامند.

  ما با انتخابي بسيار واضح در نحوه برخورد با اين 
واقعيت مواجه هس�تيم. آيا به طور كامل مرزهاي 
خ�ود را دوب�اره تعري�ف خواهيم ك�رد؟ آيا درك 
خواهيم كرد كه اين بحراني است اساسا برآمده از 
جهان برخ�وردار غربي كه بيش از همه فقيرترين 
مردمان اين س�ياره آن را احس�اس مي كنند؟ آيا 
مايليم آغوش خود را باز كنيم و مرزها را به روي افراد 
بيشتري بگشاييم؟ يا در پي تقويت مرزها هستيم 

و صرفا به كشورهاي خودمان اعتنا خواهيم كرد؟
خيزش اكوفاشيس��م نش��ان مي دهد كه دومين گزينه   
را برگزيده ايم. وقتي ش��رايط مثل اوضاع فعلي مي شود 
-هزاران نف��ر در مديترانه غ��رق مي ش��وند، و مردم در 

كمپ هاي آوارگان، از تگزاس تا ليبي، در مانوس و نائورو، با 
شرايطي شرم آور ادامه حيات مي دهند- بايد نظرياتي باشد 
كه اين توحش را توجيه كند؛ نظريه هايي كه زندگي برخي 
از انسان ها را بيش از ديگران ارزشمند بداند و سلسله مراتب 
خشن حيات را بار ديگر بر زندگي مردمان زمين تحميل 
كن��د. بنابراين همان گونه كه نژادپرس��تي ش��به علمي 
به عنوان اب��زاري براي توجيه درنده خوي��ي برده داري و 
تصاحب استعماري س��رزمين ها ظهور يافت، اكنون در 
برابر ظهور مجدد اين جهان بيني هاي وحش��ي هستيم؛ 
جهان بيني هايي كه قرار است قرباني شدِن انسان هاي امروز 
 و فردا را در مواجهه با آسيب هاي زيست محيطي موجه كند.

فيلي: نوشته اي كه در دراز مدت، تغييرات آب وهوايي همه 
را در معرض خطر قرار مي دهد؛ حال آنكه آثار كوتاه مدت 

آن تبعيض آميز است...
كالين: بله تبعيض آميز است. گاهي دونالد ترامپ را مخالف 
اصل وجود تغييرات آب وهوايي قلمداد مي كنند؛ اما فكر 
نمي كنم كه او حقيقتا اين تغيي��رات را نفي كند، بلكه با 
آگاهي كامل از شرايط موجود، بر اين باور است كه خودش 
نهايتا در امان خواهد بود. درست به همين دليل است كه 
مي كوشد با خريد گرينلند از مزيت هاي آب شدِن يخ ها 
براي استخراج نفت و گاز استفاده كند. كسي كه به وقوع 
تغييرات آب وهوايي باور ندارد، به خريد گرينلند عالقه مند 
نيست. گرينلند تنها از اين جهت براي او جالب است كه 
يخ هاي منطقه در حال آب شدن است و مسيرهاي تجاري 
و ذخاير سوخت فسيلي آنجا قابل بهره برداري خواهد شد. 
فقط نوعي بي اعتنايي در كار اس��ت، چون تصور مي كند 
در نهاي��ت، ثروتش او را نجات خواه��د داد. برخي مانند 
جف بزوس حتي فراتر رفته و خيال ايستگاه هاي فضايي 
يا كلني هايي در مريخ را در سر مي پرورانند و گروهي هم 
خودشان را در عمارت هايي روي زمين تصور مي كنند كه 
آنها را در برابر ب��اال آمدن آب حفاظت مي كند. ترامپ در 

زمره همين برج عاج نشينان است.
  فيلي: مقاله تو با نام »فصل دود« روايتي شخصي 
از تابستان ۲۰1۷ است كه در ساحل آفتابي بريتيش 
كلمبيا سپري كرده اي؛ اما اين نوشته با ديگر متون 
كتاب از آن جهت متفاوت است كه پسرت، توما، در 
مركز مقاله قرار گرفته است. چرا اين شيوه روايي 
ش�خصي را انتخاب كردي و پسرت چه نقشي در 

ايده هاي تو درباره بحران زيست محيطي دارد؟
كالين: معموال وقتي به فاجعه فكر مي كنيم، رويدادهاي 
عظيم را در نظر مي گيريم. من در طول سال هاي گذشته در 
اين باره زياد نوشته ام؛ اما تجربه زندگي در ميان دود، براي 
بيش از يك ماه، مرا متوجه اين مساله كرد كه چه گستره 
وس��يعي از اين قاره در ميان دود در حال خفگي اس��ت. 

مس��اله اي كه از قضا چندان دراماتيك و تحريك كننده 
نيست. اين ش��رايط صرفا گونه اي نااميدي سطح پايين 
اس��ت؛ تجلي مادي عدم امكان. تصميم گرفتم اين متن 
را به صورت دفترچه خاطرات و نه نوعي گزارش بنويسم 
تا در درازاي آن يأس و آزاردهندگي به خوبي ثبت ش��ود. 
مطمئن نبودم كه اين متن به چه نيتي نوشته مي شود و 
تصوري از احتمال انتشار آن نداشتم. اين متن يقينا يكي 
از غم انگيز ترين نوشته هاي من است. مرا متهم مي كنند 
كه فقط به اين دليل ابراز اميدواري مي كنم كه هنوز به طور 
كامل تسليم نشده ام. آيا اين واقعا همان چيزي است كه اين 

روزها به آن اميد مي گويند؟
اما در نوشتن درباره پسرم، توما، احساساتي واقعا متفاوت 
دارم. تصور مي كنم ما هميشه در مورد زندگي خودمان و 
چيزهايي كه مي دانيم مي نويسيم. بي ترديد نوشته هاي 
تحليلي درباره تغييرات زيست محيطي مورد نياز است 
و بسيار درباره آن نوش��ته اند. به عالوه، به مقاالت عملي 
خوب نيز در اين ب��اره نياز داريم؛ ام��ا آدم هايي كه واقعا 
تالش مي كنند تا به قلب ه��ا نفوذ كنند و به مردم انگيزه 
بدهند، نبايد خودشان را خارج از بحران قرار دهند. بايد 
خودمان را وسِط اتفاقات جاي دهيم و به ديگران كمك 
كني��م تا راه هايي بيابن��د براي ابراز ان��دوه و عصبانيت و 
اميد و عش��ق خود به آنچه در پي حفاظت از آن هستند. 
چيزي كه با پذيرفتن مخاطرات و دست به كار شدنمان 

امكان پذير است.
البته واقعا دوس��ت ندارم هيچ نوع سلسله مراتبي در اين 
زمينه ايجاد شود و مادران در مقايسه با ديگران، صرفا به 
آن جهت كه مادر هس��تند، واجد نوعي دغدغه مضاعف 
قلمداد شوند. گونه اي سياسي سازي نقِش مادري در دوران 
ما وجود دارد )تلقي مادر به مثابه نگهباني سخت گير( كه 
به هيچ وجه آن را دوست ندارم. من كسي هستم كه بسيار 
دير مادر شدم و در ۴۲ س��الگي توما را به دنيا آوردم. اين 
در حالي است كه از يك دهه پيش از اين زمان، در فضاي 
كنشگران زيس��ت محيطي با افرادي مواجه بوده ايم كه 
پيوسته )دستِ كم آن گونه كه من احساس مي كردم( پدر 
يا مادر بودن را به عنوان ابزاري براي اعمال اقتداري سطح 
باالتر از ديگران به كار مي گرفتند؛ اما من به اين نوع اقتدار 
بيشتر نسبت به ديگران، به سبب مادر بودن، باور ندارم. 
مي دانم بسياري از كساني كه س��خت تر از ديگران براي 
حفاظت از كودكان ما در حال مبارزه هستند، پدر يا مادر 
نيس��تند. بنابراين با آنكه درباره پسرم و برخي تجربيات 
خاص به عنوان مادر نوش��ته ام، اما واقعا نمي خواهم اين 

نوشته به عنوان قلمرويي خاِص مادرها قلمداد شود.
  فيلي: در اين نوشته ها به اين مساله پرداخته اي 
كه سرنوش�ت و موفقيت نيو ديل سبز با اقدامات 
جنبش ه�اي اجتماع�ي رق�م خواهد خ�ورد؛ اما 
كتاب را با بحث از انتخاب�ات ۲۰۲۰ امريكا به پايان 
رسانده اي. ارتباط و اهميت اين انتخابات را با عدالت 

زيست محيطي چگونه ارزيابي مي كني؟
كالين: مخاطرات مرتبط با اين انتخابات به شدت جدي 
است. به همين دليل است كه اين كتاب را نوشتم و سپس 
تصميم گرفتم آن را كنار بگ��ذارم و در عمل، هر كاري از 
دستم برمي آيد انجام دهم تا مردم را به حمايت از نامزدي 
كه بيشترين عالقه را به چارچوب نيو ديل سبز دارد، تشويق 
كنم؛ به اين هدف كه در انتخاب مقدماتي و درون حزبي 

سپس در انتخابات نهايي، چنين نامزدي برنده شود.
اي��ن مهم ترين فصل انتخاباتي در زندگي من اس��ت و از 
همين رو به امريكا نقل  مكان كردم. مي خواهم هر چه در 
توان دارم براي اطمين��ان از بهترين نتيجه ممكن انجام 
دهم. البته نمي خواه��م درباره توانايي خودم اغراق كنم. 
تنها مي خواهم ناظر بيروني نباشم و در متن وقايع تالش 
كنم. ]مي خندد[ البته نبايد اين را مي گفتم، چون شبيه 

حرف هاي بتو اورورك شد!
فكر مي كنم به شدت نيازمند داس��تاني جديد و هدفي 
مشترك هستيم. نيو ديل سبز بهترين گزينه ممكن در 
جهت اين هدف عمومي است كه قدرت انتخاباتي مردم 
را پشت  جنبش هاي اجتماعي بياوريم. جنبش هايي كه 
از پايين سازماندهي مي شوند و در پي تحقق ديدگاه هاي 
خود هستند. چيزي كه نمي توان با تكيه بر سياست مداري 
منبع: ترجمان تنها به آن دست يافت.  

نويسنده:  اف. ويليام اِنگدال|
در حالي كه اتحاديه اروپا و اياالت متحده انرژي هسته اي 
را به عنوان يك منبع انرژي متعلق به آينده رها كرده اند 
و تقريبا هيچ رآكتور جديدي در حال ساخت ندارند و از 
رآكتورهاي موجود هم در حال برچيده ش��دن هستند، 
روسيه بي سر و صدا به سازنده اصلي نيروگاه هاي هسته اي 
صلح آميز غيرنظامي جهان تبديل شده است. روس اتم، 
شركت هسته اي دولتي روسي، س��اخت اولين نيروگاه 
هسته اي ش��ناور تجاري را تكميل و در ماموريتي كامال 
موفق آن را به موقعيت نهايي اش در خاور دور روسيه كه 
در دسترسي به برق مشكل دارد، منتقل كرده است. اين 
اتفاق جداي از روسيه، تقاضاي انرژي در سراسر جهان در 
حال توسعه را متحول خواهد كرد. نكته مثبت ديگر آن 
اين است كه ميزان انتشار كربن نيروگاه هاي هسته اي صفر 
است و از اين رو، مخالفت هاي سياسي مبتني بر جلوگيري 

از آلودگي هوا شامل حال آن نمي شود.
به گزارش ديپلماس��ي ايران��ي، اين نيروگاه ش��ناور كه 
»آكادميك لومونوسف« نام دارد، از دو رآكتور 35 مگاواتي 
بر اساس طراحي نيروگاه هاي هسته اي موجود در ناوگان 
يخ ش��كن هاي هسته اي روسي تش��كيل شده است كه 
قابليت توليد برق براي شهري با جمعيت 100 هزار نفر 
را دارد. در قياس، قدرت توليد برق نيروگاه هاي هسته اي 
غيرش��ناور هزار مگاوات است كه س��بب مي شود براي 
مناطق صنعتي با جمعيت باال مناسب باشند. توليد اين 

رآكتورهاي كوچك پس از ورود آنها به مرحله توليد چند 
واحتي خيلي كم هزينه تر خواهد بود كه آنها را به گزينه 
مناسبي براي مناطق در حال توس��عه در آسيا يا آفريقا 
كه با كمبود برق به عنوان يك محدوديت براي توس��عه 
اقتصادي درگير هستند، تبديل مي سازد. هزينه ساخت 
و نصب لومونوسف ۴80 ميليون دالر يا حدود 6.90 دالر 
در هر وات و اندكي باالتر از هزينه برق توليدي يك نيروگاه 
 عادي اس��ت. اين نيروگاه شناور براي فعاليت در دوره اي

 ۴0 س��اله طراحي ش��ده و پس از آن ب��راي برچيدن به 
منطقه اي خاص در روسيه منتقل خواهد شد. ابعاد شناور 
ويژه اي كه اين نيروگاه روي آن س��وار شده، 1۴0 در 30 
متر اس��ت. اين شناور به گونه اي طراحي شده كه تحمل 
برخورد با سونامي يا حتي برخورد با زمين يا كشتي را دارد.

ساخت رآكتور هس��ته اي روي يك شناور مزاياي زيادي 
دارد. اول، از آنجاي��ي ك��ه واحدهاي رآكت��ور به مراتب 
تاسيسات كوچكي هستند و براي سايت هاي شناور دريايي 
طراحي شده اند، امكان ساخت يا س��رهم كردن آنها در 
كارخانه وجود دارد كه به معناي كاهش قابل توجه هزينه 
در قياس با ساخت رآكتور هسته اي غيرشناور است. اين 
رآكتورهاي كوچك شناور اساسا براي پشتيباني از مناطقي 
با منابع انرژي محدود ساخته ش��ده اند. به عالوه، نيازي 
به يافتن فضايي بزرگ به عنوان س��ايت هسته اي وجود 
نخواهد داش��ت. روسيه بزرگ ترين ناوگان يخ شكن هاي 
هسته اي جهان را دارد و همين مس��اله براي آن يك پايه 

تجربي مهم و پيشرفته براي س��اخت رآكتورهاي شناور 
ايجاد مي كند. كارخانه كشتي س��ازي بالتيسكي، يكي از 
بزرگ ترين كارخانه هاي كشتي سازي روسي، همه صنايع 
پشتيباني الزم از جمله بخش مهندسي، توليد چوب، ساخت 
ماشين هاي دريايي، مهندسي برق، توليد متالورژي، بخش 
تحقيق و توسعه و كشتي سازي را دارد. تكميل لومونوسف 
با توجه به اينكه كارخانه مادر كشتي سازي يعني شركت 
كشتي سازي متحد در سال ۲01۴ بر سر مشكالت كريمه 
و اوكراين از سوي وزارت خزانه داري اياالت متحده تحريم 

شد، يك پيشرفت قابل توجه به شمار مي رود. 
در شروع كار، نيروگاه هاي هسته اي فراساحلي براي مناطق 
دورافتاده روسيه ساخته مي شوند كه تامين برق آنها دشوار 
است و به ويژه مناطق غني از مواد معدني و نفتي در شمال 
اين كشور در اولويت قرار خواهند گرفت. رآكتورهاي بعدي 
همچنين مي توانند براي تامين برق بسترهاي گازي و نفتي 

فراساحلي در مناطق دور افتاده مورد استفاده قرار بگيرند.
برنامه اين اس��ت كه پس از بهره ب��رداري موفقيت آميز از 
رآكتور لومونوسف، ناوگاني از سكوهاي شناور براي تامين 
برق ش��هرها و روستاهاي ساخته ش��ود كه اين به معناي 
فرصت هاي جديد براي توسعه اقتصادي است. يكي ديگر از 
موارد استفاده نيروگاه هاي هسته اي شناور مانند لومونوسف 
تامين نيرو براي تاسيسات آب شيرين است و سازندگان 
آن مي گويند كه اين نيروگاه مي تواند روزانه ۲۴0 هزار متر 

مكعب آب شيرين تامين كند.

بازارهاينوظهور
ديميتري مدودف، نخست وزير روسيه، اخيرا در يك جلسه 
كش��ورهاي جنوب شرق آسيا )آس��ه آن( درباره فروش 
رآكتورهاي شناور روسيه گفت وگو كرد. او به بانكوك پست 
گفت كه روس اتم براي معامله با كشورهاي جنوب شرق 
آسيا آماده است: »مذاكراتي با برخي از كشورهاي آ سه آن 
درباره ساخت مراكز جديد براي علوم و فناوري هسته اي 
در حال انجام است.« اولين نشست اجالس روسيه و آفريقا 
در اكتبر ۲019 در س��وچي كه در آن روسيه از بخشودن 
۲0 ميليارد دالر بدهي هاي كشورهاي آفريقايي مربوط 
به دوران اتحاد جماهير شوروي سابق خبر داد، احتماال 
يك فضاي جديد براي فناوري هس��ته اي روسيه ايجاد 

كرده اس��ت، به ويژه اينكه نيروگاه هاي هسته اي شناور 
كوچك و ارزان قيمتي كه برمبناي لومونوس��ف ساخته 
مي شوند، مي توانند چش��م اندازهاي جديد انرژي براي 
توسعه آفريقا فراهم آورند. روسيه اكنون با موفقيت طرح 
نيروگاه هسته اي شناور خود، در موقعيتي بي نظير قرار 
گرفته است. چين، تنها كش��ور ديگري كه فعاالنه روي 
طراحي يك نيروگاه هسته اي شناور كار مي كند، خيلي 
عقب تر از روسيه است چراكه نمونه آزمايشي آن هنوز در 
مرحله طراحي است. امنيت، اندازه و انعطاف پذيري نيروگاه 
هسته اي شناور روسي حاكي از آن است كه مسكو همراه 
با اين تحول جديد، مي تواند سهم قابل توجهي در اقتصاد 
منبع: راشا اينسايدر جهاني داشته باشد.  

  چه چيز باعث مي ش�ود رهبران جهان 
اهمي�ت چنداني ب�راي بحران هاي محيط 
زيس�تي قائ�ل نباش�ند؟ نائوم�ي كالين 
روزنامه نگار مش�هور كاناداي�ي در كتاب 
جديدش مي گويد براي فهميدن اين مساله 
بايد جهان بيني اي را بشناسيم كه در پس 
اين بي تفاوتي نهفته اس�ت. نگرش�ي كه 
طبيعت و مردم را م�اده خامي مي داند كه 
بايد آن را استخراج كرد و به مصرف رساند 
و دور انداخت. جهان بيني اي كه روزگاري 
برده داري و استعمار را توجيه مي كرد و حاال 
در قالب انواع جنبش هاي ملي گرايانه ضد 

محيط  زيستي احيا شده است

برش
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طرحمعيشت
درسايهتغييرقيمتبنزين

محمدرضا  محمدي| 
دبير گروه فقر موسسه مطالعات دانشگاه تهران|

طبيعي است افزايش قيمت بنزين، تاثير يكساني 
بر دارايان و ندارها نخواهد داشت و  بايد يكسري 
تمهيدات براي كاهش فش��ار براي قش��ر پايين 
انديشيده مي شد كه البته به نظر مي رسد طرح 
معيشت، نسخه اي براي كاهش فشار بود، اما در 

اجرا مشكالتي خواهد داشت.
توزيع پ��ول نقد با عنوان طرح معيش��تي، تورم 
را بيش��تر خواهد كرد چون اين پول به پشتوانه 
توليدي به دس��ت نمي آيد و صرف��ا از محلي به 
محل ديگر بدون ارزش افزوده منتقل مي شود. از 
طرفي سطح درآمدي اين 60 ميليون نفر كه واجد 
دريافت كمك معيشتي هستند يكسان نيست، 
بلكه دهكي در جامعه هست كه درآمد ماهيانه 
آنها به احتمال زياد زير يك ميليون تومان است.

الزم اس��ت كه مس��ووالن و برنامه ري��زان براي 
جلوگي��ري از اي��ن قبي��ل اقدامات به توس��عه 
برنامه هاي آموزشي، كسب و كارهاي نوپا، توسعه 
فناوري هاي روز دنيا اقدام كنند و به جاي طرح 
معيش��ت طرح ابتكار و فن��اوري را ترويج دهند 
و زمينه الزم را براي توس��عه كسب و كارهاي با 

ترتيبات ساختي و نهادي و هنجاري ايجاد كند.
اينكه گراني چگونه واكنش افراد حاش��يه اي را 
برمي انگيزد با يك مثال عيني روشن مي شود. 
يك كارگري كه از بهارستان يا شهريار تهران كه 
فاقد خودرو است و محل كار ايشان نيز در تهران 
است قبل از افزايش گراني بنزين مي توانست با 
پرداخت ميانگين مبل��غ پنچ هزار تومان كرايه 
ماش��ين در روز رفت و آمد كن��د، اما با افزايش 
گراني بنزين اين فرد با آن مبلغ ديگر نمي تواند 
تردد كند بلكه مجبور اس��ت هزينه رفت و آمد 

بيشتري را پرداخت نمايد.
بنابراين، بيشترين آسيب را از افزايش قيمت ها 
اقشار ضعيف جامعه مي بينند. به همين دليل الزم 
است جهت آگاهي از نيازمندي ها، آالم و مشكالت 
طبقات پايي��ن جامعه بايد ب��ه طريق مقتضي 
تحقيق��ات علمي و گزارش هاي كارشناس��ي و 
رسيدگي به موقع به فرودس��تان در اجراي اين 
قبيل طرح ها صورت گي��رد تا جامعه در چنين 
مواقعي با مخاطرات كمتري مواجه شود و زمينه 
حداقلي براي ايجاد همبستگي و اعتماد مردمان 
پايين دست جامعه به مقامات و مسووالن ارشد 

كشور فراهم شود.
در حرف و حديث ها و گمانه زني هاي اوليه طرح 
اصالح قيمت ها )س��وخت(، بح��ث اختصاص 
سهميه بنزين به همه افراد جامعه و حتي خريد 
و فروش آن توسط آناني كه خودرو نداشتند نيز 
شنيده و مطرح ش��د. در حالي كه در طرح اخير 
چنين چيزي مشاهده نشد و افرادي كه خودرو 
ندارند و از بنزين سهميه اي نيز استفاده نمي كنند 

حقوق شان در اين ميان ناديده گرفته شد.
 درواقع، احتمااًل در يارانه پنهاني كه دولت براي 
بنزي��ن 1500 توماني در نظر گرفته س��هم اين 
طبقات ناديده گرفته شده است. براي دهك هاي 
باالي جامعه بنزين 3000 توماني هم مبلغ قابل 
توجهي نيست و اگر راهكاري انديشيده شود كه 
از ماشين هاي گرانقيمت و لوكس طبقات مرفه 
جامعه و نيز خانه هاي خالي واقع در شمال شهر 
ماليات اخذ شود و صرف عمران و آبادي و معيشت 
قشر متوسط و پايين جامعه شود، مي تواند مكمل 

خوبي براي طرح معيشتي شود.
از طرفي بنا بر شواهد موجود بسياري از دالالن و 
سودجويان بخش هاي خصوصي و شبه دولتي به 
طرق مختلف از پرداخت ماليات فراري هستند و 
به راحتي حاضر به پرداخت نيستند. از اين رو بايد 
سازوكاري انديشيده ش��ود تا از آنان نيز همانند 
كاركنان و كارگران كه ماهانه ماليات آنها توسط 

سيستم كسر مي شود ماليات اخذ شود.
 نكته ديگر اينكه، توجيهي كه براي افزايش قيمت 
بنزين بيان مي شد اين بود كه قيمت پايين بنزين 
زمينه قاچاق را به كش��ورهاي همس��ايه بيشتر 
كرده اس��ت در حالي كه مي توان با راهكارهايي 
از آن پيشگيري كرد. براي مثال براي جلوگيري 
از قاچاق سوخت در ش��هرهاي مرزي، مي توان 
جايگاه ه��اي گاز )CNG( تعبيه كرد و با برآورد 
ميزان مصرف بنزين، محدوديت در ارس��ال به 
آن جايگاه ها ايجاد ك��رد و با تقويت نظارت هاي 
انتظامي از قاچاق استان هاي همجوار به آن شهرها 
يا خارج از مرزها جلوگيري كرد يا با راهكارهايي 
چون پرداخت سهميه پول بنزين در قالب طرح 
معيش��تي نقدي آن را جبران ك��رد و از قاچاق 

سوخت بدين طريق جلوگيري كرد.
يك��ي از پيامده��اي احتمالي افزاي��ش بنزين 
اين اس��ت كه اگر نظارت ها همچنان از س��وي 
نهادهاي نظارتي مستمر و پايدار نباشد عده اي 
با سوءاس��تفاده قيمت ها را افزايش خواهند داد. 
هرچند اي��ن احتمال جود دارد كه بس��ياري از 
دارندگان وسايل حمل و نقل بنزيني با بهانه هايي 
كرايه ه��اي خود را افزاي��ش دهند و چون تحت 
نظارت ش��ركت ي��ا اتحاديه خاصي نيس��تند 
اي��ن افزايش كرايه حمل ب��ار در افزايش قيمت 

محصوالت مصرفي اثر خواهد گذاشت.
در نهاي��ت اينكه، اي��ن طرح ممكن اس��ت به 
گس��ترش حاشيه نش��يني نيز دامن بزند و بر 
افزايش نابرابري هاي اجتماعي خواهد بيفزايد. 
ضمن اينكه بار سنگيني بر دوش دولت گذاشته 
ش��ده كه بايد سال ها اين بار س��نگين را با خود 
حمل كند و مهم ت��ر از آن اينكه پيدا كردن راه 
برگش��تي از اين طرح اگ��ر نگوييم غيرممكن، 
به طور قطع بسيار سخت خواهد بود؛ مانند طرح 
يارانه كه دولت براي پرداخت آن با مش��كالت 

متعددي روبه رو شده است.  
منبع: ايرنا
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واكاوي يكي از محورهاي برنامه اصالح ساختار بودجه

تغيير ساختار بودجه 99 به برنامه محور 
گروه اقتصاد كالن|

تدوين بودجه برمبناي رويكرد برنامه محور به جاي 
رويكرد دستگاه محور، به عنوان يكي از محورهاي 
برنامه اصالح س��اختار بودجه، ب��ه دنبال افزايش 
اختيارات دستگاه هاي سياست گذار )عمدتا وزرا( 
در فراين��د تهيه و تخصيص بودجه دس��تگاه هاي 
)مجري( فعال در هر برنامه است تا وزرا )مسووالن 
دستگاه سياس��ت گذار هر برنامه( اختيار كافي در 
مديريت منابع اختصاص داده شده به برنامه هاي 
مربوطه را داشته باشند. به طوري كه در فرايند تهيه 
بودجه، اليحه بودجه برمبناي تفاهم بين دستگاه 
اجرايي و دستگاه سياس��ت گذار و سازمان برنامه 
تهيه شده و سند اجرايي بودجه )با كاركردي شبيه 
موافقتنامه( بين اين سه دس��تگاه تهيه شده و به 

تصويب هيات وزيران مي رسد. 
مركز پژوهش ه��اي مجلس اكنون در گزارش��ي 
درباره اين موضوع آورده است كه گرچه اين رويكرد 
مي تواند اختيار دستگاه سياست گذار )وزرا( را در 
مديريت اعتبارات و برنامه هاي زيرمجموعه خود 
افزايش دهد، زيرا عالوه بر ابزارهاي مديريتي، در 
اين رويكرد ابزار مديريت بودجه نيز در اختيار وي 
قرار مي گيرد. اينكه اي��ن افزايش اختيار منجر به 
بهبود كارايي هزينه كرد خواهد ش��د يا نه بستگي 
به ساختارهاي نظارتي و ش��اخص هاي ارزيابي و 

كارآمدي آنها خواهد داشت. 
از سوي ديگر اين رويكرد ارتباط چنداني با اولويت 
اصلي كش��ور و عل��ت اصلي طرح مس��اله اصالح 
ساختار بودجه ريزي در كش��ور كه »رفع كسري 
بودجه دولت« اس��ت ندارد.  به گزارش »تعادل«، 
سازمان برنامه و بودجه در اجراي ماموريت محوله 
به اين سازمان براي اصالح ساختاري بودجه، برنامه 
خود را ارايه كرده اس��ت. اين برنام��ه چهار محور 
عمده دارد: ش��رح اصالحات نه��ادي با محوريت 
تحول در تهيه و تصويب و دامنه ش��مول بودجه، 
درآمدزايي پايدار از طريق تعريف پايه هاي مالياتي 
جديد، جلوگي��ري از فرار مالياتي و س��اماندهي 
معافيت هاي مالياتي فعلي و همچنين مولدسازي 
دارايي هاي دولت، هزينه كرد كارا از طريق اصالح 
نظام يارانه اي كشور، كنترل رشد هزينه هاي دولت 
و كاه��ش هزينه هاي اجتناب پذير، ثبات س��ازي 
اقتصاد كالن و توسعه پايدار از طريق تغيير رابطه 
منابع حاصل از نفت و بودجه، ساماندهي بدهي هاي 

دولت و غيره.

    بررسي كارشناسي اصالح ساختار بودجه
در همي��ن زمين��ه مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس 

اخيرا گزارش��ي با عنوان »بررس��ي رويكرد دولت 
در تهيه بودجه س��ال 1399 كل كشور به صورت 

برنامه محور« منتشر كرده است. 
در اين گزارش آمده است كه از ديدگاه كارشناسي 
و علمي برنامه پيش��نهادي مجموع��ه جامعي از 
اصالحات را شامل مي شود كه به رغم ذكر پراكنده 
آن در قوانين مختل��ف ازجمله قوانين برنامه هاي 
توسعه، نتايج عملي چنداني براي اصالح مديريت 

بخش عمومي كشور دربرنداشته است. 
واقعيت آن اس��ت كه تهيه و انتش��ار چنين برنامه 
جامعي توس��ط سازمان برنامه و بودجه اقدام قابل 
تقديري است. در عرصه عمل در محور درآمدزايي 
پايدار، وزارت امور اقتصادي و دارايي پيش نويس 
اليحه اي را براي تعريف پايه هاي مالياتي ازجمله 
مالي��ات ب��ر مجم��وع درآم��د )PIT( و ماليات بر 
عايدي سرمايه )CCT( تهيه كرده است و در حال 

نهايي سازي آنهاست. 
در مح��ور هزينه كرد كارا نيز موضوع س��اماندهي 
نظام يارانه اي به ويژه در حوزه انرژي چندين بار در 

دستور كار شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 
س��ه قوه قرار گرفته است و به نظر مي رسد ماهيت 
تصميم ها در اين ح��وزه به افزايش موردي قيمت 
يك يا چن��د حامل انرژي محدود ش��ود )به جاي 

اصالح بازار انرژي در ايران(.
يك��ي از اقداماتي كه در مح��ور اصالحات نهادي 
داراي انعكاس جدي در بخش��نامه بودجه س��ال 
1399 بوده است موضوع برنامه محور بودن تهيه 
بودجه سنواتي و تغيير قالب هاي اطالعاتي اليحه 
و قانون بودجه و تغيير حقوق مجلس در بررسي و 

رأي به بودجه است.

   واكاوري رويكرد برنامه محور
تدوين بودجه برمبناي رويكرد برنامه محور به جاي 
رويكرد دستگاه محور، به عنوان يكي از محورهاي 
برنامه اصالح س��اختار بودجه، ب��ه دنبال افزايش 
اختيارات دستگاه هاي سياست گذار )عمدتا وزرا( 
در فراين��د تهيه و تخصيص بودجه دس��تگاه هاي 
)مجري( فعال در هر برنامه است تا وزرا )مسووالن 

دستگاه سياس��ت گذار هر برنامه( اختيار كافي در 
مديريت منابع اختصاص داده شده به برنامه هاي 

مربوطه را داشته باشند. 
بدين ترتيب در فرايند تهيه بودجه، اليحه بودجه 
برمبناي تفاهم بين دس��تگاه اجرايي و دس��تگاه 
سياس��ت گذار و س��ازمان برنامه تهيه شده و سند 
اجرايي بودجه )با كاركردي ش��بيه موافقتنامه(، 
بين اين سه دستگاه تهيه شده و به تصويب هيات 

وزيران مي رسد. 
اليحه بودجه شامل بودجه برنامه ها )دستگاه هاي 
سياست گذار( جهت تصويب به مجلس تقديم شده 
و بودجه دس��تگاه هاي اجرايي جهت ارايه تقديم 
مي شود. در صورت تغيير اعتبارات برنامه ها توسط 
مجلس، دولت اين تغيي��رات را )تا پايان فروردين 
سال 1399( در بودجه دستگاه هاي مجري و سند 
اجرايي بودجه را اصالح خواهد كرد. در طول سال 
اجراي بودجه نيز تخصيص اعتبارات دستگاه هاي 
مجري منوط به تاييد دستگاه سياست گذار خواهد 
بود.  در رابطه با رويكرد برنامه محور در تهيه بودجه 

نكات زير قابل ذكر اس��ت:  اول اينكه اين رويكرد 
مي تواند اختيار دستگاه سياست گذار )وزرا( را در 
مديريت اعتبارات و برنامه هاي زيرمجموعه خود 
افزايش دهد، زيرا عالوه بر ابزارهاي مديريتي، در 
اين رويكرد ابزار مديريت بودجه نيز در اختيار وي 

قرار مي گيرد.
 اينكه اين افزايش اختي��ار منجر به بهبود كارايي 
هزينه كرد خواهد شد يا نه، به ساختارهاي نظارتي 
و ش��اخص هاي ارزيابي و كارآمدي آنها بس��تگي 

خواهد داشت.
دوم، اين رويكرد اگرچه به لحاظ مديريتي و بهبود 
كارايي هزينه هاي دولت داراي اهميت اس��ت، اما 
حداقل در كوتاه مدت به كاهش هزينه هاي دولت 

و رفع كسري بودجه منجر نخواهد شد.
س��وم اينكه كاهش هزينه هاي دولت نيازمند دو 
اقدام اساسي شناس��ايي فعاليت هاي زائد و حذف 
اين فعاليت هاس��ت كه هر دو اقدام در وضع فعلي 
نيز قابل پياده سازي اند و اجراي موثر آنها نيازمند 

عزم و اراده سياسي و مديريتي هستند.
چهارم اينكه با توجه به اينكه در ساختار حاكميتي 
فعلي )مبتني بر قانون اساسي(، در برخي برنامه ها 
)مثل امور حمايتي، فرهنگ��ي، نظامي و امنيتي( 
دستگاه هاي مجري چندگانه اي فعال هستند كه به 
لحاظ سلسله مراتب مديريتي همگي ذيل يك قوه 
)مثال قوه مجريه( نيستند، نحوه انتخاب دستگاه 
سياس��ت گذار براي اين گونه دستگاه هاي مجري 
مي تواند زمينه ساز اختالفات جدي در سطوح عالي 

مديريتي كشور باشد.
پنجم اينكه به لحاظ حقوق��ي اين رويكرد با مفاد 
ماده )68( قانون محاس��بات عمومي و همچنين 
ماده )12( قانون برنامه و بودجه كه بر درج اعتبار 
تمامي دس��تگاه ها در اليحه بودجه و تصويب آنها 

توسط مجلس تاكيد دارد، در تعارض است.
ششم آنكه مش��خص نبودن منطق تقسيم بندي 
امور، نامش��خص بودن مرجع صالحيت بخش��ي 
به دولت ب��راي تعيي��ن برنامه ها، نب��ود ابزارها و 
شاخص هاي نظارتي مجلس و ابهام درباره بودجه 
اس��تان ها در كنار ابهام در وج��ود تجربه خارجي 
موفق مشابه، از ديگر ابهامات قابل طرح در رابطه 
با سياست پيش��نهادي دولت اس��ت. در مجموع 
مي توان گفت، هرچن��د تهيه بودجه برنامه محور، 
پس از رفع نقايص آن و با ايجاد س��ازگاري با نظام 
حكمراني و سياسي كشور مي تواند در ميان مدت 
مفيد باشد، اما در شرايط جاري كشور بايد در حدي 
كه امكان ايجاد تفاهم درباره آن امكان پذير است و 
در چارچوبي كه قوانين اجازه مي دهند انجام داد.

80 درصد از كارگران بسته حمايتي نگرفتند
دبيركل كان��ون عالي انجمن هاي صنفي كارگران 
كشور با اش��اره به اينكه بسياري از كارگران بسته 
حمايتي دريافت نكرده اند گفت: 8۰درصد كارگران 
حداقل بگير هستند چگونه بسته حمايتي دريافت 

نكرده اند.
 هادي ابوي، دبي��ركل كانون عال��ي انجمن هاي 
صنفي كارگران كشور در گفت وگو با تسنيم، درباره 
بسته حمايتي دولت گفت: بخش زيادي از كارگران 
اين ياران��ه را درياف��ت نكرده ان��د. وي ادامه داد: 
متاسفانه از بسياري از كارگران سوءاستفاده هايي 

مي شود. كارفرمايان به اسم كارگران حساب هايي 
باز مي كنند، از كارت اين كارگران استفاده مي شود.

توقع كارگران از دولت اين است در راستاي اينكه 
دولت وضعيت كارگران را به خوبي مي داند، از سوي 
ديگر فاصله بين دستمزد و خط فقر بسيار مشخص 
است، دولت با پرداخت بسته حمايتي تا حدودي 

از كارگران حمايت كند.
 دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران 
كشور اظهار داشت: اما متأسفانه دولت از كارگران 
حمايت نمي كند، تا حدي كه بسياري از كارگران 

براي تأمين معاش زندگي خود مجبور به كار كردن 
در چند ش��يفت كاري هس��تند، اما باز هم بسته 

حمايتي دولت را دريافت نكرده اند. 
اب��وي با اش��اره ب��ه اينك��ه 8۰درص��د كارگران 
حداقل بگي��ر هس��تند ادامه داد: بخ��ش اعظمي 
از كارگران اجاره نش��ين هس��تند و اگر خانه يك 
ميليارد توماني داشتند هرگز دنبال بسته حمايتي 

يا كمك معيشتي و يارانه نبودند.
ش��ايد به ندرت كارگري باش��د كه خانه شخصي 
داشته باشد، ولي وقتي 8۰ درصد كارگران حداقل 

بگيرند يعني توانايي پس ان��داز و تمكن مالي باال 
را ندارند.

 وي ب��ا بي��ان اينك��ه وزارت كار ب��ا مش��كالت و 
دغدغه هاي كارگران آشناست ادامه داد: علي رغم 
اينكه وزارت كار با مش��كالت كارگران آشناست، 
ولي مشاهده مي كنيم كه كارگران مشمول بسته 

حمايتي نشده اند. 
دبيركل كان��ون عالي انجمن هاي صنفي كارگران 
كش��ور با بيان اينكه ميزان سبد معيشت كارگران 
ح��دود 6ميليون تومان اس��ت ادام��ه داد: ممكن 

است آمار و ارقام ديگري هم ارايه شده باشد ولي با 
جمع بندي ما رقم شش ميليون تومان هزينه براي 
يك خانواده چهار نفره قطعي اس��ت و رقم س��بد 
معيشت كارگران بيش از سه ميليون تومان است؛ 
لذا معتقدم ش��وراي عالي كار دنبال اين نباشد كه 
تورم جامعه چقدر است و بر مبناي آن دستمزد را 
تعيين كند بلكه به دنبال واقعي كردن دس��تمزد 
كارگران باشد و به نحوي حداقل مزد را به تصويب 
برساند كه كارگران افزايش دستمزد را در زندگي 

خود احساس كنند.

معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رابطه با معيشت كارگران :

تورم، اثر افزايش حقوق كارگران را كمرنگ كرد
معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
گفت: دولت س��ال گذش��ته براي افزايش حقوق 
كارگران گام مثبتي برداش��ت كه با احتساب حق 
مسكن و خواربار و سنوات ساالنه بيش از ۴۰ درصد 
افزايش پيدا كرد، اما از س��ويي با افزايش تورم هم 
همراه ش��ديم و اثر آن مهم در معيشت كارگران تا 

حدي كمرنگ شد.
حاتم ش��اكرمي گفت: در اين ش��رايط با توجه به 
تحريم هاي ظالمانه دش��من امروز كشور بيش از 
هر زمان ديگري ب��ه هم افزايي كارگر و كارفرما در 
راستاي حفظ توليد و اش��تغال و ارايه محصول با 
كيفيت نياز دارد. او با اش��اره به وضعيت معيشت 
كارگران عنوان كرد: دولت س��ال گذش��ته براي 
افزايش حقوق كارگران گام مثبتي برداش��ت كه 
با احتساب حق مسكن و خواربار و سنوات ساالنه 
بيش از ۴۰ درصد افزايش پيدا كرد، اما از س��ويي 
با افزايش تورم هم همراه ش��ديم و اثر آن مهم در 
معيشت كارگران تا حدي كم رنگ شد. شاكرمي 
در خص��وص قراردادهاي موقت كار گفت: اقتصاد 
ديجيتالي باعث تحوالتي در بازار كار شده است كه 
موضوع قراردادهاي موقت ميان كارگر و كارفرما را 
در برخي مشاغل اجتناب ناپذير كرده است، اما بايد 
اين موضوع به درس��تي مديريت شود و شكر خدا 
توافقات خوبي نيز حاصل ش��ده و اميد است اقدام 
موث��ري در مطالبات به حق كارگران در مش��اغل 
غيرمستمر با پيگيري تصويب آيين نامه آن صورت 

گيرد و به نقطه مثبتي برسيم.
او ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه در تقوي��ت ادارات كار بر 
اساس قانون شش��م برنامه توسعه و تكاليف دولت 
الكترونيك گفت: ارايه خدمات به جامعه كارگري 
و كارفرماي��ي به س��متي خواهد رفت ك��ه نياز به 

حضور فيزيك��ي در ادارات كار نباش��د . بنابراين 
نمايندگان اس��تان و مس��ووالن استان در صورت 
آمادگي زيرساخت ها براي اجراي كار آماده باشند 
و يزد از هفت��ه آينده در حوزه روابط كار به صورت 

الكترونيك عمل كند.
او با بي��ان اينكه ش��رط اجراي اي��ن كار مراجعه 
كارگران و كارفرمايان به دفاتر پيش��خوان و احراز 
هويت اس��ت ادامه داد: مزاياي اج��راي اين طرح 
كاهش فساد و ش��فافيت در عملكرد حوزه روابط 
كار است ضمن اينكه س��رعت انجام خدمات كار 
را باال مي برد و س��المت انجام كار در سامانه جامع 
روابط كار افزاي��ش مي بايد. معاون روابط كار وزير 
كار از ديگر مزاياي مهم در اجراي اين سامانه را به 
حداقل رسيدن قراردادهاي سفيد امضا برشمرد و 
عنوان كرد: نگراني هايي از س��وي كارگران در اين 
زمين��ه وجود دارد كه اجراي اين س��امانه دغدغه 
جامع��ه كارگري در اي��ن زمينه را ت��ا حد زيادي 
كاه��ش مي دهد. ش��اكرمي همچني��ن از تقويت 
تعاوني هاي مصرف كارگري و تعاوني هاي مسكن 
خبر داد و گفت: آيين نامه مربوطه در حال اصالح 
اس��ت و معاونت هاي مربوطه نيز در حال پيگيري 
و تدوين پيش��نهاد ماده ۴9 قانون كار هس��تند و 
اميد است در آينده نزديك اين آيين نامه اصالح و 
مصوب شود. مديران بايد مروج گفتمان در زمينه 

مسووليت هاي اجتماعي باشند.

      وص�ول مطالب�ات بخش تع�اون از محل 
واگذاري ها

همچنين مع��اون امور تعاون وزارت كار با اش��اره 
به اينكه متأس��فانه تاكنون سامانه ثبت شركت ها 
به س��امانه جامع هوش��مند بخش تعاون متصل 

نشده اس��ت گفت: بر اساس مذاكراتي كه با دولت 
براي وصول مطالبات س��هم بخش تعاون از محل 
واگذاري ها صورت گرفته به دنبال تهاتر اين بدهي 

هستيم.
محمد جعفر كبيري، معاون امور تعاون وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي در گفت وگو با تسنيم، درباره 
راه اندازي س��امانه ثبت تعاوني گفت: اين سامانه 
جديد زمينه مراجعات حضوري را كاهش مي دهد، 

يكي از اهداف اصلي ما همين موضوع است.
كبيري بيان كرد: بر اس��اس بند 2 ماده 29 قانون 
اجراي سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴قانون اساسي، 
از زمان اجراي اين قانون و آغاز واگذاري شركت ها 
و بنگاه ها ب��ه بخش خصوصي باي��د 3۰ درصد از 
درآمدهاي حاصل از واگذاري ها، به بخش تعاون به 
منظور فقرزدايي اختصاص يابد. معاون امور تعاون 
وزير تعاون بيان با اشاره به اينكه طلب بخش تعاون 
از درآمده��اي خصوصي س��ازي 192۰۰ ميليارد 
تومان است گفت: اين روزها روزهاي بودجه است. 
پيشنهادات خود را هفته گذشته به سازمان برنامه 
و بودجه ارايه كرديم .بر اساس مذاكراتي كه با دولت 
براي وصول مطالبات س��هم بخش تعاون از محل 
واگذاريها صورت گرفته به دنبال تهاتر اين بدهي 
هستيم .چرا كه امكان وصول اين حجم از مطالبه 
با شرايط اقتصادي كشور براي دولت فراهم نيست، 
به همين دليل ما در احكام پيشنهادي وزارت تعاون 
به سازمان برنامه و بودجه كشور پيشنهاد داديم تا 
در بودجه سال آينده موضوع تهاتر مطالبات بخش 
تعاون از محل واگذاري ها لحاظ شود. كبيري بيان 
كرد: پس از مذاكره اي كه با آقاي نوبخت انجام شد، 
ايشان دستور دادند، حس��ابي براي بخش تعاون 
در نزد خزانه ايجاد ش��د و از اين بع��د از مبدأ اين 

3۰درصد حق س��هم تعاون از محل بند 2ماده 29 
اصل ۴۴ آنجا جدا شود و در آن حساب واريز شود 

و اين خبر خوبي است.
وي اظه��ار كرد: متأس��فانه تاكنون س��امانه ثبت 
شركت ها به س��امانه جامع هوشمند بخش تعاون 
متصل نش��ده اس��ت. از دو هفته گذش��ته سامانه 
قديمي ثبت تعاوني ها در وزارت تعاون را غيرفعال 
كرديم تا فقط س��امانه جامع در دس��ترس باشد و 
تعاوني ها براي تشكيل بايد به اين سامانه مراجعه 
كنند. انتظار ما از قوه قضاييه اين اس��ت كه براي 
تحق��ق دولت الكترونيك و در راس��تاي توس��عه 
ش��فافيت براي پيشگيري از فس��اد، سامانه ثبت 
شركت ها به س��امانه جامع هوشمند بخش تعاون 
كه با كمك مجموعه ه��اي دانش بنيان راه اندازي 

ش��ده، متصل شود تا در اين ش��رايط شركت هاي 
تعاوني براي ثبت هر گونه تغيير نيازي به مراجعه 

حضوري نداشته باشند.
كبيري بيان كرد: يك نظ��ام خودكنترلي اعضا و 
مستمر بر روي فعاليت هئيت مديره ها و مديرعامل 
كه در بعضي از تعاوني ها مشكالتي به وجود مي آمد. 
اين يك گام موثر و بلندي بود كه اين نقص در بخش 
تعاون مرتفع شود. اميدواريم با اتصال سامانه ثبت 
شركت ها به سامانه جامع هوشمند بخش تعاون، 
تغييرات ثبتي هم ديگر نياز به حضور نداشته باشد. 
از لحاظ فني اين امكان در سامانه ايجاد شده است 
و منتظر ثبت شركت ها هس��تيم و اميدواريم اين 
مساله از سوي ثبت شركت ها هم حل شود و بتوانند 

زودتر كار خود را دنبال كنند.
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پروانه پزشكاني كه كارتخوان 
نصب نمي كنند باطل شود

نماينده مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه فرار 
مالياتي در جامعه پزش��كي زياد است، گفت: پروانه 
نظام پزشكي پزش��كاني كه تا حاال كارتخوان نصب 
نكرده اند را بايد باطل كرد. در اين صورت پزش��كان 
مجبور به تمكين از قانون مي شوند. هدايت اهلل خادمي 
در گفت وگو با فارس درب��اره لزوم مقابله با فرارهاي 
مالياتي در كشور گفت: درآمدهاي مالياتي قابليت 
تامين بخش زيادي از بودجه كشور را دارند. درحال 
حاضر اتكاء بر درآمدهاي نفتي مشكالت زيادي را براي 
كشور ايجاد كرده است. دستگاه هاي متولي هرچه 
سريع تر بايد نسبت به گسترش چتر مالياتي و مقابله 
با فرارهاي مالياتي اقدام كنند. خادمي ضمن انتقاد 
از عدم استقبال پزش��كان از نصب كارتخوان، اظهار 
كرد: براساس آمارهاي ارايه شده كمتر از 3۰ درصد 
پزشكان در مطب هاي خود كارتخوان نصب كرده اند. 
گزارش هايي هم داريم مبن��ي بر اينكه در مطب ها 
به بيماران گفته مي ش��ود، پرداخ��ت حق ويزيت با 
كارتخ��وان 7۰ هزار تومان و نق��دي 6۰ هزار تومان 
است. وي ادامه داد: فرار مالياتي در جامعه پزشكي زياد 
است. وقتي پزشكان كشور اين طور باشند، نمي توان 
اميدي به توسعه كشور داشت. نظارت بيشتري در 
اين خصوص الزم است. پزشكان هم از بيمارستان و 
هم از مطب هاي شخصي خود درآمدزايي مي كنند. 
خادمي با بيان اينكه سازوكارهاي براي الزام پزشكان 
به نصب كارتخوان بايد گذاشته شود، گفت: به اعتقاد 
بنده پروانه نظام پزشكي پزشكاني كه تا حاال كارتخوان 
نص��ب نكرده ان��د را بايد باطل ك��رد. در اين صورت 
پزشكان مجبور به تمكين از قانون مي شوند. وي با 
بيان اينكه ميزان معافيت هاي مالياتي در كشور را بايد 
كاهش داد، گفت: متاسفانه شاهد معافيت هاي مالياتي 
فراوان، تحت عناوين مختلف در كش��ور هس��تيم. 
معافيت مناطق آزاد از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده 
و برخي صنايع لبني و پروتئيني ازجمله آنها هستند. 
اين معافيت ها به معني هدر دادن منابع كشور است.

استفاده 16 برابري ثروتمندان 
از يارانه پيدا و پنهان

سخنگوي كميسيون ش��وراهاي مجلس با بيان 
اينكه ثروتمندان16 برابر ديگ��ران از يارانه پيدا و 
پنهان اس��تفاده مي كنند گفت: بايد برنامه ريزي 
الزم و مديريت مطلوبي در م��ورد پرداخت يارانه 
معيشتي به اقشار مختلف جامعه در نظر بگيريم. 
اصغر سليمي س��خنگوي كميسيون امور داخلي 
كشور و شوراها مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با فارس، درباره لزوم حمايت از اقشار ضعيف جامعه 
بعد از گران شدن بنزين گفت: در گراني اخير بنزين 
بخش زيادي از جامعه آث��ار و تبعات آن را تحمل 
ك��رده و مي كنند كه مي تواند منجر به ضرر و زيان 
براي بخش هاي زيادي از جامعه ش��ود.  وي افزود: 
بايد از اقش��ار ضعيف و مستضعف جامعه حمايت 
كرده و از مشكالت و آسيب هايي كه ممكن است 
براي آنها به وجود  آيد جلوگيري كنيم. سخنگوي 
كميسيون شوراها در مجلس تصريح كرد: مي توانيم 
با اصالحات الزم در سهميه بندي بنزين مشكالت 
را كمت��ر كرده و دغدغه هاي م��ردم را بكاهيم و بر 
همين اساس پيشنهاد شده است كه ميزان سهميه 
تخصيص يافته به خودروها افزايش يابد. وي افزود: 
افزايش ميزان خانوارهاي��ي كه خود را محق براي 
دريافت يارانه معيشتي مي دانند را الزم نمي دانم. 
چرا كه اگر تعداد آنها هم بيشتر شود مانند وضعيت 
يارانه هاي پرداختي در هر ماه شده و شامل همگان 
خواهد شد.  س��ليمي تصريح كرد: افزايش تعداد 
ايرانياني كه يارانه معيشتي مي گيرند ممكن است 
منجر به هرج و مرج در جامعه شود.  وي با بيان اينكه 
افراد ثروتمند جامعه 16 برابر ديگران از يارانه پيدا و 
پنهان استفاده مي كنند گفت: بايد برنامه ريزي الزم 
و مديريت مطلوبي در مورد پرداخت يارانه معيشتي 

به اقشار مختلف جامعه در نظر بگيريم.

راهكارهاي ديگر دولت 
براي افزايش منابع درآمدي

نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس نسبت به عدم 
اطالع رساني دولت براي سهميه بندي بنزين انتقاد 
كرد. علي ساري نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با فارس، با اشاره به اجراي طرح 
سهميه بندي بنزين گفت: طرح افزايش قيمت بنزين 
ه��م از لحاظ زمان و هم از نظر نحوه اجرا داراي ايراد و 
اشكال است و از طرف ديگر شرايط رواني جامعه براي 
اين كار در نظر گرفته نشده است. وي افزود: با توجه 
به شرايط رواني حاكم بر جامعه مدتي قبل مجلس با 
افزايش قيمت بنزين مخالف��ت كرد و اجازه نداد اين 
افزايش قيمت صورت گيرد، اما اين طرح در شرايط 
نامناسب اجرا شد. نايب رييس كميسيون اجتماعي 
مجلس اظهار كرد: دولت اگر به دنبال افزايش منابع 
درآمدي خود اس��ت مي تواند به جاي اينكه با گران 
ك��ردن بنزين به س��راغ جيب مردم ب��رود، خوراك 
پتروشيمي ها را گران كند يا ماليات هاي پنهاني كه 
اخذ نمي شود را دريافت يا اينكه با نظارت بر گمركات 
كش��ور و ممانعت از قاچاق كاال، درآمدهاي خود را از 
اين بخش ها افزايش دهد كه درآمدش چندين برابر 
افزايش قيمت بنزين است.ساري خاطرنشان كرد: حال 
كه اين اتفاق افتاده و بنزين گران شده، در شرايط فعلي 
بايد نظارت مستمر بر بازار صورت گيرد و نظارت هم 
اينگونه نباشد كه فقط بر فروشنده كه آخرين مرحله 
كار است اين نظارت انجام شود. وي افزود: دولت بايد 
از زنجيره توزيع كه در اختيار تعداد معدودي است هم 
حمايت كند و هم بر آنها نظارت دقيق داشته باشد؛ 
چراكه اين بخ��ش  مي تواند تاثير زيادي بر افزايش يا 
عدم افزايش قيمت كاالها در بازار داشته باشند. ساري 
خاطرنشان كرد: دسترسي مردم براي اعالم شكايت 
بايد خيلي منسجم تر و سريع تر باشد تا مردم بتوانند 
ش��كايات خود را به راحتي منتقل كنند و موضوع به 

سرعت مورد رسيدگي قرار گيرد.
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كسب وكارها نگران تكرار بي محاباي قطعي اينترنت هستند

سايه شبكه ملي اطالعات بر اينترنت
گروه دانش و فن|

ي��ك روز بدون ارتباط با دني��اي بين الملل؛ يك روز 
بدون هيچ جست وجويي در گوگل، يك روز خاموشي 
در تمامي ش��بكه هاي اجتماعي و پيام رس��ان هاي 
خارجي: يك روز بدون اينترن��ت. از همان زمان كه 
نام اينترانت ش��نيده مي ش��د و بعده��ا جايش را به 
ش��بكه ملي اطالعات داد، نگاه ه��اي كاربران به اين 
طرح چندان مثب��ت نبود و هم��واره از اينكه روزي 
با راه افتادن ش��بكه اي داخلي، ارتباطشان با دنياي 
خارج قطع ش��ود، نگراني داشتند. حتي در مواردي 
هم قطعي هاي چندساعته اينترنت رخ داده بود، اما 
شايد تا پيش از اين، خاموشي اينترنت بدين وضوح 
خود را نشان نداده بود. شايد به همين دليل باشد كه 
مس��ووالن حوزه فناوري اطالعات تصميم گرفتند 
براي قطع اينترنت، موانع و فيلترهاي دشوارتري از 

جمله تصميم مجلس را در نظر بگيرند.
با ناآرامي هاي ايجادشده در برخي از مناطق كشور به 
دنبال افزايش قيمت بنزين، از حدود ساعت 16 روز 
شنبه ۲۵ آبان ماه سال جاري، اينترنت بين الملل ابتدا 
در سيم كارت هاي تلفن همراه قطع شد و سپس اين 
قطعي به اينترنت ثابت هم سرايت كرد. روند قطعي 
كامل اينترنت در ابتدا براي همه افرادي كه اين روزها 
همه كارهايشان به اينترنت وابسته است، تلخ بود و 
البته در ابتدا تصور مي شد روندي كوتاه  مدت خواهد 
داشت. خاموشي  اينترنتي حتي در خبرگزاري ها هم 
جريان داشت تا روز ۲6 آبان كه هم زمان با محدوديت 
اينترنت براي كل كش��ور، رسانه هاي خبري قادر به 
اس��تفاده از اينترنت ش��دند و در اين زم��ان با اعالم 
اين خبر كه ش��وراي امنيت كشور تصميم به قطعي 
اينترنت گرفته است،   خبري كه همه را در بهت فرو 
برد و تا چند روز تمامي اخبار تحت الش��عاع قطعي 
اينترن��ت قرار گرف��ت و تمامي خواس��ته ها به رفع 
محدوديت  از اينترنت محدود شد. اينترنتي كه امروز 
ديگر در فعاليت هاي سرگرمي و پيام رساني و دانلود 
كليپ خالصه نمي ش��ود، امروز نه تنها شركت هاي 
فناوري حيات خود را وابس��ته ب��ه فعاليت اينترنتي 
مي دانند، بلكه بسياري از كسب وكارها با بهره گيري 
از اينترنت، رونق گرفته اند و سنتي ها نيز بقاي خود 

را در حركت به سمت مدرنيته و فناوري مي  دانند.

     تالش براي تدوين اليحه  اي در مجلس
اين روزها نيز اگرچه اتصال به اينترنت در بيشتر نقاط 
كش��ور -و نه هنوز به صورت كامل- برقرار شده است، 
اما تركش هاي تصميم گيري براي قطع اينترنت در تن 
كسب وكارها باقي است. تاكيد مسووالن به كمك شبكه 
ملي اطالعات به كس��ب وكارهاي داخلي در روزهاي 
تاريك قطعي اينترنت بين الملل، اين ترس را در ذهن ها 
به جا گذاشته كه اگر روزي بار ديگر به هر دليلي تصميم 
به ايجاد محدوديت در دسترس��ي به اينترنت گرفته 
ش��ود، اين بار چه سرنوشتي در انتظار آنها خواهد بود. 
به همين دليل پس از تداوم چند روزه قطع اينترنت و 
البته پس از وصل اينترنت تلفن همراه در استان هاي 
كشور، امير ناظمي -معاون وزير ارتباطات- اعالم كرد 
در حال تدوين اليحه جلوگيري از عادي س��ازي قطع 

اينترنت است تا اين كار در صورت لزوم صرفا با تصويب 
مجلس رخ دهد. او در حس��اب خود در توييتر نوشت: 
»براي جلوگيري از عادي سازي قطع اينترنت در حال 
تهيه اليحه اي هستيم تا از اين پس قطع اينترنت و هر 
آپ با بي��ش از 1۰ ميليون كاربر ايراني تنها با تصويب 
مجلس امكان پذير باش��د. از نمايندگان مي خواهم از 
آن پشتيباني كنند. اينترنت مثل آب، مثل هوا، قابل 
قطع كردن نيس��ت.« پس از اعالم اين خبر نيز طيبه 
سياوشي، نماينده مجلس ش��وراي اسالمي در پاسخ 
توييتري براي او نوش��ت: »نياز به زحمت دولت براي 
ارسال اليحه نيس��ت. مطابق اصل ۷۹ قانون اساسي، 
در ش��رايط اضطراري، اعمال ه��ر محدوديتي مانند 
قطع كردن اينترنت، بايد با تصويب و كس��ب اجازه از 

مجلس باشد.«

     كسب وكارها از قطع دوباره اينترنت نگرانند
در اين راستا ناظمي به ايرنا گفت: »بزرگ ترين خطري 
كه االن وجود دارد، احساس عدم اطمينان صاحبان 
كس��ب وكارهاي اينترنتي و فعاالن فضاي مجازي از 
تكرار قطع اينترنت است.« امير ناظمي با بيان اينكه 
قطع اينترنت پيامدهاي زيادي داش��ته كه هركس 
به فراخور نياز و مس��ووليت درباره آن صحبت كرده 
است، افزود: »هم اكنون اين فرض براي فعاالن حوزه 
كسب وكارهاي اينترنتي به وجود آمده كه چون شبكه 
ملي اطالعات توانسته در زمان قطع اينترنت امكان 
فعاليت براي اپليكيشن ها، خبرگزاري ها، تاكسي هاي 
اينترنتي و سايت ها را فراهم كند و اختاللي در زندگي 
روزمره مردم پيش نيامده، شايد سياست گذاران در 
آينده و در صورت لزوم بي محاباتر از گذشته از امكان 

قطع اينترنت استفاده كنند. اين تهديد وجود دارد كه 
از اين به بعد ب��راي هر موضوع امنيتي كوچك از اين 

راه حل استفاده شود.«
رييس س��ازمان فن��اوري اطالعات اي��ران تصريح 
ك��رد: »در آن برهه اين طور به نظر رس��يد كه بايد 
س��ازوكارهايي انديش��يد تا از طريق آنها به فعالين 
حوزه كس��ب وكار اين اطمينان خاطر داده شود كه 
قرار نيست مدام با استفاده از اين ابزار قطع اينترنت 
را شاهد باشيم. پيشنهاد تدوين اليحه به اين دليل 
است كه امكان اس��تفاده مداوم از اين امكان آن هم 
با منافع اندك را كاهش دهيم. اينكه سياس��ت گذار 
امنيتي به هر دليلي تمايل داشته باشد يك بار ديگر 
اين كار را انجام دهد، فكر مي كنم فعاالن حوزه فضاي 

مجازي را در عدم قطعيت پيش مي برد.«
امي��ر ناظمي در خصوص پاس��خ طيبه سياوش��ي 
نماينده مجلس، به تدوين اليحه و اينكه اين قانون 
از گذش��ته وجود دارد و نياز به تدوين مجدد اليحه 
نيس��ت، گفت: »خانم سياوشي گفته اند طبق اصل 
۷۹ قانون اساس��ي نيازي به تدوين اليحه نيس��ت، 
اگر ايش��ان اين طور فكر مي كنند من به نگاه ش��ان 
احت��رام مي گذارم اما فكر مي كن��م قانوني كه از آن 
صحبت مي كنند، حداقل در دو هفته اي كه گذشت 
يك مرتبه نقض شده و اين نشان مي دهد اتفاقا نياز 
اس��ت. اگر به تدوين اليحه نياز نيس��ت و ما در اين 
خصوص قانون داريم شايد بايد ايشان پاسخ بدهند 
چطور اين اتفاق رخ داده؟ اگر خالف قانون اساسي 
است باز هم وظيفه نمايندگان است كه به اين مورد 

رسيدگي كنند.«
او تاكيد كرد: فكر مي كنم موضعي كه خانم سياوشي 
در پاسخ به تدوين اليحه داشتند بيش از آنكه راه حل 
باشد، ابراز گاليه بود. مي توان گاليه كرد اما مهم اين 
است كه ما راه حلي نيز براي آن داشته باشيم. راه حلي 
كه امكان به وجود آمدن دوباره مس��ائل اين چنيني 
را س��اده نكند. ما س��ريعا اليحه را ب��ه مجلس ارايه 
مي دهيم. اين احتمال وجود دارد كه اليحه در دولت 
مخالفان زيادي داش��ته باش��د. از اينكه نمايندگان 
مجلس در قالب طرح موضوعات مش��ابهي را پيش 
ببرند، اس��تقبال مي كنيم چرا كه اين امر قاعدتا به 

افزايش قطعيت و ثبات فضا كمك مي كند.«

رييس س��ازمان نظام صنفي رايانه اي كش��ور )نصر( در 
نامه اي به رضا رحماني، وزير صنع��ت، معدن و تجارت، 
ضمن درخواس��ت نظارت بر واردات كاالهاي دست دوم 
حوزه فناوري اطالعات، براي كمك در تدوين آيين نامه 
يا دس��تور العملي به اين منظور اعالم آمادگي كرد. ورود 
كاالهاي دس��ت دوم و مستعمل به بازار كامپيوتر، آنقدر 
جدي ش��ده كه نگراني دس��ت اندركاران واردات قانوني 
كاالهاي كامپيوتري را به دنبال داش��ته است. به همين 
دليل كميس��يون س��خت افزار س��ازمان نصر تهران، به 
بررس��ي آثار واردات بي رويه اين كاالها پرداخته و نتيجه 
را به سازمان منتقل كرده است. محمد باقر اثني عشري، 
-رييس نصر كش��ور- نيز بر اس��اس همين بررسي، در 
نامه اي به وزير صمت، ضمن تش��ريح مشكالت ناشي از 
واردات و استفاده از كاالهاي دست دوم، پيشنهاد كرده كه 
اگر دستورالعمل مشخصي در مورد اينگونه كاالها وجود 
دارد، به سازمان نصر تهران اعالم شود. وي اعالم آمادگي 
كرده كه در صورت وجود نداشتن رويه قانوني مشخص در 
خصوص اين كاالها، سازمان نصر با همكاري تشكل هاي 
ديگر فناوري اطالعات در تدوي��ن رويه قانوني ويژه اين 

كاالها مشاركت كند.
متن نامه اثني عشري به رضا رحماني، وزير صمت به 
اين شرح است: »به اس��تحضار مي رساند كه خريد و 
فروش كاالهاي دس��ت دوم صنف تجهيزات رايانه اي 
سال هاست در س��طح كنترل ش��ده و با منشأ تامين 

داخلي در كشور وجود داشته است، ولي اخيراً مشاهدات 
ميداني و بررسي هاي كميسيون سخت افزار )از مجموعه 
كميسيون  هاي تخصصي اين سازمان( نشان از واردات 
بي رويه اين كاالها در حجم زياد و با تسري به گروه هاي 
مختلف كااليي از جمله محص��والت خانگي و اداري 
همچون لپ تاپ، مانيتور، دس��كتاپ، ديتا پروژكتور، 
پرينتر و فتوكپي و محصوالت امنيتي مانند س��رور، 
سوئيچ، ذخيره سازها و تجهيزات متعلقه دارد. اصواًل 
خريد و ورود كاالهاي مس��تعمل اگرچه ممكن است 
در نگاهي ساده  انگارانه، نوعي صرفه  جويي ارزي تلقي 
شده و عدم مقابله با آن، راه حلي كوتاه مدت براي رفع 
معضل تامين اين نوع كاالها در شرايط بحراني فعلي 
به حساب ايد، اّما در مسير پيش رو موجي از مشكالت 
اساسي در سيستم زيرساخت اطالعاتي-امنيتي كشور 
و نابساماني در بازار متبوع خود را در پي خواهد داشت. 
از داليل ايجاد مش��كل در اي��ن روش مي توان به اين 

موارد اشاره كرد: 
با توجه به ن��وع نياز، مصرف كننده نهايي )ش��ركت ها و 
سازمان هاي دولتي و خصوصي( در ازاي خريد اين كاالها 
كه عمومًا جزو كاالهاي س��رمايه اي به ش��مار مي آيند، 
قطعًا متضرر خواهند ش��د. معضل درص��د خرابي باالي 
اين تجهي��زات، نياز ف��راوان به قطعات يدك��ي وارداتي 
گران قيمت، عدم وجود شرايط مشخص براي گارانتي و 
خدمات پس از فروش و همچنين شناسنامه دار نبودن اكثر 

عرضه كنندگان و واردكنندگان اين كاالها از مصاديق بارز 
تضييع حقوق مصرف كننده است.

با توجه به اينكه موضوع ثبت س��فارش و واردات كاالي 
مستعمل مشمول اس��تاندارد اجباري، ممنوع بوده و در 
شرايط خاص با تاييد كميسيون ماده 1 امكان پذير است، 
مي توان گفت كه واردات اين قبيل كاالها شفاف نبوده و 
به احتمال زياد از مبادي غيررس��مي و قاچاق با اظهارات 
غيرواقع و گاهي به عنوان كاالي نو به كشور وارد شده كه 
اين خود مبناي بيش اظهاري بوده و با فرض پرداخت كامل 
حقوق و عوارض گمركي مسير خروج ارز از كشور را با ارزش 

غيرواقعي هموار مي سازد.
كاالهاي حوزه فناوري اطالعات مش��مول استانداردهاي 
سخت گيرانه و اجباري در خارج و داخل ايران است كه ورود 
كاالهاي دست دوم به داخل كشور، احتمال تخلف در مسير 
ورود اين كاالها را در گلوگاه هاي مختلف محتمل مي سازد.

واردكنندگان شناس��نامه دار كش��ور كه از مسير قانوني 
واردات انجام مي دهند، با مش��كالت عديده اي همچون 
ثبت سفارش، تخصيص ارز و مشكالت گمرك و ماليات 
دست وپنچه نرم مي كنند و افزايش قاچاق علي الخصوص 
در ارتباط ب��ا تامين كااله��اي دس��ت دوم، اختالل در 
فعاليت هاي رس��مي فروش در صنف را دو چندان كرده 

و خواهد كرد.
بردهاي الكترونيكي استفاده شده در محصوالت فناوري 
اطالعات به داليل متفاوتي در طول زمان دچار كهنگي 

و خرابي و در نتيجه افت كيفيت مي ش��وند كه به صورت 
بصري قابل تشخيص نبوده ولي در هنگام استفاده به مرور 
زمان باعث ايجاد اختالالت��ي براي مصرف كننده نهايي 
شده كه آسيب هاي شديد از منظر امنيتي-محاسباتي 
براي مصرف كننده به همراه خواهند داشت. اصواًل يكي 
از راه هاي نفوذ در ش��بكه هاي زيرساختي كشورها وارد 
كردن تجهيزات داراي عيوب امنيتي به كشور است )چه 
به ص��ورت تعمدي و چه به علت قديم��ي بودن فناوري 

ساخت اين تحهيزات.( 
با توجه به موارد مطرح شده و نگراني هاي كميسيون فوق 
درخصوص پيامدهاي جدي ناش��ي از اين تخلفات، چه 
در حوزه ارزبري و خروج س��رمايه از كش��ور، چه از منظر 

تعطيل شدن تعداد بيشتري از بنگاه هاي فعال و افزايش 
نرخ بيكاري در كش��ور و چه به لحاظ موارد امنيتي مورد 
بحث در باال، اين س��ازمان درخواست خود را به اين شرح 
اعالم مي كند كه در صورت وجود بخش نامه، آيين  نامه يا 
دستورالعمل نظارتي مدوني در خصوص نظارت بر واردات 
كاالهاي مستعمل، خواهشمند اس��ت دستور فرماييد 
موضوع به اين سازمان هم اطالع  رساني شود و همچنين 
سازمان نظام صنفي رايانه  اي كشور با همكاري دو تشكل 
صنفي ديگر )انجم��ن واردكنن��دگان كاال و تجهيزات 
رايانه اي و اتحاديه ماش��ين هاي اداري و رايانه كش��ور( 
آمادگي خود را براي مشاركت در تدوين چارچوب قانوني 

الزم اعالم مي  دارد.«

شركت مخابرات ايران به منظور دسترسي آسان كاربران 
تلفن همگاني به كارت هاي قابل شارژ، طرح به روزرساني 
تلفن هاي همگاني را به اج��را درآورده و تماس از طريق 
تلفن هاي همگاني در صورت فعال سازي كارت هاي تلفن، 

به راحتي و با قابليت شارژ مجدد امكان پذير خواهد بود.
به گزارش ش��ركت مخابرات ايران، سيدمجيد صدري با 
بيان اينكه تماس از طريق تلفن همگاني فقط در صورت 
فعال سازي كارت هاي تلفن امكان پذير است، تصريح كرد: 
»زيرساخت هاي بس��يار مناسبي در حوزه تلفن ثابت در 
سراسر كشور برقرار شده است و در همين راستا از ظرفيت 
دس��تگاه هاي هوش��مند تلفن همگاني در طرح جديد 

استفاده و بهينه سازي مي شود.«
وي افزود: »مش��تريان براي فعال سازي كارت هاي تلفن 
قديمي مي توانند به مراكز مخابراتي مراجعه كنند و پس از 
ثبت كارت تلفن به نام مشتري، رمز چهار رقمي به كارت 
تلفن اختصاص مي يابد و در صورتي كه مشتريان كارت 
تلفن جديد خريداري كنند، آن كارت به نام مشتري ثبت و 

رمز چهار رقمي به كارت تلفن اختصاص مي يابد.«
مديرعامل شركت مخابرات ايران با بيان اينكه در كارت 
تلفن جديد خريداري ش��ده مبلغي به عنوان شارژ اوليه 
موجود است  بيان كرد: »مشتريان مي توانند براي خريد 
شارژ به سايت ش��ركت مخابرات ايران به آدرس مراجعه 
به مراكز مخابراتي يا از كد دس��توري ستاره ۲۰۲۰ مربع 
استفاده كنند.« وي افزود: »مش��تركان بايد ابتدا كارت 
تلفن خود را در كارت خوان تلفن همگاني قرار دهند كه در 
اين قسمت پيام »در حال ارزيابي اعتبار كارت« مشاهده 
مي شود، سپس بايد رمز چهار رقمي خود را وارد كنند كه 

بعد از مشاهده پيام »لطفا شماره گيري كنيد«، كارت فعال 
مي شود.« صدري همچنين اضافه كرد: »در روش جديد 
به روزرساني سعي شده است كه كاربران تلفن هاي همگاني 
همچنان از كارت هاي تلفن در اختيار خود، استفاده و بعد 
از اتمام اعتبار آن بتوانند نسبت به شارژ و استفاده مجدد 
از آن اقدام كنند.« وي افزود: با توجه به قابل ش��ارژ بودن 
كارت هاي تلفن، از دور انداختن كارت پس از اتمام شارژ 
مشتركان خودداري شود و در صورتي كه مشترك هنگام 
استفاده از كارت تلفن خود پيام »كارت غير مجاز است« 
را در دستگاه تلفن همگاني مشاهده كرد، الزم است براي 

حل مشكل به مراكز مخابراتي مراجعه كند.«
مديرعامل شركت مخابرات ايران همچنين خاطرنشان 
كرد: »با توجه به اينكه بخش عمده اي از كاركرد تلفن هاي 
همگاني مربوط به بخش هاي متراكم و گروه هاي خاص 
جمعيتي مانند خوابگاه ها، پادگان ها و مكان هاي مشابه 
است، شركت مخابرات ايران در تالش است تا با استفاده از 
تمام امكانات خود، ارتباطات هم وطنان را در سراسر كشور 
به بهترين شكل ممكن و در راستاي تحقق شعار ارتباطي 

فراگير، به صورت پايدار نگاه دارد.«

عضو هيات  علمي دانشگاه صنعتي شريف گفت: »صاحبان 
كسب وكارهايي كه فعاليت آنها ارتباط مستقيمي به علوم 
كامپيوتر ندارد هم اهميت استفاده از هوش مصنوعي را 
دريافته اند و كاربرده��ا و تاثيرگذاري هوش مصنوعي به 
قدري گسترده شده كه برخي معتقدند هوش مصنوعي 
را مي توان جزو نشانه هاي مهم انقالب صنعتي چهارم به 

شمار آورد.«
مهديه س��ليماني در گفت وگو با ايسنا در تعريف هوش 
مصنوعي گفت: به طور كلي هوش مصنوعي را مي توان به 
عنوان راهي در جهت خودكار كردن حل مسائل درنظر 
گرفت. بنابراين اين شاخه به خاطر ابزارهاي عامي كه براي 
خودكارس��ازي حل مسائل دارد، اين قابليت را دارد كه با 
نفوذ در جنبه هاي مختلف مهندسي و حتي علوم، نحوه  
حل مسائل را تحت تاثير قرار دهد. در دهه  اخير بسياري 
از صنايع و شركت هاي بزرگ دنيا به اين نتيجه رسيده اند 
كه بايد هوش مصنوعي را به عنوان ابزاري راه گش��ا به كار 
گيرند؛ يعني حتي صاحبان شركت ها و كسب وكارهايي 
كه فعاليت آنها ارتباط مستقيمي به علوم كامپيوتر ندارد 
هم اهميت اس��تفاده از هوش مصنوعي را دريافته اند.« 
وي افزود: »االن كاربردها و تاثيرگذاري هوش مصنوعي 
به قدري گسترده شده كه برخي معتقدند هوش مصنوعي 
را مي توان جزو نشانه هاي مهم انقالب صنعتي چهارم به 
شمار آورد. دامنه  صنايعي كه هوش مصنوعي مي تواند در 
آنها به كار گرفته شود، به هيچ وجه محدود نيست. از اين 
بين مي توان به كامپيوتر، فن��اوري اطالعات، ارتباطات، 

انرژي، سالمت و وسايل خودران اشاره كرد.«
عضو هيات علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه 

صنعتي ش��ريف ادامه داد: »درباره ميزان استفاده بخش 
دولتي از هوش مصنوعي اطالع زيادي ندارم، ولي آن طور 
كه به نظر مي رس��د، با دنيا در اين زمين��ه فاصله  داريم. 
همچنين هوش مصنوعي در بخش دولت��ي ديرتر وارد 
ش��ده، اما در بخش خصوصي بسياري از استارت آپ ها و 
شركت هاي دانش بنيان حوزه كامپيوتر و فناوري اطالعات 
چند سالي است كه استفاده از هوش مصنوعي را به طور 
جدي آغاز كرده اند و به نظر مي رس��د كه اهميت آن را به 
خوبي درك كرده اند. در واقع ش��اخه  يادگيري ماشين و 
تحليل داده در حوزه  هوش مصنوعي با رشد داده هاي در 
دسترس اين شركت ها مورد توجه آنها قرار گرفته است. در 
كل رشد داده ها در دهه  اخير يكي از عوامل مهم گسترش 
استفاده از يادگيري ماش��ين و ورود هوش مصنوعي به 

دنياي صنايع و شركت ها بوده است.«
سليماني در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه آيا با توجه 
به اهميت اين حوزه نياز به افزايش پذيرش دانشجويان 
در گرايش هوش مصنوعي است، گفت: »افزايش تعداد 
دانشجويان در اين رش��ته بدون فراهم كردن بستر الزم 
براي آن مي تواند تبعات زيادي داشته باشد. يعني به طور 

متناس��بي افزايش اعضاي هيات علم��ي در اين حوزه و 
همچنين فراهم سازي بستر سخت افزاري و پردازشي براي 
پژوهش اين دانشجويان الزم است. در حال حاضر محققان 
داخل كش��ور كه در حوزه هوش مصنوعي و به خصوص 
يادگيري ماشين فعاليت مي كنند، بسياري از مواقع چون 
دسترسي به توان محاسباتي الزم را ندارند، امكان رقابت 
پژوهشي در س��طح دنيا را از دست مي دهند. اين فاصله 
هم ظاهرا روزبه روز در حال بيش��تر شدن است. از طرف 
ديگر، بعيد مي دانم در دانشگاه هاي كشورهاي پيشرفته 
همچنين باشد كه به خاطر تاثيرگذاري و اهميت اين زمينه 
تعداد خيلي زيادي دانشجوي هوش مصنوعي پذيرش 
شود و تنها به كمك تعداد زياد دانشجويان مشكالت خود 
در زمينه بهره گيري از هوش مصنوعي را حل كنند. در حال 
حاضر، به نظر مي رسد در دنيا تربيت بخش قابل توجهي 
از نيروي كار متخصص در اين زمينه ها از طريق دوره هاي 
آموزشي و حرفه اي )بيش��تر آنالين( صورت مي گيرد.« 
وي با اشاره به آموزش آنالين هوش مصنوعي، افزود: »در 
چند سال اخير، اخذ آنالين مدرك در حوزه هاي مرتبط 
با يادگيري ماشين و تحليل داده نيز رواج پيدا كرده است. 
چند كمپاني ب��زرگ آموزش آنالين ب��ا تدريس دروس 
مرتبط با يادگيري ماشين و تحليل داده آغاز به كار كردند 

و به تدريج دامنه  اين دروس گسترش يافته است.«
عضو هيات علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه 
صنعتي شريف در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا تالشي 
براي تامين س��خت افزارهاي هوش مصنوعي در داخل 
ايران شده يا خير، گفت: »ظاهرا در زمينه سخت افزارهاي 

پردازشي الزم، توليدات داخلي نداريم.«

كارت هاي تلفن قابل شارژ شد هوش مصنوعي از نشانه هاي انقالب صنعتي چهارم است

نظارت بر واردات كاالهاي دست دوم رايانه اي
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افزونه اي براي حل مشكل 
كوررنگي در كروم

كوررنگي كارب��ران در مواجهه با مطالب اينترنتي 
مي تواند مشكل زا باشد، براي مثال خواندن نمودارها 
يا موارد اين چنيني را سخت كند؛ اما راه حلي براي 
اين مش��كل وج��ود دارد. به گ��زارش زوميت، در 
كامپيوترها و سيستم هاي مختلف، كنترل كاملي 
بر ارايه  رنگ ها وج��ود دارد و درواق��ع، روش هاي 
مختلفي براي نمايش رنگ ها ارايه شده است. براي 
مثال، در ويندوز 1۰ تنظيمات��ي براي فيلتر رنگ 
مناسب كاربران ارايه شده است كه اين تنظيمات 
 Ease of ورود ب��ه بخ��ش ،Settings ازطري��ق
 Color filters و درنهاي��ت، انتخ��اب Access
دردسترس خواهد بود. اين تنظيمات براي كاربران 
امكان تنظيمات فيلترها را بين رنگ هاي مختلف 
فراهم مي كن��د. اما اگر نمي توانيد اين تنظيمات را 
در كامپيوتر ش��خصي خود تغيير دهيد يا ترجيح 
مي دهي��د فيلتر رنگ ها را در كل سيس��تم خود را 
تغيير ندهيد، مي توانيد ب��ا كمك افزونه اي رايگان 
 Edge براي مرورگر كروم كه احتماال روي مرورگر
كروميوم هم نصب خواهد شد، اين تنظيمات رنگ 
را فقط در مرورگر خود دراختيار داشته باشيد. افزونه 
Dalton افزونه اي براي كوررنگي اس��ت كه انواع 
مختلفي از كمبودهاي رنگي را براي افرادي به ارمغان 
مي آورد كه شرايط خاصي در كوررنگي دارند. براي 
مثال، برخي افراد رنگ قرم��ز را كمتر مي بينند يا 
برخي ديگر دچار كم بيني رنگ آبي يا سبز هستند كه 
مي توانند با تنظيم رنگ اين مشكل را برطرف كنند و 
ديگر خبري از كوررنگي در سيستم ها نخواهد بود. 
به طور كلي، افزونه  Dalton صفحه تنظيماتي دارد 
كه به كاربران اين امكان را مي دهد تا نوع كوررنگي 
خود را تعيين كنند و بهترين تنظيمات را براي ديد 
بهتر خود دراختيار داشته باشند. همچنين، امكان 
فع��ال و غيرفعال كردن اين قابلي��ت نيز به راحتي 
وجود خواهد داشت. اين افزونه را مي توانيد ازطريق 

فروشگاه كروم، دانلود و نصب كنيد.

دور جديد تحقيقات اتحاديه 
اروپا از گوگل

كميسيون اتحاديه اروپا اعالم كرده مشغول انجام 
تحقيقاتي درب��اره جمع آوري اطالع��ات كاربران 
توسط گوگل است. اين در حالي است كه قبال اين 
اتحاديه تحقيقات ديگري درباره اين شركت فناوري 
انجام داده. به گزارش مهر به نقل از انگجت، مقامات 
قانون گذار آنتي تراست )ضدانحصار( اتحاديه اروپا 
هنوز مشغول بررسي فعاليت هاي گوگل هستند. 
كميس��يون اتحاديه اروپا در بيانيه اي اعالم كرده 
مش��غول انجام تحقيقات اوليه درباره جمع آوري 
اطالعات كاربران توسط گوگل است. البته در بيانيه 
مذكور جزيياتي درباره اين تحقيقات اعالم نش��ده 
اما يك سند فاش شده كه نشان مي دهد تحقيقات 
مذكور روي موضوعات مختلف از جمه جست وجوي 
محلي، تبليغات )از جمله گروه هاي هدف گيري شده 
براي اين منظور( خدماتي كه باي��د براي آنها وارد 
حساب كاربري ش��د و مرورگرها متمركز است. در 
حقيقت تحقيق اتحاديه اروپا تمام فعاليت هاي اصلي 
گوگل را در برمي گيرد. گوگل قبال توضيح داده بود 
از اطالعات كاربران براي ارتقاي س��رويس هايش 
اس��تفاده مي كند و به آنها امكان مي دهد اطالعات 
مذكور را مديريت ي��ا حذف كنند. البته تحقيقات 
لزوما به اين معنا نيست كه اتحاديه اروپا يك پرونده 
آنتي تراست عليه گوگل باز مي كند. اما مقامات قبال 
به دليل اتهامات مربوط محدوديت هاي قراردادهاي 
تبليغات��ي، سياس��ت هاي ضدرقابت��ي اندرويد و 
ادعاهاي مش��ابه، گوگل را ۸ ميليارد يورو جريمه 
كردند. بنابراين جاي تعجبي ندارد اگر كميسيون 
اتحادي��ه اروپا روش هاي جم��ع آوري اطالعات در 
گوگل را زير س��وال ببرد، ب��ه خصوص آنكه برخي 
كش��ورهاي عضو اين اتحاديه به دليل نقض قانون 
حفظ حريم خصوص��ي )GDPR( اين ش��ركت 

فناوري را جريمه كرده اند.

آمازون بازار اسپيكرهاي 
هوشمند را تصاحب كرد

آمارها حاكيس��ت كه اس��پيكرهاي هوشمند 
آمازون گوي رقابت را در س��ه ماهه س��وم سال 
جاري ميالدي از گوگل ربوده و بخش اعظمي از 
بازارهاي جهاني را به تصاحب كرده اند. به گزارش 
ايسنا، اسپيكرهاي هوشمند يكي از آن دسته از 
گجت هايي هستند كه اين روزها از محبوبيت و 
استقبال بي نظيري از سوي كاربران برخوردار شده 
است. تازه ترين اخبار نشان مي دهد آمازون موفق 
شده اس��ت 1۰.۴ ميليون دستگاه در بازه زماني 
سه ماهه سوم ۲۰1۹ ميالدي بفروشد و اين بدان 
معناست كه س��هم آن ۳6.6 درصد از بازارهاي 
جهاني بوده است. اين در حالي است كه گوگل، 
بزرگ ترين رقيب آن با يك كاهش ۴۰ درصدي 
در ميزان فروش اسپيكرهاي هوشمند در اين بازه 
زماني مواجه شده و در اين مدت تنها ۳.۵ ميليون 
دستگاه فروخته و سهم آن نيز 1۲.۳ درصد از بازار 
بوده است. همچنين برخي ديگر از شركت هاي 
نوظهور در اي��ن عرصه همچون ش��ركت هاي 
چيني بايدو و علي بابا نيز موفق ش��ده اند رشد و 
افزايش قابل توجهي را در ميزان فروش و عرضه 
اسپيكرهاي هوشمند تجربه كنند. كارشناسان و 
تحليلگران فعال در موسسه تحقيقاتي كاناليز با 
بررسي هاي صورت گرفته از آمارهاي منتشر شده 
نشان مي دهد كه فروش اسپيكرهاي هوشمند 
در س��ومين فصل ۲۰1۹، مجموعا ۴۴.۹ درصد 
رشد داش��ته و به ۲۸.6 ميليون دستگاه رسيده 
است. پيش تر نيز بسياري از تحليلگران برآورد و 
اعالم كرده بودند كه تا پيش از پايان سال ۲۰1۹ 
ميالدي، ۲۰۰ ميليون دستگاه اسپيكر هوشمند 

به فروش خواهد رسيد.



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

با سرمايه گذاري 5 هزار ميلياردي و با مشاركت ستاد اجرايي فرمان امام و معاونت علمي رياست جمهوري  صورت گرفت

رونمايي از اولين فراصندوق بازار سرمايه ايران 
گروهبنگاهها|

آيين رونمايي از اولين فراصندوق كشور با سرمايه گذاري 
5هزار ميليارد ريالي به همت س��تاد اجرايي فرمان امام، 
معاونت علمي رياست جمهوري، دانشگاه آزاد اسالمي، 
سازمان اقتصادي رضوي، كميته امداد، سازمان تبليغات 
اسالمي و س��ازمان اقتصادي كوثر صبح ديروز در محل 
نمايشگاه دايمي دستاوردهاي ستاد اجرايي فرمان امام 
برگزار شد. محمد مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان امام در 
اين مراسم گفت: درحال حاضر فعاليت هاي خرد و متوسط 
بنگاه هاي اقتصادي و حمايت از فعاليت هاي شركت هاي 
دانش بنيان دو راه براي رسيدن به پيشرفت اقتصادي در 
دنياي امروز است. رييس ستاد اجرايي فرمان امام از ايجاد 
روزانه 100 طرح كوچك و خرد و ايجاد 300 شغل به طور 
روزانه توسط س��تاد در مناطق محروم كشور خبر داد و 
تصريح كرد: در سال جاري تاكنون توانستيم 100 هزار 
شغل ايجاد نماييم كه مسلما تعداد شغل هاي ايجاد شده 
تا پايان سال از اين مقدار هم بيشتر خواهد شد. وي افزود: 
دربحث شركت هاي دانش بنيان برنامه ستاد اجرايي اين 
است كه سرمايه گذاري ريسك پذيري در اين حوزه داشته 
باش��د. وي از ايجاد 3 صندوق در بورس خبر داد و گفت: 
ما به دنبال خط شكني در بحث اشتغال هستيم و ايجاد 
بستر الزم براي فعاليت شركت هاي دانش بنيان را دنبال 
مي كنيم. سورنا ستاري معاون علمي رياست جمهوري 
نيز در اين مراس��م ب��ه اهميت جايگاه س��رمايه گذاري 
خطرپذير اشاره كرد و افزود: تاكنون توانسته ايم چندين 
صندوق س��رمايه گذاري جس��ورانه را در بورس به ثبت 

برس��انيم كه اين مقدار كافي نيست و نيازمند همكاري 
س��ازمان ها و ديگر ارگان ها هستيم.  وي با اشاره به نقش 
شتاب دهنده ها در كسب و كارهاي دانش بنيان، تاكيد 
كرد: متاسفانه دانشگاه ها نمي توانند اين اكو سيستم دانش 
بنيان را پرورش دهند و براي اصالح اين موضوع بايد مراكز 
نوآوري و استارت آپ ها ايجاد كرد. وي از حمايت هاي ستاد 
اجرايي فرمان امام در تشكيل اين فراصندوق قدرداني كرد 
و گفت: بدون حمايت دكتر مخبر و ستاد اجرايي فرمان 
امام نمي توانستيم اين ريسك پذيري را انجام دهيم و به 
اين نقطه برسيم. طهرانچي رييس دانشگاه آزاد اسالمي 
ديگر سخنران اين مراسم با بيان اين مطلب كه بايد فضاي 
دانشگاه به طوري باشد كه مجموعه هاي استارت آپ ها 
از آن حاصل ش��ود گفت: با پول نفت و س��رمايه گذاري 
دولتي نمي توان اقتصاد پويا ايجاد كرد. وي با اش��اره به 
مشاركت ستاد اجرايي فرمان امام در تشكيل اين صندوق 
عنوان كرد: خرسند هستيم كه ما هم توانستيم به عنوان 
نقش آفري��ن جدي در تربيت جوانان ب��ه عنوان يكي از 
سرمايه گذاران در اين صندوق مشاركت نماييم. درپايان 
اين مراسم تفاهم نامه ايجاد فراصندوق بين ستاد اجرايي 
فرمان امام، معاونت علمي رياست جمهوري، دانشگاه آزاد، 
كميته امداد، همراه اول و مخابرات، آستان قدس رضوي 
و سازمان تبليغات و موسسه كوثر امضا شد. دراين مراسم 
اخوان مديرعامل همراه اول، صدري مديرعامل مخابرات، 
خاكسار قهرودي قائم مقام توليت آستان قدس رضوي، 
فتاح رييس بنياد مستضعفان و بختياري رييس كميته 

امداد حضور داشتند.

 واريز دو مرحله سود حاصل
از فروش نفت و گاز 

ايالم| سرپرست امور شعب 
بانك توسعه تعاون استان 
ايالم جزئيات واريز س��ود 
حاصل از فروش نفت و گاز 
ويژه روستاهاي مرزنشين 
استان را تشريح كرد و گفت: 
نيازي به مراجعه حضوري 
مرزنشينان به ش��عب اين بانك نيس��ت. »احمدرضا 
بهاروند احمدي« با اعالم اينكه، بانك توس��عه تعاون 
استان ايالم عامليت واريز س��ود حاصل از فروش نفت 
و گاز ويژه روستاهاي مرزنشين استان ايالم را به عهده 
گرفته است، اظهار كرد: مطابق آمار تاييد شده از سوي 
فرمانداري شهرستان هاي ايالم، مهران و دهلران تعداد 
7545 خانوار ساكن در روستاهاي با فاصله 20 كيلومتر 
از مرز واجد ش��رايط اوليه بودند و از اين تعداد، 4475 
خانوار اطالعات آنها توسط دستگاه هاي مسوول تاييد 
شده و افتتاح حس��اب براي آنها انجام شده است. وي 
گف��ت: خانوارهايي كه اطالعات آنها به داليلي از قبيل 
نداشتن كارت مرزنشينان يا اتمام اعتبار آن، عدم ثبت نام 
يا ويرايش در سامانه مرزنشينان، مغايرت محل زندگي 
با كد پستي و كد ملي يا فوت سرپرست خانوار در سامانه 
مرزنشينان كامل نيست در صورت تكميل اطالعات بقيه 

خانوارهاي مرزنشين نيز مشمول واريزي خواهند بود.

بيش از نيمي از معادن اسدآباد 
راكد است

ر  ن��دا فرما هم�دان| 
شهرستان اسدآباد از راكد 
بودن بيش از نيمي از معادن 
اين شهرس��تان خبر داد و 
گفت: شهرس��تان اسدآباد 
داراي 10 معدن داراي پروانه 
بهره برداري بوده كه از اين 
تعداد مع��ادن تنها چهار معدن فعال و مابقي غيرفعال 
بوده كه نياز است اين معادن در راستاي اشتغال به چرخه 
توليد مجدد بازگردند. مجيد درويشي در كارگروه اشتغال 
و سرمايه گذاري شهرستان اس��دآباد، افزود: تاكنون از 
اين ميزان سهميه، 1۸0۹ نفر با 131 درصد رشد محقق 
ش��ده و تعدادي از دستگاه ها شامل بنياد مسكن، راه و 
شهرس��ازي و كميته امداد بيش از سهميه خود اقدام 
به جذب سهميه كرده اند كه مورد تشويق قرار خواهند 
گرفت. وي با بيان اينكه كميته امداد اسدآباد در سطح 
استان باالترين آمار جذب را در تسهيالت اشتغال   داشته، 
اضافه كرد: اين نهاد در سال جاري ۶0 مورد تسهيالت 
اشتغال تبصره 1۶ با اعتباري افزون بر دو ميليارد و ۸00 
ميليون تومان با 4۶ درصد ج��ذب پرداخت كرده و در 
بحث اشتغال روستايي با پرداخت يك ميليارد و 400 
ميليون تومان براي 30 نفر از افراد تحت پوشش خود 

اشتغال ايجاد كرده است.

افزايش 35درصدي حجم 
صادرات استان قم

قم| رييس اداره بازرگاني 
خارجي استان قم با اشاره 
به اينكه ميزان صادرات 
ثبت ش��ده از مبدا قم در 
سال جاري 1۸۸هزار تن 
بوده است، گفت: صادرات 
اس��تان ق��م از ابت��داي 
س��ال 15۶ ميليون دالر آورده مالي داشته است. 
سيدمجتبي فرهادي قمي در همين خصوص بيان 
كرد: بيشترين ميزان صادرات استان به 10گروه 
كاالي صادرات��ي اختص��اص دارد؛ ازجمل��ه اين 
گروه هاي صادراتي، محصوالت ساخته شده از فلز 
همچون مفتول مسي، اقالم پالستيكي، محصوالت 
ش��يميايي همچ��ون حش��ره كش ها و ضديخ و 
روغن هاي معدني همچون هيدروكربن هاي سبك 
و سنگين هستند. وي ادامه داد: فرآورده هاي برپايه 
ذرت و غالت مانند اس��نك ، ويف��ر و كلوچه، انواع 
مصنوعات آلومينيومي مانند فويل ها، ماشين آالت 
و وسايل مكانيكي، لباسش��ويي، دستگاه تصفيه 
آب، ش��يرآالت بهداشتي، الياف مصنوعي، كفش 
و فرش دستباف نيز از جمله محصوالتي هستند 
كه بيش��ترين ميزان صادرات استان قم را به خود 

اختصاص داده اند. 

راه اندازي سامانه مديريت 
بدهي ها و اوراق بازار  

مازندران| مدير فناوري 
اطالع��ات و ش��بكه دولت 
استانداري مازندران گفت: 
س��امانه مديريت بدهي ها 
و اوراق بازار پول و س��رمايه 
بر روي بس��تر شبكه دولت 
استان در مازندران راه اندازي 
شد. به گزارش روابط عمومي استانداري مازندران، ابوذر 
قرباني اظهار داشت: در راستاي اجراي حكم ماده )12( 
آيين نامه اجرايي بند )و( تبصره )5( قانون بودجه سال 
13۹۸ كل كشور مبني بر صدور اسناد تسويه خزانه از 
طريق سامانه الكترونيكي، يكي از زير سامانه هاي سامانه 
مديريت بدهي ها و اوراق بازار پول و س��رمايه با عنوان 
»تسويه و تهاتر« با قابليت ثبت نام دستگاه هاي اجرايي 
توس��ط وزارت امور اقتصادي و دارايي )مركز مديريت 
بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي( در بستر شبكه دولت 
آماده بهره برداري شد. وي اضافه كرد: در اين مرحله صرفا 
رييس/مقام مجاز و ذيحساب/مدير مالي دستگاه هاي 
اجرايي داراي تخصيص اعتبار اسناد تسويه خزانه سال 
13۹۸ از سازمان برنامه و بودجه و دستگاه هاي اجرايي 
طلبكار مربوط و س��تاد بانك ها و موسس��ات اعتباري 
غيربانكي داراي ظرفيت اعالم شده موظف به ثبت نام 

در سامانه هستند.

عكس برداري از چهره 
خريداران سيم كارت

كرمانش�اه| مس��وول 
روابط عمومي دادسراي 
عمومي و انقالب اس��تان 
كرمانش��اه بر الزام مراكز 
فروش س��يم كارت تلفن 
هم��راه به رعاي��ت قانون 
تاكيد ك��رد و گفت: ثبت 
»اثر انگشت« و »عكس برداري از چهره« خريداران 
سيم كارت اجباري است. روابط عمومي دادسراي 
عمومي و انقالب اس��تان كرمانشاه ديروز به نقل از 
مهدي قنادي با بيان اينكه س��يم كارت هاي فاقد 
هويت يكي از ابزارهاي بزهكاران براي وقوع جرايم 
است، نوشت: در برخي از پرونده هايي كه در دستگاه 
قضايي اس��تان ش��كل مي گيرد، يكي از ابزارهايي 
كه بزهكاران براي وقوع جرم اس��تفاده  مي كنند، 
سيم كارت هاي بي هويت است.  وي عرضه و فروش 
س��يم كارت بدون اخذ مدارك هويتي از خريداران 
توس��ط مراكز و دفاتر ثبت نام و صدور سيم كارت 
را تخلف دانس��ت و گفت: براين اس��اس، به دستور 
دادستان عمومي و انقالب استان كرمانشاه تمامي 
دفاتر و مراكز ثبت نام و صدور سيم كارت تلفن همراه 
ملزم هستند در زمان ثبت نام نسبت به احراز هويت 

تقاضاكنندگان به نحو دقيقي عمل كنند. 
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كشف محموله 9 ميلياردي 
قاچاق پارچه در قم

قم| فرمانده انتظامي استان قم از كشف محموله 
قاچاق پارچه به ارزش ۹ ميليارد و 423 ميليون ريال 
در قم خبر داد. سردار عبدالرضا آقاخاني عنوان كرد: 
با تالش ماموران پليس آگاهي استان قم يك دستگاه 
كاميون كشنده حامل قاچاق كه از يك استان جنوبي 
به مقصد تهران بارگيري ش��ده بود، در جاده قديم 
قم-تهران شناسايي و متوقف ش��د. وي ادامه داد: 
با بررس��ي هاي صورت گرفته مشخص شد خودرو 
حامل 31۸ طاقه پارچه بوده كه در ادامه نمونه كاال به 
اداره استاندارد ارسال و كارشناسان ارزش محموله 
را ۹ ميليارد و 423 ميليون ريال اعالم كردند. فرمانده 
انتظامي استان قم گفت: در نهايت متهم به همراه 
پرونده متش��كله براي انجام مراحل قانوني تحويل 
مرجع قضايي استان شد. سردار آقاخاني با اشاره به 
اينكه قاچاق كاال اثرات سوء و منفي بر توليد داخلي 
داشته و امنيت اقتصادي جامعه را هدف قرار مي دهد، 
ضمن تاكيد بر عزم پليس در مب��ارزه با اين پديده 
ناهنجار و مخرب، از شهروندان نيز خواست در صورت 
مشاهده هرگونه فعاليت غيرمجاز افراد فرصت طلب 
و سودجو، در اس��رع وقت از طريق تماس با 110 به 
پليس اطالع تا  بدون فوت وقت نسبت به شناسايي و 

دستگيري متخلفان اقدام شود.

منطقه ويژه فناوري صنعت 
گاز فارس تاسيس مي شود

شيراز| عضو هيات رييس��ه و رييس كميسيون 
انرژي، محيط زيست، صنايع پااليشي و پتروشيمي 
اتاق بازرگاني فارس گفت: بنا به تصميم هاي اخذ شده 
در استان به زودي شركتي با سهامداران مشخص 
براي تاسيس منطقه ويژه فناوري صنعت گاز فارس 
تاسيس خواهد شد. نادر طيبي در جلسه كميسيون 
انرژي، محيط زيست، پتروشيمي و صنايع پااليشي 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي استان 
فارس، با اشاره به اينكه سال هاست بحث راه اندازي 
اين منطقه ويژه مطرح است، گفت: پيگيري اجرايي 
ش��دن آن در شوراي گفت وگوي اس��تان مطرح و 
تصميم گيري هاي الزم اتخاذ شده است. وي با بيان 
اينك��ه در اين زمينه نيز نامه اي به اس��تاندار فارس 
ارسال ش��د كه موافقت مديريت ارشد استان را به 
دنبال داشت، افزود: قرار شد براي تاسيس اين منطقه 
شركتي با سهامداران مشخص ايجاد شود كه مكاتبه 
با سهامداران نيز انجام شده است. طيبي اظهار كرد: 
اين ش��ركت به عنوان مسوول منطقه ويژه فناوري 
صنعت گاز فارس ثبت مي شود كه موارد مربوط به 
اين موضوع به صورت متمركز دنبال شود. عضو هيات 
رييسه اتاق بازرگاني فارس اضافه كرد: منطقه ويژه 
فناوري صنعت گاز يكي از ظرفيت ها و پتانسيل هاي 
فارس در حوزه توسعه صنعت گاز است كه ما در اين 
كميسيون اين موضوع را به جد پيگيري خواهيم كرد.

رصد ميزان درآمد حاصل از 
بنزين توسط ديوان محاسبات

مشهد| نماينده مردم بردسكن در مجلس گفت: 
ميزان درآمدي حاصل از بنزي��ن هر ماه به صورت 
ويژه در حساب خزانه واريز و توسط ديوان محاسبات 
مجلس رصد مي ش��ود. بهروز بنيادي گفت: طرح 
تك نرخي شدن بنزين با توجه به فرمايشات رهبر 
انقالب در مجلس اجرا نشد ولي تصميم گرفته شد 
درآمد حاصل از بنزين هر ماه با واريز به يك حساب 
ويژه در خزانه توسط ديوان محاسبات مجلس مورد 
بررسي و  به حساب خانوارهاي مشمول يارانه واريز 
ش��ود. وي گفت: دولت ملزم ش��ده است در بحث 
كاالهاي اساسي مردم بازار را به صورت كامل رصد 
كند تا افزايش بي رويه كاالها را در بازار نداشته باشيم. 
متاسفانه شرايطي  براي گرفتن يارانه بنزين گذاشته 
شده است كه هر كسي در ماه بيش از 4 ميليون تومان 
با كارت بانكي خود تراكنش خريد داشته باشد يارانه 
بنزين به آن تعلق نمي گيرد كه اشكاالتي در اين طرح 

وجود دارد كه بايد اصالح شود.

توليد ساالنه 8 ميليون تن 
محصوالت كشاورزي و دامي

مش�هد|رييس مرك��ز تحقيق��ات آموزش 
كش��اورزي و منابع طبيعي خراس��ان رضوي 
گفت: س��االنه ۸ ميليون تن ان��واع محصوالت 
كشاورزي و دامي در استان توليد مي شود. رضا 
اقنوم گفت: در سطح اس��تان خراسان رضوي 
بيش از ۸0 نوع محصوالت زراعي و باغي توليد 
مي شود و ساالنه ۸ ميليون تن انواع محصوالت 
كشاورزي و دامي توليد مي شود.  وي عنوان كرد: 
خوشبختانه استان خراسان رضوي در بسياري از 
محصوالت كشاورزي جايگاه اول تا سوم را دارا 
اس��ت و يكي از استان هاي مستعد كشاورزي و 

دامي در كشور است. 

 مرز  شلمچه 
براي صادرات كاال  باز است

اهواز| معاون سياس��ي اجتماع��ي فرمانداري 
خرمش��هر گفت: مرز بين المللي شلمچه براي 
تردد زائ��ران عتبات عاليات در كش��ور عراق باز 
است، ولي توصيه مي ش��ود زائران ايراني كه به 
صورت انفرادي قصد سفر به عتبات عاليات دارند 
نيز س��فر خود را به تعويق بيندازند. احمد زابلي 
با اش��اره به توقف عبور كاروان هاي حج و زيارت 
از مرز شلمچه اظهار داشت: حفظ امنيت جاني 
زائران در كشور عراق ايجاب مي كند كه به زائران 
توصيه كنيم سفر خود را به زمان ديگري موكول 
كنند. وي گفت: مرز بين المللي شلمچه براي تردد 
زائران عتبات عاليات در كشور عراق باز است، ولي 
توصيه مي شود زائران ايراني كه به صورت انفرادي 
قصد سفر به عتبات عاليات دارند نيز سفر خود را 

به تعويق بيندازند.

چهرههاياستاني

مشاركت عمومي در نهضت ماليات ستاني
»تعادل« تاثير حضور پزشكان در بهبود شاخص هاي مالياتي را بررسي مي كند

بر اساس بند »ي« تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ و تبصره 
2 ماده 1۶۹ قانون ماليات هاي مس��تقيم، همه صاحبان 
مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروس��ازي و دامپزشكي 
كه مجوز فعاليت آنها توس��ط وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي، نظام دامپزشكي و 
دامپزشكي صادر مي شود، مكلف هستند از امسال نسبت به 

راه اندازي و استفاده از پايانه فروشگاهي اقدام كنند.
موضوع افزايش روند ماليات ستاني در شرايط امروز كشور 
و در روزهايي كه موضوع تحريم ه��اي دامنه دار امريكا بر 
عليه اقتصاد كش��ورمان افزايش چشمگيري داشته، يك 
ضرورت غيرقابل انكار است؛ دولت بر اساس اعالم نهادهاي 
مسوول پيش بيني وصول 140هزار ميليارد تومان از طريق 
ماليات را داشته؛ اعداد و ارقامي كه تنها در صورت مشاركت 
فعال تر موديان تحقق پيدا خواهد ك��رد. در كنار اصناف 
و اقش��ار مختلف موضوع ماليات ستاني در ميان پزشكان 
طي ماه هاي اخير توجه افكار عمومي و رسانه ها را به خود 
مشغول كرده و اظهارنظرهاي انتقادي فراواني در اين زمينه 
مطرح مي شود اما در شرايطي كه اين روزها اخبار دامنه داري 
درباره عدم تمكين پزشكان به نصب دستگاه هاي كارتخوان 
منتشر مي شود، اما در برخي استان ها اقشار مختلف فعال 
در حوزه پزشكي با استقبال از شفاف سازي درآمدهاي شان 
تالش مي كنند تا در فرآيند ماليات دهي قانوني مشاركت 
فعال تري داشته باشند؛ استان هايي مانند قم و اردبيل در 
اي��ن زمينه رتبه هاي اول و دوم را در ثبت نام پزش��كان در 
س��امانه هاي مالياتي و نصب كارتخوان را كسب كرده اند. 
5۸درصد پزشكان در قم و 53درصد در اردبيل به اين طرح 

اثرگذار پيوسته اند.

   ۵۶ درصد پزشكان قم در سامانه كارتخوان 
مالياتي ثبت نام  كرده اند

رتبه اول نصب دستگاه هاي كارتخوان در ميان استان هاي 
كشور متعلق به قم است. رييس سازمان نظام پزشكي قم 
با اعالم اين آمار مي گويد: 5۶ درصد پزشكاني كه دراستان 
قم مطب دارند، در سامانه كارتخوان سازمان امور مالياتي 
ثبت نام كرده اند. حس��ن عادلي افزود: بيش از ۹5 درصد 
پزشكان اس��تان قم در مطب هاي خود كارتخوان نصب 
كرده اند كه 5۶ درصد اين كارتخوان ها به سامانه متصل شده 
و پزشكاني كه مطب دارند و هنوز به سامانه وصل نشده اند 

نيز به زودي ثبت نام خواهند كرد. وي با بيان اينكه پزشكان 
نيز مانند ساير مردم به قانون پايبند هستند، اضافه كرد: يك 
هزار و 200 پزش��ك عمومي و ۹00پزشك متخصص در 
استان قم خدمت مي كنند. به گفته وي، ثبت نام در سامانه 
كارتخوان مالياتي نشان دهنده وظيفه شناسي پزشكان و 
تعامل مناسب با سازمان امور مالياتي استان است. عادلي 
خاطرنش��ان ك��رد: 10 درصد از ماليات اب��رازي عملكرد 
پزشكان مشمول كه ملزم به اس��تفاده از سامانه صندوق 
فروش ش��ده اند، به مدت 2 سال بخشيده مي شود و عدم 
نصب اين دس��تگاه نيز موجب جريمه اي معادل 2 درصد 
فروش خواهد شد. بر اساس اطالعات منتشرشده از سوي 
سازمان هاي ذي ربط، هيچ فرار مالياتي در استان قم از سوي 

پزشكان ثبت  نشده است.

   چشم انداز آينده مشاركت مالياتي
يكي از اين استان ها كه دامنه وسيعي از پزشكان اقدام به 
نصب كارتخوان كرده اند؛ استان اردبيل است كه بنا بر اعالم 
مديركل امور مالياتي اس��تان اردبيل: »با 53 درصد نصب 
كارتخوان در مطب پزش��كان رتبه دوم كشور را به دست 
آورده است.« اعاداد و ارقامي كه مسوول امور مالياتي استان 
معتقد است در چشم انداز آينده افزايش قابل توجهي هم 

پيدا خواهند كرد.  رسول نوع پرور در نشست با مسووالن 
دستگاه قضايي و علوم پزشكي استان اردبيل اظهار كرد: 
به دنبال اجباري شدن نصب كارتخوان در مطب پزشكان 
فعاليت هاي خوبي در چند ماه اخير انجام شده به طوري كه 
بعد از استان قم با 5۸ درصد در استان اردبيل پزشكان با نصب 
كارتخوان توانستند ضمن تمكين به قانون با 53 درصد نصب 
دستگاه رتبه دوم را به دست آورند. وي با قدرداني از همكاري 
خوب دانشگاه علوم پزشكي و نظام پزشكي استان اردبيل 
در همكاري و مساعدت براي عملياتي شدن اين برنامه در 
مطب پزشكان خاطرنشان كرد: ماليات پزشكان در رديف 
ماليات مستقيم و مشاغل قرار دارد كه در سه سال اخير بيش 
از 37 ميليارد تومان ساالنه ماليات از صنف پزشكان دريافت 
شده است. مديركل امور مالياتي استان اردبيل افزود: صنف 
پزشكان در برخي از س��ال ها در استان اردبيل تا 2.5 برابر 
ميانگين كشوري پرداختي ماليات داشتند كه اين نشان از 
همكاري خوب آنها با جامعه شريف پزشكي با اداره كل امور 
مالياتي است. نوع پرور به ضريب اعمال ماليات درقبال درآمد 
پزشكان اشاره كرد و گفت: تنها 30 درصد درآمد پزشكان 
مشمول ماليات بوده و 70 درصد معاف از ماليات هستند 
به طوري كه نرخ ماليات براي جامعه پزشكي تا 50ميليون 
تومان 10 درصد، 100 ميليون تومان 20 درصد و باالتر از آن 
25 درصد در نظر گرفته شده در حالي كه در حقوق كاركنان 
اين نرخ مالياتي براي همه حقوق بين 15 تا 35 درصد است. 
وي ادامه داد: اداره امور كشور در سال هاي اخير وابسته به 
درآمدهاي مالياتي بوده و قانونگذار در مفاد قانوني به شكل 
صريح فرار مالياتي را جرم تلقي كرده و در اين شرايط كسي 

حق ندارد از پرداخت ماليات سرباز بزند.

   تاكيد بر اجراي قانون
نوع پرور ايجاد بسترهاي مناسب را براي همكاري شايسته 
موديان در پرداخت ماليات ضروري خواند و بيان كرد: سال 
گذشته در كشور ۹7 درصد و در استان اردبيل نيز ۹۸ درصد 
درآمدهاي مالياتي محقق ش��د به طوري كه ما در همين 
استان ۹7 ميليارد تومان وصول عوارض را به شهرداري ها، 
دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري پرداخت كرديم. وي از 
وصول 370 ميليارد توماني ماليات استان خبر داد و تصريح 
كرد: اين مبلغ در اختيار كميته تخصيص استان قرار گرفته 

تا صرف بودجه عمراني شود.

گسترش ارتباط با بازيگران اينترنت اشيا 
برگزاري پنجمين   نمايشگاه اينترنت اشيا ايران باحمايت همراه اول 

پنجمين كنفرانس و نمايشگاه تخصصي اينترنت اشيا 
ايران با حضور و حمايت همراه اول آغاز به كار كرد. 

به گزارش »تع��ادل« از اداره كل ارتباطات ش��ركت 
ارتباطات سيار ايران، اپراتور اول با حمايت و حضور در 
پنجمين كنفرانس و نمايشگاه تخصصي اينترنت اشيا 
و به عنوان يك��ي از بازيگران اصلي و عمده اين بخش، 
به دنبال گس��ترش ارتباط تجاري ب��ا ديگر بازيگران 

اكوسيستم اينترنت اشيا كشور است.
در اين روي��داد دو روزه كه در س��الن مركز مطالعات 
بهره وري و منابع انساني سازمان مديريت صنعتي برگزار 
مي ش��ود عالوه بر حضور شركت ها و استارت آپ هاي 
فعال حوزه اينترنت اشيا در نمايشگاه جانبي، تمامي 
ذي نفعان و فعاالن حوزه هوشمندسازي، استارت آپ ها، 
پژوهش��گران، فع��االن و عالقه مندان اي��ن حوزه در 
قالب نشست ها و رويدادهاي تخصصي »راهكارهاي 
هوشمندسازي مصرف انرژي مبتني بر فناوري هاي 
نوين ديجيتالي« و »كاربردهاي نوين اينترنت اشيا در 

كشاورزي هوشمند« مشاركت خواهند داشت.
با توجه به اينكه رويداد مذكور از سال 13۹4 به صورت 
س��االنه و به عنوان گردهمايي فعاالن حوزه اينترنت 
اشيا، هر سال به مهم ترين موضوعات روز اين حوزه و 

همچنين دغدغه هاي مختلفي كه ذي نفعان و بازيگران 
اين فضا در راس��تاي رشد و توس��عه تكنولوژي هاي 
مرتبط و ش��كل گيري بازار و اكوسيستم متناسب با 
نيازهاي كشور مي پردازد، همراه اول به عنوان حامي  
IOTex201۹، مش��اركت فعال��ي در برگ��زاري آن 

خواهد داشت.
با توجه به اينكه در بخش انرژي، مصرف هوشمندانه 
چالش جدي و ديرينه كشور به حساب مي آيد و هنوز 
راهكار گسترده و فراگيري براي آن اجرايي نشده است، 
اس��تفاده از فناوري هاي نوين در اي��ن حوزه مي تواند 
بسياري از چالش ها و مشكالت موجود را برطرف كند.

همچنين در حوزه كشاورزي ش��رايط خشكسالي و 
كم آبي در كشور، اس��تفاده بهينه از منابع آبي جهت 
آبياري گياهان را بيش از پيش ضروري ساخته است؛ 
لذا استفاده از تكنولوژي هاي جديد مانند اينترنت اشيا 
در حوزه كشاورزي زمينه پيشرفت صنعت كشاورزي 
در ايران و استفاده بهينه از منابع موجود را فراهم خواهد 
كرد. بخش كس��ب و كار س��ازماني همراه اول با شعار 
»همراه آينده ايم« در نمايشگاه اين رويداد تخصصي 
حضور داشته تا به ارايه دستاوردها و پروژه هاي خود در 

حوزه مشتريان سازماني و شركتي بپردازد.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از قرار گرفتن داروخانه ها در وضعيت قرمز ورشكستگي

بحراناقتصاديدامنگيرداروخانهها
چالش نقدينگي، معضل اين روزهاي حوزه بهداشت 
و درمان كش��ور به خصوص داروخانه هاست تا جايي 
 كه مش��كالت مالي كار را ب��ه جايي كش��انده كه از 
س��ه هزار داروخانه مس��تقر در تهران، 40 درصد در 
آستانه ورشكستگي هستند و وضعيت براي 10 هزار 
داروخانه ديگر در سراسر كشور هم مشابه است. بدهي 
بيمه ها ب��ه داروخانه ها به وضعيتي رس��يده كه حاال 
داروخانه ها اگر لوازم آرايش��ي و بهداشتي نفروشند، 
قادر به ادامه فعاليت نيس��تند. تا پايان سال گذشته 
جمع بدهي هاي بيمه تامين اجتماعي و بيمه سالمت 
اي��ران به داروخانه ه��ا بالغ بر 40 ه��زار ميليارد ريال 
برآورد ش��د اما اين رقم بدهي در ش��رايطي است كه 
هنوز بدهي س��ه ماه آخر سال گذش��ته هم پرداخت 
نشده است. كسادي بازار داروخانه ها، تعطيلي برخي 
از آنها و وضعيت قرمز ورشكستگي گروه ديگر در حالي 
است كه كارشناسان داليل متعددي را براي بروز وضع 
موجود مطرح مي كنند،  گروهي معتقدند از زمان آغاز 
به كار طرح تحول نظام سالمت بيشتر بار مالي به دوش 
داروخانه هايي افتاد كه مجبور بودند در مقابل دريافت 
مطالبات خود از بيمه ها سكوت كنند، بيمه هايي كه 
خودشان بابت طرح تحول رقم قابل توجهي را از دولت 
طلبكار بودند و در مقابل داروخانه ها مقروض و بدون 
نقدينگي ظاهر مي شدند و از سوي ديگر كارشناسان 
ديگري موضوع را به واقعي نبودن قيمت دارو گره زده، 
آن را يكي از مشكالت مهم اقتصاد دارو مي دانند و بر 
اين موضوع تاكيد مي كنند تا زماني كه قسمت اعظم 
خريدار دارو دولت است، انگيزه اي براي واقعي كردن 
قيمت نيست و از سوي ديگر بيمه ها هم توان پرداخت 
مابه التفاوت قيمت واقعي دارو به داروخانه ها را ندارند. 

 ورشكستگي يا دغدغه صنفي؟
چندي پيش ريي��س انجمن داروس��ازان ايران در 
نامه اي خطاب به وزير بهداش��ت، خواستار سامان 
دادن به وضعيت كنوني داروخانه ها شد. در بخشي از 
نامه محمدباقر ضياء، آمده است: » اين سوال اساسي 
در طرح تحول نظام سالمت همواره بي پاسخ مانده 
كه وقتي بيمه س��المت به بهانه كمبود اعتبارات از 
عقد قرارداد ب��ا داروخانه هاي جديد طفره مي رود و 
پرداخت به داروخانه هاي داير را نزديك به يك سال 
عقب مي ان��دازد چگونه همواره ب��ه دنبال افزايش 
تعهدات خود اس��ت؟« محتواي نامه كه حكايت از 
وضعي��ت وخيم نقدينگي در داروخانه هاي كش��ور 
داشت از سوي مسووالن سازمان غذا و دارو دغدغه 
صنفي تلقي شد تا جايي كه غالمحسين مهرعليان، 
مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو 
در واكنش ب��ه آن اعالم كرد: اين نامه فقط يك نامه 
صنفي است و به س��ازمان غذا و دارو مربوط نيست. 

تنها راه حل مشكالت داروخانه اي تامين منابع مالي 
اس��ت اما ما فق��ط در زمينه تامي��ن دارو مي توانيم 
كمك كنيم و در اين حوزه نمي توانيم مشكلي را حل 
كنيم. با اين وجود با گذشت نزديك به يك ماه از اين 
اظهارنظر روز گذشته رييس دانشگاه علوم پزشكي 
شهيد بهش��تي با بيان اينكه داروخانه ها مشكالت 
اقتصادي زي��ادي دارند، بر موضوع ورشكس��تگي 
داروخانه ه��ا تاكيد ك��رد. عليرضا زال��ي درباره اين 
موض��وع گف��ت: داروخانه ه��ا به دنبال مش��كالت 
اقتصادي عديده در ش��رف ورشكستگي هستند و 
رفع مشكالت آنها نيازمند عزم جدي دولت و مجلس 
است. در حال حاضر 1۸10 داروخانه تحت پوشش 
دانش��گاه علوم پزشكي شهيد بهشتي قرار دارند كه 
از لحاظ اقتصادي و به دنبال تحريم ها با مش��كالت 
عديده اي دست و پنجه نرم مي كنند. او با بيان اينكه 

باالي ۹0 درصد اقتصاد داروخانه ها به بيمه ها متكي 
است، گفت: داروخانه ها به دنبال طلب هاي بيمه اي با 
مشكالت اقتصادي زيادي روبه رو هستند و براي رفع 
مش��كالت نقدينگي خود بايد وام بگيرند كه همين 

مساله نيز آنها را دچار مشكل كرده است.

 چالش نقدينگي و قطع همكاري  داروخانه ها 
با بيمه

اصرار و انكار مسووالن مبني بر ورشكستگي داروخانه ها 
در حالي است كه كارشناسان حوزه دارو داليلي را براي 
اثبات بحران اقتصادي و چالش نقدينگي در داروخانه ها 
مطرح مي كنند. مهدي رحماني كارشناس اقتصاد دارو 
درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: يكي از مشكالت 
ريشه اي در حوزه دارو، اين است كه حاشيه سود دارو 
پايين بوده و عمال داروخانه را غير اقتصادي كرده است. 

همچنين بحث تاخير در پرداخت مطالبات از س��وي 
س��ازمان هاي بيمه گر كه متاس��فانه رويه شده است، 
داروسازان را به ورشكستي كشانده كه بايد دولت فكر 
اساسي كند و در غير اين صورت به زودي داروخانه ها 
توان تهيه دارو را نخواهند داشت. اقتصاد دارو در كشور 
ما، برخالف دنيا، به حالت انقباضي درآمده و اين موضوع 
فشار زيادي را بر اركان مختلف زنجيره دارويي كشور 

تحميل مي كند.
او افزود: در سراسر كشور همه داروخانه طلبكار هستند 
و هم اكن��ون ميزان س��رمايه در گ��ردش داروخانه ها 
دچار مشكل شده است و آنها براي خريد دارو چالش 
جدي دارند. اگر فشارها زياد شود و مطالبات پرداخت 
نشود عمال بيماران به دليل كمبودها و قطع همكاري 
داروخانه ها با بيمه ها دچار مش��كل مي ش��وند.  اين 
كارشناس اقتصاد س��المت بيان كرد: نبود نقدينگي 

سبب ش��ده كه داروخانه ها دچار دردسر جدي شوند 
به اين علت كه ش��ركت هاي تامين كنن��ده دارو هم 
ديگر نمي توانند در انتظ��ار پرداخت مطالبات خود از 
س��وي داروخانه ها بمانند. داروخانه ها چون پول را از 
سازمان هاي بيمه گر با تأخير مي گيرند توانايي تامين 

مالي براي خريد دارو ندارند.

 ورشكس�تگي داروخانه ه�ا  چگون�ه به مردم 
آسيب مي زند؟

نقدينگي م��ورد ني��از داروخانه ها در واق��ع نقدينگي 
كل زنجيره تامي��ن و توزيع دارو اس��ت و اين تصور كه 
ورشكس��تگي داروخانه ه��ا را تنها چال��ش اين نهادها 
بدانيم، اشتباه اس��ت چرا كه در نهايت مردم متضررين 
اصلي در چنين جرياني هستند. محمدرضا دري، دبير 
انجمن داروس��ازان تهران درباره اين موضوع بيان كرد: 
۳0 تا 40 درصد داروخانه هاي ش��هرهاي بزرگ حتي 
قدرت بازگشت سرمايه اوليه شان را هم ندارند. هر چند 
اين درصد در ش��هرهاي كوچك به واسطه كمتر بودن 
هزينه ها كمتر است، اما در استان تهران كه حدود ۳000 
داروخانه وجود دارد حدود 40 درصد آنها با ورشكستگي 
دست و پنجه نرم مي كنند.او افزود: يكي از مشكالت مهم 
اقتصاد دارو اين اس��ت كه وقتي قسمت اعظم خريدار 
دارو دولت است، انگيزه اي براي واقعي كردن قيمت دارو 
ندارد، توجيه به ظاهر منطقي هم دارد چرا كه وقتي شما 
خريدار انحصاري يك جنس هستيد چرا بايد خودتان 
آن جن��س را گران كنيد و خودت��ان هم بخريد. همين 
نكته آفت هاي ناديده اما خيلي مهمي به همراه دارد. به 
عنوان مثال همين نكته معضل قاچاق دارو را به همراه 
دارد. وقتي قيمت ها واقعي نيس��ت شما قطره اي را كه 
در داروخانه ه��اي ايران به قيم��ت ۲000 تومان تهيه 
مي كنيد در داروخانه هاي اربيل عراق به قيمت ۳0 هزار 
تومان عرضه مي كنيد! همين انگيزه را براي قاچاق دارو 
افزايش مي دهد.دري بيان كرد: وقتي پول به داروخانه ها 
نرسد عوارض ديگري هم آرام آرام در سطح داروخانه ها 
پديدار مي شود كه مهم ترين عارضه كمبود برخي از اقالم 
دارويي است. دليلش هم كامال روشن است چرا كه وقتي 
داروخانه جنسي را با ۵درصد سود در بيمه عرضه مي كند 
همان رقم ۵درصد س��ود بعضا تا ۸ ماه ب��ه داروخانه دار 
پرداخت نمي شود و اين داروخانه دار هيچ توجيه منطقي 
و اقتصادي در عرضه دوباره اين دارو نمي بيند و همين يك 
نكته باعث مي شود براي برخي از اقالم دارويي شما بايد 
10 داروخانه را زي��ر و رو كنيد تا به داروي مورد نظرتان 
دس��ت پيدا كنيد. حتي اگر اين وجه براس��اس مصوبه 
مجلس طي ۶0 روز پرداخت شود هم داروخانه ها اقدام 
به عرضه اين دارو مي كنند، اما نه تا يك س��ال سرمايه 
داروخانه ها بلوكه ش��ود و آنها را در آستانه ورشكستگي 

قرار بدهد و دست مردم را در تهيه دارو محدودتر كند.
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۱۶۰ هزار معلول پشت نوبت 
دريافت مستمري

معاون توانبخشي سازمان بهزيستي با اشاره به اينكه 
1۶0 هزار معلول پش��ت نوبت دريافت مستمري 
هستند، گفت: 4 آيين نامه قانون جامع معلوالن در 
هيات دولت به تصويب رسيده ويكي نيز اين هفته 
 تصويب مي ش��ود. محمد نفريه با اش��اره به اينكه
4 آيين نامه مربوط به قانون جامع حمايت از حقوق 
معلوالن در هيات وزيران به تصويب رس��يده است 
گفت: هفت��ه آينده نيز يك آيين نام��ه ديگر و يك 
اساسنامه به تصويب مي رس��د. به گفته وي، آيين 
نامه معافيت ۵0 درصدي يكي از والدين از ماليات، 
پرداخت حق بيمه س��هم كارفرماي��ي معلوالن تا 
پنج س��ال، حق كارايي معلوالن و اشتغال و آيين 
نامه مربوط به شهريه دانشجويان از جمله مواردي 
اس��ت كه به تصويب رسيده اس��ت. او ادامه داد: در 
حال پيگيري آيين نامه مربوط به مناسب سازي و 
همچنين تصويب اساسنامه صندوق فرصت هاي 
ش��غلي معلوالن در هيات دولت هس��تيم. معاون 
توانبخشي سازمان بهزيستي به مهر گفت: در حال 
حاضر ۲00هزار تومان حق پرستاري مي دهيم كه 
با پرداخت اعتبار قانون جامع اين حق پرس��تاري 
 به ۵40 ه��زار تومان در ماه مي رس��د و همچنين 
م��ا به التف��اوت ۲0 درص��د افزايش ياران��ه مراكز 
غيردولتي، خريد وسايل توانبخشي، يارانه معيشت 
و ... ني��ز در مدت زمان كوتاه��ي در نهايت طي 10 
روز انجام مي ش��ود.نفريه اظهار ك��رد: فرد معلول 
هزينه هاي��ش تصاعدي باال م��ي رود و بايد هزينه 
حمل و نقل، تجهيزات، لوازم بهداشتي و ... را بيش از 
افراد عادي پرداخت كنند به همين دليل در شرايط 
جديد اقتصادي تعداد زيادي از اين افراد با مشكل 
مواجه شده اند. وي در خصوص معلوالن پشت نوبت 
دريافت مس��تمري نيز گفت: در حال حاضر براي 
پوشش معلوالن در سازمان بهزيستي پشت نوبت 
نداريم و تمام پشت نوبتي هاي مستمري را تا آذر ماه 
پارسال صفر كرده ايم اما با توجه به شرايط اقتصادي 
جديد در حال حاضر 1۶0 هزار معلول پشت نوبت 

دريافت مستمري ما قرار دارند.

۳۶۱ كودك چشم انتظار »حامي«
كميته امداد استان تهران با بيان اينكه ۳۶1 كودك 
تحت حمايت چش��م انتظار حامي هستند، گفت: 
حاميان نوع دوس��ت از ابتداي سال جاري تاكنون 
4۸ ميليارد و ۸۸۹ ميليون تومان به فرزندان يتيم و 

غيريتيم تحت حمايت را كمك كرده اند.
ابوالفضل پرپنچي با اشاره به اينكه هم اكنون 1۸ هزار 
و ۷۶۲ فرزند يتيم و غيريتيم تحت حمايت كميته 
امداد استان تهران هس��تند، افزود: ۳۶1 نفر از اين 
فرزندان شامل ۲۹ فرزند يتيم و ۳۳۲ فرزند غيريتيم 

چشم انتظار حمايت خيران هستند.
وي به تعداد خيران��ي كه به عنوان حامي با كميته 
امداد اس��تان تهران همكاري دارند اش��اره كرد و 
ادامه داد: هم اكنون ۶۳ ه��زار و ۸۶4 نفر از خيران 
نوع دوس��ت حامي ۵۸۹۵ فرزند يتيم و 1۲ هزار و 
۸۶۷ فرزند غير يتيم )محس��نين( تحت حمايت 
كميته امداد استان تهران هستند. مديركل كميته 
امداد استان تهران با بيان اينكه كمك هاي حاميان 
به فرزندان معن��وي خود به صورت نقدي و كااليي 
صورت مي گيرد، گفت: حاميان نوع دوس��ت طرح 
اكرام ايتام و محس��نين كميته امداد استان تهران 
از ابتداي س��ال جاري تاكنون 4۸ ميليارد و ۹۹۵ 
ميلي��ون تومان به ص��ورت نقدي و غي��ر نقدي به 

فرزندان معنوي خود كمك كرده اند.

افزايش اعتياد   بين حاشيه نشين ها
رييس اداره پيشگيري از اعتياد ستاد مبارزه با مواد 
مخدر بيان كرد: حاشيه نشيني تبديل به كلوني هاي 
ايجاد آسيب هاي اجتماعي شده است و به دليل عدم 
توجه، كنترل و نظارت كافي بر اين مناطق افراد ساكن 

در آن براي انجام انواع و اقسام بزه ها آماده هستند.
داوود ميرزايي مقدم در مورد ارتباط حاشيه نشيني 
با ارتكاب جرم هاي اجتماعي با بيان اينكه امروز يكي 
ازچالش هاي ناپايدار كننده شهرهاي بزرگ، حاشيه 
شهر نشيني است، افزود: حاشيه نشيني يا اسكان 
غيررسمي متشكل از طيف گسترده اي از جمعيت 
مهاجر، كم درآمد و رانده شده است كه در اين نواحي 
آسيب پذير، زمينه هاي بروز ناهنجاري ها را تشديد 
مي كنند.او اظهار كرد: در چهار دهه گذشته حاشيه 
نشيني به خصوص در اطراف شهرهاي بزرگ كشور 
به دليل گس��ترش بي ضابطه اين ش��هرها افزايش 
يافته است. در حقيقت شهرهاي حاشيه اي حاصل 
تجمعات گروه هاي كم درآمد اس��ت كه اغلب آنها 
مهاجر هستند و در اين نقاط به صورت كامال خودرو 
و فاقد مجوز از ناحيه هاي رس��مي، اقدام به ساخت 
خانه هاي بي كيفيت مي كنند كه به دليل عدم نظارت 

دستگاه هاي اجرايي به سرعت رشد كرده اند.
رييس اداره پيش��گيري از اعتي��اد در محيط هاي 
آموزشي ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري 
بيان كرد: حاشيه نشيني تبديل به كلوني هاي ايجاد 
آسيب هاي اجتماعي شده است و با توجه به شواهدي 
كه وجود دارد، افراد ساكن در مناطق حاشيه نشين 
به دليل عدم توجه، كنترل و نظارت كه در آنها عمال 
ناممكن اس��ت براي انجام انواع و اقسام بزه ها آماده 
هستند.او با اشاره به وجود حاشيه نشين ها در اطراف 
شهرهاي تهران، مش��هد، اصفهان و شيراز، تصريح 
كرد: اين حاشيه نش��يني عامل صادرات بسياري از 

آسيبهاي اجتماعي به نقاط ديگر هستند. 
ميرزاي��ي مق��دم از افزاي��ش اعتي��اد در مي��ان 
حاشيه نش��ين ها گف��ت و اظه��ار ك��رد: اغل��ب 
مصرف كنندگان و توزيع كنندگان مواد در اين نقاط 
قرار دارن��د و در طرح هاي ضربتي كه پليس انجام 
مي دهد، اين مناطق مورد هدف قرار مي گيرند. دليل 
اين مساله فقر زياد، درآمد پايين و نابرابري اجتماعي 
است كه سبب شده، افراد به مرور از مركز شهرها به 

حاشيه ها سوق داده شوند.

۵ استان در صدر شيوع آنفلوآنزا
معاون بهداشت وزارت بهداش��ت با بيان اينكه اين موج از بيماري 
آنفلوآنزا از دو هفته ديگر فروك��ش مي كند، گفت: در حال حاضر 

هيچ مشكلي از نظر تامين داروهاي آنفلوآنزا نداريم.
عليرضا رييسي با اش��اره به آخرين وضعيت بروز و درمان بيماري 
آنفلوآنزا در كش��ور، گفت: امسال بروز و ش��يوع آنفلوانزا نسبت به 
سال هاي گذشته چند تفاوت دارد؛ يكي اينكه ميزان سرعت شيوع 
اين بيماري بسيار شديد شد. همچنين امسال ويروسH1N1 كه 
شدت بيماري آن مقداري بيشتر است، سهم بيشتري را در شيوع 

آنفلوآنزا به خود اختصاص داده است.
او ب��ا بي��ان اينكه ط��ي يك هفت��ه اخي��ر يعن��ي از دوم تا هش��تم 
آذر م��اه ۲۷۳ نف��ر به دلي��ل آنفلوآن��زا در بيمارس��تان ها بس��تري 
ش��ده اند و متاس��فانه 1۹ نفر هم ف��وت كرده اند، اف��زود: البته همه 
مبتالياني كه فوت كردند يا در بيمارس��تان بس��تري شده اند، داراي 
 بيماري هاي زمين��ه اي مانند بيماري مزمن تنفس��ي و بيماري هاي 
قلبي بوده اند. رييسي در ادامه با تاكيد بر اينكه داروهاي آنفلوآنزا نيز 
تامين و در بيمارستان ها توزيع شده اند و مشكلي از بابت دارو نداريم، 
به ايس��نا گفت: افراد مبتال از دست دادن، روبوسي كردن و حضور در 

جمع بپرهيزند. همچنين شست وشوي مداوم دست ها يكي از اقدامات 
موثري اس��ت كه توصيه مي كنيم.معاون بهداش��ت وزارت بهداشت 
در پاس��خ به اينكه در كدام استان هاي كش��ور بيشترين بروز و شيوع 
آنفلوآنزا وجود دارد، گفت: استان هاي گلستان، مازندران، كهگيلويه و 
بويراحمد، كرمان و اهواز استان هايي هستند كه بيشترين بروز و شيوع 
بيماري آنفلوآنزا در آنها گزارش شده است. در عين حال بايد توجه كرد 
كه اين موج آنفلوآنزا تا حدود دو هفته ديگر ادامه خواهد داشت و شايد 
طي اين مدت شديدتر هم شود، اما بعد از دو هفته فروكش خواهد كرد. 

ايست ورزي در كالس درس در هواي آلوده
معاون تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه 
تعطيلي هاي پي در پي مدارس و زنگ هاي ورزش به علت آلودگي 
هوا، به روند آموزش و تربيت بدني لطمه مي زند، گفت: البته معلمان 
تربيت بدني ما آموزش ديده اند و با انجام ايست ورزي و فعاليت هاي 
ايزومتريك در كالس درس مي توانند بخشي از عقب ماندگي ناشي 
از اين تعطيلي ها را جبران كنند.مهرزاد حميدي با اشاره به اينكه 
اولويت اول استفاده از سالن هاي ورزشي متعلق به آموزش و پرورش 
به ويژه در ايامي كه هوا آلوده است با دانش آموزان است اظهار كرد: 
البته 10۷ هزار مدرس��ه و ۳۵00 سالن ورزشي داريم و اين تعداد 
س��الن براي جمعيت دانش آموزان كالن شهرها كه از آلودگي هوا 

رنج مي برند، كافي نيست.
او افزود: به هرحال اين تعطيلي ه��ا لطمه خودش را مي زند؛ البته 
معلمان تربيت بدني م��ا آموزش ديده اند و با انجام ايس��ت ورزي 
 و فعاليت ه��اي ايزومتريك در كالس درس مي توانند بخش��ي از 

عقب ماندگي ناشي از اين تعطيلي ها را جبران كنند. 
معاون تربيت بدني و س��المت وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه 
فعاليت هاي حركتي و مهارتي احتياج به فضا و تمرين مداوم دارد 

به ايسنا گفت: در كالن شهرها با مشكل تعطيلي مدارس در هواي 
ناسالم رو به رو هستيم اما در ساير استان ها مسابقات ورزشي و زنگ 

تربيت بدني به روال معمول اجرا مي شود.
حميدي ادامه داد: در كالن شهرهاي دچار آلودگي هوا، زماني كه 
فعاليت ورزشي در فضاي باز ممنوع است، ورزش در فضاي ورزشي 

سرپوشيده انجام مي شود. 
برگزاري مس��ابقات ورزش��ي نيز ممنوعيت دارد و اگر مدرسه اي 

مرتكب تخلف شود با او برخورد خواهد شد.

پرداخت هزار ميليارد تومان از مطالبات بخش خصوصي
مديرعامل س��ازمان بيمه سالمت با اش��اره به اينكه 
هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي براي مطالبات 
شان پرداخت كرده ايم، گفت: پايگاه اطالعات برخط 

بيمه شدگان دي ماه به بهره برداري مي رسد.
طاهر موهبتي در مورد پرداخت مطالبات مراكز طرف 
قرارداد گفت: هزار ميليارد تومان از هزينه هاي سال ۹۸ 
مراكز طرف قرارداد بيمه سالمت را به تازگي پرداخت 
كرده ايم و يك بخش اندكي باق��ي مانده كه آن هم تا 

پايان هفته آينده پرداخت مي شود.
او گفت: بر اس��اس آخرين پرداخت ها داروخانه هاي 
خصوصي تا شهريور ۹۸ خود را دريافت كرده اند و ساير 
مراكز بخش خصوصي هزينه هاي مرداد خود را دريافت 
كرده اند. موهبتي تاكيد كرد: بخش دولتي ۷0 درصد 
هزينه مرداد امسال را دريافت كرده است كه البته سه 
استان هنوز باقي مانده كه تهران يكي از آنهاست و ما 
پرداختي ها را از مناطق محروم ش��روع كرده ايم كه از 
1۵ روز پيش اين پرداخت ها شروع شده و اواسط هفته 
آينده نيز باقي مانده مطالبات آنها پرداخت خواهد شد.

او به مطالبات س��ال ۹۷ اش��اره كرد و گفت: همچنان 
به طور متوسط ۲.۵ ماه از مطالبات داروخانه ها در سال 
۹۸ بدهكاريم و در بخش دولتي اين بدهي ها ۳.۵ ماه و 
در بخش خصوصي نيز ۳.۵ تا 4 ماه برآورد شده است. 
مديرعامل سازمان بيمه سالمت گفت: سازمان برنامه 
و بودجه قول هايي براي پرداخت بدهي هاي سال ۹۷ 
داده كه اميدواريم اتفاقات خوبي رخ دهد.او در خصوص 
ايجاد پايگاه اطالعات برخط بيمه شدگان كشور گفت: 
در سال جاري بودجه مورد نياز براي ايجاد اين پايگاه 
در نظر گرفته ش��ده كه خوش��بختانه پايگاه از جهت 

تجهيزات و سامانه آماده شده و در دي ماه با حضور وزير 
بهداشت به بهره برداري مي رسد. وي اظهار كرد: اتفاق 
خوبي كه با ايجاد پايگاه اطالعات برخط بيمه شدگان رخ 
مي دهد اين است كه اطالعات هويتي بيمه شدگان كه 
تاكنون در 1۸ دستگاه بيمه اي متفاوت بوده با همكاري 
آنها همه يك جا جمع خواهد ش��د و متمركز مي شود 
كه البته مقاومت هايي ني��ز در مورد ارايه ديتاهاي هر 
دس��تگاه وجود دارد كه اميدواريم برطرف شود اما بر 
اساس قانون برنامه ششم توسعه تمامي دستگاه هاي 
بيمه اي مكلف هستند به صورت برخط اطالعات شان 

را وارد سامانه كنند.
 او گف��ت: همچني��ن بع��د از ورود اطالع��ات بيمه اي

 استحقاق سنجي صورت مي گيرد و تمامي ارايه دهندگان 
خدم��ت در بخش دولت��ي و خصوص��ي و خيريه ها با 
راه اندازي اين پايگاه بايد براي ارايه خدمات اس��تعالم 
كند. مديرعامل سازمان بيمه سالمت با اشاره به اينكه با 
راه اندازي پايگاه اطالعات برخط بيمه شدگان ميزان هم 
پوشاني به حداقل مي رسد، گفت: اين موضوع منوط به 

ارايه اطالعات همه دستگاه هاي بيمه اي است.

موهبتي در مورد پوش��ش اجباري بيمه همگاني نيز 
گفت: هيچ مانعي براي بيمه ش��دن نيست و افراد در 
صورت تمك��ن مالي حق بيمه خود را به صورت كامل 
پرداخت مي كنند و اگر با مشكالتي مواجه هستند اين 
موضوع را در سامانه به وسيله پر كردن فرم هايي ثبت 
مي كنند و وزارت رفاه نيز نتيجه استعالم را ظرف يك 
ماه به آنها اعالم خواهد كرد. وي گفت: 14 آذر ماه اولين 
روزي است كه وزارت رفاه بايد استعالم ها را آغاز كند 

و به آنها پاسخ دهد.
مديرعامل سازمان بيمه سالمت ادامه داد: براي اولين بار 
چند ه��زار نفر حق بيمه خود را كامل پرداخت كردند 
كه اين موضوع از زمان ايجاد س��ازمان بيمه سالمت 
 تاكنون رخ نداده بود. او از مردم درخواست كرد در ۵ ماه 
باقي مانده در صورتي كه بيمه نيستند با ورود به سامانه 

بيمه سالمت نسبت به بيمه خود اقدام كنند.
مديرعامل سازمان بيمه س��المت گفت: در گام هاي 
بعدي برنامه هايي براي افرادي كه بيمه نشده اند داريم 
كه يكي از آنها مراجعه به روستاها و شناسايي افراد فاقد 
بيمه است. وي در مورد صرفه جويي هزينه ها گفت: در 
س��ال جاري ۸ درصد هزينه ها را صرفه جويي كرديم 
اي��ن در حالي بود كه س��االنه 44 درص��د به هزينه ها 
 اضافه مي ش��د. موهبت��ي تاكيد ك��رد: ارايه خدمات 
به صورت آنالين كنترل مي شود.مديرعامل سازمان 
بيمه س��المت در مورد افرادي كه براي بيمه اجباري 
به سامانه بيمه سالمت مراجعه كرده اند، گفت: حدود 
۸00 هزار نفر براي ثبت نام به سامانه بيمه اجباري بيمه 
سالمت مراجعه كرده اند كه از اين تعداد 4۷۸ هزار نفر 

درخواست ارزيابي وسع داشته اند.

قانون هواي پاك بدون رديف بودجه  
حدود دو سال از تصويب و ابالغ قانون هواي پاك مي  گذرد. 
اين قانون راه ح��ل كاهش آلودگي ه��وا را در ۳4 ماده و 
1۳ آيين نامه تعريف كرده اس��ت كه به گفته بسياري از 
كارشناسان آلودگي هوا اجراي مواد قانوني مي تواند نقش 
موثري در بهبود كيفيت هواي شهرهاي مختلف كشور 
داشته باشد اما متاسفانه تاكنون برخي از مواد قانوني هواي 
پاك به تعويق افتاده و براي برخي ديگر نيز اقدامات عملي 
موثري انجام نشده اس��ت. براي مثال بر اساس ماده 11 
آيين نامه فني ماده ۲ قانون هواي پاك، موتوسيكلت سازان 
كشور موظف شده بودند كه در ازاي توليد هر دستگاه موتور 
بنزيني نسبت به اسقاط يك دستگاه موتوسيكلت فرسوده 
اقدام كنند اما اين موضوع با نامه نگاري و خواست صنايع 
براي يك سال به تعويق افتاد و از سوي ديگر براي ماده ۸ 
قانون هواي پاك كه درباره از رده خارج كردن وسايل نقليه 
موتوري فرسوده است اقدام مثبت چشمگيري تاكنون 

انجام نشده است.
مسعود تجريشي - معاون محيط زيست انساني سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت - ع��دم اختص��اص بودجه اي 
مشخص براي اجراي قانون هواي پاك را يكي از عوامل اين 
موضوع دانست و به ايسنا گفت: سازمان حفاظت محيط 
زيست حدود ۶ ماه گذشته نامه اي را براي دولت ارسال و 
درخواست كرد كه بخشي از منابعي كه از طريق افزايش 
قيمت انرژي ايجاد مي ش��ود را در جهت الزامات زيست 
محيطي و براي خريد اتوبوس هاي نو، از رده خارج كردن 
تاكسي هاي فرسوده و ساير اقداماتي كه بهبود كيفيت هوا 
در كشور به دنبال دارد و حتي مصوبات دولتي نيز هستند 

را هزينه كند. 
معاون سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: اين نامه 

همراه با جدولي كه در آن اقدامات زيست محيطي الزم 
براي كاهش آلودگ��ي هوا ذكر و ميزان اثر اجراي آنها نيز 
پيش بيني ش��ده بود، پيش از سهميه بندي بنزين براي 
دولت ارسال شد اما متاسفانه در حال حاضر سياست دولت 
اين نيست كه درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين را به 

اجراي اقدامات زيست محيطي اختصاص دهد.
به گفته تجريش��ي در ح��ال حاضر در كش��وري مانند 
انگلس��تان معادل قيمت انرژي، ماليات دريافت و براي 
زيرساخت هاي زيست محيطي هزينه مي شود. او در پايان 
ضمن انتقاد از اينكه پس از گذش��ت يك سال از تصويب 
قانون هواي پاك هيچ بودج��ه اي براي آن در نظر گرفته 
نشده است، تصريح كرد: متاسفانه در بودجه هاي سنواتي 
و قانون برنامه پنج ساله ششم نيز هيچ رديفي براي اجراي 

قانون هواي پاك ديده نشده است. 
او با انتقاد از اينكه پس از گذشت دو سال از تصويب قانون 
هواي پاك هنوز اجراي اين قانون هيچ بودجه  مشخصي 
ندارد، گفت: پيش از سهميه بندي بنزين از دولت خواسته 
بوديم بخشي از منابعي كه از طريق افزايش قيمت انرژي به 

دست مي آورد را به محيط زيست اختصاص دهد.

  نبود نقدينگي سبب شده كه داروخانه ها دچار دردسر جدي شوند به اين علت كه شركت هاي تامين كننده دارو هم ديگر نمي توانند در انتظار 
پرداخت مطالبات خود از س�وي داروخانه ها بمانند. داروخانه ها چون پول را از سازمان هاي بيمه گر با تأخير مي گيرند توانايي تامين مالي براي 
خريد دارو ندارند.تاخير در پرداخت مطالبات از س�وي سازمان هاي بيمه گر كه متاسفانه رويه شده است، داروسازان را به ورشكستي كشانده 
كه بايد دولت فكر اساس�ي كند و در غير اين صورت به زودي داروخانه ها توان تهيه دارو را نخواهند داش�ت. اقتصاد دارو در كشور ما برخالف 

دنيا، به حالت انقباضي درآمده و اين موضوع فشار زيادي را بر اركان مختلف زنجيره دارويي كشور تحميل مي كند

برش
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در پارلمان شهري پايتخت مطرح شد

معاون سازمان هواپيمايي كشوري مطرح كرد

معرفي 2 منبع اصلي آاليندگي هواي تهران

رونق بخشي به فرودگاه هاي كوچك با جت هاي اختصاصي

گروه راه و شهرسازي|
 10 روز اس��ت كه تهراني ها به جاي اكسيژن، تركيبي از 
سموم مختلف را تنفس مي كنند. به گونه اي كه چهارشنبه 
هفته گذش��ته مدارس ابتدايي تعطيل ش��د و علي رغم 
پنجش��نبه نيمه تعطيل و جمعه تعطيل، ب��از هم ذرات 
آالينده پايتخت كاهش نيافت و دو روز )شنبه و يكشنبه 
هفته جاري( پيايي بار ديگر مدارس به همراه دانشگاه ها 
تعطيل ش��دند. با اين حال، هنوز هم هوا آلوده اس��ت. با 
توجه به اهميت موضوع، جلسه روز گذشته شوراي شهر 
تهران نيز پيرامون اين موضوع گذش��ت و اعضا تذكراتي 
درباره رويكرد مديريت ش��هري و ديگر مسووالن مرتبط 
درباره آلودگي هوا ارايه كردند. عالوه بر اين، در اين جلسه 
اعضاي شورا طرح دو فوريتي الزام شهرداري به حمايت از 
آسيب ديدگان حوادث اخير را تصويب كردند. همچنين 
گزارش كميته ويژه بررس��ي تابلوهاي مزين به نام شهدا 
توسط علي اعطا، س��خنگوي شوراي شهر خوانده شد.به 
گزارش تعادل، تداوم آلودگي هواي تهران ش��هروندان را 
نگران كرده است و بنابر آمار از تاريخ ۳ تا ۸ آذر ماه 1۲ هزار 
و ۸۳۸ نفر با توجه به باال رفتن غلظت آاليندگي هاي هوا به 
مراكز درماني مراجعه كرده اند كه از اين تعداد ۵100 نفر 
بيماران مبتال به مش��كالت تنفسي و ۷۷۳0 نفر بيماران 
مبتال به مش��كالت قلبي بوده اند. استان اصفهان، البرز و 
تهران به ترتيب بيشترين آمار مراجعه كنندگان به مراكز 
درماني را به خود اختص��اص داده اند، هر چند در روزهاي 
اخير آمار دقيق از تعداد مراجعان به بيمارستان هاي تهران 
منتشر نشده است، اما در اواخر آبان كه آلودگي هوا شدت 
گرفت حدود ۳ هزار نفر راهي بيمارستان ها و اورژانس شدند.

البته بايد گفت اين آمار فقط مربوط به بيماران در زمان حال 
است و قطعا در آينده بر تعداد بيماران ريوي و بيماري هايي 
ناشي از آلودگي هوا افزوده مي شود. به نظر مي رسد، هيچ 
سازمان و ارگاني برنامه خاصي براي مقابله با افزايش آلودگي 
هوا ندارد و مسووالن فقط تماشاگر به نظاره نشسته اند به 
راه هاي مقطعي مانند تعطيل��ي مدارس كه تاثيري گذرا 
و موقت دارد، بسنده كرده اند. شوراي شهر تهران يكي از 
نهادهايي است كه قابليت تصميم گيري و قانونگذاري در 
حوزه شهري را دارد و بايد با استفاده از نظرات كارشناسان 
راه هاي مناسب، اصولي و دراز مدت براي اين منظور تصويب 
كند اما تاكنون هيچ اقدامي در اين باره انجام نداده اند. روز 
گذشته نيز اعضا تذكراتي در اين باره ارايه كردند اما ظاهرا 
قرار نيست رفع معضل آلودگي هواي تهران از صحبت كردن 
و تذكر دادن فراتر برود.روز گذشته محسن هاشمي، رييس 
شوراي اسالمي شهر با بيان اينكه روزهاي گذشته تهران به 
عنوان يكي از آلوده ترين شهرهاي جهان، ثبت شد، عنوان 
كرد: روزهاي گذشته را در حالي سپري كرديم كه آلودگي 
هواي تهران به مرحله ناس��الم براي تمامي گروه ها رسيد 
و تهران را به عنوان يكي از آلوده ترين ش��هرهاي جهان، 
ثبت كرد، گرچه بخش��ي از موضوع آلودگي هوا، وابسته 
به ش��رايط جوي، باد و بارندگي است كه در اختيار انسان 
نيست اما بخشي نيز وابسته به ميزان توليد آالينده است 
كه مستقيما در اختيار و كنترل ما است.او با بيان اينكه در 
شرايط فعلي دو منبع اصلي براي آاليندگي هواي تهران 
وجود دارد، تصريح كرد: نخس��ت توليد انرژي گرمايشي 
به وس��يله گاز طبيعي و گازوئيل در منازل و ادارات و دوم 
سوخت خودروهاي نقليه. در موضوع اول بايد توجه داشته 
باشيم كه براساس ديدگاهي توليد انرژي گرمايي در شهرها 
به وسيله سوخت هاي فسيلي اقدامي غيراصولي، غيرايمن 
و غيربهره ور است و تمامي شهرهاي توسعه يافته جهان، 
انرژي گرمايشي را به وسيله برق در شهرها توليد مي كنند. 
براي توليد برق از انرژي فسيلي يا هسته اي يا ساير روش ها 
استفاده مي كنند، لوله كشي شاهرگي و مويرگي گاز طبيعي 
در شهر، تهران و ساير شهرهاي كشور را بر روي بمبي بالقوه 
كه در ش��رايط سوانح طبيعي و بحران خطر آفرين است، 
قرار داده است. از اين رو، بايد در برنامه اي دراز مدت، فرآيند 
تبديل انرژي گرمايشي شهري در كشور حتما صورت گيرد. 
به گفته رييس شوراي شهر تهران، وزارت نفت معتقد است 
كه دوبار تبديل انرژي فسيلي به برق و برق به گرما راندمان 
آن را كاهش مي دهد كه مديريت شهري بايد درباره اين 

موضوع بررسي دقيق را انجام داده وتصميم بگيرد.

 حمل و نقل در بدترين وضعيت
او درباره موضوع نقش خودروها در آاليندگي هوا، نيز اظهار 
كرد: با وجود تكرار مكرر لزوم تقويت سيستم حمل ونقل 
عمومي تهران، هنوز اقدامي اجرايي صورت نگرفته است 
و متاس��فانه بايد گفت طي ۳0 سال سپري شده از پايان 
جنگ، وضعيت حمل ونقل عمومي ته��ران در بدترين 
شرايط قرار دارد و اگر به سرعت راجع به اين موضوع اقدامي 
عاجل از سوي دولت و شهرداري صورت نگيرد، وضعيت از 
شرايط فعلي به مراتب بدتر خواهد شد. سيستم حمل ونقل 
عمومي تهران بايد در شرايطي باشد كه نه تنها شهروندان 
فاقد خودرو از آن به آساني استفاده كنند، بلكه دارندگان 
خودروي شخصي نيز استفاده از حمل ونقل عمومي را به 

جهت سرعت و سهولت آن ترجيح دهند.

 لزوم اجراي قانون هواي پاك 
در ادامه مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه و نظارت مالي 
شوراي اسالمي شهر تهران نيز نسبت به لزوم اجراي ماده ۹ 
و 10 قانون هواي پاك در خصوص افزايش و نوسازي ناوگان 
حمل ونقل عمومي ش��هري واكنش نش��ان داد و گفت: 
مطابق با اصل ۵0 قانون اساس��ي در جمهوري اسالمي، 
حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد 
در آن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند، وظيفه 
عمومي تلقي مي شود، وظيفه اي كه ظاهرا دستگاه هاي 
اجرايي، شهرداري ها، سازمان هاي مردم نهاد و يك به يك 
ما هر يك به سهم خود از اجرا و پيگيري آن غفلت كرده ايم 
كه امروز گرفتار آلودگي هوا و اثرات ناشي از آن به عنوان 

تهديدي براي زندگي جمعي هستيم.
فراهاني با اشاره به اينكه يكي از ابزارهاي كاهش آلودگي 
هوا توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي و جايگزين 
كردن استفاده از حمل و نقل عمومي به جاي خودروهاي 
تك سرنش��ين و شخصي اس��ت، تصريح كرد: بر همين 
اس��اس مطابق ماده ۹ قانون هواي پاك مصوب مجلس 
شوراي اس��المي »وزارت كشور موظف است با همكاري 
وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و 
دارايي )گمرك جمهوري اسالمي ايران(، زمينه نوسازي 
ناوگان حمل ونقل عمومي شهري با اولويت شهرهاي باالي 
۲00هزار نفر جمعيت را ظرف مدت ۵ سال از محل منابع 
درآمدي ماده )۶( اين قانون از طريق كمك بالعوض، يارانه، 
تسهيالت يا صفر كردن سود بازرگاني واردات خودروهاي 
برق��ي � بنزيني )هيبريدي( و خودروه��اي الكتريكي و 

موتوسيكلت برقي، به انجام برساند«.
عضو شوراي شهر تهران گفت: عالوه بر اين مطابق ماده 10 
اين قانون »وزارت  كشور موظف است از محل درآمدهاي 
عمومي شهرداري ها و بودجه عمومي خود در قانون بودجه 
)هريك به ميزان ۵0 درصد(، ناوگان حمل و نقل عمومي 
درون ش��هري را به ميزان س��االنه پنج درصد با اولويت 
كالن شهرها و ش��هرهاي باالي ۵00 هزار نفر جمعيت 
افزايش دهد«. متاسفانه علي رغم اين وظايف قانوني حتي 
يك دستگاه اتوبوس توس��ط وزارت كشور تامين نشده 
است.بر همين اساس به عنوان نماينده مردم شريف تهران 
با توجه به اهميت موضوع در اجراي بند۲ماده ۸0 قانون 
شوراهاي اسالمي كشور، درباره »اجراي ماده ۹ و 10 قانون 
هواي پاك در خصوص افزايش و نوسازي ناوگان حمل ونقل 
عمومي شهري« به وزير كشور تذكر مي دهم. اميدوارم با 
اقدام به موقع و موثر وزيركشور شاهد توجه به اجراي قانون 
هواي پاك و نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي شهري 

براي اداي حق مردم باشيم.

 اعالم تعطيالت آلودگي هوا قطره چكاني 
نباشد

حجت نظري، عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
شهر نيز با اشاره به تعطيالت مدارس و دانشگاه ها گفت: بايد 
توجه داشت تنها مرجع صالح براي رسيدگي به وضعيت 
آلودگي هوا، مديريت ش��هري تهران نيست. البته خود 
مديريت شهري اين انتظار را در مردم ايجاد كرد و زماني 
كه سال گذش��ته به دليل نزوالت آسماني هوا بهتر شد، 
مدام گفته ش��د كه دليل بهترشدن هواي تهران، اجراي 
طرح ترافيك جديد بود، در صورتي كه اين طرح در همين 

صحن شورا و در بين كارشناسان مخالفان زيادي داشت و 
دارد و همچنان هم به نظر مي رسد كه نتوانسته كارآمدي 
خودش را در كاهش آلودگي هوا نشان بدهد كه آلودگي 
هوا در روزهاي اخير اين موضوع را نشان داد. من تقاضا دارم 
از ش��هردار تهران و معاون حمل و نقل و ترافيك كه براي 
سال آينده در اجراي طرح كاهش آلودگي هوا تجديدنظر 
كنند.به گفته اين عضو شوراي شهر تهران دولت مقاومت 
شديدي در تعطيل كردن ادارات و بخش عمومي مي كند 
كه به نظر مي رسد اگر اين اتفاق از پيش اطالع داده شود، 
مي تواند منجر به خروج بخشي از مردم از شهر شود. دولت 
قطره چكاني تعطيالت را اعالم نكند، اين اتفاق مثبتي را 

براي كاهش آلودگي هوا رقم نخواهد زد.
او ادامه داد: دولت دهم منتظر بود با هربهانه اي كش��ور را 
تعطيل كند اما اين دولت در بدترين شرايط آب و هوايي هم 
حاضر به تعطيلي نيست و اين نشان مي دهد سالمت مردم 
در اولويت نيست. انتظار دارم كه دولت حتما رسيدگي كند 
و در روزهايي كه پيش بيني افزايش شاخص آلودگي هوا 

مي شود، چند روز را از پيش تعطيل اعالم كنند.

 موافقت شوراي شهر با نصب فيلتر دوده 
يكي از راه حل هايي كه به منظور كاهش آلودگي هوا در نظر 
گرفته شده است،  نصب فيلتر دوده بر روي اتوبوس هاي 
شهري و كاميون ها اس��ت. برخي اعضاي شوراي شهر از 
جمله محمد عليخاني، رييس كميس��يون حمل و نقل 
ش��وراي ش��هر با اين موضوع مخالفت مي كردند اما روز 
گذشته عليخاني عنوان كرد كه شورا موافق نصب فيلتر 
جاذب بر روي اتوبوس هاي پايتخت اس��ت. او در اين باره 
توضيح داد: چيزي كه ما مخالف آن بوديم، حضور دالل ها 

در فرايند خريد فيلتر بود كه خوشبختانه محقق شد.
عليخاني در حاش��يه جلس��ه ش��ورا با حضور در جمع 
خبرنگاران توضيح داد: تذكر من در اين مورد اين بود كه 
كارخانه س��ازنده اتوبوس خودش بايد متناسب با موتور 
اتوبوس ها، نسبت به نصب فيلتر جاذب دوده اقدام كند. 
تذكرات اعضاي ش��ورا موجب شد تا دست دالل ها از اين 
فرايند كوتاه شود. به گفته عليخاني، بودجه خريد و نصب 
اين فيلترها از محل اعتباري كه شورا در سال ۹۷ پيش بيني 
كرده بود، تامين شد. اين عضو شورا در خصوص آلودگي هوا 
و تعطيلي مدارس و دانشگاه ها نيز گفت: مصوبات زيادي 
در مجلس و دولت براي بحث آلودگي هوا وجود دارد كه در 
بخش كوچكي از آن مديريت شهري مسووليت دارد كه 
آن را انجام مي دهد. در بسياري از قوانين مربوط به هواي 
پاك اسمي از مديريت شهري وجود ندارد و دستگاه هاي 
ديگر متولي هستند و بايد پرسيد چرا اين دستگاه ها به اين 

قوانين عمل نمي كنند و چرا اين قوانين اجرا نمي شود.او 
در خصوص احتمال افزايش كرايه تاكسي تهران نيز گفت: 
قيمت سوخت افزايش پيدا كرده و به نسبت افزايش بنزين 
بايد كرايه افزايش يابد. هر تاكسي روزي 1۲ ليتر سهميه 
دارد و بايد براساس پيمايش آنها سهميه اضافه به آنها داده 
شود. ۳ ماه تا پايان سال مانده و فكر نمي كنم در اين مدت 

باقي مانده كرايه تاكسي باال رود.

 حمايت از آسيب ديدگان حوادث اخير
جلسه روز گذشته شوراي شهر تنها يك مصوبه داشت و 
اعضا طرحي را با قيد دو فوريت امضاء كردند كه براساس 
آن شهرداري تهران ملزم به ارايه اليحه اي براي رسيدگي 

به خانواده هاي آسيب ديده در حوادث اخير شد.
ش��هربانو اماني، عضو كميسيون س��المت و خدمات 
ش��هري ش��ورا متن اين طرح را قرائت كرد و گفت: با 
عنايت به بند دوم ماده ۸0 قانون تشكيالت، وظايف و 
انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران 
مصوب سال ۷۵، نظر به حوادث تأسف بار اخير كه منجر 
به وارد شدن خسارت جاني و مالي به برخي از شهروندان 
تهراني، جان باختگان، ش��هداي امنيت و مجروحين 
شد و با عنايت به لزوم همراهي و رسيدگي مسووالن 
به خانواده هاي آسيب ديده، شهرداري تهران موظف 
است با هماهنگي ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و 
درحد ممكن ضمن التيام بخشي صدمات روحي، رواني 
و اجتماعي نسبت به جبران بخشي از خسارات وارده 
اقدام و گزارش اجرا و اقدامات انجام ش��ده را به شوراي 
شهر تهران ارايه كند. بر همين اساس، اعضاي شوراي 
شهر طرحي را پيشنهاد دادند كه براساس آن شهرداري 
ملزم به ارايه اليحه اي براي رس��يدگي به خانواده هاي 
آسيب ديده در حوادث اخير شود. همان طور كه عنوان 
ش��د دو فوريت و كليات اين طرح ب��ا راي اكثريت آرا 
به تصويب رس��يد. در ادامه حسن رسولي پيشنهاد داد 
هيات سه نفره اي براي نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه 
تش��كيل و گزارش آن به شورا ارايه شود كه اين پيشنهاد 
نيز با 1۵ رأي به تصويب رسيد.در ادامه الويري، پيشنهاد 
داد كه كلمه جان باختگان، شهداي امنيت و مجروحين 
حذف شده و اين طرح در خصوص آسيب ديدگان باشد و 
گفت: هر كسي كه در اين حوادث آسيب ديده چه مامور 
راهنماي و رانندگي و چه يك نوجوان 1۵ ساله بايد مورد 
حمايت قرار گيرند. پيشنهاد الويري نيز به تصويب رسيد. 
در ادامه اعضاي شوراي شهر شهربانو اماني، محمد جواد 
حق شناس و محمود مير لوحي را به عنوان اعضاي كميته 

سه نفره انتخاب كردند.

 قرائت گ�زارش تابلوهاي مزين به نام ش�هدا  
در شورا

همزمان با انتشار اخباري مبني بر فقدان واژه مقدس شهيد 
در برخي از معابر كه با نام شريف شهدا نامگذاري شده اند، 
موجي از حساس��يت ها پديد آمد. عموم شهروندان و به 
ويژه خانواده هاي شهدا شخصيت هاي سياسي و مذهبي 
و مديران اجرايي نسبت به عملكرد مديريت شهري دچار 
ابهام شدند  و خواستار بررس��ي و پيگيري جدي موضوع 
و صحت و سقم اخبار منتشر ش��ده و برخورد با مسببان 
احتمالي آن شدند. از اين رو كميته اي مامور بررسي اين 
مساله شد. در جلس��ه ديروز، علي اعطا سخنگوي شورا و 
رييس كميته ويژه بررسي موضوع تابلوهاي مزين به نام 

شهدا، نتايج بررسي هاي اين كميته را قرائت كرد.
علي اعطا در اين باره گفت: بر اس��اس گزارش هاي واصله، 
1۵ هزار و ۵4۲ معبر نامگذاري شده با نام شهدا در سطح 
ش��هر تهران وجود دارد. منطقه 4 با 1۶۷۳ معبر، منطقه 
1۵ با 1۵۶۳ معبر و منطقه 14 با 1۳۷۸ معبر بيش��ترين 
و منطقه ۲۲ به عنوان يك منطقه جديدالتأس��يس با ۷۳ 
معبر، كمترين معابر مزين به نام شهدا را در سطح مناطق 
۲۲گانه شهر تهران دارند.او ادامه داد: بررسي ها حاكي از آن 
است كه منطقه 1۵ با اختالف زياد نسبت به ساير مناطق، 
بيشترين تعداد معابر با حداقل يك تابلوي فاقد واژه شهيد 
را دارد. در اين منطقه، ۲۳۷ معبر با حداقل يك تابلوي فاقد 
واژه شهيد گزارش شده است. پس از آن، منطقه 1۶، 14 و 
1 به ترتيب با گزارش 140، 1۳۳ و 1۲4 معبر با حداقل يك 
تابلوي فاقد واژه شهيد، در رتبه هاي دوم تا چهارم قرار دارند. 
الزم به ذكر است در دو منطقه ۲ و ۲۲، معبر با حداقل يك 
تابلوي فاقد واژه شهيد گزارش نشده است.سخنگوي شوراي 
 ش��هر تهران در جمع بندي و تحليل بررسي علل و عوامل 
زمينه ساز حذف واژه شهيد گفت: فرسودگي تابلوهاي معابر 
عمدتا ناشي از گذشت زمان و كيفيت تابلوهاي طراحي و 
نصب ش��ده است. در بعضي موارد كيفيت نامناسب چاپ 
تابلوها يا استفاده از برچسب براي واژه شهيد، به جاي چاپ 
كوره اي باعث ش��ده با شستشوي تابلو به وسيله فشار آب 
توسط عوامل خدمات نواحي، تغيير فصل، تغييرات دما، 
تابش آفتاب و بارش باران واژه شهيد حذف يا مخدوش شود. 
در اين ميان، الصاق برچسب براي واژه شهيد در تابلوهاي 
معابر شهر تهران، اصلي ترين دليل فرسودگي بوده است. الزم 
به ذكر است به رغم اينكه مطابق با دستورالعمل نصب پالك 
و تابلوهاي پايدار معرفي معابر ابالغي 1۳۹۳، چاپ تابلوهاي 
معابر بايد چاپ سيلك با رنگ كوره اي يا الكترواستاتيك 
باشد، برخي پيمانكاران در اين زمينه تخلف كرده و اقدام به 

چاپ واژه شهيد با استفاده از برچسپ كرده اند.

گروه راه و شهرسازي|
درحالي كه با بازگش��ت تحريم ها عليه ايران از سوي 
امريكا، تمام قراردادهاي خريد هواپيما با مشكل مواجه 
ش��د اما معاون هوان��وردي و امور بين الملل س��ازمان 
هواپيمايي مي گويد كه هيچ مشكلي براي واردات انواع 
هواپيماها از جت هاي اختصاصي تا هواپيماهاي 1۵-10 

نفره وجود ندارد.
اس��تدالل مرتضي دهقان براي اين اظهارنظر اين اس��ت 
كه شركت ها و متقاضيان خريد جت هاي اختصاصي هر 
طور شده در ش��رايط سخت كنوني اين هواپيماها را وارد 
مي كنند.ن��گاه خوش بينانه معاون س��ازمان هواپيمايي 
كشوري به واردات آسان و بي دغدغه جت هاي اختصاصي 
و هواپيماهاي10 تا 1۵ نفره در شرايطي است كه با امضاي 
دستورالعمل بازگش��ت تحريم هاي امريكا عليه ايران در 
ارديبهشت سال گذشته، شركت هواپيمايي بويينگ به 
ص��ورت يك طرفه، قرارداد ف��روش ۸0 فروند بويينگ به 
ايران اير را لغو كرد، پس از آن مقام هاي ارشد ايرباس اعالم 
كردند كه تمايلي براي مخالفت با امريكا و ايستادن در برابر 
تحريم ها ندارند، اگرچه براي فروش هواپيماهاي خود به 
ايران اير تالش مي كنند اما اين فروش بايد مطابق با رضايت 
مقامات امريكايي باشد، برهمين اساس قرارداد هما با اين 

شركت هم به حالت تعليق فرورفت.
در اين ميان، تنها شركت هواپيمايي ATR تالش كرد كه 
قراردادش با ايران اير را تا پيش از آغاز فاز نخست تحريم ها 
يعني اواسط مردادماه اجرايي كند و براساس آن در سال 

گذشته ۵ فروند هواپيماي ATR وارد كشور شد.البته 
ناگفته نماند كه همين شركت ATR هم پيش از فروش 
۵ هواپيمايش به ايران اير در موضع گيري هايي اعالم 
كرده بود كه نمي خواهد تحريم هاي امريكا عليه ايران را 
زيرپا بگذارد و حتي يك بار كريستين شرر، مديرعامل 
ش��ركت در اظهارنظري اعالم كرد كه اين ش��ركت از 
تحويل 14 فروند هواپيماي ATR ۷۲-۶00 به ايران از 
مجموع ۲0 هواپيمايي كه بايد تحويل مي داد به دليل 

تحريم هاي امريكا خودداري خواهد كرد.

در واقع از س��ه ش��ركت هواپيمايي كه با ايران اير درزمان 
اجراي برجام قرارداد امضا كرده بودند، تنها يكي از آنها و آن 
هم پيش از آغاز فاز نخست تحريم ها به قراردادش با ايران 
در فروش هواپيم��ا پايبند بود حاال چطور مي توان انتظار 
داشت كه درزمان اعمال تحريم ها، شاهد خريد هواپيما از 

ساير كشورها باشيم؟ 
در اين ش��رايط،  دهقان در گفت وگو با ايس��نا مي گويد: 
هزينه ها و چگونگي رونق ايرتاكس��ي ها بس��تگي به نوع 
هواپيمايي دارد كه ش��ركت  هواپيماي��ي متقاضي از آن 

استفاده مي كند و بسته به استفاده از هر كدام از آنها مي توان 
براي آن مشتري قائل شد كه هر كدام هزينه و جامعه هدف 
خاص خ��ودش را دارد. معاون هوانوردي و امور بين الملل 
سازمان هواپيمايي اعالم مي كند: بنابراين هر كسي هم 
بخواهد از اين بستر استفاده كند، بسته به نوع هواپيمايي كه 
انتخاب مي كند، هزينه اش را پرداخت مي كند و متقاضيان 
مي توانند براي احداث ايرتاكسي ها شرايط اختصاصي آن 
را فراهم كنند تا به آنها مجوز بدهيم كه تاكنون براي برخي 
از آنها موافقت اصولي صادر شده و مي توانند در اين زمينه 
از جت هاي اختصاصي تا هواپيماهاي 10 تا 1۵ نفره بهره  
ببرند.دهقان اضافه مي كند: ح��دود ۹0 درصد پروازهاي 
داخل��ي در حدود 1۵ فرودگاه داخلي انجام مي ش��ود و با 
توجه به وجود ۶0 فرودگاه در ايران و ظرفيت خالي زيادي 
كه در اين زمينه وجود دارد، مي توان از ديگر پتانسيل هاي 
پروازي مانند ايرتاكسي ها بهره  بيشتري برد. او مي افزايد: 
در حوزه پروازي و جابه جايي مسافر با توجه به اينكه اقتصاد 
صنعت حمل ونقل هوايي از اهميت بااليي برخوردار است، 
اين اقتصاد را بايد به گون��ه اي توانمند كرد كه خودش را 
ش��كل دهد. خدماتش را به صورت مستمر ادامه دهد.به 
گفته دهقان، در اين رابطه با هماهنگي هاي صورت گرفته 
بين دولت، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي 
اسالمي و... مباحث، مختلفي از قوانين و زيرساخت ها مانند 
نرخ ثابت دولتي و... را ايجاد و تسهيل كرديم تا هم شبكه 
پروازي آزاد و از انحصار خارج ش��ود و نرخ به گونه اي باشد 
كه هم براي سرمايه گذار صرفه اقتصادي داشته باشد و در 

زمان مناسبي بازگشت سرمايه اش را برآورد كند و هم براي 
مردم حق انتخاب و قدرت خريد وجود داشته باشد و بتوانند 

از پروازهاي مختلف استفاده كنند.
اين مقام مسوول ادامه مي دهد: در اين راستا پيشنهادي را 
به شوراي عالي هواپيمايي برديم كه به تصويب رسيد، اين 
پيشنهاد تاسيس شركت هاي هواپيمايي كه يكي از آنها 
ايرتاكسي ها است.او اضافه مي كند: قرار است كه شرايط 
يكساني براي متقاضيان ايجاد شود كه از انحصار جلوگيري 
شود و به عنوان مثال اگر يك نفر بخواهد شركتي فقط براي 
ايرتاكسي ها تاسيس كند، نيازي نيست به اندازه يك شركت 
هواپيمايي فول سرويس سرمايه ثابت، ساختارهاي فني و 
بازرگاني و ديگر الزامات را داشته باشد.معاون هوانوردي و 
امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري اظهار مي كند: در 
اين زمينه برخي متقاضيان درخواست تاسيس شركت هاي 
ايرتاكس��ي را ارايه داده اند كه موافق��ت اصولي براي آنها 
صادر شده است و اين مساله تنها منحصر به شركت هاي 
هواپيمايي موجود در كش��ور نيست؛ چرا كه مي خواهيم 
رونق شركت هاي مختلف هواپيمايي از جمله ايرتاكسي ها 
را خارج از تمركز شكل گرفته هم رونق دهيم و در اين زمينه 

رغبت بيشتري در متقاضيان شكل بگيرد.
او تصريح مي كند: سازمان هواپيمايي به عنوان يك دستگاه 
رگوالتوري نمي تواند تسهيالت براي شركت هاي متقاضي 
تاسيس ايرتاكسي فراهم كند اما همه مسائل در اين زمينه 
ديده ش��ده و متقاضيان بايد تا حدي از آورده خودش��ان 

استفاده كنند.
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پاكسازي هوا با ايجاد فضاي سبز 
در بزرگراه ها و حريم شهرها 

معاون برنامه ريزي س��ازمان راهداري و حمل و نقل 
ج��اده اي گفت: ايجاد و توس��عه فضاي س��بز براي 
آزادراه ه��اي دولتي، بزرگراه ه��اي موجود و حريم  
ش��هرها در حيطه اختيارات اين سازمان بوده كه تا 
حد امكان و در صورت وجود منابع آبي، اين كار انجام 
شده است تا از آلودگي هوا كاسته شود. خداداد مقبلي 
به ايس��نا، گفت: ايجاد فضاي سبز در راه هاي اصلي، 
بزرگراه هاي موجود و در ورودي شهرها انجام شده و با 
مشاركت سرمايه گذاران بخش خصوصي اين كار در 
مسيرهاي در حال احداث هم پيش بيني شده است.

او افزود: با همكاري و مشاركت بخش هاي خصوصي 
و دولتي بخش هاي مورد نظر در ورودي ش��هرها و 
در مكان هايي كه آب وجود داش��ته اس��ت، به ويژه 
در مجتمع هاي خدمات رفاه��ي، جاده ها و راه هاي 
مختلف، درختكاري و فضاي سبز مناسب ايجاد شده 
و تنها محدوديت موجود براي ايجاد و توسعه فضاي 
سبز در اين اماكن كمبود منابع آبي بوده است.معاون 
برنامه ريزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
ادامه داد: اندازه گيري دقيق ميزان فضاي سبز ايجاد 
شده و مورد نياز، به بررسي كامل و ارزيابي بيشتري نياز 
دارد كه در حال پيگيري است. مقبلي، اظهار كرد: در 
آزادراه هاي دولتي هم اين وظيفه قانوني را تا حد امكان 
انجام داده ايم. به عنوان مث��ال در آزادراه تهران-قم، 
آزادراه اصفهان در مسير كاشان و امثال آن درختكاري 
و ايجاد فضاي سبز انجام شده است.اين روزها آلودگي 
هوا در ش��رايط اضطرار ق��رار دارد و همين موضوع 
موجب ايجاد مشكالت مختلفي براي شهروندان شده 
است. اين در حالي است كه در راستاي حفظ محيط 
 زيست و كاهش آالينده هاي هوا، قانون هواي پاك 
 در 1۸ مرداد ماه س��ال 1۳۹۶ تصويب ش��د و نهايتا 
۲۳ مرداد ماه همان سال، رييس جمهوري اين قانون را 
براي اجرا به سازمان حفاظت محيط زيست ابالغ كرد.

 آغاز بارش برف و باران
در كشور از ظهر امروز

مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: 
با ورود سامانه بارشي در غرب كشور، شمال غرب، 
جنوب غرب و استان هاي واقع در دامنه هاي زاگرس 
مرك��زي بارش برف و ب��اران و كاهش دما خواهيم 
داش��ت. صادق ضياييان در گفت وگو با فارس، در 
تشريح آخرين وضعيت جوي كش��ور اظهاركرد: 
تا ظهر امروز )دوش��نبه( در ش��هرهاي صنعتي و 
پرجمعيت، افزايش غلظ��ت آالينده هاي جوي و 
كاهش كيفيت هوا خواهيم داشت، در اين رابطه، 
آلودگي هوا در شهرهاي اراك، كرج، مشهد و تهران 
تا ظهر امروز ادام��ه دارد.  او گفت: از ظهر امروز در 
استان هاي واقع در دامنه  جنوبي البرز مركزي شاهد 
بارش برف و رگب��ار و رعد و برق خواهيم بود.مدير 
پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي افزود: روز 
سه شنبه در غرب، جنوب غرب، مركز كشور، سواحل 
شمالي و بخش هايي از جنوب كشور، كاهش دما، 
بارش باران، وزش باد و در ارتفاعات بارش برف ادامه 
دارد. او بيان كرد: از ظهر دوش��نبه و همچنين روز 
سه شنبه درياي خزر مواج است و از روز پنج شنبه با 
ورود سامانه بارشي جديد به كشور در شمال غرب، 
سواحل شمالي، شمال شرق و استان هاي واقع در 
دامنه هاي جنوبي البرز غربي ب��ارش برف و باران 
خواهيم داش��ت، ضمن آنكه دما كاهش مي يابد.

ضياييان در تشريح وضعيت جوي پايتخت گفت: 
آسمان تهران روز دوشنبه )امروز( ابري و غبارآلود 
و در بعدازظهر بارش پراكنده و در شب مه رقيق و 
بارش باران خواهيم داش��ت؛ بيشينه و كمينه دما 

امروز در تهران 1۲ و ۷ درجه خواهد بود. 

پيشنهاد تسهيالتي انبوه سازان 
روي ميز دولت

دبيركانون سراسري انبوه س��ازان از ارايه پيشنهاد 
افزاي��ش وام خري��د مس��كن ب��ه ۳00 ميليون با 
بازپرداخ��ت ۲0 س��اله به دولت خب��ر داد و گفت: 
براي وام س��اخت هم پيش��نهاد افزاي��ش به ۲۵0 
ميليون توم��ان را داده ايم. فرش��يد پورحاجت در 
گفت وگو با تس��نيم در واكنش ب��ه اظهارات مدير 
امور اعتباري بانك مس��كن درب��اره پرداخت وام 
1۷0 ميليون توماني س��اخت مسكن، اظهار كرد: 
وام ساخت در بازار مسكن موضوع جديدي نيست 
و بر اس��اس مصوب��ات ش��وراي پول و اعتب��ار وام 
س��اخت س��ازندگان حرفه اي در صورت استفاده 
 از فناوري ه��اي نوين 1۷0 ميليون تومان با س��ود
 1۸ درصدي است.او با تاكيد بر اينكه هيچ افزايش 
سقف تسهيالتي در حوزه س��اخت و ساز خارج از 
چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار روي نداده 
اس��ت، ادامه داد: با توجه به نگاه دولت، وزارت راه و 
بانك مسكن تفاوت هايي براي پرداخت وام ساخت 
مسكن به سازندگان حرفه اي و اشخاص عادي در 
نظر گرفته شده است.پورحاجت با يادآوري اينكه 
در حال حاضر بانك مس��كن با معرفي انجمن هاي 
انبوه سازي سراسر كشور تا سقف 1۷0 ميليون تومان 
وام را به سازندگان حرفه اي پرداخت مي كند، افزود: 
وام س��اخت براي افرادي كه تخصص و صالحيتي 
در ساخت و ساز ندارند هم ۸0 ميليون تومان است. 
دبيركانون سراسري انبوه سازان با تاكيد بر اينكه وام 
خريد و ساخت مس��كن در شرايط كنوني كارآيي 
خود را هم براي خريداران و هم براي س��ازندگان از 
دست داده است،  گفت: در حال مكاتبه با دولت براي 
افزايش سقف وام خريد به ۳00 ميليون تومان و وام 
س��اخت به ۲۵0 ميليون تومان است.پورحاجت با 
 اشاره به اينكه انبوه سازان زمان بازپرداخت اين وام ها 
را ۲0 سال پيشنهاد داده اند، اضافه كرد: با توجه به 
افزايش بيش از 100 درصدي قيمت مسكن در سال 
۹۷ و اوايل امسال، وام هاي كنوني ساخت و خريد 
عمال كارايي براي س��ازندگان و مردم ندارند و بايد 

مورد بازنگري قرار بگيرند.
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همايش تجاري ايران و اوراسيا برگزار شد

5 الزام براي تقويت تجارت با اوراسيا
تعادل|

»همايش ايران و اوراسيا«، روز گذشته در محل سازمان 
توسعه تجارت با حضور متوليان تجاري برگزار شد. در 
اين همايش، روند تجارت با اتحاديه اوراسيا مورد واكاوي 
قرار گرف��ت و الزام هاي تقويت توافقنامه تجاري براي 
حركت به سمت تجارت آزاد با اين اتحاديه اقتصادي 
معرفي ش��د. بنابه اظهارات قائم مق��ام وزير صمت در 
امور بازرگاني، »فراهم ساختن زيرساخت هاي بانكي 
و تقوي��ت و توس��عه آن«، »حذف دالر و به رس��ميت 
ش��ناختن ارزهاي رسمي كش��ورهاي طرف قرارداد 
اوراس��يا با ايران«، »ايجاد مكاني��زم تهاتر كاال به كاال 
و مبادله كاالي��ي بين دو طرف«، » ضرورت توس��عه 
صنعت گردشگري و اعزام هيات هاي تجاري و برگزاري 
نمايشگاه هاي مشترك ميان ايران و اوراسيا« 5گام مهم 
براي توسعه تجارت با كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا، 
به ش��مار مي رود. از آن سو، »برونيكا نيكيشينا«، وزير 
تجارت اتحاديه اقتصادي اوراس��يا از تمايل بازرگانان 
اتحاديه اوراس��يا براي تجارت با ايران خبر داد و تاكيد 
كرد كه فشارهاي سياسي و مداخالت ساير كشورها، 
موجب اين توافقنامه تجاري نخواهد شد. البته در اين 
ميان رييس كل گمرك يك گله از طرف مقابل داشت 
و عنوان كرد كه در يك ماه گذشته بيش از 1.5ميليون 
دالر از كاالهاي وارداتي كش��ورهاي عضو اوراس��يا از 
تخفيفات ترجيحي كااليي ايران برخوردار شده اند؛ اما 
كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا، اين مزيت را براي تجار 

ايراني قائل نشده اند. 

   تجارت با اوراسيا در آينه آمار 
براس��اس آمارها، ايران در س��ال ۲۰1۸ حدود ۹۲۰ 
ميليون دالر صادرات به كش��ورهاي عض��و اتحاديه 
اقتصادي اوراس��يا داش��ته و در مقابل نيز حدود 1.7 
ميليارد دالر واردات از اين اتحاديه داش��ته است؛ اين 
يعني تجارت ۲.6 ميليارد دالري ايران با بلوك اقتصادي 
اوراسيا كه قطعا مي تواند به ميزان قابل توجهي افزايش 
يابد. همچنين در 7 ماه نخست امسال صادرات ايران 
به كشورهاي عضو اوراس��يا با 5۲ درصد رشد به ۴۹۰ 
ميليون دالر رسيد و واردات ايران از اعضاي اين اتحاديه 
با ۳ درصد كاهش از 7۹۲ به 76۸ ميليون دالر رسيد. 
سهم ايران از كل حجم تجارت اوراسيا ۳ دهم درصد و 
سهم اوراسيا از كل تجارت ايران با جهان ۲ درصد است 
كه با امضاي قرارداد موقت تجارت آزاد ايران با اوراسيا 
دوطرف در تالش براي ارتقاي اين س��هم هستند. در 
همين حال، براساس گفته هاي قائم مقام وزير صمت، 
س��طح مبادله تجاري ايران با اوراسيا مي تواند به ۳۰ 
ميليارد دالر افزايش پيدا كند. او سهم كنوني ايران از 
مبادالت ۹۰۰ ميليارد دالري كشورهاي اوراسيا با دنيا 
را تنها ۲.6 ميليارد دالر عنوان كرده و مي گويد: بر اين 
اساس سهم ايران سه دهم درصد از مجموع تجارت اين 
اتحاديه با دنياست ضمن اينكه حجم تجارت كشورهاي 
عضو اوراسيا با ما حدود دو درصد است و اين توافقنامه 
تجاري مي تواند باعث شود، مبادالت تجاري در حوزه 
صادرات و واردات ارتقا ياب��د. او تاكيد دارد كه جايگاه 
اوراسيا و اعضاي آن در تجارت جهاني از يك سو و جايگاه 
ايران در توليد انواع محصوالت مختلف از »معدن، خرما، 
پسته تا مس« از سوي ديگر مي تواند به ارتقاي سطح 
تجارت دو طرف كمك كند. به گفته او، امروز از سهم 
۲ درصدي تجارت اوراسيا با ايران 5۰درصد مربوط به 
روابط ايران با روسيه بوده كه از تجارت با اين كشور نيز 
5۰ درصد در حيطه محصوالت كشاورزي قرار مي گيرد 
كه اميد اس��ت از قبل اين توافقنامه تعرفه ترجيحي، 
حوزه كاالهاي صنعتي در كنار كاالهاي كش��اورزي 

تقويت شود. 

   موانع تجارت با اوراسيا چيست
در همي��ن حال، قائم مقام وزي��ر صمت در »همايش 
تجاري ايران و اوراس��يا« يكي الزام مهم براي اجرايي 
شدن كامل توافقنامه تجاري ايران و اوراسيا را »فراهم 

ساختن زيرساخت هاي بانكي و تقويت و توسعه آن« 
دانست و گفت: ايجاد شعب بانك هاي ايراني در اوراسيا 
و اعالم آمادگي مجموعه سيس��تم بانكي كشور براي 
همكاري مشترك با بانك اوراسيا از جمله اين الزامات 
اس��ت چرا كه نقل و انتقاالت پول ايجاد زمينه افتتاح 
اسناد تجاري براي مبادالت بسيار مهم به شمار مي رود 
كه اتفاق معناداري در روابط رخ دهد. حسين مدرس 
خياباني، گام دوم را »حذف دالر و به رسميت شناختن 
ارزهاي رسمي كشورهاي طرف قرارداد اوراسيا با ايران« 
دانس��ت و تاكيد كرد كه ايران موضوع حذف دالر را با 
بسياري از كشورها از جمله روسيه شروع كرده و براي 
گسترش روابط تجاري با ساير كشورها نيز بايد زمينه 
را براي اس��تفاده از ارزهاي ملي طرفين فراهم كند. او 
در ادامه، الزام سوم براي گسترش روابط تجاري ايران 
با اوراسيا را »ايجاد مكانيزم تهاتر كاال به كاال و مبادله 
كااليي بين دو طرف« دانسته و معتقد است كه عالوه بر 
سيستم بانكي و افتتاح »ال سي« بايد بتوان زمينه تهاتر 

كاال را هم فراهم كرد. 
او الزام چهارم براي گسترش تبادالت تجاري را صنعت 
گردشگري و ضرورت توسعه آن عنوان كرد و افزود: به 
دليل پيشينه هاي فرهنگي، حسن همجواري، منافع 
مشترك منطقه اي و شرايط ژئوپليتيك ظرفيت مبادله 
گردشگر به شكل مناس��بي فراهم است و مي توان در 
زمينه ارتقاي تبادل تجاري به اين سمت گام برداشت. 
در اين راستا بايد تصميم در صدور رواديد بين دو طرف 
و اعطاي ويزاهاي تجاري، گردش��گري و گردشگري 
سالمت در دستور كار قرار گيرد. او از موافقت اسحاق 
جهانگيري معاون اول رييس جمهور با تامين بودجه 
اس��تقرار رايزنان بازرگاني در اوراسيا خبر داد و گفت: 
الزام پنجم در حوزه موفقيت توافقنامه تجاري ايران و 
اوراسيا اعزام هيات هاي تجاري و برگزاري نمايشگاه هاي 
مش��ترك ميان ايران و اوراسيا و اين موضوع مي تواند 
زمينه حضور ش��ركت هاي دو طرف در كش��ورهاي 
يكديگر را فراهم آورد كه بنا بر اعالم ش��ركت سهامي 
نمايشگاه هاي بين المللي ايران مقرر شده تا نمايشگاه 
اختصاصي بين ايران و اوراسيا با هدف شناخت تجارت 

ميان دو طرف برگزار شود.
به گفته او، دفتر دايمي كشورهاي اوراسيا براي پيشبرد 
اهداف در سازمان توسعه تجارت تشكيل شده است. در 
عين حال برش هاي استاني از توافقنامه تجاري ايران 
و اوراسيا از سوي سازمان توسعه تجارت تهيه شده تا 
براساس آن ميز اوراسيا در سازمان هاي صنعت، معدن و 
تجارت استان ها شكل گيرد و تبادل تجاري با كشورهاي 

هدف را هدايت و تسهيل كند.
مدرس خياباني تاكيد ك��رد كه فارغ از تحريم امريكا، 
كش��ورها بر اس��اس منافع ملي خود، روابط تجاري با 
ايران را گس��ترش مي دهند. او با برشمردن امتيازات 
اين توافقنامه تجاري توضيح داد: بر خالف تحريم هاي 
امريكا، ايران مسير توسعه تجارت با دنيا را ادامه داده و 
پيوستن به بلوك هاي تجاري و پيمان هاي منطقه اي 
را با ق��درت دنبال مي كند و نمونه آن، اعضاي اتحاديه 
اقتصادي اوراس��يا هستند كه بر اس��اس آمارها، رشد 

تبادالت تجاري با ايران را در دستور كار دارند. 
به گفته او، ايران بالفاصله بعد از تشكيل اتحاديه اوراسيا 
در سال ۲۰15 ميالدي جلسات و مذاكرات خود را براي 
انعقاد قرارداد تفاهم نامه با اين اتحاديه آغاز كرده و اين 
در شرايطي است كه به لحاظ جمعيت 1۸۰ ميليون 
نفري كشورهاي عضو اين اتحاديه و سهم قابل توجه 
آنها در توليد نفت، گاز و انرژي دنيا مي توان نسبت به 
شكل گيري يك قطب اقتصادي بزرگ در دنيا اميدوار 
بود. او با تاكيد بر اينكه بايد ظرف ۳ سال آتي بتوان به 
توافقنامه كامل تجارت آزاد دس��ت يافت، گفت: همه 
اركان مديريتي كش��ور بر اجراي كامل اين توافقنامه 
با هدف ارتقاي سطح تجاري ميان ايران با پنج كشور 
عضو تاكيد داشته و اين اراده از سوي طرف مقابل نيز 
وجود دارد. او با تاكيد بر اينكه مداخله خارجي بر اجراي 
كامل اين توافقنامه خللي وارد نمي كند، توضيح كرد 

كه بر اساس تاكيدي كه كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا 
دارند اجازه اختالل در اجراي اين توافقنامه با فشارهاي 

خارجي نخواهند داد.
البته از نگاه او، ارتقاي سطح مبادالت تجاري با اوراسيا 
مستلزم توسعه زيرساخت هاي تجاري در زمينه هاي 
»بانكي، بيمه اي، گمركي، حمل و نقل، ترانزيت، مسائل 

فني، استاندارد و ضوابط بهداشتي و سالمت« است.
به اعتقاد م��درس خياباني، هدف اصلي عقد قرارداد با 
اوراسيا حضور طرف هاي تجاري و بخش هاي خصوصي 
كشورهاي دو طرف است و عليرغم اينكه تعرفه حاضر 
محدود ب��ه ۸6۲ قلم كاال بوده، ام��ا اين مي تواند يك 
چراغ راهنما و مقدمه اي باش��د كه تجار هر دو طرف 
ش��ناخت بيش��تري از نوع تقاضاها و تبادالت تجاري 
پيدا كرده و س��طح مبادالت تج��اري به طور قطع به 
اين تعداد اقالم محدود نخواهد ش��د. مدرس خياباني 
همچنين با بيان اينك��ه همزمان با انعقاد قرارداد هاي 
تجاري تفاهم نامه هاي حوزه استاندارد نيز در دستور 
كار قرار گرفته تا تج��ار و بازرگانان در اين رابطه دچار 
مش��كل نش��وند، توضيح داد: انعقاد تفاهم نامه هاي 
بخش استاندارد براي رعايت ضوابط فني، بهداشتي و 
سالمت بين دو طرف در دستور كار است و خوشبختانه 
با تفاهم نامه اي كه در حوزه قائم مقام وزارت صمت با 
موسسه ملي استاندارد به امضا رسيده  و قرار بر اين است 
كه به تناسب تمامي تفاهم نامه هاي تجاري در بخش 
تجارت با طرف هاي خارجي، موافقت نامه هاي حوزه 

استاندارد نيز به امضا برسد. 

   موانع سياسي بي اثر است
البته اين همايش پذيراي وزير تجارت اتحاديه اقتصادي 
اوراس��يا بود. »برونيكا نيكيشينا«، در ابتداي سخنان 
خود از افزايش ۲7 درصدي واردات كشورهاي عضو اين 
اتحاديه از ايران خبر داد و گفت: تعرفه هاي ترجيحي 
در گمركات كشورهاي عضو عملياتي شد. او با تاكيد 
بر اينكه فشارهاي سياسي و مداخالت ساير كشورها 
منجر به توقف اجرايي ش��دن توافقنامه تجاري ايران 
و اوراسيا نخواهد ش��د، توضيح داد: از زماني كه هنوز 
توافقنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و اوراسيا اجرايي 
نشده بود، تجار اين كشورها عالقه مند به تجارت با ايران 
بودند. همچنين در زمان كوتاهي كه اين توافقنامه به 
امضا رسيده، سطح مناسبات اقتصادي به خوبي پيش 
رفته و بر اين اس��اس مذاكراتي هم آغاز خواهد شد تا 
بتوانيم سطح توافقنامه تجارت ترجيحي را به تجارت 

آزاد ارتقا دهيم.  بنابه توضيحات او، توافقنامه هاي الزم 
به صورت رسمي امضا شده و كشورهاي عضو اتحاديه 
اوراس��يا مي توانند راجع به واردات ايران اقدام كنند، 
ضمن اينكه گمركات كشورهاي عضو اين اتحاديه نيز 
تعرفه هاي ترجيحي را اعمال خواهند كرد. نيكيشينا اين 
را هم گفت ك��ه از وزارت امور خارجه ايران نيز نامه اي 
دريافت شده كه تعرفه هاي ترجيحي در گمركات ايران 
نيز براي كشورهاي عضو اتحاديه عملياتي شده است. 
البته اين در حالي است كه به گفته او، اكنون براي صدور 
گواهينامه هاي مبدا نيز مشكالتي وجود دارد و در آينده 
نزديك اطالعات آن را نيز در اختيار ايران قرار خواهيم 
داد. نيكيشينا، افزود: اكنون ۳۴ منطقه مختلف عضو 
اتاق هاي بازرگان��ي ايران در زمينه صدور گواهي مبدا 
هستند و اميدواريم بتوانيم در زمينه صدور گواهينامه 
مبدأ نيز به صورت فيزيكي، كاغذهاي سربرگ داري 

را تبادل كنيم.

   كاهش ايستايي كاالها 
در بخش ديگري از اين مراس��م، مهدي ميراش��رفي، 
رييس كل گمرك كش��ور نيز با بيان اينكه اكنون كل 
توليد ناخالص دنيا ۸5 هزار ميليارد دالر است، گفت: از 
اين ميزان بيش از ۲۰ هزار ميليارد دالر حجم تجارت 
دنيا است كه ۲5 درصد كل توليد دنيا در قالب تجارت 
را تش��كيل مي دهد. او با پيش بيني اينك��ه در آينده 
اقتصاد دنيا چندقطبي خواهد شد، افزود: از سوي ديگر 
پيش بيني مي شود كه رش��د اقتصادي در سال هاي 
آينده با س��ختي انجام مي ش��ود كه در اين ش��رايط 
كش��ورها براي كاهش زيان بايد آماده باشند و يكي از 
اقدامات براي كاهش زيان كشورهاي دنيا در آينده را 
پيمان هاي تجاري منطق��ه اي عنوان كرد. به گفته او، 
براي ايران پيمان تجاري با اتحاديه اقتصادي اوراسيا 
مي تواند ظرفيت بااليي براي توسعه تجارت و كاهش 
زيان در آينده باشد. براساس اظهارات رييس گمرك، 
پيش بيني ها نشان مي دهد، مراكز تجاري از كشورهاي 
غربي و وال  اس��تريت در حال حركت به سمت شرق 
دنيا از جمله »چين و هند« است و قابليتي كه حضور 
در اتحاديه اقتصادي اوراسيا براي ايران ايجاد مي كند 
زماني بيشتر قابل درك است كه بدانيم ايران در تقاطع 
تجاري شمال به جنوب )س��ن پترزبورگ و بمبئي( و 
شرق به غرب )شانگهاي و اروپا( قرار دارد. او با بيان اينكه 
نگاه ايران در بخش خارجي نگاه به شرق است، اظهار 
كرد: با اين نگاه بايد از فرصتي كه اتحاديه تجاري اوراسيا 

براي ما ايجاد كرده، بهره ببري��م، تا در آينده تجارتي 
حرفي براي گفتن داش��ته باش��يم. او مي گويد: براي 
كسب حداكثر منفعت از موقعيتي كه توافقنامه اوراسيا 
براي ما ايج��اد كرده، بايد در كنار تخفيفات ترجيحي 
تعرفه هاي گمركي اقدامات ديگر براي تسهيل تجارت 
با كش��ورهاي عضو صورت پذيرد. براساس داده هاي 
ميراشرفي، برآورد مي ش��ود به ازاي هر يك روز توقف 
كاال در مكان هاي گمركي يك درصد به قيمت نهايي 
كاالها اضافه شود. از همين رو، براي به حداقل رساندن 
ايستايي كاال در حال اتخاذ تصميمات همكاري با وزارت 
گمرك اوراسيا هستيم. او تاكيد كرد كه با عملكرد خوب 
طرفين موافقتنامه اقتصادي اوراسيا روي كاغذ نمانده و 

به مرحله اجرا به طور موثر برسد. 
ميراشرفي در عين حال اين موضوع را نيز مورد اشاره 
قرار داد كه در يك ماه گذشته بيش از 1.5 ميليون دالر 
از كاالهاي وارداتي كشورهاي عضو اوراسيا از تخفيفات 
ترجيح��ي كااليي برخوردار ش��ده اند، اما براس��اس 
توافقنامه بين طرفين، اما كشورهاي طرف اين مزيت را 
براي تجار ما قائل نشدند. به گفته او، براي برخورداري 
تجار ما از تخفيف��ات ترجيحي نياز به ۳۴ مهر گواهي 
مبدا بر اس��ناد بوده كه اخيرا اجرايي شده و اميدواريم 
با توجه به مدت زم��ان توافقنامه 1۲ ماهه، تخفيفات 
ترجيحي براي تجار ما نيز در يك ماهه گذشته اجرايي 

و هزينه هاي مربوطه به آنها برگردانده شود.
از آن سو، حميد زادبوم، رييس سازمان توسعه تجارت، 
در اظهارات��ي عنوان كرد كه اي��ن موافقتنامه فرصت 
گسترش روابط تجاري ايران با اين اتحاديه را افزايش 
داده و در همين راس��تا برنامه هاي ويژه اي را تا س��ال 
1۴۰۰ طراحي و اجرا خواهي��م كرد.به گفته زادبوم، 
به زودي در جلس��ه اي كه با وزراي اتحاديه اقتصادي 
اوراسيا خواهيم داشت، گفت وگو هايي را در مورد ارايه 
راهكارهاي الزم براي افزايش تبادالت تجاري خود با 
كشورهاي عضو اين اتحاديه انجام خواهيم داد. او تاكيد 
كرد كه قصد داريم تا سه سال آينده به سمت صفر كردن 
تعرفه هاي گمركي براي توسعه تجارت خارجي با اين 
اتحاديه پيش برويم، اما براي رسيدن به اين هدف بايد 
زيرساخت ها الزم با همكاري كشورهاي عضو اتحاديه 
اوراسيا فراهم شود و با آنها به نتيجه الزم برسيم. او معتقد 
است كه بعضي از زيرساخت هاي الزم شامل حمل و نقل 
و حل مسائل بانكي است. عالوه بر آن بر اساس قوانين 
بين المللي بايد ساير لوازم روابط تجاري با اين اتحاديه 

جهت گسترش توسعه اين روابط انجام شود.
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دولت به دنبال خام فروشي
ابوالقاسم هاشمي|

 رييس هيات مديره اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي|

يكي از داليل رشد صادرات فرآورده هاي نفتي، گاز 
و پتروشيمي، صادرات كاالهاي كم كيفيت است؛ به 
اين معنا كه كاالهاي با كيفيت باال در كشور تبديل 
به سوخت درجه ۲ و كاالهاي كم كيفيت از طريق 
صادرات به كشورهاي ديگر فروخته مي شود. بنابراين 
رشد صادرات فرآورده هاي نفتي، گاز و پتروشيمي 
اگرچه در نگاه كلي، اتفاق مهمي به نظر مي رس��د 
ام��ا تبديل كاالي با ارزش توليد داخل به س��وخت 
درجه ۲ نش��انه عدم نبود سياس��ت گذاري درست 
در اين بخش اس��ت. در چرايي اين اتفاق بايد گفت 
ك��ه دولت و مس��ووالن دولتي اي��ن بخش آن طور 
كه بخش خصوص��ي به اهميت تولي��د و صادرات 
فرآورده هاي نفتي، گازي و پتروشيمي واقف است، 
اهميت نمي دهد. به بيان ساده تر بخش خصوصي 
براي جلوگيري از ضرر و زيان و كسب سود بيشتر، 
منافع شخصي  و افزايش توان رقابتي خود در بازارهاي 
بين المللي را در نظر گرفته و طبيعتا توليد و صادرات 
محصوالت خود را در بهترين شرايط ممكن پيش 
مي برد. اين در حالي اس��ت كه دولت تنها به كسب 
درآمد از طريق خام فروش��ي مي انديشد و تالشي 
براي فرآوري و ايجاد ارزش اف��زوده از اين راه ندارد. 
همين امر موجب شده تا همچنان مشكالت فراواني 
در مسير صادرات صادركنندگان وجود داشته باشد. 
اگرچه بخش قابل توجهي از مشكالت اين حوزه را 
مي توان با همفكري ميان دولت و بخش خصوصي 
و برنامه ريزي و سياست گذاري درست حل و فصل 
كرد. اما از آنجايي كه دولت عمال حمايتي از بخش 
خصوصي نمي كند، باي��د راهكارهايي براي همراه 
ك��ردن دولت با بخ��ش خصوص��ي در نظر گرفته 
شود. معتقدم بخش خصوصي و دولت بايد همگام 
و همس��و با يكديگر حركت كنن��د. دولت امكانات 
الزم را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد و بخش 
خصوصي نيز به تعهدات صادراتي خود عمل كند. 
اين در حالي است كه اكنون دولت در مواردي، بخش 
خصوصي را رقيب خود مي داند و در مسير صادرات 
بخش خصوصي سنگ اندازي مي كند. بديهي است 
كه چنين عملكردي، آن هم در اوج تحريم ها، آمار 
صادراتي كش��ور را كاهش مي دهد. در حال حاضر 
يكي از راهكارهاي بخ��ش خصوصي براي كاهش 
صادرات كاالهاي با ارزش پايين تر راهكاري است كه 
اتحاديه فرآورده هاي نفتي، گاز و پتروشيمي درپيش 
گرفته اس��ت. اتحاديه طرحي را در دست تحليل و 
تكميل دارد كه بر اس��اس آن، بتواند پديده قاچاق 
را به صورت سيس��تماتيك رصد كند. در اين راستا 
دولت نيز باي��د با بخش خصوصي همراهي كرده تا 
با كمك امكانات دولتي منافذ قاچاق قابل مسدود 
شدن شناسايي و مس��دود شود. بديهي است كه با 
بسته ش��دن راه هاي ورودي و خروجي قاچاق، اين 
پديده به صورت اتوماتيك كاهش خواهد يافت. اما 
فارغ از همه مشكالتي كه صادركنندگان با آن دست 
به گريبانند، در حال حاضر شرايط معامله و برگشت 
پول براي صادركننده بس��يار س��خت شده است. 
صادركننده به راحتي نمي تواند پول خود را به كشور 
بازگرداند و در نتيجه رفع تعهد ارزي كند. براي مثال 
اكنون برخي از اعضاي اتحاديه محصوالت خود را به 
كشورهاي خيلي كوچك آفريقايي صادر مي كنند 
اما براي بازگشت پول، به هزاران ترفند متوسل شده 
و با چندين واسطه پول را به كشور منتقل مي كنند. با 
تمام اين اوصاف اگر قرار باشد نمايي از فضاي اقتصاد 
انرژي كشور طي حداقل ۲ سال آينده ترسيم كنيم 
بايد به اين نكته اشاره كنيم كه معموال در بسياري از 
كشورهاي دنيا اقتصادها تابعي از سياست نيستند 
بلكه سياست ها تابعي از اقتصاد هستند و به اين ترتيب 
روي يكديگر اثر مي گذارن��د. در نتيجه اگر بتوانيم 
سياست هاي ايران و كشورهاي مقابلش را در دو سال 
آينده دقيق تر ترسيم كنيم مطمئنا  مي توانيم بگوييم 
كه آينده صادرات فرآورده هاي نفتي چه خواهد شد. 

خودداري از عرضه الستيك 
به بازار، تخلف است

ايرنا| وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تصميم 
كارخانه هاي توليد الستيك براي توزيع نكردن 
محصوالت تخلف بوده و با آنها برخورد مي شود. 
رضا رحماني در واكنش به كمبود الس��تيك در 
بازار به دليل تصميم كارخانه هاي توليدي براي 
توزيع نكردن محصوالت، اظهار داشت: اين موضوع 
مربوط به بنزين است. براساس گزارش هاي رسيده 
بس��ياري از بنكداران از عرض��ه كاال خودداري 
مي كنند زيرا مي خواهند از نرخ دالر پس از افزايش 
قيمت بنزين آگاه ش��وند. او با بيان اينكه عرضه 
نكردن كاال مانند احتكار است، افزود: خودداري 
از عرضه كاال به بازار پس از افزايش قيمت بنزين 

مصداق تخلف است و با آنها برخورد مي شود.

 تحريم معادن ايران 
 بي تاثير است

ايس�نا| به گفته معاون وزير صمت، با توجه به 
اينكه در عين تامين نياز بازار داخل، توانسته ايم 
در شش ماهه ابتدايي سال جاري معادل كل سال 
گذش��ته صادرات مس داشته باش��يم، بنابراين 
تحريم هاي معدني در ايران بي تاثير بوده است. 
خداداد غريب پور گفت: با توجه به اينكه اوضاع و 
شرايط براي مس ايران خوب است، ۳1۰ ميليون 
يورو پ��روژه در اين صنعت تا ش��ب عيد افتتاح 
خواهد ش��د. يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون يورو و 
1۳ هزار ميليارد تومان پ��روژه نيز آماده افتتاح 
است كه اين اتفاقات خوبي در حوزه صنايع مس 

به شمار مي رود. 

معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از وضعيت آرام قيمت ها و بازار خبر داد. عباس قبادي در 
گفت وگو با ايلنا اظهار كرد: وضعيت تنظيم بازار بسيار 
خوب است و همه چيز آرام بوده و هر چيزي كه در مورد 
گراني در فضاي مجازي گفته مي ش��ود بيشتر بحث 
رواني اس��ت. او در خصوص گراني گوجه  فرنگي گفت: 
ما هر سال در اين فصل، گراني گوجه فرنگي را داشتيم 
چون در برزخ است و توليد نداريم. يك تا دو هفته آينده، 
گوجه هاي جنوب )استان هاي بوش��هر و خوزستان( 
كه ثمر دهند و به بازار تهران برس��ند، بازار امن خواهد 
شد.  معاون بازرگاني داخلي وزارت صمت با بيان اينكه 
بدون شك وضعيت بسيار بهتر خواهد شد، ادامه داد: در 

حال حاضر در بهترين شرايط موجودي كشور هستيم. 
درخصوص ذخاير استراتژيك بگويم كه بهترين ذخاير را 
داريم. انبارهايمان در حال حاضر پر است. بانك مركزي 
بدون سود، بخوبي ارز را تخصيص مي دهد و واردات انجام 
مي شود. او تصريح كرد: ثبت سفارشات بيش از سال هاي 
گذشته بوده و توليد داخل شرايط بسيار خوبي دارد كه 
در شرايط ركود به بازار كمك كرده است. به نوعي همه 
اينها دست به دست داده تا بازار شرايط مطلوبي داشته 
باشد. قبادي در خصوص فروش بليت هواپيماها گفت: 
براساس صحبت هايي كه شد؛ قرار است شركت ها يك 
بليت حداكثري و حداقلي داشته باشند و اگر قيمت ها 

از حد اعالم شده باالتر برود، با آنها برخورد خواهد شد.

برخورد وزارت صنعت با گران فروشي ايرالين ها 

سرپرست معاونت امور صنايع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گف��ت: ضرورت دارد برنامه منس��جمي با 
محوريت معاونت توسعه مديريت و منابع وزارتخانه 
براي پيگيري موضوعات مربوط به جانشين پروري 
و پ��رورش مدي��ران آينده تهيه  ش��ود. ب��ه گزارش 
ش��اتا، مهدي صادقي نياركي در جلس��ه ش��وراي 
مديران معاونت امور صناي��ع وزارت صمت با تاكيد 
بر اين موضوع تصريح كرد: يكي از مهم ترين اجزاي 
يك س��ازمان منابع انساني آن اس��ت و موضوعاتي 
مانند مهارت افزايي و توجه به پرورش اس��تعدادها 
و جانش��ين پروري موضوعاتي مهم در اين حوزه به 

شمار مي آيند. او در خصوص بررسي عملكرد دفاتر 
تخصصي اين معاونت افزود: مصوبات شوراي مديران 
معاونت امور صنايع به صورت مداوم در قالب يك مدل، 
شاخص گذاري و اندازه گيري شده است.سرپرست 
معاونت امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اضافه كرد: عملكرد دفاتر ب��ه صورت خروجي هاي 
عملكردي در يك مدل متوازن امتيازدهي و سنجيده 
مي شود. شايان ذكر است كه در جلسه شوراي مديران 
معاونت ام��ور صنايع وزارت صم��ت عملكرد دفاتر 
تخصصي اين معاونت بر اساس نحوه اجراي تصميمات 

متخذه مورد بررسي قرار گرفت. 

سنجش عملكرد   معاونت ها  در يك مدل متوازن

عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران در پاسخ به 
س��خنان بهروز نعمتي عضو هيات رييسه مجلس 
ش��وراي اس��المي كه از هجمه برخي اركان اتاق 
بازرگاني نسبت به اصالح قانون تجارت خبر داد و 
اينكه اعضاي اتاق بازرگاني از ابتداي بررس��ي اين 
اليحه ك��ه اواخر فعاليت دول��ت اصالحات بود در 
تمام جلسات حضور داش��تند، گفت: مجموعه اي 
از قوانين مادر مثل قانون تجارت كه در س��ال هاي 
1۳1۰ تا 1۳۲۰ تنظيم شده، در زمان خود كارآمد 
بوده چراك��ه عينا از قوانين معتبر آن زمان ترجمه 
ش��ده و صرفا در مورد بخش هاي��ي كه مالحظات 

شرعي مطرح بوده، تغيير يافته است.
 با اين حال، اصالح آن به دليل تغيير شرايط زماني 
از مطالبات بخش خصوصي است. نگاه فعال بخش 
خصوصي ب��ه قانون تجارت و اصالح آن سياس��ي 

نيست چراكه اين قانون ابزار كار اوست.
به گ��زارش اتاق بازرگان��ي تهران، ناص��ر رياحي 
ادامه داد: مجلس ش��وراي اس��المي هر پنج شنبه 
برنامه كميسيون هاي پارلمان را به اتاق بازرگاني 
مي فرس��تد و م��ا در يك س��ال و نيم گذش��ته در 
كميسيون حقوقي و حمايت قضايي و مقرراتي اتاق 
اي��ران، از اين طريق در جريان تالش مجلس براي 
اصالح قانون تجارت ق��رار گرفتيم. هيچ دعوتي از 
سوي نمايندگان مجلس براي حضور فعاالن بخش 
خصوصي و نمايندگان اتاق به جلسه هاي بررسي 
انجام نشد با اين حال به همراه آقاي آتش هوش و 
جمعي از دوستان كارشناس در جلسه هاي بررسي 

شركت كرديم. او با بيان اينكه آنچه در آن زمان در 
مجلس بررسي مي شد، مساله قراردادهاي تجاري 
نبود، اف��زود: قانون تجارت در چند باب نوش��ته و 
از تعري��ف تاجر آغاز و به معامالت، ش��ركت ها و ... 
مي پ��ردازد. آنچه در آن زمان در مجلس بررس��ي 
مي شد، باب ش��ركت ها بود اما آنچه بعد به صحن 

آمد و تصويب شد، باب قراردادها بود. 
رياحي تصري��ح كرد: ما در كميس��يون حقوقي و 
قضايي اتاق ايران نظر خود را درباره باب شركت ها 
به مجلس اعالم كرديم كه پذيرش يا عدم پذيرش 
آن از س��وي مجلس به اختيار آنها ب��ود اما نظر ما 
مكتوب و مستند شده است و امكان مراجعه دوباره 

به آن وجود دارد. 
نكته مهم اينكه در آن زمان بحث قراردادها مطرح 
نبود و دليلي هم براي تغيير آن وجود نداش��ت. در 
ادامه ما دو پيش��نهاد به مجلس اراي��ه كرديم كه 
هيچ كدام پذيرفته نشد. گفتيم آنچه مجلس امروز 

بررسي مي كند با اليحه س��ال ۸6 دولت متفاوت 
است و بهتر اس��ت آن را پس بگيرد. پيشنهاد دوم 
ما به مجلس اي��ن بود كه اليحه را براس��اس نظر 
بخش خصوصي اصالح كند و طبق قانون اساسي 
آن را به مدت پنج سال به طور آزمايشي به مرحله 
اجرا در بياورد تا ايرادات آن س��االنه مش��خص و 

تصحيح شود. 
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران با اشاره به 
اينكه در همه كشورها قانون تجارت با تعريف تاجر 
و تجارت آغاز شده و به دفاتر تجارتي و شركت هاي 
تجاري مي پ��ردازد، عنوان كرد: اي��ن باب ها هيچ 
يك در اصالحيه مجلس ديده نش��ده و ناگهان به 
بخش قراردادها رسيده اند بدون اينكه نظر بخش 
خصوصي را بپرس��ند. اگر مجلس شوراي اسالمي 
از ما دعوت كرده اس��ت، مستندات آن را ارايه كند 
تا كس��اني كه به ما راي داده اند و اعضاي اتاق را به 
پارلمان بخش خصوصي فرستاده اند، بدانند كه ما 
بي تقصير هستيم. او گفت: عملكرد مجلس شوراي 
اسالمي در بررسي اليحه قانون تجارت شتاب زده 
اس��ت و اين شتاب زدگي به اصل قانون تجارت باز 
مي گردد. قانون تجارت در س��ال 1۳11 تصويب 
شده و اين يعني نزديك به ۹۰ سال است كه اصالح 
نشده و هر نوع تغيير آن دستاورد بزرگي است. به 
همين دلي��ل هر دوره از مجل��س تالش مي كنند 
زودتر به اين دس��تاورد بزرگ برس��ند. اين تالش 
قابل تحسين است اما نحوه عمل نمايندگان براي 

ما روشن نيست.

نظر بخش خصوصي در اصالح قانون تجارت شنيده نشده است؟
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موافقت پارلمان با استعفاي دولت عبدالمهدي

نگاهي به كارنامه ۵ ساله نماينده اتحاديه اروپا در سياست خارجي

آغاز گمانه زني ها درباره نخست وزير بعدي عراق 

پايان عصر موگريني در اتحاديه اروپا 

گروه جهان|
 پارلمان عراق در جلسه فوق العاده خود در روز يكشنبه با 
استعفاي دولت عادل عبدالمهدي موافقت كرد. همزمان 
رييس پارلمان از رييس جمهوري عراق خواس��ت كه 
نخست وزير جديد را معرفي كند. به گزارش رسانه ها، 
اعتراض ه��ا در همه جاي عراق به ويژه در ش��هرهاي 
جنوبي ادامه دارد. از زمان آغاز اعتراض ها در عراق در 
روز اول اكتبر تاكنون صدها ت��ن در جريان درگيري 
تظاهركنندگان با نيروهاي امنيتي كش��ته شده اند. 
اين در حالي اس��ت كه حدود ۱۵ه��زار نفر نيز در اين 

رويارويي ها مجروح شده اند.
س��از و كار قانون اساسي براي بركناري دولت در عراق 
به اينگونه اس��ت كه استعفا با موافقت اكثريت مطلق 
پارلمان و طبق ماده ۸۱ صورت گرفته و براساس اين 
ماده رييس جمهور رياست كابينه را برعهده مي گيرد. 
پس از آن رييس جمهوري به م��دت ۱۵ روز نامزدي 
را براي تش��كيل دول��ت مكلف مي كن��د. همچنين 
يك پنجم اعضاي پارلمان مي توانند خواستار استيضاح 
نخست وزير شوند در عين حال مي توان با اكثريت مطلق 
تعداد اعضاي پارلمان دولت را بركنار كرد و در صورت 
بركناري نخست وزير، دولت مستعفي قلمداد مي شود.

يك منبع در پارلمان عراق به اسامي مطرح شده براي 
جانشيني نخس��ت وزير اين كشور در صورت پذيرش 

استعفاي وي از سوي پارلمان اشاره كرد.
 به گزارش اسپوتنيك، يك منبع در پارلمان عراق پيشتر 
فاش كرده بود كه اس��امي مختلفي براي جانش��يني 
عبدالمهدي مطرح شده كه بارزترين آنها حيدر عبادي 
نخست وزير پيشين و رييس ائتالف النصر، عزت شابندر 
سياستمدار و نماينده سابق، و علي الشكري نماينده 
سابق پارلمان و مشاور كنوني رييس جمهوري عراق، 
هستند. گفته شده، علي الشكري كه يك حقوقدان مورد 
احترام در محافل سياسي عراق است و هيچ گونه اتهامي 
در زمينه فساد ندارد، شانس بيشتري براي تصدي پست 

نخست وزيري دارد.
معترضان خواستار سرنگوني يك طبقه سياسي خاص 
در عراق هستند كه ۱۶س��ال در اين كشور حكومت 
كرده اما طبق عقيده آنها دس��تاوردي جز فس��اد و 
خدمت به قدرت هاي خارجي نداشته است، در حالي 
كه به اعتقاد آنها بسياري از عراقي ها بدون شغل و در 
فقر به سر مي برند و كمبودهاي آموزشي و بهداشتي 

در ميان آنها محسوس است.

  استعفا كافي نيست
روزنامه رأي اليوم نوش��ته: استعفاي عبدالمهدي از 
سمت نخست وزيري عراق كه اولين نشانه از پيروزي 
جنبش مردمي اين كش��ور است شايد آغازي براي 
كوتاه آمدن و امتيازدهي برخي مسووالن حاكم باشد 
اما براي بازگشت آرامش به اين كشور و عقب نشيني 
معترضان كافي نيس��ت چراكه اين استعفا خواسته 
اصلي نبوده است بلكه خواس��ته اصلي مردم عراق 

كنار رفتن طبقه سياس��ي فاسد، لغو قانون اساسي، 
انج��ام اصالحات فراگي��ر كه عدال��ت اجتماعي را 
محق��ق كند، لغو س��هميه بندي طايفه اي و نابودي 
تمام ميراث اش��غالگري امريكاست كه عامل اصلي 

تمامي بحران هاست.
ب��ه نوش��ته اليوم،عبدالمه��دي كه اكتب��ر ۲۰۱۸ 
نخس��ت وزير عراق ش��د مردم او را انتخ��اب نكرده 
بودند و ب��راي در اختيار گرفتن قدرت شايس��تگي 

الزم را نداش��ت بلكه به عنوان بازيچه اي از س��وي 
فراكسيون هاي فاسد انتخاب شد.

 او ضعيف تري��ن ف��رد ب��ود و از حماي��ت قبيل��ه يا 
فراكس��يون سياس��ي شناخته ش��ده اي برخوردار 
نب��ود و مثل آب بي ب��و و طعم بود. او اس��تعفاي به 
تأخي��ر افتاده خود را كه بع��د از قتل ۴۲۰ معترض 
و زخمي ش��دن ۱۵ هزار تن تقديم ك��رد، اينگونه 
توجيه كرد كه درخواست آيت اهلل سيستاني مرجع 
عاليقدر شيعيان، را پاس��خ داده است. عبدالمهدي 
در ش��رايطي اس��تعفا كرد كه طبقه سياسي منابع 
كش��ور را به غارت بردند و مردم را گرسنه گذاشتند 
و باعث شدند يك پنجم شان زير خط فقر باشند و از 
خدمات عمومي بي بهره باش��ند آن هم در كشوري 
كه درآمدهاي نفتي اش حداقل به ۲۰ ميليارد دالر 
در ماه مي رسد... آيت اهلل سيس��تاني حق داشت از 
او بخواهد اس��تعفا كند و انتخابات سراسري برگزار 
شود اما خواس��ته مهم تر محاكمه تمامي فاسدان و 
بازگردان��دن بيش از يك تريليون دالر اس��ت كه از 
منابع كش��ور و درآمدهاي نفتي آن طي ۱۶ سال به 

غارت رفته است. 
همچنين تقويت وحدت ملي و دولت مدني و اصالح 
ارتش عراق و اخراج تمامي نيروهاي خارجي از جمله 
نيروهاي امريكايي از جمله مهم ترين خواس��ته ها 
هس��تند. كس��اني كه به تظاهركنن��دگان بي گناه 
تيراندازي كرده و كش��تارها را به راه انداختند بايد 
به طور عادالنه محاكمه ش��وند. در اين ميان برخي 
مي خواهند امري��كا و هم پيمانان عربش را از تالش 
براي نفوذ به اعتراض هاي مردمي عراق تبرئه كنند.

آن ه��م در حالي كه تم��ام مصيبت ه��اي عراق به 
اش��غالگري هاي امريكا و به مش��اركت و هم دستي 
كساني برمي گردد كه روي تانك هاي امريكا به عراق 
بازگشتند و از طريق روند سياسي به قدرت رسيدند 

كه پايه و اساس آن طايفه گرايي است«

گروه جهان|
 »فدريكا موگرين��ي ديپلمات حامي ايراني كه در پنج 
س��ال گذش��ته همواره در ديدارهايش با محمدجواد 
ظريف وزير خارجه ايران، لبخند بر لب داش��ت، به كار 
خود به عنوان مس��وول سياست خارجه و امور امنيتي 
اتحاديه اروپا پايان داد.« اين بخشي از گزارش روزنامه 
اسراييلي جروزالم پست درباره خداحافظي موگريني از 

اتحاديه اروپا است. 
فدريكا موگريني مسوول سياست خارجه و امور امنيتي 
اتحاديه اروپا، پس از پاي��ان دوره فعاليتش در توئيتي 
نوش��ت: »دوره خدمت من پس از پنج سال فشرده به 
پايان مي رس��د. از همه كس��اني كه در تبديل اتحاديه 
اروپا به شريكي قابل اعتماد، ستون چند جانبه گرايي و 
مدافع سرسخت حقوق بشر تالش كردند، متشكرم.« 
او با اشاره به واگذار كردن اين سمت به جوزپ بورل به 
عنوان جانشين آينده اش، براي او آرزوي موفقيت كرد. 
موگريني يكم نوامبر ۲۰۱۴ در حالي كه تنها ۴۱ سال 
سن داش��ت در رأس سياس��ت خارجه و امور امنيتي 
اتحاديه اروپا قرار گرفت. گرچه برخي در آن زمان اين 
مدير جوان را براي اين پست كم تجربه توصيف مي كردند 
اما برخي ديگر معتقد بودند او مي تواند پرانرژي در سراسر 

دنيا پرچم اتحاديه اروپا را باال نگه دارد. 
كورنليا آدريانا باچيو كارشناس حوزه امنيتي و سياست 
خارجه اروپا، با اشاره به بحران هاي زياد و فقدان راهبرد 
كاترين اشتون به يورونيوز گفته: »تفكرات استراتژيك 
بلندمدت در ارتباط با سياست خارجي و امنيتي اتحاديه 
اروپا يكي از چالش هاي هميش��گي مسوول سياست 

خارجي و امور امنيتي اي��ن اتحاديه باقي خواهد ماند 
و در اين حوزه  موگريني مس��تحق پاداش اس��ت چرا 
كه تحوالت بي س��ابقه اي در ايجاد چارچوب  سازماني 
براي افزايش همكاري ه��اي امنيتي و دفاعي در ميان 

كشورهاي عضو به وجود آورد.«
به اعتق��اد ناظران، از جمله دس��تاوردهاي موگريني، 
اجرايي كردن طرح “همكاري س��اختارمند دايمي “ 
است. در اين طرح كشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي 
نخستين بار روي يك همكاري دايمي نظامي با حضور 
۲۵ كش��ور از ۲۸ كش��ور عضو تصمي��م گرفتند. اين 
همكاري قرار است در ميان مدت به ايجاد يك اتحاديه 
دفاعي در اتحاديه اروپا منجر ش��ود و ادغام ساختاري 

نيروهاي مسلح را دنبال مي كند.
در دوران موگرين��ي همچني��ن س��تاد برنامه ريزي و 
توانايي هدايت نظامي اتحاديه اروپا هم ايجاد ش��د كه 
يك نهاد عملياتي دايمي در سطح نظامي- استراتژيك 
براي عمليات هايي با ۲۵۰۰ سرباز است. اين ستاد زير 
مجموعه سياست مش��ترك امنيتي و دفاعي فعاليت 
مي كند و قرار است تا سال ۲۰۲۰ ماموريت هاي اجرايي 
آن گسترش يابد. از زمان شكل گيري آن در سال ۲۰۱۷ 
سه ماموريت آموزشي غيراجرايي در سومالي، مالي و 
جمهوري آفريقاي مركزي داشته است. و طبق برنامه اي، 
قدرت دفاعي كش��ورهاي عضو به طور ساالنه بررسي 
مي شود كه از جمله نتايج مهم آن تقويت توانايي اقدام 

هماهنگ بين كشورهاي اتحاديه اروپا است.
به اعتقاد ناظران، موگريني در توافق هسته اي با ايران 
هم خوب عمل كرد. دانيال ايررا دانشيار روابط بين الملل 

دانشگاه كاتانياي ايتاليا، گفته: »او در توافق هسته اي با 
ايران موفق بود و در مذاكره با سياستمداران ايران كامال 
راهبردي برخورد كرد.« گرچه موگريني در روزهاي آخر 
حضور خود در راس سياست خارجي اروپا تالش ويژه اي 

براي نجات برجام انجام نداد. 
در دوره موگريني، روابط ناتو و اتحاديه اروپا يك تحرك و 
انگيزه جديد را به خود ديد. به طوري كه در نشست ورشو 
در ۲۰۱۶ يك اعالميه مشترك امضا شد كه در آن هفت 
زمينه همكاري هاي آينده بين اين دو نهاد مشخص شده 
است. همكاري ها از طريق ۷۴ پروژه مشترك بين ناتو و 
اتحاديه اروپا تقويت شد كه از جمله آن مي توان به ايجاد 
مركز عالي هلسينكي براي مقابله با تهديدات تركيبي 
كه تحت نظارت مش��ترك اتحاديه اروپا و ناتو فعاليت 

مي كند، اشاره كرد. 

  نقاط ضعف خانم ديپلمات 
باچيو از نظر س��اختاري و فرهنگي اتحاديه اروپا را نقد 
مي كند و ضعف موگريني را با اين ضعف مرتبط مي داند 
و مي گويد: »تفاوت در فرهنگ  راهبردي كشورهاي عضو 
يكي از مشكالت و چالش هاي نماينده عالي اتحاديه اروپا 
در دوره پنج ساله اش بود. در حالي كه اغلب هماهنگي 
بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا وجود دارد همانطور 
كه در مذاكرات برگزيت اين موضوع نشان داده شد، اما 
فرهنگ مشترك همكاري در سياست خارجي و امنيت 
اروپا بر پايه يك ديد مشترك وجود ندارد. اين احتماال 
به طور همزمان چهره بد و زش��ت سياست خارجي و 
امنيتي مش��ترك در اتحاديه اروپا را نش��ان مي دهد. 

دشواري نماينده عالي براي ايجاد موضع مشترك بين 
كشورهاي عضو گاهي اوقات ممكن است به كاستي هاي 
قبلي در سياس��ت خارجي و امنيتي مشترك مربوط 

باشد.« 
اين كارشناس تاكيد مي كند كه اختالف هاي راهبردي 
و اختالف در تصميم گيري در اتحاديه اروپا براي انتقال 
نقشش از بازيگر امنيتي به بازيگر صلح و امنيت جهاني، 
ممكن است مانعي براي دستيابي به اين هدف باشد. او به 
نمونه ها در اين زمينه اشاره مي كند و مي گويد: »فقدان 
سياست منسجم در مقابل كرملين، اسراييل يا اياالت 
متحده نمونه هايي اس��ت كه در آن اختالف هاي قابل 
توجهي را در بين كشورهاي عضو نشان مي دهد. برخي 
از نمونه هاي اخير درباره اين عدم اشتراك را مي توان در 
مورد مذاكرات الحاق آلباني و مقدونيه شمالي به اتحاديه 
اروپا يا استراتژي اتحاديه اروپا در قبال روسيه مشاهده 
كرد. تصميم گيري درباره سياست خارجي و امنيتي قابل 
وتو توسط هر عضو اتحاديه است كه اغلب به بن بست 

كشيده مي شود.«
وقتي زمزمه هاي انتخاب موگريني براي مس��ووليت 
سياست خارجه اتحاديه اروپا شنيده مي شد، او به عنوان 
وزير خارجه ايتاليا به روسيه رفته بود و با پوتين مالقات 
كرد. همين موضوع منتقدان را مصمم تر كرد كه از او به 
عنوان حامي روسيه نام ببرند. اما موگريني تاكيد كرد 
تالش هايش براي ايجاد گفت وگو بين روسيه و اوكراين 

براي حل بحران دو كشور متمركز است.
كورنليا آدريانا باچيو درب��اره رويكرد موگريني در اين 
زمينه مي گويد: »نكته قابل توج��ه در دوره ماموريت 
موگريني انتشار گزارشي در جلسه شوراي امور خارجه 
در ژانويه ۲۰۱۵ درباره روابط با روس��يه بود كه به نظر 
مي رسيد موگريني طبق اين گزارش رويه مماشات را 
درباره روسيه پيگيري كرد.« اما به نظر مي رسد جوزپ 
بورل جانشين او، مواضع بسيار تندي نسبت به روسيه 
دارد؛ به طوري كه ژوئن گذش��ته در قامت وزير خارجه 

اسپانيا، روسيه را دشمن قديمي توصيف كرده بود.

دريچه

كوتاه از منطقه

 تاكيد چين بر لزوم 
حذف تعرفه هاي امريكا 

گروه جهان| در بحبوحه ادامه ترديدها درباره احتمال 
دستيابي چين و امريكا به يك توافق، روزنامه گلوبال تايمز 
چين يكشنبه به نقل از منابعي گزارش داد، پكن روي 
حذف تعرفه هاي امريكا طبق فاز اول هر نوع توافق تجاري 
با واشنگتن اصرار دارد. اين نشريه در پيامي توييتري با 
اش��اره به اعمال دور ديگري از تعرفه ها روي واردات در 
صورت عدم حصول توافق تجاري نوشت: »وعده امريكا 
به حذف تعرفه هايي كه براي ۱۵ دسامبر تعيين شده 
است، نمي تواند جايگزين عقب نشيني از تعرفه ها شود.« 
گلوبال تايمز توسط پيپلز ديلي چاپ مي شود كه روزنامه 
رسمي حزب حاكم كمونيست چين است. دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، هفته گذشته گفته بود واشنگتن 
در كشاكش نهايي يك توافق با هدف خنثي سازي جنگ 
تجاري ۱۶ ماهه با چين است. اين اظهارات چندين روز 
پس از آن مطرح شد كه شي جين پينگ رييس جمهوري 
چين، براي حصول يك توافق تجاري ابراز تمايل كرد. 
مذاكره كنندگان تجاري ارش��د از دو كشور هم دوباره 
رايزن��ي كرده ان��د و روي ادامه هم��كاري روي مابقي 
موضوعات توافق دارند. يك منبع مطلع از اين مذاكرات 
تجاري هم به رويترز گفته اس��ت، مقام هاي امريكايي 
احتماال پس از تعطيالت جش��ن شكرگزاري به چين 
مي روند.  »ليو هي« معاون نخست وزير چين، »رابرت 
اليتزر« نماينده تجاري امريكا و »استيو منوچين« وزير 
خزانه داري اين كش��ور نوامبر مكالمه اي تلفني درباره 
اجراي مرحله نخس��ت توافق تجاري داشتند. انتظار 
مي رود مرحله نخست توافق تجاري ۲ كشور اوايل سال 
ميالدي آينده و با دعوت از شي جين پينگ براي سفر به 

ايالت زراعت محور »آيوا« عملياتي شود.

رهبران سوسيال دموكرات 
چالش جديد دولت آلمان 

گروه جهان|اعضاي حزب سوسيال دموكرات آلمان با 
انتخاب ساسكيا اسكن و نوربرت والتر بوريانس در عمل 
مخالفت خود را با ش��ركت حزبشان در دولت ائتالفي 
نش��ان دادند. سطح مشاركت اعضا در اين انتخابات با 
حدود ۵۴ درصد، پايين بوده است.  به گزارش دويچه وله، 
اوالف شولتس وزير دارايي و معاون صدراعظم در دولت 
ائتالفي آلمان، و كالرا گي ويتس كه هر دو از طرفداران 
ادامه مشاركت سوسيال دموكرات ها در ائتالف بزرگ 
در دولت آلمان بودند، در انتخابات تعيين رهبري حزب 
سوس��يال دموكرات آلمان شكست خوردند. اعضاي 
حزب با رأي خود اعالم كردند كه مايل به ادامه ائتالف در 
دولت آلمان نيستند. نتيجه اين انتخابات هنوز رسميت 
ندارد. كنگره حزب هفته آينده برگزار خواهد ش��د تا 
درباره نتيجه اين انتخابات تصميم بگيرد و به احتمال 
بسيار نيز آن را تاييد خواهد كرد. سوسيال دموكرات هاي 
آلمان پس از شش ماه جدال بر سر رياست حزب، اگرچه 
آن را تعيين كردند، اما اين امر مي تواند بحران داخلي 
ديگري را براي اين حزب بيافريند. جناح مخالف ائتالف 
دولتي در ميان سوسيال دموكرات ها معتقدند كه بايد با 
احزاب ائتالفي دموكرات مسيحي و سوسيال مسيحي 
وارد مذاكره شد و ش��روط جديدي براي ادامه ائتالف 
پيش كشيد. از جمله اين شروط سرمايه گذاري هاي 
ميلياردي در حوزه اقليمي و زيرساخت ها، و نيز افزايش 
حداقل دستمزدها به ۱۲ يورو در ساعت است. پيش از 
اين آنه گرت كرامپ كارن باوئر، رييس حزب دموكرات 
مسيحي تصريح كرده بود كه مذاكره مجدد با سوسيال 
دموكرات ها را نخواهد پذيرفت و به حزب خود توصيه 

مي كند كه از ائتالف خارج شود.

حزب اهلل: به دنبال فروپاشي 
لبنان نيستيم 

گروه جهان| رييس ش��وراي اجرايي حزب اهلل لبنان 
ضمن هشدار نسبت به دخالت هاي خارجي در لبنان و 
سوءاستفاده از خأل سياسي موجود تاكيد كرده اين حزب 
نمي خواهد لبنان به مرحله فروپاشي برسد. به نوشته 
روزنامه عربي۲۱، هاش��م صفي الدين رييس شوراي 
اجرايي حزب اهلل لبنان، گفته: »لبناني ها بايد واقع گرايانه 
به رخدادهاي كشور بنگرند و تمامي گروه هاي سياسي، 
تظاهركننده و رسانه ها بايد براي دستيابي به راه حلي 
جهت حفاظت از كشور تالش كنند. اگر كشور سقوط 
كند و به انحطاط كشيده شود، آن وقت عده اي پشيمان 
خواهند شد اما پشيماني سودي ندارد.« رييس شوراي 
اجرايي حزب اهلل لبنان در ادامه اين سخن سيد حسن 
نصراهلل، دبي��ركل اين حزب را يادآور ش��ده كه »براي 
حزب اهلل اهميت دارد كش��ور باثبات بماند و كسي كه 
مي تواند مانع از فروپاشي كش��ور شود، خود لبناني ها 
هستند.« او همچنين تاكيد كرده، اكنون زمان مناسبي 
براي تسويه حساب هاي سياسي نيست و بايد رسيدگي 
جدي به مساله آغاز شود و فريادهاي مردم شنيده شود. 
صفي الدين در پايان براي مش��كالت لبنان سه علت را 
اعالم كرد، عملكرد سياسي ضعيف، وضعيت اقتصادي و 
پولي و فشارهاي سياست خارجي. خبرگزاري فرانسه نيز 
گزارش داده كه فرانسه به رييس جمهوري لبنان توصيه 
كرده كه سعد حريري را مكلف به تشكيل دولت آتي اين 
كشور كند. منابع مطلع گفته اند پاريس به ميشل عون 
توصيه كرده بار ديگر حريري را مامور تش��كيل دولت 
جديد كن��د، يا اينكه گزينه حكومت نظامي را انتخاب 
كند. حريري كه در نتيجه تظاهرات مردمي استعفا كرد 

بار ديگر نامش به عنوان كانديد مطرح است.

رييس جمهوري كنوني ناميبيا 
پيروز انتخابات شد

گروه جهان|كميس��يون انتخاب��ات ناميبيا اعالم 
كرده، رييس جمهوري كنوني با كسب ۵۶.۳ درصد از 
آراء در انتخابات ۲۰۱۹ به پيروزي دست يافته است؛ 
با وجود بزرگ ترين رسوايي فساد، ركود اقتصادي و 
حزب حاكم گرفتار نفاق، هاگه گينگوب توانست براي 
بار دوم به پست رياس��ت جمهوري برسد. به گزارش 
رويترز، هاگه گينگوب سومين رهبر ناميبيا از زمان 
آزادي از يوغ آپارتايد آفريقاي جنوبي در ۱۹۹۰ است 
و توانست در انتخابات ۲۷ نوامبر براي بار دوم و آخرين 
بار در انتخابات پيروز شود. گينگوب كه در انتخابات 
۲۰۱۴ با ۸۷ درصد پيروز شده بود، در اين راي گيري 
با كس��ب ۵۶.۳ درصد راي از كشيده شدن انتخابات 
به دور دوم و رويارويي ب��ا پاندولني ايتوال، عضوي از 
حزب خودش كه به عنوان نامزد مس��تقل ش��ركت 
كرده بود، خودداري كرد. ايتوال كه سابقا دندانپزشك 
بود، با ۲۹.۴ درص��د راي در جايگاه دوم قرار گرفت و 
مك هنري وناني، رهبر حزب اپوزيسيون اصلي با ۵.۳ 
درصد راي در جايگاه سوم قرار گرفت. گينگوب پس 
از اعالم نتايج انتخابات در جمع طرفدارانش گفته: »به 
عنوان يك ناميبيايي، مفتخرم كه توانستيم انتخاباتي 
آزاد و منصفانه، بدون جنگ، بدون حمله به يكديگر و با 
آزادي تحرك برگزار كنيم.« در پارلمان ناميبيا هم كه 
براي تعيين ۹۶ عضو راي گيري مي شد، حزب حاكم 
دو سوم اكثريت را از دست داد و به ۶۳ كرسي رسيد؛ 
حزب اپوزيسيون اصلي موسوم به جنبش دموكراتيك 
مردمي به ۱۶ كرسي رسيد. رهبر اپوزيسيون ناميبيا 
گفته، بابت وقوع تخلف ها و ناهنجاري ها حين برگزاري 

انتخابات به دادگاه شكايت مي كند. 

رشد اقتصادي امريكا 
كارشناسان را غافلگير كرد

گروه جهان|خالف پيش بيني هاي قبلي، رش��د 
اقتصادي امريكا در سه ماهه سوم سال از مدت مشابه 
فصل قبل بيشتر شد. به گزارش ايسنا، دفتر تجزيه و 
تحليل اقتصادي وزارت بازرگاني امريكا در گزارش 
جديد خود اعالم كرد كه رشد اقتصادي اين كشور 
در سه ماهه سوم امسال ۲.۱ درصد اندازه گيري شده 
است كه ۰.۱ درصد بيشتر از رقم ثبت شده در سه 
ماهه دوم امسال و ۰.۲ درصد بيشتر از نرخ پيش بيني 
شده قبلي بوده است. ويلبر راس، وزير بازرگاني امريكا 
با اشاره به اين رشد فراتر از انتظار گفته: »داده هاي 
فعلي نش��ان مي دهن��د كه برخي رس��انه ها قصد 
مسموم سازي افكار عمومي را داشته اند. از زمان روي 
كار آمدن ترامپ، سطح دستمزدها افزايش پيدا كرده 
و نرخ بيكاري به سطوح تاريخي پاييني رسيده است. 
فقر در بين تمامي امريكا از جمله اقشارآسيب پذير 
كاهش داشته است.« در بين بخش هاي مختلف، 
مخارج مصرف كنندگان امريكايي ۲.۹ درصد بيشتر 
شده است. اين رشد خوب در كنار نرخ بيكاري ۳.۵ 
درصدي ماه سپتامبر مي تواند باعث تقويت اطمينان 
فعاالن تجاري در س��ه ماهه پاياني سال شود. بين 
سال هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، بيش از دو ميليون و ۳۰۰ 
هزار نفر از شهروندان امريكايي موفق به يافتن شغل 
تمام وقت شده اند كه سهم زنان از اين مشاغل يك 
ميليون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است. وزارت بازرگاني 
امريكا رشد اقتصادي امسال اين كشور را ۲.۲ درصد 
پيش بيني كرده كه در ص��ورت تحقق، ۰.۷ درصد 
كمتر از رشد اين كش��ور در ۲۰۱۸ و تقريبا مشابه 

رشد ۲۰۱۵ خواهد بود.
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انتقاد ترامپ از همزماني 
جلسات استيضاح با نشست ناتو 

گروه جهان| رييس جمهوري امريكا كه از سوي 
مجلس نمايندگان براي حضور در جلسات تحقيقات 
استيضاح خود دعوت شده، از همزماني اين جلسات با 
نشست سران ناتو انتقاد كرد. به گزارش رويترز، دونالد 
ترامپ گفته: »من در حالي قرار است كشورمان را در 
نشست ناتو در لندن نمايندگي كنم، كه دموكرات ها 
در حال برگزاري مسخره ترين جلسات شهادت دهي 
استيضاح در تاريخ هستند.« ترامپ گفته: »متن پياده 
شده مكالمه ها را بخوانيد، هيچ خطايي انجام يا گفته 
نشده است! چپ افراط گرا )دموكرات ها( در حال چند 
پاره كردن كش��ورمان است. جلسات شهادت دهي 
همزمان با تاريخ نشست سران ناتو برنامه ريزي شده 
است.« كميته قضايي مجلس نمايندگان امريكا يك 
هفته به ترامپ مهلت داده تا مشاركت يا عدم مشاركت 
مشاور حقوقي اش را در جلسات بررسي استيضاح 
اعالم كند. نشست ساالنه سران ناتو در روزهاي سوم 
و چهارم دسامبر در لندن برگزار خواهد شد. امسال 
هفتادمين سالگرد تاسيس ناتو است كه اولين اجالس 
خود را پس از جنگ جهاني دوم در لندن برگزار كرده 
است. تيم حقوقي ترامپ مي تواند با حضور در جلسات 
اين كميته ش��واهد خود را ارايه كرده و س��واالتي 
را از ش��اهدان بپرس��د. جرد نادلر رييس دموكرات 
كميته قضايي مجلس نمايندگان امريكا، با تعيين 
ضرب االجل مشابهي به قانونگذاران جمهوري خواه 
اعالم كرد در صورتي كه آنها ش��واهدي در اختيار 
دارند، مي توانند در جلس��ه نهم دسامبر ارايه كنند. 
كميته قضايي مجلس نمايندگان از چهارشنبه آينده 
با برگزاري جلس��اتي با حضور كارشناسان حقوقي 
امكان حقوقي استيضاح رييس جمهوري طبق قانون 
اساسي را بررسي مي كند. نادلر گفته كه قوانين كميته 
قضايي مجلس نمايندگان به رييس جمهوري اجازه 
مي دهد در جلسات آن شركت كرده و به مشاورانش 
امكان مي دهد از ش��هود س��واالتي بپرس��ند. يك 
افشاگر ناشناس فاش كرده ترامپ در تماس تلفني 
با ولوديمير زلنسكي رييس جمهوري اوكراين، از او 
خواسته بود تا درباره عملكرد مالي هانتر بايدن پسر 
جو بايدن در شركت اوكرايني »بوريسما« تحقيق 
كند. جو بايدن مهم ترين رقيب ترامپ در انتخابات 
رياس��ت جمهوري ۲۰۲۰ امريكا به شمار مي آيد. 
هدف ترامپ از اعمال فشار بر اوكراين، پرونده سازي 
براي ضربه زدن به بايدن تعبير شده است. نمايندگان 
دموكرات اين اقدام ترامپ را سوءاستفاده از قدرت 
تلقي كرده و تحقيقات در خصوص امكان استيضاح 

وي بر مبناي اين اتهام را آغاز كرده اند. 

آلمان در ائتالف دريايي 
خليج فارس شركت نمي كند

آلمان اعالم كرده در ابتكار »ماموريت اروپايي« 
تنگه هرمز به رهبري فرانسه شركت نخواهد كرد. 
آلمان گفته است كه واحدهاي نيروي دريايي تنها 
در صورت درخواست اتحاديه اروپا به تنگه هرمز 
اعزام مي ش��وند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
مقام هاي آلماني گفته اند كه به لحاظ سياسي از 
ابتكار فرانسه پشتيباني مي كنند، اما واحدهاي 
نيروي دريايي تنها درصورت درخواست اتحاديه 

اروپا به تنگه هرمز اعزام مي شوند.

تظاهرات حاميان تيم 
انتخاباتي عبداهلل در افغانستان 

تظاهرات اس��تاني هواداران تيم انتخاباتي ثبات 
و همگرايي به رهبري عبداهلل عبداهلل يكش��نبه 
از اس��تات بغالن افغانستان ش��روع شد. در اين 
تظاهرات معترضان در اس��تان بغ��الن اقدام به 
مس��دود كردن بزرگراه كابل- ش��مال كردند. 
تظاهرات هواداران عبداهلل جمعه هفته گذشته 
نيز در كابل برگزار شده بود. صدها تن از هواداران 
تيم ثبات و همگرايي يكشنبه در شهر »پلخمري« 
مركز استان بغالن با راه اندازي تظاهراتي خواستار 
باطل ك��ردن ۳۰۰ هزار راي مخ��دوش و بدون 
ثبت بيومتريك توس��ط كميس��يون انتخابات 
شدند. معترضان هشدار دادند كه اگر كميسيون 
مركزي انتخابات در كابل به خواسته هاي آنها تن 
ندهد دست به تظاهرات گسترده تر زده و بزرگراه 
كابل- شمال را براي مدت زيادي مسدود خواهند 
كرد. چهارمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
افغانس��تان در شش��م مهرماه در ۳۴ استان اين 
كشور تحت تدابير ش��ديد امنيتي برگزار شد و 
قرار بود نتيجه اوليه در ۲۷ مهرماه اعالم شود اما 
به دليل مشكالت در كميسيون انتخابات تاكنون 

نتيجه اعالم نشده است.

كشته شدن تعدادي از نيروهاي 
تركيه در شمال سوريه 

تعدادي از نظاميان تركيه و نيروهاي وابسته به اين 
كشور در جريان يك انفجار در شمال شرق سوريه 
كشته شدند. خبرگزاري سانا گزارش داده، اين 
انفجار در منطقه »تل حلف« در شمال غرب استان 
حسكه در شرق سوريه صورت گرفت، در حالي 
كه پيش از آن نيز درگيري بر س��ر اشيا مسروقه 
در ميان تروريس��ت ها صورت گرفته است. اين 
درگيري ميان نيروهاي شبه نظامي تحت فرمان 
تركيه بر سر اموال مسروقه از مردم محلي صورت 
گرفته اس��ت. تركيه در آبان ماه ب��ا ادعاي ايجاد 
منطقه امن و انتقال پناهجويان سوري به مناطق 
كردنشين به شمال سوريه حمله كرد. به گزارش 
س��انا، عالوه بر شمار كش��ته ها تعداد ديگري از 
نيروه��اي تركيه نيز بر اثر ي��ك انفجار به داليل 
نامعلوم در يك س��اختمان در حومه راس العين 

زخمي شدند و به اين كشور منتقل شدند.
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عكسروز

چهرهروز

كتابيراكهسرزبانهابود،نميخواندم
محمدرحيم اخوت با بيان اينكه در حال حاضر به دليل ضعف بينايي قادر به خواندن كتاب نيست، مي گويد: زماني كه كتاب مي خواندم دنبال 
كتاب هايي كه سر زبان ها بود نمي رفتم، زيرا اغلب توي ذوقم مي خورد. اين داستان نويس كه متولد ۱۰ آذرماه سال ۱۳۲۴ است در سالگرد 
تولد ۷۴سالگي اش درباره اينكه اين روزها مشغول چه كاري است، گفت: كتابي اسم و رسمي به هم مي زد و اين جا و آن جا درباره اش نوشته  
مي شد، اما وقتي كتاب را مي خواندم مي ديدم داستان با معيارهاي من، داستان ضعيفي است و شايد هم من اشتباه مي كردم. به همين داليل 
صرفا دنبال كتاب هايي كه سر زبان ها مي افتاد، نمي رفتم. من دو نوع كتاب  مي خريدم؛ يكي كتاب هايي كه مي دانستم نويسنده هاي شان 
خوب هستند و پرت وپال نمي نويسند و ديگر كتاب هايي كه نويسنده هاي شان تازه به ميدان آمده بودند تا ببينم چقدر مطلوب من هستند. 

بازارهنر

وقتييكقوطيرنگزبانمشتركميشود!
»يك سال، دو هنرمند، دو اثر براي دو ماه« قرار است 
هم ُپلي فرهنگي باشد ميان كشورهاي ايران و ايتاليا 
و هم فرصتي براي حرف زدن با مردم تهران آن هم 
به زبان هنر! هنرمنداني كه در اين پروژه ش��ركت 
مي كنند، باور دارند كه هنر تنها زبان مشترك ميان 
مردم جهان اس��ت و مي تواند ف��ارغ از تصميمات 
سياستمداران، انسان هاي جهان را به هم پيوند بزند.   
سفارت ايتاليا در اين پروژه فرهنگي تصميم دارد با 
همكاري مشترك ميان هنرمندان ايراني و ايتاليايي 
و ارايه آثار آنها روي ديوار خارجي اين سفارت خانه به 
زيباسازي شهر تهران كمك كند. نخستين اثر اين 
پروژه نيز توسط مهدي قديانلو و پائو اجرا شد و گام 
دوم اين پروژه نيز حاصل همكاري مشترك ميان 
كسرا رفيعي و ماركو اوگو )Marco ugo( است. 
كسرا رفيعي، هنرمند ايراني كه در اين پروژه حضور 
دارد نيز يكي از مهم ترين داليل حضورش در اين 
برنامه فرهنگي را اينگونه عنوان مي كند: حضور در 
اين پروژه نش��ان مي دهد كه همه ما در همه جاي 
دنيا هم فكر و به دنبال هنر هس��تيم و مي خواهيم 
زندگي راحتي داشته باشيم. من و ماركو )هنرمند 
ايتاليايي( زبان مش��تركي نداشتيم، اما توانستيم 
در طول چند روزي در كنار هم كار كنيم و تجربه 
خوب��ي را در كنار هم به دس��ت آوريم.  ماركو اوگو 
)Marco ugo(، هنرمن��د ايتالياي��ي نيز درباره 
آشنايي با هنر و فرهنگي ايراني به ايسنا مي گويد: 

هميشه نسبت به فرهنگ خاورميانه و به ويژه ايران 
عالقه مند بوده ام و فكر مي كنم فرهنگ ايراني جزو 
قديمي ترين فرهنگ ها محسوب مي شود. با توجه 
به شناختي كه از اين فرهنگ دارم، بسيار دوست 
داشتم موقعيتي پيش بيايد تا بتوانم به ايران بيايم و 
االن نيز از اين موقعيت پيش آمده بسيار خوشحالم. 
او ادامه مي دهد: اين پروژه باعث ايجاد تش��ابهات 
و همكاري هاي بيشتري ميان دو كشور مي شود. 
اگرچه احساس مي كنم كه ايتاليا عناصر فرهنگي 
مش��ابه زيادي با ايران دارد و حتي اين تش��ابهات 
فرهنگي از كشورهايي مثل آلمان و سوئد نيز بيشتر 
است. در مجموع اين پروژه برنامه مثبتي است، اما 
كافي نيست؛ الزم است اين برنامه به صورت مشابه 
نيز در ايتاليا اجرا شود؛ به عنوان مثال هنرمند ايراني 
كه در اين پروژه حضور دارد، بايد بتواند در ايتاليا نيز 
يك كار مش��ترك انجام دهد تا اين پروژه انعكاس 

وسيع تري در جهان داشته باشد. 

تاريخنگاري

زندانقصرساختهشد
يازدهم آذر ۱۳۰8، زندان قصر به وسيله رضاخان گشايش يافت. زندانيان سياسي 
مش��هوري تا ۱۳5۷ خورشيدي در اين زندان اسير ش��دند.  اين مجموعه كه در 
سال ۱۱۶8 خورشيدي توسط معمار روسي به نام نيكال ماركف ساخته شده بود، 
ازطرف رضاخان محل مناسبي براي ايجاد زندان تشخيص داده شد.  زندان قصر، 
باغ مشجر بزرگي بود كه پس از عبور از در بزرگ آن، معروف به »در چوبي« و پشت 
سر گذاشتن دهليزهاي كوتاه به فضاي مش��جري مي رسيد كه جاده شوسه آن 
به س��وي شمال محوطه مي رفت و انسان را در برابر بناي بزرگ و كهن و تيره قرار 
مي داد. اين زندان شماره يك بود با ۹ بند بزرگ و زندان شماره ۳ چسبيده به همين 
زندان بود. زندان قصر از ۴ بند و ۳ حياط تشكيل مي شد.  دو روز بعد از افتتاح زندان 
قصر، سرتيپ »محمد درگاهي« سازنده اين زندان و رييس نظميه به دليل برخي 
اختالفات از كار بركنار و زنداني شد. گفته شده كه او به دليل افشاي تصميم شاه 
براي حذف »تيمورتاش« وزير دربار، بركنار و زنداني شده است.  او به همراه چند 
نفر از همكارانش چند ماهي در زندان بود. س��پس آزاد شد و مدتي در خانه اش و 
بعد در دژباني شهرباني تحت نظر بود اما بعد از مدتي از سوي شاه بخشيده شد و به 
رياست اداره نظام وظيفه رسيد. چند سالي در آنجا بود سپس رييس اداره كل آمار 
و ثبت احوال شد سپس از ارتش اخراج شد و در سال ۱۳۳۱ درگذشت.  نخستين 
زندانيان قصر از حال و هواي اين زندان نوساز تعريف مثبتي دارند. يوسف افتخاري 
از جمله نخستين زندانيان سياسي محبوس در قصر در خاطراتش كه بخشي از آن 
در كتاب »حكايت قصر« آمده است، نوشته: »اولين زندانيان سياسي كه به قصر 
وارد ش��دند، من و رحيم بوديم. يك كريدور با حياط در اختيار داشتيم. تختش 
خوب و رختخوابش تميز بود.. در قصر از هر لحاظ راحت بوديم... خود ما باغباني و 
درختكاري مي كرديم و...«. نصرت الدوله فيروز فرزند عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، 
سيدجعفر پيشه وري، از زندانيان سياسي مشهور محبوس قصر در آن زمان بوده اند.

براساس گزارش هاي موجود نخستين اعتصاب غذا در زندان قصر در سال ۱۳۱۰ 
همزمان با اوج گيري خفقان سياسي در كش��ور رخ داد. يكي از زندانيان به علت 
بي توجهي زندانبانان دچار بيماري شد و درگذش��ت، بعد از آن بود كه عده اي از 
زندانيان اعتصاب غذا كردند و شكستن آن را منوط به اجابت درخواست هايي كردند. 
اگرچه همه درخواست ها اجابت نشد، اما زندان مجرد )انفرادي( و محدوديت براي 
مدتي از بين رفت. قتل تيمورتاش، سردار اسعد بختياري و اعدام علي مردان خان 
بختياري و ماجراي بازداش��ت 5۳ نفر از رخداد هاي مهم زندان قصر قجر در دوره 
پهلوي اول است. بعد از آن نيز زندانيان زيادي از گروه هاي مختلف مذهبي، نهضت 

آزادي، سوسياليست ها، موتلفه و... در اين زندان زنداني شدند.  

گراِلنبرندهجايزهشواليهطالييجشنوارهمالت
فيلم كوتاه »مگراِلن« به كارگرداني و تهيه كنندگي 
مريم زارعي و نويس��ندگي پيام سعيدي در بخش 
رقابتي جشنواره بين المللي فيلم كوتاه مالت تنديس 
شواليه طاليي بهترين فيلم را از آن خود كرد. مريم 
زارعي كه با اولين تجربه فيلم سازي اش در اين دوره 
از جشنواره حضور داش��ت، دانش آموخته تئاتر از 
دانشگاه سوره و دانشگاه آلبرتا كانادا است و تجربه 
كارگرداني و طراحي تئاتر در جشنواره هاي مختلف 
داخلي و خارجي را در كارنامه دارد. اين جشنواره يكي 
از قديمي ترين و معتبرترين جشنواره هاي فيلم كوتاه 
در حوزه مديترانه و اروپا است كه فيلم هاي حرفه اي، 
غيرحرفه اي، دانش��جويي و غيرتجاري را به رقابت 
مي گذارد. برگزيدگان اين جشنواره كه در دوره هاي 
قبل نيز با درخشش هنرمندان ايراني همراه بود، با 
دريافت تنديس »شواليه طاليي« در بخش بهترين 

فيلم كوتاه معرفي مي شوند. فيلم كوتاه »مگراِلن« 
كه اولين حضور بين المللي اش در جشنواره برلين 
با استقبال مواجهه شد داستان خانواده اي را روايت 
مي كند كه در يك قبرستان ماشين زندگي مي كنند 
و... پنجاه و هفتمين جش��نواره بي��ن لمللي فيلم 
مالت در نوامبر ۲۰۱۹ به ميزباني شهر والتا پايتخت 

مجمع الجزاير مالت برگزار شد.

دستهايآلودهبهسلبريتيهاباجنميدهد
نشست خبري نمايش دست هاي آلوده، يكشنبه دهم آذر 
با حضوركارگردان، بازيگر و ساير عوامل اين نمايش برگزار 
ش��د. در اين نشست، از چرايي انتخاب اين نمايشنامه، 
صحنه و نقش ها گفته شد. همچنين عوامل اين نمايش 
به همراه خبرنگاران، شرايط امروز تئاتر نيز بررسي و نقاط 
آسيب آن را بيان كردند.  مسعود موسوي كارگردان اين 
تئاتر، به بيان داليل انتخاب اين نمايشنامه و تفاوت اجراي 
آن با س��اير اجراهاي پيش از اين پرداخت و گفت: »در 
سال هاي گذشته نيز، مرور تاريخ برايم بسيار با اهميت بود. 
من بر اين باورم كه هر بار، با نگاهي با رويدادهاي تاريخي 
مي توانيم به دريافت و حرفي جديد برسيم.«  موسوي 
با تاكيد برنگاه متفاوت در اجراي اين نمايشنامه، گفت: 
»پس از بررسي اجراهاي قبلي، اولين سوالي كه در ذهنم 
ايجاد شد، اين بود كه من مي خواهم با دست هاي آلوده 
سارتر چه كنم؟ بسيار برايم اهميت داشت كه عالوه بر 
ايجاد تفاوت محسوس نسبت به اجراهاي قبلي، اثري ارايه 
شود كه با شرايط كنوني و احوال مخاطبان، هم سويي و 
بتواند حرفي براي گفتن داشته باشد.«  او با تاكيد بر اينكه 
تئاتر يك بيانيه سياسي نيست، گفت: »سعي كردم اين 
نمايشنامه را فارغ از شعارهاي سياسي، با شرايط كنوني 
جامعه و مخاطب هماهنگ كنم. به همين دليل مي توانم 
بگويم كه با كار اصلي تفاوت هاي بسياري دارد.«  مسعود 
موس��وي با گاليه از ورود سلبريتي ها به تئاتر و تجاري 

ساختن فضاي اين حرفه گفت: »براي من بسيار جاي 
تاسف دارد كه ورود سلبريتي ها باعث شده كه در تمام 
طول سال، گاهي حتي ۹۰ درصد از تئاتري هاي حرفه اي 
و دانشجويان با استعداد، بيكار مانده و پيشنهاد اجرا ندارند. 
پيش از اين هر كارگرداني به سختي مي توانست سالن 
اجاره كند اما امروز، با پول نه تنها سالن، كه حتي بازيگر هم 
قابل اجاره است.« به گفته اين كارگردان پيشكسوت، تئاتر 
در بدترين شرايط به سر مي برد و در حال نابودي است. در 
اين ميان كارگردان دو راه دارد، يا تن به اجراهاي سخيف 
و تجاري بدهد يا با تمام سختي ها دست و پنجه نرم كرده 
و به رسالت تئاتر بينديش��د. هدف تئاتر، تلنگر زدن به 
جامعه است.  نمايش »دست هاي آلوده« به كارگرداني 
و دراماتورژي مسعود موسوي از پنجشنبه هفته جاري 
)۳۰ آبان( ساعت ۲۰ در سالن قشقايي مجموعه تئاتر 

شهر به صحنه مي رود.

میراثنامه

دلگرميهايخانهاميراعظمشاهرود
شاهرود - مدت ها اس��ت زمزمه خروج خانه امير اعظم 
شاهرود از فهرست ملي يا حتي تخريب آن از سوي مالك 
شنيده مي شود اما پيگيري هاي مهر نشان مي دهد ميراث 
فرهنگي عزم نگه داشتن اين بنا را دارد. نيمه مردادماه 
۹8 بود كه خبرهايي مبني بر اين منتشر شد كه مالك 
عمارت تاريخي امير اعظم شاهرود پس از دريافت نامه 
رييس سازمان ميراث فرهنگي مبني بر به ثبت رسيدن 
اين بنا، در يك سال و نيم قبل به دادگاه حقوقي شكايت 
كرده تا اين عمارت را از فهرست ملي خارج كند. خانه امير 
اعظم شاهرود مشهورترين حاكم ايالت قومس در دوره 
قاجاريه ساخته شد، آرامگاه خاندان نصرت اهلل امير اعظم، 
والي ايالت قومس در دوران مظفرالدين شاه قاجار نيز در 
اين عمارت قرار دارد. اين بناي تاريخي يكي از مهم ترين 
بناها در تاريخ استان سمنان به شمار مي آيد از طرفي سال 
گذشته مرمت تزيينات ايوان، بازسازي ستون فروريخته 
شده، طاق زني، مرمت س��قف و مرمت ناودان ها انجام 
شد و محمد جهانشاهي مديركل سابق ميراث فرهنگي 
استان سمنان نيز پيشنهاد كرده بود كه اين خانه تاريخي 
با همكاري متوليان و دستگاه هاي اجرايي مرتبط مي تواند 
به عن��وان موزه تاريخ قومس، م��وزه قاجار، كتابخانه يا 
نگارخانه تغيير كاربري داشته باشد. اين بناي مهم تاريخي 
در مالكيت ستاد اجرايي فرمان امام است. سازمان ميراث 
فرهنگي سال ۹۶ در كميته ثبت آثار تاريخي، پيشنهاد 
ثبت اين بنا را پذيرفت و يك سال بعد شماره ثبت به آن 
داد. به نظر مي رسد مالك قصد دارد تا اين بنا را تخريب 
كرده و به جاي آن ساختمان بسازد و در اين روند، عايدي 
كه در پي ساختمان س��ازي به جاي اين عمارت نصيب 
مالك مي شود به طورقطع بيشتر از نگه داشتن يك عمارت 
قديمي خواهد بود به همين دليل است كه ثبت شدن 
عمارت در فهرست ميراث ملي و ابالغيه آن و منع مالك از 

دخل و تصرف در آن به مذاق بسياري از اين مالكان خوش 
نمي آيد و درصدد شكايت برمي آيند. حال اما يك مقام 
مسوول در سطح استان سمنان به ابهامات درباره پرونده 
اين بناي تاريخي و زيباي شهرس��تان شاهرود واكنش 
نشان داده است. مديركل ميراث فرهنگي استان سمنان 
بابيان اينكه آثار تاريخي هويت شهر هستند و مي بايست 
براي آيندگان حفظ شوند، به مهر گفت: اجازه نمي دهيم 
خانه امير اعظم شاهرود از فهرست ملي خارج شود. مهدي 
جمال بابيان اينكه عمارت تاريخي و مهم خانه امير اعظم 
شاهرود در مالكيت ستاد اجرايي فرمان امام قرار دارد، 
اظهار كرد: مردادماه امس��ال مالك پس از دريافت نامه 
رييس سازمان ميراث فرهنگي مبني بر ثبت اين بنا به 
دادگاه حقوقي شكايت كرد تا اين عمارت را از فهرست 

ملي خارج كند كه بالفاصله سه مكاتبه قوي و جانانه با 
دادستان استان صورت گرفت و پيرامون بندهاي حقوقي 
آن موردبح��ث قرار گرفت. او بابيان اينكه به هيچ عنوان 
اجازه نخواهيم داد تا اثر تاريخي عمارت امير اعظم از ثبت 
ملي خارج شود، افزود: خط قرمز ميراث فرهنگي حفظ 
بافت و بناهاي تاريخي است و نخواهيم گذاشت در اين 
موارد معامله اي صورت گيرد زيرا اين مطالبه به جد مردم 
است. به نظر مي رسد با پيگيري هاي صورت گرفته، گويا 
قرار است در سرنوشت اين بنا تغييراتي رخ دهد. مردم 
شاهرود اما اين روزها منتظر هستند تا ببينند سرنوشت 
اين بناي زيبا چه مي شود بنايي كه شايد همگان دوست 
دارند درون آن را ببينند اما فعاًل اين امر ميسر نيست و 
نجات آن اولويت اصلي مسووالن ميراث فرهنگي است.

ايستگاه

بازگشت»ديويدبالداچي«
بهصدرپرفروشها

»يخزده۲«باكسآفيس
شكرگزاريراگرفت

فهرست جديد كتاب هاي 
پرفروش نيويورك تايمز 
با قرار گرفتن رمان جديد 
»ديوي��د بالداچ��ي« در 
رتب��ه اول پرفروش هاي 
داستاني بخش جلد سخت 
)hardcover( منتشر 
ش��د. »ديويد بالداچي« 

نويسنده امريكايي مشهور و پرفروش  داستان هاي 
جنايي بار ديگر موفق ش��د با ن��گارش رمان جديد 
خود به صدر فهرس��ت رمان هاي پرفروش نش��ريه 
نيويورك تايمز راه  يابد. »يك دقيقه مانده به نيمه شب« 
عنوان رمان جديد »بالداچي« است كه موفق شده در 
نخستين هفته حضورش در اين فهرست، رقيب هاي 
خود را كنار بزند و در صدر فهرست قرار بگيرد. در رمان 
»يك دقيقه مانده به نيمه شب« داستان »اتلي پاين« را 
مي خوانيد كه پس از بازگشت به شهر زادگاهش براي 
تحقيق درباره ربوده شدن ۳۰ سال پيش خواهرش، 
به ش��واهدي از وجود يك قاتل سريالي برمي خورد. 
اين نخستين باري نيست كه يكي از آثار »بالداچي« 
در سال جاري در اين فهرست قرار مي گيرد. پيش تر 
رمان هاي »يك اقدام خوب« و »رس��تگاري« نيز به 
فهرست پرفروش هاي اين نش��ريه راه  يافته  بودند. 
»فراموش شده«، »تابستان آن سال«، »آبي مطلق«، 
»بي گناه« و »روز صفر« از جمله آثار اين نويس��نده 
هستند كه تاكنون به زبان فارسي ترجمه شده اند. 
رمان »جايي كه خرچنگ ها آواز مي خوانند« نوشته 
»دليا اوئنز« ك��ه اين هفته آمار قابل توجه ۶۴ هفته 
حضور در اين فهرست را در كارنامه خود به ثبت رساند 
پس از آنكه  در هفته هاي اخير در جايگاه چهارم و پنجم 
به چش��م مي خورد، اين بار با دو پله صعود نسبت به 

هفته گذشته در جايگاه دوم قرار گرفت. 

محصول جديد كمپاني 
ديزني در حال��ي باكس 
آفيس روز ش��كرگزاري 
را در اختي��ار گرف��ت كه 
توانس��ت در همين زمان 
فروشش را به ۲۰۰ ميليون 
دالر برس��اند. به گزارش 
ورايتي، فيلم »يخ زده ۲« 

در باكس آفيس امريكاي ش��مالي آتش بازي به راه 
انداخته و تنها در نخستين هفته فروش خود ۲۰۰ 
ميليون دالر كسب كرد. اين فيلم انيميشن محصول 
ديزني در روز پنجشنبه كه روز تعطيالت شكرگزاري 
در اياالت متحده بود ۱۴.۷ ميلي��ون دالر از ۴۴۴۰ 
سالن سينما كسب كرد كه فاصله بسيار كمي با ركورد 
فروشي بود كه در سال ۲۰۱۳ توسط فيلم »بازي هاي 
گرسنگي: گرفتن آتش« در روز شكرگزاري به ثبت 
رسيده بود. با اين حال تخمين زده مي شود كه فروش 
»يخ زده ۲« تا پايان بازه تعطيالت پنج روزه امريكا كه 
يكشنبه به پايان مي رس��د ۱۳5 ميليون دالر باشد 
كه رقمي ركوردش��كن و ۲5 ميليون دالر بيشتر از 
»بازي هاي گرس��نگي« است. فيلم  كمدي راز قتل 
»چاقوها بيرون« يا »چاقوكشي« محصول الينزگيت 
با نقش آفريني كريستوفر پالمر، دنيل كرگ، كريس 
اوانز، آنا د آرماس، مايكل شنون و جيمي لي كرتيس 
هم توانست در مولتي پلكس ها عملكرد قدرتمندي از 
خود نشان بدهد و در روز شكرگزاري ۶.۲ ميليون دالر 
بفروشد. تخمين زده مي شود فروش كل اين فيلم از 
۳۳۹۱ سالن سينما تا پايان تعطيالت پنج روزه ۴5 
ميليون دالر باشد كه بيش از دو برابر پيش بيني هاي 
اوليه فروش ۲۰ ميليون فيلم است. با توجه به اينكه 
آمار فروش تا پايان يكشنبه هنوز نهايي نشده، تخمين 
زده مي شود كه دو فيلم براي كسب مقام سوم رقابت 

نزديكي داشته باشند.

دعوتفدراسيونكشتيازامريكابرايحضوردرايران

كميتهفنيفدراسيونفوتبالياكميتهسكوت؟

فدراسيون كش��تي ايران از تيم هاي 
آزاد و فرنگ��ي امريكا جهت حضور در 
مسابقات باش��گاه هاي جهان دعوت 
كرد. به گزارش ايسنا، فدراسيون كشتي از تيم هاي 
آزاد و فرنگ��ي امريكا جهت حضور در مس��ابقات 
باش��گاه هاي جهان به ميزباني بجن��ورد كه پايان 
آذرماه جاري برگزار مي شود، دعوت رسمي كرد. 
از تيم روس��يه نيز ب��راي حضور در اي��ران دعوت 
رس��مي شده اس��ت. طبق اعالم نصيرزاده رييس 
س��ازمان ليگ كش��تي، در صورتي ك��ه تيم هاي 
امريكا و روسيه با نفرات مطرح خود به ايران بيايند 
تمامي هزينه هاي آنها از جمل��ه بليت پرواز رفت 
و برگش��ت از س��وي ايران پرداخت خواهد ش��د. 
تركيه، گرجس��تان، آذربايجان، روسيه، بالروس، 
اوكراين، ارمنستان، امريكا، هند، فرانسه، آلمان، 
تركمنس��تان، هلند، چي��ن، قرقيزس��تان و كوبا 
تيم هايي هس��تند كه فدراس��يون كش��تي براي 

آنها جه��ت حضور در ليگ كش��تي آزاد و فرنگي 
باش��گاه هاي جهان در بجنورد دعوتنامه فرستاده 

است و هنوز تعداد قطعي حضور اين تيم ها در ايران 
قطعي نشده است.

كميته فني فدراس��يون فوتبال بعد از نتايج ضعيف 
تيم ملي بزرگساالن، سكوت كرده و كماكان مشغول 
بررس��ي وضعيت تيم هاي پايه اس��ت. كميته فني 
فدراسيون فوتبال در ساليان اخير نتوانسته رسالت 
خود را به درستي انجام دهد و در ارتباط با سرمربيان 
تيم ملي بزرگس��االن عملكرد منفعالنه اي را از خود 
ارايه كردن��د و همواره از مربي��ان تيم ملي تعريف و 
تمجيد مي كنند. مرتض��ي محصص به عنوان عضو 
دايمي و ساير اعضاي كميته فقط درباره تيم هاي ملي 
اميد، جوانان و نوجوانان اعمال نفوذ مي كنند كه فرهاد 
مجيدي چندي پيش عنوان كرد كه اعضاي كميته 
فني بدون اطالع كادر فني تيم ملي اميد، قصد دارند 
مربي مدنظر خود را به تيم ملي اضافه كنند. فدراسيون 
فوتبال ديروز، يكشنبه، در خبري از بررسي وضعيت 
تيم هاي ملي توسط كميته فني اين فدراسيون خبر 

داده است اما همانند سنوات گذشته، خبري از تيم 
ملي بزرگساالن نيست و مسووالن كميته فني قدرت 

الزم را براي بررسي عملكرد تيم ويلموتس ندارند.
كميته فني در نشست اخير خود به بررسي وضعيت 
تيم هاي اميد، جوانان و نوجوانان و س��رمربيان اين  
تيم ها پرداخته اس��ت اما هيچ خب��ري از تيم ملي 

بزرگساالن نيس��ت كه در پي نتايج نااميد كننده در 
انتخابي جام جهاني، مارك ويلموتس و فدراسيون 
فوتبال به مشكل خورده اند. در حال حاضر وضعيت 
هيچ يك از تيم هاي ملي به اندازه تيم ملي بزرگساالن 
بحراني نيس��ت اما عملكرد اين تيم به جاي بررسي 
توسط كارشناسان فوتبال، در هيات رييسه فدراسيون 
فوتبال بررسي مي شود كه هيچ يك تجربه مربيگري 
در كارنامه خود ندارد، چه برسد كه بخواهند درباره 
كيفيت تيم ملي صحبت كنن��د. هر چند عملكرد 
ضعيف تيم ملي براي همگان مشخص است اما كميته 
فني - متشكل از كارشناس��ان اهل فن و با تجربه - 
چه اقدامي در جهت بهب��ود عملكرد فني تيم ملي 
بزرگساالن برداشته است؟ اين كميته در سال هاي 
گذشته با رياست مرتضي محصص، چه داشته اي براي 

فوتبال ايران و تيم هاي ملي داشته است.

ورزشي
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