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دولتمردان براي بودجه 99 صحبت از نفت زدايي از بودجه 
مي كنند به اين معني كه در بخش هزينه هاي جاري ديگر 
از درآمدهاي نفتي اس��تفاده نش��ود. اين موضوع مساله 
جديدي نيست و براي چندين س��ال و حتي چند دهه، 
اقتصاددانان مختلفي چنين نسخه اي را براي اقتصاد ايران 
تجويز كردند. در حقيقت اين مساله كه نفت سرمايه اي 
بين نسلي است و نبايد براي يك نسل خاص هزينه شود 
به گفتماني معمول بدل شده است. اما ريشه نگاه دولت با 
نگاه اقتصاددانان متفاوت است. اين تفاوت ريشه نگاه يا بهتر 
بگوييم نيت شايد باعث شود كه دولتمردان و اقتصاددانان 
يك چيز بگويند اما در نتيجه مي تواند اثر زيادي داش��ته 
باش��د. از نگاه اقتصاددانان گذش��ته از اي��ن موضوع كه 
نفت سرمايه اس��ت و نبايد س��رمايه را صرف هزينه هاي 
 )business cycle( جاري كرد مس��اله چرخه تجاري
مطرح اس��ت. چرخه هاي تجاري يكي از درس هاي اول 
اقتصاد كالن است. بر اس��اس اين تئوري اقتصاد هميشه 
با دوره هاي رونق و ركود روبرو است و وظيفه دولت ها اين 
است كه مانع از شديد شدن اين چرخه ها شوند و اقتصاد 
را به خط روند نزديك كنند. اي��ن چرخه هاي تجاري كه 
 )Economic fluctuations( به نوس��ان اقتصادي
منجر مي شوند ربطي به عملكرد خوب يا بد اقتصاد ندارد 
و هميشه رخ مي دهد اما وجود يك پارامتر برونزا و خارج 
از كنترل مانند قيمت نفت مي تواند به چالشي جدي براي 
دولت ها بدل شوند. پس براي سال ها پيشنهاد مي شد كه 
در دوران رونق از درآمدهاي نفتي براي هزينه هاي جاري 
استفاده نشود و اقتصاد به شرايط بدون درآمد نفتي براي 
دوران ركود عادت كند. بر همين اساس طرح هايي مانند 
حس��اب ذخيره ارزي و پس از آن صندوق توس��عه ملي 
اجرايي ش��د.  اما دولت نگاه ديگري به مس��اله دارد. براي 
دولت مس��اله اهميت حذف نفت از بودجه جاري نيست 
بلكه دولت به دليل تحريم مجبور به استفاده از اين روش 
شده و اصطالحا نفت زدايي از بودجه 99، چاره اي جز اين 
نيست باشد . شايد ظاهر اين دو موضوع يكي باشد اما در 

عمل تفاوت جدي ميان اين دو نگاه ايجاد مي شود.  مساله 
اين اس��ت كه طرح موضوع اقتصاد بدون نف��ت در دوران 
رونق آغاز مي شود تا سپس در دوران ركود بتواند ادامه پيدا 
كند. اما دولت دقيقا در دوران ركود چنين طرحي را اجرا 
مي كند. با حذف درآمد نفتي از بودجه سوال اساسي درباره 

جايگزين آن است. بياييم با هم چند واقعيت را مرور كنيم.
واقعيت اول: دولت قصدي براي افزايش ش��ديد قيمت ها 
تا 1400 ن��دارد و در گفتمان دولتم��ردان بحثي در اين 
خصوص نيست تا دولت تدبير و اميد كارنامه خوبي را ارايه 

دهد.
واقعيت دوم: ش��رايط ركود باعث ش��ده كه شركت هاي 
دولتي باقي مانده اگر زيان ده نباشند نتوانند درآمد قابل 

توجهي به اقتصاد ارايه دهند.
واقعيت سوم: بخش مهمي از اقتصاد از ماليات معاف است 
يا فرار مالياتي دارد. بخش باقيمانده كه به صورت شفاف 
عمل مي كند و ماليات مي پردازد به دليل ركود با كاهش 

سود روبرو است و توان پرداخت ماليات بيشتر را ندارد.
با حذف درآمدهاي نفتي از بودجه جاري مهم ترين منبع 
جايگزين ماليات است. اما مش��كل اين است كه سازمان 
امور مالياتي نمي تواند بخش هايي كه فرار مالياتي دارند 
را شناسايي كند پس فشار بيشتري روي موديان قديمي 
مي گذارد. اين موديان ديگر توان پرداخت ماليات بيشتر در 

شرايط فعلي را ندارند.
خطر بزرگ بودجه بدون نفت اين اس��ت كه سال آينده 
ركود به دليل افزايش فشار مالياتي بيشتر شود. شركت ها 
به دلي��ل ماليات حاضر به فعاليت نش��وند و مش��كالت 
جدي تري براي اقتصاد ايجاد ش��ود. دولت براي سال 99 
دو كار را بايد همزمان انجام دهد. اول كاهش هزينه هاي 
خود تا جاي ممكن است كه البته عزمي در اين خصوص 
ديده نمي شود. راهكار دوم فشار براي شناسايي فرارهاي 
مالياتي و حذف تمامي معافيت هاي مالياتي است كه اين 
بخش هم چندان جدي به نظر نمي رسد. در حقيقت بحث 
بودجه بدون نفت در شرايط فعلي زنگ خطري براي پولي 
كردن كسري بودجه و استقراض از بانك مركزي است كه 

در سال 1400 مصائب آن ديده خواهد شد.

خطر  يك تصميم ديرهنگام
سرمقاله

 فرشته   فريادرس| 
ترخيص خودروهاي محبوس در گمرك همچنان در 
هاله اي از ابهام قرار دارد. هفته گذشته بود كه معاون فني 
گمرك در يك خبري غيرمنتظره از صدور مجوز براي 
ترخيص 1048 خودروي دپوشده از گمركات رونمايي 
كرد. اظهارات مهرداد جمال ارونقي، نشان ازاين داشت 
كه وزير صمت برای ترخيص اين تعداد خودرو موافقت 
كرده و موضوع  به گمرک ايران نيز ابالغ ش��ده اس��ت. 
البته انتشار اين خبر، موجي از انتقادها را به راه انداخت. 
همين جنجال رس��انه اي كافي بود تا فرآيند ترخيص 
اين خودروه��ای وارداتی كه گفته مي ش��ود مربوط به 
يك ش��ركت خاص است، با دس��تور نهادهای نظارتی 
متوقف ش��ود. اما نكته جالب ماجرا اينجاس��ت وزارت 
صمت و گم��رك در اين باره فعال موضع س��كوت را در 
پيش گرفته اند و پيگيري هاي ما نيز براي دست يافتن به 
جزئيات بيشتر در اين زمينه نيز راه به جايي نبرد.  با اين 
حال، اما پرسش مهمي كه مطرح مي شود و بايد متوليان 
امر به آن پاسخ دهند اينكه اين خودروهاي دپو شده تا 
چه زماني قرار است در گمركات مانده و خاك بخورند 
و دليل اين همه تعلل در فرايند ترخيص چيس��ت؟ آيا 
دس��ت هايي در كار اس��ت كه مانع از انجام اين كار مي 
شود؟ حال بايد ديد در نهايت گره ترخيص خودروهاي 
دپو شده به دست چه كسي باز مي شود؟ در همين حال، 
اما وزارت کشور، خواس��تار تعيين تکليف 227 خودرو 
در گمرک خرمشهر ش��ده که تعدادی از اين خودروها 
به س��فارش آمريکا بوده و مابقی نيز حجم موتور باالی 

2500 سی سی دارند. 

   داستان خودروهاي دپو شده
داستان ترخيص چند هزار دستگاه خودروي محبوس 
در گمرك، هنوز ادام��ه دارد و گويا اين پرونده جنجالي 
قرار نيست به اين زودي ها بسته شود. برندهايي كه از 
سال 96 ورودشان به گمركات كشور با هاله اي از ابهام 
و پيچيدگي روبه رو هستند. اما در اين معماي سه ضلعي 
خودروهاي حبس شده، در يك ضلع واردكنندگاني قرار 
دارند كه به گفته خودشان هم ثبت سفارش آنها قانوني 
بوده و هم منشا ارز آنها مشخص است، پس هيچ دليلي، 
براي مخالف��ت دولت با ترخيص اي��ن خودروها وجود 
ندارد. در ضلع ديگر اين ماجرا، گمرك ق��رار دارد كه با 
ارايه پيشنهادهايي خواهان آزادسازي چند هزار دستگاه 
خودرويي اس��ت كه در حال خاك خوردن هستند. اما 
ضلع س��وم و مهم تر اين ماجرا به دولت و وزارت صمت 
بر مي گردد. برخي مي گويند كه پشت صحنه معطلي 
براي ترخيص خودروها متوجه وزارت صمت است و وزير 
صمت تعمدا مجوز ترخيص اين خودروها را صادر نكرده، 
آنهم به دليل اختالفاتي اس��ت كه با برخي از ش��ركت 
هاي واردكننده خ��ودرو دارد. در اين ميان اما، كوتاهي 
دولت را نيز نمي توان ناديده گرفت؛ چراكه دست روي 

دست گذاشته و هيچ اقدام عاجلي در اين زمينه صورت 
نمي دهد. در واقع معلوم نيست كه دولت چه برنامه اي 

برای اين خودروها در سر دارد.  
حال بر گرديم ب��ه اينكه چرا خودروه��ا وارد گمركات 
كشور شدند اما تاكنون اجازه ترخيص نداشتند؟ ماجرا 
از س��ال 96 اس��تارت خورد. زماني كه سياست گذاران 
بدون اطالع قبلی و با وجود تعهداتی که واردکنندگان 
خودرو به مردم داشتند، مانع از ورود خودروهاي خارجي 
ش��دند. ممنوعيت واردات خودروهای خارجی كه در 
زمان محمدرض��ا نعمت زاده  وزير اس��بق صمت كليد 
خورد. دسته نوشته اي كه راهي سازمان توسعه تجارت 
شد و به دنبال آن ديگر واردکنندگان، نتوانستند نسبت 
به ترخيص خودروهايش اق��دام کنند. اين ممنوعيت، 
همچن��ان در زمان وزارت محمد ش��ريعتمداری ادامه 
داشت و رضا رحماني هم نتوانست گره ترخيص تمامي 
خودروهاي محبوس در گمركات را باز كند. ناگفته نماند 
كه از 13 هزار خودروي دپو ش��ده، بيش از نيمی از آنها 
خارج شدند، اما همچنان بيش از 4 هزار خودروی ديگر 
بالتكليفند. البته با رايزني هايي كه از سال 97 صورت 
گرفت؛ قرار شد 1048 دس��تگاه خودرويي كه مراحل 
ترخيص را طی کرده و پروانه الكترونيكي دريافت کرده 
بودند، ترخيص شوند. بر همين اساس، با حدود 7500 
دستگاهی که طبق آخرين آمار گمرک در زمان مصوبه 
دولت ترخيص ش��د، بي��ش از 8500 دس��تگاه خارج 
شده و 4400 دستگاه ديگر وضعيت مشخصی نداشته 
و در گمرکات و بنادر باقی مانده اند. هنوز هم مشخص 
نيست چه سرنوشتی در انتظار آنها است. هرچند گفته 
مي ش��ود كه از خودروهای وارداتی تعدادی مربوط به 
زمان ممنوعيت ثبت سفارش و واردات خودرو است که 
به دليل منع قانونی و بعضا تخلفات ديگری که صورت 
گرفته بود، اجازه ترخيص پيدا نکردند.  البته اين ماجراي 
كشدار، بنابه اظهارات مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی 
و امور گمرکی گمرک ايران در هفته گذش��ته، به يك 
نقطه مشتركي بين گمرك، مس��ووالن بانك مركزي 
و وزارت صمت رس��يده بود. به طوريكه در جلس��ه روز 
يک شنبه هفته گذشته کارگروه هماهنگی بانک مرکزی 
موضوع ترخيص 1048 خودرو که دارای پروانه گمرکی 
بودند، مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و در نهايت اعضا 
و دس��تگاه های مربوطه به توافق نهايی برای ترخيص 
رسيدند. به گفته اين مقام مسوول در گمرك، صاحبان 
اين 1048 دستگاه خودرو که تشريفات آنها انجام شده، 
می توانستند از 13 آبان ماه برای تحويل خودروهايشان 
مراجعه کنند. اما اين خبر موجي از اعتراضات را به همراه 
داشت و دس��تور ترخيص نزديک به 1000 خودروی 
متعلق به يک ش��رکت خاص در رسانه ها جنجال ساز 
شد. هرچند ارونقي معاون فني گمرك كه صدور مجوز 
ترخيص اين خودروها را رسانه اي كرد، مشخص نكرد 
كه اين دستور از سوی کدام دستگاه به وزير صمت داده 

شده اس��ت. پيگيري هاي »تعادل« هم براي دريافت 
جزييات بيشتر اين موضوع از سوي معاون فني گمرك و 
وزارتخانه صمت بي پاسخ ماند. با اين حال، بايد گفت كه 
سكوت وزارت صمت در رابطه با اين پرونده به شايعات 

در اين رابطه بيشتر دامن زده است.  
 به هر ترتيب دبير انجمن واردکنندگان خودرو خبر از 
ورود نهادهای نظارتی به اين پرون��ده داد. مهدي دادفر 
همچنين در تازه ترين اظهارات خود به »تعادل« گفت: 
دولت مصوبه ای در اين  زمينه نداشته و موضوع ترخيص 
خودروهای وارداتی نيز با ابهامات زيادی مواجه اس��ت. 
برهمين اساس، انجمن واردکنندگان خودرو در نامه ای 
به سازمان بازرسی کل کشور، موضوع را مطرح کرده و 
خواستار ورود نهادهای نظارتی به اين حوزه شد. بر اين 
اس��اس، نهادهای نظارتی به اين پرون��ده  ورود کرده و 
سازمان بازرسی کشور نيز آن را در دست پيگيری دارد. 
البته گاليه منتقدين صدور مجوز براي ترخيص 1408 
خودرو اين اس��ت که وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
بايد برای تمديد مهلت و تعيين تکليف ساير خودروها 
نيز اقدام کند و فقط به ترخيص خودروهای پروانه شده 

محدود نشود.  

   كدام برندها خاك مي خورند؟
اما ك��دام برنده��اي خودروي��ي در گم��ركات خاك 
مي خورن��د و همچنان اج��ازه ورود به خاك كش��ور را 
ندارند؟ دبير انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو 
با »تعادل« به بي��ان جزيياتي در اين ب��اره پرداخت. به 
گفته مهدي دادفر، تعداد 1048 خودرويی که دستور 
ترخيص آن ها داده ش��د، مواردی هس��تند که پروانه 
ش��ده اند و بر اس��اس قوانين و مق��ررات گمرکی بايد 
ترخيص آن ها صورت می گرفت. اما نکته مهمي كه در 
اينجا وجود دارد، اين است كه از اين تعداد خودرو 1000 
دستگاه مربوط به يکی از شرکت های واردکننده و 48 
دس��تگاه متعلق به 4 عدد کارت بازرگانی اس��ت. دبير 
انجمن واردکنن��دگان خودرو بر اين باور اس��ت كه اگر 
بحث حل مشکل اس��ت، نبايد تبعيض قائل شد و تنها 
مشکالت يک طيف خاص را برطرف كرد.  دادفر درباره 
اينكه كدام برندهاي خودرويي همچنان منتظر اجازه 
ترخيص هستند، عنوان كرد: براساس آماري كه ما در 
اختيار داريم، خودروهايی از شرکت های »بورگوارد«، 
»رامک خودرو«، »رنو« و »ستاره ايران« در گمرک مانده 
و اين واردکنندگان به مردم تعهد دارند. همچنين بنابر 
آمار اعالمي از س��وي او، تقريبا 3 هزار دستگاه خودرو 
ديگر در گمرک باقي مانده و اگر بخواهيم به آمار تفکيک 
شده، البته به صورت تقريبی اش��اره کنيم تعداد 150 
دستگاه بورگوارد، 800 دستگاه از شرکت رامک خودرو، 
200 دستگاه از ستاره ايران و 600 خودرو نيز از برند رنو 

در گمرک وجود دارد.
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گره  كورترخيص خودروهاي محبوس

گزارش

 همين صفحه  

سرمقاله

 خطر يك تصميم 
ديرهنگام

دولتمردان ب��راي بودجه 
99 صحبت از نفت زدايي 
از بودج��ه مي كنن��د به 
اين معني ك��ه در بخش 
هزينه هاي ج��اري ديگر 
نفت��ي  درآمده��اي  از 
اس��تفاده نش��ود. اي��ن 
موضوع مس��اله جديدي 
نيس��ت و براي چندين س��ال و حت��ي چند دهه، 
اقتصاددانان مختلف��ي چنين نس��خه اي را براي 
اقتصاد ايران تجويز كردند. در حقيقت اين مساله 
كه نفت سرمايه اي بين نسلي است و نبايد براي يك 
نسل خاص هزينه ش��ود به گفتماني معمول بدل 
شده است. اما ريشه نگاه دولت با نگاه اقتصاددانان 
متفاوت است. اين تفاوت ريشه نگاه يا بهتر بگوييم 
نيت شايد باعث شود كه دولتمردان و اقتصاددانان 

يك چيز بگويند اما در نتيجه مي تواند...

فراز جبلي

 صفحه 4  

بانك و بيمه

حباب سكه طال صفر شد 
روز ش��نبه 18 آب��ان 98، در بازاره��اي جهان��ي 
نرخ اونس ط��ال به رون��د كاهش��ي قيمت خود 
ادامه داد و با 8 دالر كاهش نس��بت به روز جمعه 
1460دالر قيمت گذاري ش��د. همچنين با اعالم 
نرخ دالر در ب��ازار آزاد و معامالت نقدي به قيمت 
11375تومان، نرخ طال و سكه نيز نسبت به هفته 
گذشته كاهشي شد. مظنه يك مثقال طالي آب 
شده 17 عيار يك ميليون و 740 هزار تومان، هر 
گرم طال 18 عيار 401 هزار و 700 تومان، س��كه 
طرح جديد 3 ميليون و 937 ه��زار تومان، طرح 

قديم 3 ميليون و 930 هزار تومان...

گزارش

گره  كورترخيص 
خودروهاي محبوس

 فرشته  فريادرس|
ترخيص خودروهاي محبوس در گمرك همچنان در 
هاله اي از ابهام قرار دارد. هفته گذشته بود كه معاون 
فني گمرك در يك خبري غيرمنتظره از صدور مجوز 
براي ترخيص 1048 خودروي دپوشده از گمركات 
رونمايي كرد. اظهارات مهرداد جمال ارونقي، نشان 
ازاين داشت كه وزير صمت برای ترخيص اين تعداد 
خ��ودرو موافقت ك��رده و موضوع  به گم��رک ايران 
نيز ابالغ ش��ده است. البته انتش��ار اين خبر، موجي 
از انتقادها را به راه انداخت. همين جنجال رسانه اي 
كافي بود تا فرآيند ترخيص اين خودروهای وارداتی 
كه گفته مي شود مربوط به يك شركت خاص است، 
با دستور نهادهای نظارتی متوقف شود. اما نكته جالب 
ماجرا اينجاس��ت وزارت صمت و گمرك در اين باره 
فعال موضع س��كوت را در پيش گرفته اند و پيگيري 
هاي ما نيز براي دست يافتن به جزئيات بيشتر در اين 

زمينه نيز راه به جايي نبرد.

خبر

مع��اون هماهنگ��ي ام��ور اقتصادي و توس��عه 
منطقه اي وزارت كش��ور گفت: آهنگ تصويب و 
ابالغ قوانين درحوزه اقتصادي به حداقل مي رسد 
و همزمان با آن، به سمت اصالح و تنقيح قوانين 
و همچنين حذف قوانين مزاح��م خواهيم رفت. 
»بابك دين پرس��ت« در گفت وگو ب��ا ايرنا، افزود: 
نامه اي ب��ه همين منظور تقدي��م رييس جمهور 
شد و اسحاق جهانگيري هم در جلسه خوبي كه 
با حضور وزرا برگزار شد، به دستگاه هاي ذي ربط 
ماموري��ت دادند موض��وع را پيگي��ري و نتايج را 
اعالم كنند. معاون وزير كشور با بيان اينكه همه 
مسووالن كش��وري از حضرت آقا گرفته تا سران 
قوا و وزرا و دس��تگاه ها به اين ام��ر اذعان و تاكيد 
دارند كه قوانين مزاحم يك��ي از مهم ترين داليل 
منجر به عدم تحقق اهداف مان در بخش توليد و 
سرمايه گذاري و همچنين از عوامل اصلي انحراف 
است، اظهار داشت: فردي كه پشت ميزي نشسته 
و مي تواند به يك درخواس��ت مشخص براساس 
قوانين و مق��ررات در آن واحد آري ي��ا نه بگويد، 
اين يعني آغاز انحراف. وي تاكيد كرد: قوانين بايد 
آنقدر مشخص، هويدا، قاطع و كامل باشد كه هر 
درخواست مشخص شود كه بدون مراجعه به يك 
سازمان بدانيم پاسخ اين سوالش آري است يا نه؛ 
اين مجوز قابل صدور است يا نه. اينكه مديري در 
جايي بنش��يند و در آن واحد به يك نفر آري يا نه 
بگويد، يعن��ي بزرگ ترين ضربه اي ك��ه از وجود 
قوانين مزاحم، متعدد، متكثر و موازي مي تواند به 
بخش توليد و اشتغال و سرمايه گذاري وارد شود. 
دين پرست تصريح كرد: در نامه از رييس جمهوري 
درخواست كرديم مقداري آهنگ ابالغ و تصويب 
قوانين حوزه اقتصادي كمتر ش��ود مگر در موارد 
ض��روري؛ چون الزام��ي ندارد ه��ر هفته مصوبه 
اقتصادي وهر ماه مصوبه قانوني در مجلس براي 
بخش اقتصاد داشته باش��يم. وي افزود: قرار شد 
به جاي تصويب و ابالغ قوانين جديد، به س��مت 
تنقيح قوانين متعدد برويم. مثال بگوييم در بخش 
واردات كل قوانين حاكم، اين 20 بند است و همه 
هم براس��اس اين 20 بند بدانند كااليي قابل وارد 
كردن است يا كااليي اين قابليت را ندارد. نه اينكه 
فعال اقتصادي با هزاران بند براي سرمايه گذاري 
مواجه باشد و اين براي مردم مزاحمت ايجاد كند. 
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي 
وزارت كشور گفت: آهنگ تصويب و ابالغ قوانين 
حوزه اقتصادي بايد به حداقل برسد مگر در موارد 
خاص؛ و همزمان به سمت و سوي اصالح و تنقيح 
قوانين و همچنين حذف قوانين مزاحم برويم. اين 
مي تواند هم به توليد بينجامد هم افزايش اشتغال 
را به همراه داشته باشد و از طرفي هم فسادهايي را 

كه در سيستم اداري مواجه هستيم كاهش دهد.

آهنگ تصويب و ابالغ قوانين 
اقتصادي كمتر مي شود

جهان

اروپا به دنبال عبور از 
قدرت نرم 
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سفير ايران در انگليس به كشورهاي اروپايي هشدار داد، اگر 
گام هاي پيش رو در راستاي كاهش تعهد به برجام به اتمام 
برسد ممكن است طبق خواسته بسياري در داخل كشور، 
به س��راغ خروج از معاهده NPT برويم. به گ��زارش برنا به 
نقل از العالم، »حميد بعيدي نژاد« گفت، ادامه غني سازي 
اورانيوم با روند فعلي يك گام جديد در هر دو ماه ادامه خواهد 
يافت، مگر اينكه كش��ورهاي اروپايي تالش بيشتري براي 
جلوگيري از انحالل برجام انجام دهد. به نوش��ته روزنامه 
»اينديپندنت«، بعيدي نژاد گفت هشدار داد برخي مقامات 
تأثيرگذار در داخل ايران، خروج از معاهده منع گس��ترش 
سالح هاي اتمي را به عنوان پاسخي به عدم برآورده شدن 

انتظارات از س��وي طرف ه��اي اروپايي برجام، پيش��نهاد 
كرده اند. سفير ايران در لندن گفت، با وجود خروج امريكا از 
برجام و وضع كردن مجازات هاي تحريمي، تهران به تعهدات 
خود در برجام پايبند بوده و اكنون گام هايي براي »هشيار 
شدن« ديگر امضاكنندگان آن برمي دارد. بعيدي نژاد ادامه 
داد: »نمي تواني��م به متعهد ماندن يك طرف��ه ادامه دهيم 
و به همين دليل اين تصميمات را گرفتيم. اگر طرف ديگر 
]برجام[ اين هشدار را جدي نگيرند، شايد از طريق استفاده 
از اينستكس، همه ما، در شرايط س��ختي قرار بگيريم. اما 
اميدواريم با اين گام ها بتوانيم پيامي محكم، حقيقي و جدي 

براي اجرايي شدن توافق هسته اي صادر كنيم.« 

اروپا تالش بيشتري براي جلوگيري از انحالل برجام انجام دهد

برجام

سخنگوي سازمان انرژي اتمي جزييات گام چهارم 
كاهش تعهدات هسته اي را اعالم كرد

»تعادل« از طرح جديد مجلس براي 
عدالت اقتصادي گزارش مي دهد

 ظرفيت غني سازي ۶۰  درصد
را داريم

يكپارچه سازي 
 نظام مالياتي 

وتامين اجتماعي
گ�روه كالن | اخيرا از مجلس ش��وراي اس��المي خبر 
مي رسد كه طرح يكپارچه س��ازي نظام مالياتي و تامين 
اجتماعي در مجلس شوراي اس��المي در دست بررسي 
اس��ت. طرحي كه به موجب آن قرار است نظام بازتوزيع 
عادالنه درآمدها پي ريزي شود. هنوز از چند و چون اين 
طرح اطالعاتي در دسترس نيست ولي كارشناس مركز 
پژوهش ه��ا اين اق��دام را گامي رو به جلو تلق��ي كرده و 
مي گويد: اكنون در بس��ياري از كشورها با درك درستي 
كه از ضرورت هاي يكپارچه سازي اين دو نظام به وجود 
آمده اس��ت، نظام مالياتي و تامين اجتماع��ي را به هم 
مرتبط كرده اند و در كشور ما نيز الزم است كه اين ارتباط 
ميان نظام رف��اه اجتماعي و نظام مالياتي برقرار ش��ود. 
به گزارش »تعادل«، قرار گرفت��ن در تنگناي مالي براي 
تامين هزينه هاي مربوط به مص��ارف بودجه اي دولت را 
ناگزير به ايجاد اصالحات اساسي در ساختار بودجه كشور 
كرد. يكي از ضرورت هاي اصالح در بودجه كشور به گفته 
كارشناس��ان همواره ماليات بوده است. همواره ضرورت 

اصالح نظام مالياتي در كشور احس��اس مي شده است. 
در اين جهت كه اين نظام را كارآمد و عادالنه كند. نظام 
مالياتي كه در سال هاي گذشته اغلب كمتر از 50 درصد 
هزينه هاي بودجه را تامين كرده، قطعا نظام ناكارآمدي 
بوده كه امكان تامين هزينه هاي دولت را فراهم نمي كرده 
است. از سوي ديگر همين سيستم تبعيض هاي ْآشكاري 
را عليه طبقات و اقش��ار مختلف جامعه ايجاد كرده بود. 
چرا ك��ه در حالي كه اف��راد با كارنامه اقتصادي ش��فاف 
مانند كارمندان و توليدكنندگان و كسبه همواره در تور 
مالياتي بوده و ملزم به پرداخت مالي��ات از محل درآمد 
خود بوده اند در عوض برخي آمارهاي غير رس��مي از 60 
يا 70 هزار ميليارد تومان ف��رار مالياتي خبر مي دادند در 
عين حال حداقل تا 80 هزار ميليارد تومان هم معافيت 
مالياتي گزارش شده است. اين در حالي است كه پايه هاي 
مهم مالياتي در دنيا مثل ماليات بر عايدي سرمايه كه يك 
پايه مالياتي مهم براي برقراري عدالت و بازتوزيع درآمد 
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روي موج خبر

  امير دريادار س�ياري: آماده پاسخ به هر 
تهديدي هستيم؛  ارتش نيوز|

معاون هماهنگ كننده ارتش با تاكيد بر اينكه آماده 
پاسخ به هر تهديدي هستيم، گفت: دشمنان جرأت 
كوچك ترين تعرضي به منافع ما را ندارند و با وجود 
حضور در غرب و ش��رق كش��ور و جنوب و شمال 
خليج فارس، نتوانستند كوچك ترين اقدامي عليه 
منافع كشورمان انجام دهند. امير دريادار حبيب اهلل 
سياري، درباره عدم امكان خريد تسليحات خارجي 
و حركت ارتش به سمت ساخت تجهيزات بومي و 
رسيدن به خودكفايي گفت: ارتش در دفاع مقدس 
ني��ز با اتكا ب��ه توانمندي هاي داخلي و ب��ا ايمان و 
شجاعت به دفاع از كش��ور پرداخت و در حالي كه 
تحت شديدترين تحريم ها بوديم، به سمت تعمير، 
نگهداري و نوسازي تجهيزات رفت تا خأل هايي كه به 
دليل تحريم ها به وجود آمده بود و در كشور احساس 
مي شد، جبران شود و با لطف پروردگار توانست به 

خوبي اين خألها را پر كند.

  عل�ي الريجان�ي كاندي�داي مجل�س 
نمي شود؛ ايلنا|

پس از بحث ه��اي مختلف درباره آينده سياس��ي 
علي الريجاني، اما در نهايت، وي چند روز پيش در 
جمع برخي از فعاالن سياس��ي نزديك به خود در 
ش��هر قم اعالم كرده كه ديگر كانديداي انتخابات 
مجلس نمي شود. طبق شنيده ها از يك منبع موثق، 
علي الريجاني نماينده م��ردم قم و رييس مجلس 
ش��وراي اس��المي، اخيرا در جمع برخي از فعاالن 
سياس��ي نزديك به خود در ش��هر قم اعالم كرده 
كه ديگر كانديداي انتخاب��ات نمايندگي مجلس 
شوراي اسالمي نمي شود و تاكنون هرچه در توان 
داشته براي كشور به كار گرفته است. حضور يا عدم 
حضور علي الريجاني به عنوان كانديداي انتخابات 
مجلس، عالوه بر اهميت داشتن براي اصولگرايان 
قم و سياسيون كش��ور هم مهم بود، چرا كه او در ۳ 
دوره ۴ ساله، رييس قوه قانونگذاري كشور بود، اما 
حاال فعاالن سياسي و انتخاباتي قم، فضاي انتخاباتي 
بدون حضور علي الريجاني را بررسي خواهند كرد.

  تانك بر »كيان ۷۰۰« رونمايي شد؛ ارتش نيوز|
خودروي تانك بر »كيان ۷۰۰« با حضور رييس ستاد 
كل نيروهاي مس��لح و فرمان��ده كل ارتش رونمايي 
شد. تانك بر »كيان ۷۰۰« با قدرت موتور ۷۰۰ اسب 
بخار و قدرت كش��ندگي ۲۰۰ ت��ن، قابليت حمل ۲ 
دس��تگاه تانك ۶۰ تني را روي كشنده فوق سنگين 
»س��ليمان-۳« دارد. وزن اين تانك بر ۱۷ هزار و ۷۰۰ 
كيلوگرم بوده و تعداد محوره��اي آن ۱+۳ و ۱۲ دنده 
است. همچنين، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح از 
خط بازآماد و بازسازي تانك »چيفتن«، خط بازآماد 
و بازسازي تانك »اسكورپين«، خط بازآماد و بازسازي 
توپ هاي خودكششي و ادوات سنگين، خط بازآماد 
ادوات اپتيك��ي و خط بازس��ازي و بازآماد تريلر مركز 

زرهرن بازديد كرد.

  پيام تسليت امير كويت براي كشته و زخمي 
شدن شماري از شهروندان ايراني؛ پاد|

امير كويت با ارسال پيامي به رييس جمهوري ايران، 
كشته و زخمي شدن ش��ماري از شهروندان ايراني 
در زلزله شهرستان ميانه را تسليت گفت. به گزارش 
خبرگزاري رسمي كويت )كونا(، »صباح االحمد الجابر 
الصباح« امير كويت با ارسال پيامي به حسن روحاني 
رييس جمهوري ايران، كشته و زخمي شدن شماري 
از شهروندان ايراني در حادثه زلزله شهر ميانه واقع در 
شمال غربي كش��ور را به وي و خانواده هاي قربانيان 
تسليت گفت. همچنين »نواف االحمد« وليعهد و 
»جابر المبارك« نخست وزير كويت با ارسال نامه هاي 

مشابه به روحاني، اين حادثه را تسليت گفتند.

  دانشمند ايراني بازداشت شده در امريكا 
به زودي آزاد مي شود؛ برنا|

رييس دانشگاه تربيت مدرس گفت: استاد مسعود 
سليماني دانشمند ايراني ظرف مدت كوتاهي از زندان 
كش��ور امريكا آزاد خواهد شد. محمد تقي احمدي، 
رييس دانشگاه تربيت مدرس درباره روند رسيدگي به 
پرونده مسعود سليماني دانشمند ايراني بازداشت شده 
در زندان امريكا گفت: خوشبختانه پرونده رسيدگي به 
بازداشت دانشمند ايراني كه يك سال است در زندان 
امريكا به سر مي برد در مراحل جمع بندي قرار گرفته 
است. او افزود: با توجه به تالش ها و اقدامات مختلف 
دانش��گاه هاي ايران در پيگيري رسيدگي به پرونده 
مسعود سليماني و همچنين تبديل شدن موضوع 
بازداشت اين استاد به عنوان يك جريان حقوق بشر 
در بسياري از دانشگاه هاي امريكا دانشمند ايراني در 
مدت كوتاهي آزاد مي شود. احمدي تصريح كرد: در 
حال حاضر پرونده مسعود سليماني در مراحل نهايي 

جمع بندي قرار دارد.

  روحاني به هيچ وجه اختالفي با ش�وراي 
نگهبان ندارد؛ فارس|

حسينعلي اميري گفت: بين آقاي رييس جمهور و 
شوراي نگهبان هيچ اختالفي وجود ندارد. معاون 
پارلماني رييس جمهور تاكيد ك��رد: بين آقاي 
رييس جمهور و ش��وراي نگهبان هيچ اختالفي 
وجود ندارد. وي بيان داشت: آقاي رييس جمهور 
هيچ گاه در فكر اين نب��وده كه بخواهد يك نهاد 
رسمي كش��ور را ناديده بگيرد؛ آقاي روحاني در 
واقع يك گزارشي از مجلس اول ارايه دادند كه اين 
مجلس با چه تركيبي ايجاد شد و افرادي كه مورد 
نظر مردم نبودند توسط خود مردم حذف شدند، 
اقليتي هم كه در مجلس بودند در واقع به مصالح 
كلي كشور فكر مي كردند بنابراين در مجلس اول 
شخصيت هاي تراز اول، انقالبي و افراد بزرگي در 
مجلس شوراي اسالمي حضور پيدا كردند. معاون 
پارلماني رييس جمهور تاكيد كرد: رييس جمهور 
به هيچ وجه هيچ اختالفي با شوراي نگهبان ندارد 
و به هيچ وجه هم به فكر اين نيست كه يك نهاد 
رسمي را كه جايگاه قانون اساسي دارد حذف كند.

ايران2

سخنگوي سازمان انرژي اتمي: 

خروج از NPT يكي از گزينه هاست

ظرفيت غني سازي ۶۰ درصد را داريم
در ش��رايطي كه ايران خطاب به طرف هاي مقابل اعالم 
كرده كه هر زمان كه روند تامين منافع اقتصادي كشورمان 
كه در سند برجام روي آن تاكيد شده آغاز شود ايران هم 
آماده اس��ت تا وضعيت هسته اي كشور را به شرايط قبل 
بازگرداند؛ اما عدم تحقق مطالبات برجامي باعث ش��ده 
تا ايران همچنان در مس��ير كاهش تعهدات برجامي گام 
بردارد و هر روز دس��تاورد تازه اي را در زمينه توسعه اين 
صنعت مهم به ثبت برساند.  به فاصله كمتر از ۲۴ساعت 
پس از اعالم رس��مي آغاز گام چه��ارم كاهش تعهدات 
برجامي توسط رييس جمهوري، سخنگوي سازمان انرژي 
اتمي به ميان خبرنگاران آمد و تصويري شفاف تر و جزئي تر 
از آنچه ايران قرار است در اين مسير به سمت آن گام بردارد، 
ارايه كند.  كمالوندي در همين خصوص با اشاره به اينكه 
فرآيند كاهش تعهدات همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: 
توان غني سازي اورانيوم تا ۶۰ درصد را داريم و بر اساس 

نياز كشور و دستور مسووالن آن را انجام مي دهيم.
سخنگوي سازمان انرژي اتمي ديروز در نشست خبري 
كه در مجتمع هسته اي شهيد عليمحمدي )فردو( برگزار 
شد، اظهار كرد: در گام چهارم بنا به دستور رييس جمهور 
گازدهي به ۱۰۴۴ س��انتريفيوژ مستقر در فردو آغاز شد. 
اين ماش��ين ها فعالند و محص��ول داده اند و محصوالت 
نمونه گيري شده است. وي افزود: از آژانس دعوت كرديم 
براي اندازي گيري و راس��تي آزمايي بيايند و قرار اس��ت 
بازرسان آژانس يك شنبه اينجا باشند و نمونه ها را تاييد و 
راستي آزمايي كنند. براساس بندهاي مختلف به خصوص 
بند ۱۴ و ۱۵ برجام طرف مقابل موظف بود كه به ما كمك 

كند تا مدل سازي رآكتور اراك انجام شود.

  اگر الزم باش�د، رآكتور اراك به حالت اول 
بازمي گردد

كمالوندي افزود: در واقع قرار ب��ود كه طرف مقابل به ما 
در اين زمينه تجهيزات بدهد و يك س��ند رسمي در اين 
زمينه امضاء ش��د و آنان تعهد كردند كه به ما تجهيزات، 
امكانات و كمك مالي مي دهند اما متأسفانه در اين زمينه 
تعلل داش��تند. سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي تصريح 
كرد: ما در گزارش هاي مختل��ف گفتيم اگرچه طرف ما 
در اينجا چين است و تالش خوبي هم در اين زمينه انجام 
داده اس��ت، اما هر از چند گاهي چين و كش��ورهايي كه 
مي خواهند در اين راس��تا كار كنند از سوي امريكايي ها 
تحت فشار قرار مي گيرند. ما اين تهديد را نگه داشتيم كه 
اگر الزم باشد به نوع رآكتور قبلي بازگرديم و همه بر اين 
مساله واقف هستند كه دو ماه ديگر هم گذشت و خبري 
از سوي طرف مقابل نشد. ما در گام سوم كاهش تعهدات 
برجامي، بندهاي ۳۲ تا ۴۳ برجام را كه مربوط به تحقيق 
و توسعه است، كنار گذاشته ايم و درست است كه در اينجا 
يكسري محدوديت زماني داشتيم اما اين محدوديت هاي 
زماني براساس يك برنامه ايده آل بود كه زمان كافي براي 
توسعه ماشين هاي پيشرفته داشته باشيم به نحوي كه 
در اين قضيه عجله نكنيم. سخنگوي سازمان انرژي اتمي 

گفت: اما زماني كه طرف مقابل وظيفه خود را انجام نداد، 
ما گفتيم كه اين كار بايد به س��رعت انجام ش��ود و انواع 
ماشين هاي پيشرفته به ميدان  آيد. همچنين در مرحله 
تحقيق و توسعه، توليد ماشين هاي پيشرفته، جمع آوري 
نمي شود و وقتي كه توليدي به دست مي آيد، اين توليد 
را دوباره با پس��ماند مخلوط مي كنند و ما گفتيم كه اين 
تولي��د را هم مخلوط نمي كني��م و از توليد آن با توجه به 
اينكه س��قف ۳۰۰ كيلوگرم را هم قبول نداريم، استفاده 
مي كنيم و اين توليدات را بر ذخاير خودمان اضافه مي كنيم 
كه اين اتفاق افتاد. كمالوندي با اش��اره به اينكه در حال 
حاضر روي ۱۵ نوع ماشين پيشرفته كار مي شود، تصريح 
كرد: اگرچه ماشين هاي مهم ما IR۸ ،IR۶ است و اخيراً 
هم IR۹ با ظرفيت بسيار باالي ۵۰ سو به آن اضافه شده 
است، اما ماشين هايي هم بينابين قراردارند كه مي توان 
گفت ماشين هاي فرعي سانتريفيوژهاي مذكور هستند 
كه اصطالحًا به ماش��ين هاي كريتيال و ساب كريتيال 

تقسيم مي شوند.
وي با بيان اينكه عمده ماش��ين هاي پيشرفته كريتيال 
هستند، گفت: ماشين هاي ساب كريتيال تفاوت هايي از 
نظر فني دارند اما مزايايي هم دارند كه به سرعت مي توانند 
توليد شوند و حساسيت ماشين هاي پيشرفته را ندارند و 
مي توانند به ظرفيت توليد كمك كنند. ما با اين هدف است 
كه اين ماشين ها را روي كار مي آوريم. سخنگوي سازمان 
انرژي اتمي با اشاره به گام چهارم كاهش تعهدات برجامي 

كه از پانزدهم آبان ماه برداشته شد، گفت: رييس سازمان 
انرژي اتمي موارد كاهش تعهدات برجامي در اين گام را به 
زيرمجموعه منعكس كرد و همان طور كه انتظار مي رفت، 
وجود متخصصان و دانشمندان بسيار ورزيده  در سايت هاي 
هسته اي كه مايه افتخار كشور هستند، باعث شد كاري كه 
چند روز عماًل به طول مي انجامد، كمتر از يك روز انجام 
شود. كمالوندي ادامه داد: برخي از دوستان تصور مي كنند 
كه تزريق گاز مثل تزريق آمپول است، اما اين طور نيست 
بلكه يك فرآيند بسيار مهم است. وي درباره انتقال سيلندر 
گفت: قرار بود تا ۱۵ سال در اينجا غني سازي انجام نشود 
و مواد هسته اي وجود نداشته باشد كه عماًل چهار سال از 
آن گذشته و ما بايد ۱۱ سال ديگر صبر مي كرديم تا مواد 
هسته اي به اينجا مي آورديم و غني سازي مي كرديم اما اين 
كار را از چند روز پيش آغاز كرده ايم. شروع آن با انتقال يك 
سيلندر از سايت شهيد احمدي روشن بود و حدود ۲۰۰۰ 

كيلو هگزا فلورايد منتقل شد.

  بتن ري�زي نيروگاه دوم بوش�هر يك ش�نبه 
انجام مي شود

كمالوندي با بيان اينكه  امروز )يكشنبه( روز مهمي است و 
مرحله بتن ريزي براي نيروگاه دوم بوشهر را داريم، گفت: 
وقتي مي گوييم بتن ريزي، كس��ي كه در كار نيروگاهي 
اطالعاتي دارد مي داند يعني حداقل دو س��ال كار غير از 
مذاكرات زمان مي برد تا يك نيروگاه به مرحله بتن ريزي 

برسد. معموال خود مذاكرات ممكن است يك يا دو سال 
زمان ببرد. حتي ميان دو طرفي كه هيچ مش��كلي با هم 
ندارند زمان بر است. اين كار در زمان خود صورت گرفت 
و با خود يك پيام خوب منعكس مي كند كه با وجود همه 
فشارها كه امريكا نمي خواهد و حتي بوشهر و مركز نظامي 
ايمني مانند آتش نشاني را تحريم مي كند، اما قدم هاي 
خوبي برداشته شده است و تا ۱۴۰۴ اين نيروگاه به توليد 
مي رسد و به شبكه متصل مي شود. ۲ سال بعد هم نيروگاه 
سوم متصل مي شود يعني االن كه نيروگاه بتن ريزي اش 

انجام مي شود وارد بتن ريزي نيروگاه سوم خواهد شد.

  اعتبارنامه يكي از بازرسان آژانس را لغو كرديم
سخنگوي سازمان انرژي اتمي با اشاره به كشف مواد آلوده 
از يكي از بازرس��ان آژانس عنوان كرد: در اين زمينه ابتدا 
اجازه ورود اين بازرس به سايت نطنز و داخل تاسيسات را 
نداديم و دوم اينكه اعتبارنامه اش را لغو كرديم. اينها طي 
يادداشت هايي به آژانس اعالم ش��د. روزي كه اين اتفاق 
اعالم شد در نتيجه اين بود كه سيستم آالرم و كنترلي ما 
نشان مي داد اين بازرس يا آغشته به مواد است يا موادي 
همراهش هست. اين مس��اله بارها كنترل و يك گزارش 
مفصلي به آژانس ارايه ش��د و آقاي غريب آبادي آن را در 
شوراي حكام مطرح كرد و به نظر ما هم اعضا متقاعد شدند.
كمالوندي گفت: مصونيت هاي آژانس فقط به منظور انجام 
ماموريت اس��ت و مطلق و نامحدود نيست كه هر اتفاقي 

افتاد، بگويند ما مصونيت داري��م، اگرچه ما به مصونيت 
آژانس احترام گذاشته ايم اما اقداماتي كه انجام داديم در 
راستاي توجه به اين موارد اس��ت چون اين موارد از يك 
طرف مصونيت مي آورد و از سوي ديگر حقوق كشورها را 

تعيين و وظايف آژانس را مشخص مي كند.
كمالوندي افزود: اگر ظرفيت فردو را كه به تدريج درحال 
افزايش اس��ت، طي روزها و هفته هاي آينده به حداكثر 
ظرفيت برسانيم، مي توانيم بگوييم با محاسبه اي كه آقاي 
صالحي داشته است كه ۸ هزار و ۶۰۰ سو گفتند و با توجه 
به اينكه انواع ماشين هاي جديد چه آبشارهاي شاهد،  اي 
آر تو ام،  اي آر فور،  اي آر شش و ۳ آبشار ۱۰ تايي، ۲۰ تايي 
و ۳۰ تايي داريم كه هر كدام ظرفيت هاي متفاوتي دارند و 
وقتي روي هم ريخته مي شوند ۸ هزار و ۶۰۰ سو ظرفيت 
مي ش��ود، ما مي توانيم بگوييم با آمدن فردو در حداكثر 

ظرفيت حدودا به ۹ هزار و ۵۰۰ سو مي رسيم.

  فاصله زيادي با شرايط قبل از برجام نداريم
در ش��رايطي كه برخي افراد و جريانات سياس��ي بعد از 
امضاي برجام اين موضوع را مطرح مي كردند كه ايران براي 
بازگشت به نقطه قبلي در صنعت هسته اي زمان زيادي 
نياز دارد، اما سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي كشورمان 
مي گويد: اين به اين مفهوم اس��ت كه ما نسبت به قبل از 
برجام فاصله زيادي نداريم و نزديك به ۹۰ درصد ظرفيت 
قبل از برجام مي رسيم. كمالوندي در پاسخ به سوالي مبني 
بر پايان يافتن ابعاد فني برجام اظهار داشت: ما ليستي از 
پيشنهادات را داريم و حتي خروج از NPT را ارايه كرده ايم. 
سازمان ۱۵ پيشنهاد ارايه كرده است كه براي آينده اقدام 
مي شود. با برداشته شدن محدوديت ها سازمان كار خود 
را انجام مي دهد و با دستور مقامات باال كار انجام مي شود.

كمالوندي در واكنش به اين موضوع كه آيا بعد از اجراي 
گام چهارم اروپا نمي تواند سيستم ماشه را فعال سازي كند، 
اظهار داشت: اروپايي ها در جايگاهي نيستند كه موضوع 
را به شوراي امنيت ببرند. نمي شود يك بدهكار از طلبكار 
شكايت كند. تصميم به برداشته شدن گام ها در سطوح 
باال گرفته مي شود و بر اساس يكسري حقايق، مشورت ها 
بوده و كامال حس��اب شده اس��ت. ايران بعد از يك سال 
صبر استراتژيك قدم هايي برداشته شده و بخش هايي از 
تعهدات از هر دو س��و اجرا نمي شود.  كمالوندي در بحث 
اظهارنظر پمپئو درباره متهم كردن كشورمان به اخاذي 
افزود: اين عبارت برازن��ده امريكا و خود وزير خارجه اين 
كشور است. ما حق خود را مي خواهيم. ادعاهاي امريكا، 
رژيم صهيونيستي و برخي كشورهاي عربي كه از حوزه 
هسته اي چيزي س��ردرنمي آورند مورد قبول ما نيست 
و گ��زارش ۱۷ گانه آژانس مالك اس��ت. ما ضرب المثل 
معروفي داريم كه مي گويد كافر همه را به كيش خود پندارد 
و آنچه آنان مي گويند به نيت خودشان بازمي گردد. بحث 
گريز هس��ته اي نيز در همين راستا است. در حال حاضر 
سازمان توان غني س��ازي حتي تا ۶۰ درصد را داريم و بر 
اساس نياز كشور و دستور مسووالن آن را انجام مي دهيم.

ظريف در نشست وزراي امور خارجه اكو مطرح كرد

اصالحات در »اكو«
»اس��تفاده از ظرفيت هاي كشورهاي همس��ايه«يكي از 
مهم ترين راهكارهايي است كه ايران براي مقابله با شرايط 
تحريمي تدارك ديده اس��ت؛ اي��ده اي كه تالش مي كند 
تا از طريق فعال سازي ظرفيت هاي تجاري؛ گردشگري، 
توليدي و... كش��ورهاي منطقه؛ جايگزين مطمئن و قابل 
اتكايي براي ردآمدهاي نفتي اش بيابد. بر اين اساس است 
كه ايران با فعال سازي بلوك هاي اقتصادي منطقه اي تالش 
مي كند تا سهم افزون تري را در اين مراودات به دست آورد 
و مبتني بر همين رويكرد اس��ت كه از ضرورت اصالحات 
بنيادين اقتصادي در اين سازمان منطقه اي سخن مي گويد. 
وزير امور خارجه كه راهي تركيه ش��ده است با بيان اينكه 
ترتيبات تجاري اكو اهميت ويژه اي براي جمهوري اسالمي 
ايران دارند، گفت: »اكوتا« و ديگر ترتيبات تكميلي درون 
منطقه اي بايد عملياتي ش��وند. محمدجواد ظريف وزير 
امور خارجه ديروز در بيس��ت و چهارمين نشست شوراي 
وزيران اكو كه در آنتالياي تركيه برگزار ش��د، با اش��اره به 
اينكه اولويت اصلي دستور كار ما بايد تحقق »اجتماع اكو« 
همراه با ترويج صلح و ثبات و بهروزي بيشتر مردمان منطقه 
و ارزش هاي غني مشترك باش��د، اظهار داشت: سازمان 
همكاري اقتصادي با برخورداري از جمعيتي نيم ميليارد 
نفري، موقعيت جفرافيايي فوق العاده، منابع سرشار انرژي 
و معدني، منابع انس��اني پيش��رفته، بازار تجاري بزرگ و 
قرابت هاي فرهنگي و تاريخي تمامي مولفه هاي موردنياز 
براي موفقيت در همكاري چندجانبه ميان ملت ها را دارا 
است. ظريف تاكيد كرد: با اين حال اولين و مهم ترين چالش 
مستمر ما نبود الگوي مناسب براي همكاري اقتصادي و در 
واقع سرمشق توسعه اقتصادي است. وي با بيان اينكه در 

اين راستا بايد ساختار همكاري براي رسيدن به اين هدف 
مجددا سازماندهي شود، افزود: سند چشم انداز اكو ۲۰۲۵ 
آخرين تالش ما براي ارتقاي تعامل منطقه اي در زمينه هاي 
مختلف مورد عالقه طرفين شامل ترانزيت و حمل و نقل، 
انرژي، تجارت و گردشگري است. رييس دستگاه ديپلماسي 
اضافه كرد: ما نياز داريم اجراي موثر چشم انداز ۲۰۲۵ را از 
طريق مكانيسم ها و طراحي هاي پيش بيني شده شتاب 
ببخشيم. شوراي وزيران بايد از وزراي بخش هاي ذي ربط و 
نيز دبيرخانه اكو به منظور تبديل اين سند به گامي مهم در 
راستاي تحقق اهداف و مقاصد عاليه سازمان، كمال حمايت 

را داشته باشند.

   حلقه هاي گمشده توسعه
ظريف با بيان اينكه تاسيس كريدور و فعاليت هاي مديريتي 
مرتبط با آن اولويت سازماني بخش حمل و نقل است، گفت: 
ما در ايران سرمايه گذاري عظيمي براي ايجاد حلقه هاي 
گمشده انجام داده ايم. با اين حال طرح هاي اساسي همچون 
 )TTFA( توافقنام��ه چارچوب حم��ل و نقل و ترانزي��ت

همچنان در انتظار اجرا توسط كشورهاي عضو است.
وي تاكيد كرد: به منظور افزايش ميزان تجارت كل ميان 
كشورهاي عضو اكو كه بسيار پايين تر از انتظاراتمان است، 
به رويه ه��اي دوجانبه و چندجانبه به منظور تس��هيل و 
همسان سازي تجارت منطقه اي نياز داريم تا از اين طريق 
بتوانيم مناسبات تجاري مان را س��ريع تر، ارزان تر و قابل 
پيش بيني تر كنيم. وزير امور خارجه اظهار داشت: انجام 
تراكنش هاي مالي با ارزهاي ملي، تهاتر، كاهش هزينه ها و 
از بين بردن تاخيرها و تسريع ترخيص گمركي تنها برخي 

از رويكرد هايي است كه بايد تقويت شوند. ظريف با تاكيد بر 
اينكه ايجاد مقاصد گردشگري سبز همراه با ارايه محصوالت 
متنوع و خدمات كيفي در منطقه يكي از اهداف چشم انداز 
۲۰۲۵ اكو است، گفت: بهره برداري از ظرفيت هاي شگرف 
همكاري در حوزه گردش��گري نيازمند يك برنامه اقدام 
هوشمندانه است. وي تاكيد كرد: ما از هر ابتكاري كه منجر به 
تقويت شبكه تمامي ذي نفعان در حوزه گردشگري شود و نيز 
از راه اندازي يك سامانه الكترونيكي با استفاده از فناوري هاي 
نوي��ن و به اش��تراك گذاري دانش و ب��ه رويه ها به منظور 
فعاليت هاي هم آفريني استقبال مي كنيم. وزير امور خارجه 
با بيان اينكه فعاليت هاي مرتبط با فناوري هاي اطالعاتي و 
ارتباطي نيز مي توانند به عنوان كاتاليزوري براي پيشرفت ما 
عمل كنند، افزود: در اين رابطه، ما اهميت ويژه اي براي اجراي 
راهبرد منطقه اي توسعه اطالعات و جامعه اكو ۲۰۲۵ و نيز 
»برنامه اقدام« كه دردومين نشست وزيران ارتباطات اكو در 

دسامبر ۲۰۱۷ در باكو مطرح شد قايل هستيم.

  اصالحات در اكو
ظريف با بيان اينكه موفقيت س��ازمان اكو جز با مشاركت 
فعاالنه تمامي كشورهاي عضو غيرقابل تصور است. ادامه داد: 
ترتيبات موافقتنامه هاي موسوم به كمتر از عضويت كامل 
تاثيرات منفي و بنيادين خود را بر عملكرد سازمان داشته اند. 
وزير امور خارجه تاكيد ك��رد: اهداف اصلي فرايند كنوني 
اصالحات كه در بيست و يكمين نشست وزيران اكو در ۲۰۱۳ 
در تهران مطرح شد مشتمل بر ارتقاي ظرفيت هاي نهادي، 
مقرراتي و عملياتي س��ازمان است و به طور بالقوه مي تواند 
به افزايش چشمگير اثربخشي، كارايي، ارتباط و عملكرد 

سازمان و دبيرخانه آن منجر شود. ظريف گفت: جمهوري 
اسالمي ايران به عنوان يكي از بنيانگذاران اكو به طور كامل از 
فرايند اصالحات حمايت كرده و بيشترين انعطاف پذيري را 
از خود به منظور تامين منافع و رفع نگراني هاي كشورهاي 
غيربنيانگذار نشان داده است. وي با بيان اينكه اكنون زمان 
آن فرا رسيده اس��ت نيروي مورد نياز براي اصالحات را باز 
توليد كنيم و بر نتايج اميدواركننده اصالحات توافق داشته 
باشيم، اظهار داشت: در زماني كه چندجانبه گرايي به طور 
مرتب مورد صدمه قرار مي گيرد، سازمان همكاي اقتصادي 
با دهه ها تجربه، بيش از پيش، اولين و بهترين انتخاب براي 
ارتقاي مناسبات اقتصادي ميان كشور هاي عضو است. وزير 
امور خارجه گفت: با وجود سختي هايي كه مردم ايران در 
زمان تروريسم اقتصادي و اقدامات قهري يكجانبه و ظالمانه 
و بي پروا تجربه مي كنند، جمهوري اسالمي ايران به تعهدات 
خود نس��بت به اكو و برنامه ها و طرح هايش ادامه مي دهد. 
ظريف تصريح كرد: طرح هاي ارتباطي اكو در حوزه حمل 
و نقل و ترانزيت، ب��ازار انرژي و برق، فناوري هاي اطالعاتي 

و ارتباطي و ارتباطات ديجيتال و نيز صنعت گردش��گري 
به عنوان به صرفه ترين و پربازده ترين طرح هاي مش��ترك 
ميان كشورهاي عضو را مدنظر قرار داده ايم. وي با بيان اينكه 
جمهوري اس��المي ايران آماده است تمامي ظرفيت هاي 
شگرفي كه در اين حوزه ها دارد را در اختيار كشورهاي اكو 
قرار دهد، گفت: اين دعوت  باز به نمايندگي از بخش خصوصي 
ايران براي همتايانشان در منطقه اكو است. رييس دستگاه 
ديپلماس��ي با بيان اينكه ترتيبات تجاري اكو نيز اهميت 
ويژه اي براي ايران دارد، اظهار داشت: »اكوتا« و ديگر ترتيبات 
تكميلي درون منطقه اي بايد عملياتي شوند تا تجار بتوانند 
مشاركت كامل خود در توسعه همه جانبه و پيشرفت منطقه و 
ملت هاي منطقه را داشته باشند. اين رويه در ديگر مناطق دنيا 
نيز اتفاق افتاده است. ظريف بيان كرد: ايران قويا به اجراي اين 
طرح از طريق فعال سازي يا متنوع سازي، ترتيبات منطقه اي 
الزم در حوزه هاي تجاري مانند تسهيل رويه هاي گمركي و 
بازرگاني، حوزه هاي پولي و بانكي، حمل و نقل چندوجهي، 
ترتيبات امنيتي و مرزي، مبارزه با قاچاق و غيره متعهد است.
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نوسازي تجهيزات دفاعي بدون وابستگي به خارج 
رييس ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: تجهيزات ما نسبت به كشورهاي همجوار و كشورهاي دنيا بدون اينكه هزينه سنگيني 
پرداخت كنيم و بدون اينكه وابسته واردات از خارج باشيم نوسازي مي شوند. به گزارش مهر، رييس ستادكل نيروهاي مسلح 
در حاشيه بازديد در مركز بهينه سازي و نوسازي شهيد زرهرن نزاجا در جمع خبرنگاران با بيان اينكه كاري كه در اين مجموعه 
انجام مي شود بسيار ارزشمند است، گفت: نيروي زميني به عنوان ستون فقرات ارتش مسووليت اصلي در دفاع سرزمين 
خشكي جمهوري اسالمي را بر عهده دارد و اين ماموريت سنگين تا حد زيادي متكي به تجهيزات پيشرفته است. وي افزود: 
اين نيرو در كنار قدرت تحرك و قدرت آتش تجهيزات، با بهره مندي از نيروي انساني با مهارت، عالم و فداكار و شجاع مي تواند 
با اطمينان از سرزمين ما دفاع كند. رييس ستاد كل نيروهاي مسلح با بيان اينكه با تحرك سال هاي اخير و اقدامات خوبي كه 
صورت گرفته، اين مركز نقش خود را به خوبي انجام مي دهد، تصريح كرد: بخش هاي زيادي از تجهيزات نيروي زميني بازسازي شده و بخش هاي ديگري 
در نوبت نگهداري و تعمير است. سرلشكر باقري گفت: ما در بخش هايي نياز به اين نداريم كه تجهيزات مان را كنار گذاشته و تجهيزات جديد بخريم، در 

واقع با حفظ بخش اصلي تانك ها، توپ ها و نفربرها و تست كارآمدي آنها، تجهيزات آنها تعويض و به روزرساني مي شوند.

هيچ سازمان يا دستگاهي مجاز به دخالت در انتخابات نيست
در شرايطي كه برخي افراد و جريانات سياسي به صورت نامحسوس فعاليت هاي انتخاباتي خود را آغاز كرده اند، دبير ستاد 
انتخابات كشور با اشاره به ضرورت رعايت قانون و پايبندي به آن، اظهار داشت: وزارت كشور مامور اجراي قانون انتخابات و 
مسوول حسن جريان انتخابات است. بر اساس همين قانون به جز شوراي نگهبان، ديگر سازمان ها و دستگاه ها حق ندارند در 
امر انتخابات دخالتي داشته باشند. به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، سيداسماعيل موسوي در پايان هشتمين دوره 
از همايش هاي آموزشي مجريان و دست اندركاران انتخابات اظهار داشت: وزارت كشور از حقوق انتخاب كنندگان و انتخاب 
ش��وندگان دفاع مي كند و در اين راه از هيچ كوششي دريغ نخواهد داشت. موسوي با اشاره به لزوم دقت در موضع گيري ها 
پيرامون انتخابات گفت: دشمنان ما همواره در پي ايجاد شبهه در خصوص انتخابات هستند و مي خواهند القاء كنند كه انتخابات 
مهندسي مي شود اما ما بايد مراقبت كنيم تا اسير نقشه دشمنان نشده و از دامن زدن به اين شبهات و تكرار شيطنت آنان پرهيز كنيم. وي ادامه داد: وزير 
محترم كشور در تمام نشست ها و ديدارها با دست اندركاران انتخابات بر بي طرفي و قانونمداري مجريان انتخابات تأكيد مي كنند؛ بنابر اين تأكيدات ايشان 

به عنوان راهبرد اصلي، سرلوحه كار ماست و از آن عدول نخواهيم كرد. 

چهره ها



3 كالن

كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي از ضرورت هاي برقراري عدالت در اقتصاد ايران گفت

يكپارچه سازي نظام مالياتي و تامين اجتماعي

تعاوني هاي متخلف تغييرات ثبتي را بدون دردسر ثبت مي كنند

اخيرا از مجلس ش�وراي اسالمي خبر مي رسد كه 
طرح يكپارچه سازي نظام مالياتي و تامين اجتماعي 
در مجلس شوراي اسالمي در دست بررسي است. 
طرحي كه به موجب آن قرار اس�ت نظام بازتوزيع 
عادالنه درآمدها پي ريزي ش�ود. هن�وز از چند و 
چون اين طرح اطالعاتي در دسترس نيست ولي 
كارش�ناس مركز پژوهش ها اين اقدام را گامي رو 
به جلو تلقي كرده و مي گويد: اكنون در بس�ياري 
از كش�ورها با درك درس�تي ك�ه از ضرورت هاي 
يكپارچه س�ازي اين دو نظام به وجود آمده است، 
نظ�ام مالياتي و تامين اجتماع�ي را به هم مرتبط 
كرده اند و در كشور ما نيز الزم است كه اين ارتباط 
ميان نظام رفاه اجتماعي و نظام مالياتي برقرار شود.

به گزارش »تعادل«، قرار گرفتن در تنگناي مالي 
براي تامين هزينه هاي مربوط به مصارف بودجه اي 
دولت را ناگزير به ايجاد اصالحات اساسي در ساختار 
بودجه كشور كرد. يكي از ضرورت هاي اصالح در 
بودجه كشور به گفته كارشناسان همواره ماليات 
بوده است. همواره ضرورت اصالح نظام مالياتي در 
كشور احساس مي شده است. در اين جهت كه اين 
نظ�ام را كارآمد و عادالنه كند. نظام مالياتي كه در 
سال هاي گذشته اغلب كمتر از 50 درصد هزينه هاي 
بودجه را تامين كرده، قطعا نظام ناكارآمدي بوده كه 
امكان تامين هزينه هاي دولت را فراهم نمي كرده 
است. از س�وي ديگر همين سيستم تبعيض هاي 
ْآش�كاري را عليه طبقات و اقشار مختلف جامعه 
ايجاد كرده بود. چرا كه در حالي كه افراد با كارنامه 
اقتصادي شفاف مانند كارمندان و توليدكنندگان و 
كسبه همواره در تور مالياتي بوده و ملزم به پرداخت 
ماليات از محل درآمد خود بوده اند در عوض برخي 
آمارهاي غير رسمي از 60 يا 70 هزار ميليارد تومان 
فرار مالياتي خبر مي دادند در عين حال حداقل تا 
80 هزار ميليارد تومان هم معافيت مالياتي گزارش 
شده اس�ت. اين در حالي اس�ت كه پايه هاي مهم 
مالياتي در دنيا مثل ماليات بر عايدي سرمايه كه يك 
پايه مالياتي مهم براي برقراري عدالت و بازتوزيع 
درآمد محسوب مي ش�ود نيز در نظام مالياتي ما 

شناسايي نشده بود.
بنابراين كارشناسان اقتصادي به درستي تشخيص 
دادند كه اصالح س�ند دخل و خرج دولت بيش از 
همه نيازمند اصالح نظام مالياتي است. در همين 
راستا دولت هم برنامه اي براي اصالح نظام مالياتي 
در دس�تور كار قرار داده است كه برخي از آنها در 

حال تكميل و طراحي شدن است، درباره كيفيت 
برنامه هايي كه دولت براي اصالح نظام مالياتي در 
دس�تور كار دارد با سيد محمد هادي سبحانيان، 
مدير دفتر بودجه ريزي مركز پژوهش هاي مجلس 
ش�وراي اس�المي گفت وگو كرديم ك�ه در ادامه 

مشروح آن را مي خوانيد: 

  اكنون در مجلس شوراي اسالمي طرحي در حال 
بررسي اس�ت تحت عنوان يكپارچه سازي نظام 
مالياتي و تامين اجتماعي. به طور كلي درباره اين 

ايده چه نظري داريد؟
يك��ي از ضرورت هاي اداره اقتصاد يك كش��ور در جهت 
برقراري عدالت اقتصادي و اجتماعي، ايجاد يكپارچگي 
ميان نظام مالياتي و نظام تامين اجتماعي اس��ت. يكي 
از آس��يب هايي كه در نظام حكمراني مشاهده مي كنيم 
عدم ارتباط ميان نظام مالياتي و تامين اجتماعي است. 
به عبارت ديگر مي توان گفت نظام مالياتي براي خود يك 
كاركرد دارد كه عمدتا بحث ماليات ستاني و ايجاد منابع 

براي دولت است. از سوي ديگر نظام تامين اجتماعي به 
صورت كامال مستقل فعاليت مي كند كه با چالش هايي نيز 
مواجه است. اكنون در بسياري از كشورها با درك درستي 
كه از ضرورت هاي يكپارچه س��ازي اين دو نظام به وجود 
آمده است، نظام مالياتي و تامين اجتماعي را به هم مرتبط 
كرده اند، و در كشور ما نيز الزم است كه اين ارتباط ميان 

نظام رفاه اجتماعي و نظام مالياتي برقرار شود.
 پس شما با كليات اجراي آن در كشور موافقيد؟

بله،  همينطور است.
 اكنون اليحه ماليات بر مجموع درآمد اشخاص يا 
به اصطالح پي اي تي هم در حال تهيه است. به اين 
روش ايراداتي وارد است از جمله اينكه طي چندين 
مرحله از اشخاص ماليات اخذ مي كند، نظر شما در 

رابطه با تصويب اين اليحه چيست؟
نه اين ايرادات وارد نيست، اينطور نيست كه چندين بار از 
فرد ماليات گرفته شود، فرد در منابع مختلف خود، مانند 
گرفتن اجاره از ملك يا گرفتن حقوق و غيره، ممكن است 
در منبع ماليات كسر ش��ود و آخر سال دوباره محاسبه 

صورت مي گيرد، بر اساس اگر بر مبناي محاسبات مالياتي، 
مالياتي كه تا به حال فرد پرداخت كرده اس��ت كمتر از 
محاسبه اصلي باشد، بايد بخشي را به صورت اضافه ماليات 
پرداخت كند اما اگر ماليات هايي كه در مجموع پرداخت 
كرده اس��ت روي حقوق ف��رد، اجاره هايي كه اخذ كرده 
و س��اير موارد كفاف مالياتي كه آخر سال محاسبه شده 
را بدهد، ديگر از اين فرد مالياتي گرفته نمي ش��ود، بعيد 
مي دانم انتقادي در اين باره وجود داشته باشد.بايد بگويم 
يكي از اقداماتي كه مي توان براي ايجاد ارتباط ميان نظام 
مالياتي و رفاه اجتماعي انجام داد، برقراري نظام ماليات بر 
مجموع درآمد اشخاص يا همان پي اي تي است. فلسفه 
اين نوع ماليات لزوما يك پايه مالياتي جديد نيست بلكه 
يك نظام نوين ماليات ستاني است. اين نوع ماليات بايد 
درآمد افراد را از منابع مختلف در نظر بگيرد و آن را مشمول 
ماليات كند. از طرفي ديگر هم با توجه به اطالعاتي كه در 
خصوص وضعيت اقتصادي افراد در پايگاه هاي مختلف 
وجود دارد مي تواند اين دو اطالعات را به هم متصل كند. 
همچنين بايد اطالعات اقتصادي افراد را داشته باشد و 

بتواند تصويري از وضعيت اجتماعي و اقتصادي افراد، از 
جهت اينكه تا چه ميزان با خط فقر فاصله دارند و غيره ... 

به دست دهد.
ماليات بر مجموع درآمد مي تواند ارتباط ميان نظام مالياتي 
و نظام رفاه اجتماعي را برقرار كند. به اين ترتيب كه حداقلي 
از درآمد را براي افراد در نظر بگيرد و چنانچه افراد نتوانند 
با درآمدهاي خود حداقل الزم را تامين كنند در اين نظام 
مالياتي مبلغي هم به آنان تعلق خواهد گرفت. بنابراين يكي 
از مهم ترين راهكارهاي برقراري ارتباط ميان نظام تامين 
اجتماعي و نظام مالياتي، اجراي ماليات بر مجموع درآمد 

اشخاص است. 
 مطابق با برآوردهاي صورت گرفته، شكاف قابل 
توجهي ميان ماليات پرداختي بين موديان مالياتي 
وجود دارد و اين تبعيض به ضرر كم درآمدهاست. 
از نظر ش�ما لوايح جديد و تغييراتي كه در دست 

اجراست مي تواند تبعيض مالياتي را از ميان ببرد؟
درحال حاضر هم مي توانيم با بس��ترهاي موجود قانوني 
اين تبعيض و اختالف��ات را از بين ببريم و نيازمند قانون 
جديدي نيستيم اما متاسفانه به اين علت كه نظام مالياتي 
ما يك نظام مميز محور اس��ت و به خص��وص در حوزه 
مشاغل نتوانستيم اطالعات خوبي را مانند تراكنش هاي 
بانكي جمع آوري و رصد كنيم، اين اختالف فاحش ميان 
ماليات بر مشاغل و ماليات حقوق كاركنان وجود دارد، لذا 
اين فاصله ها را مي توان با بسترهاي حقوقي موجود مرتفع 

كرد و بي عدالتي را از بين ببريم.
يك س�ري معافيت هاي ماليات�ي در بخش هاي 
مختلف مانن�د حوزه ه�اي فرهنگ�ي، مذهبي، 
كشاورزي و ... وجود دارد، نظر شما در رابطه با لغو 

اين معافيت ها چيست؟
به داليل مختلف در س��نوات گذشته يكسري بخش ها 
را از پرداخت ماليات معاف كردي��م، هم در ماليات هاي 
مستقيم و هم در ماليات بر ارزش افزوده. چه بسا برخي از 
اين معافيت ها در گذشته ضرورتي نداشته و در حال حاضر 
بايد گفت ضرورت خود را كامال از دست داده است. البته 
برخي از آنها همچنان ممكن است ضرورت داشته باشد. 
بنابراين ما بايد ليستي از معافيت ها را تهيه كنيم. بار مالي هر 
يك را مشخص كنيم و با توجه به شرايط خاصي كه داريم و 
الزم است كشور را بدون اتكا به درآمدهاي نفتي كه بسيار 
هم ميزان اين اتكا كاهش پيدا كرده است، اداره كنيم و با 
استفاده از شرايط موجود اين معافيت ها را شناسايي كرده 
و مواردي كه در گذشته اولويت بوده و ديگر در حال حاضر 
ضرورتي ندارد را حذف كنيم. اين اقدام اساسي و مهم عزم 

و اراده جدي حاكميت و دولت را مي طلبد.

بخشنامه استقالل تعاوني ها كه سال گذشته از سوي هيات 
مقررات زدايي ابالغ شد، ظاهرا شرايط را براي تغييرات ثبتي 
تعاوني هاي متخلف تسهيل كرده است؛ موضوعي كه معاون 

وزير تعاون از آن انتقاد مي كند.
محمد كبيري در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اش��اره به 
ادامه فعاليت تعاوني هاي متخلف و ثبت تغييرات ثبتي 
بدون اطالع وزارت تعاون يادآور ش��د: در بهمن ماه سال 
گذشته به هيات مقررات زدايي وعده داديم تا سامانه جامع 
هوشمند بخش تعاون را راه اندازي كنيم كه اين سامانه در 
پايان خردادماه ۹۸ در هيات مقررات زدايي وزارت اقتصاد 
ارايه شد تا به تعهد خود پايبند باشيم تا در راستاي ابالغ 
بخشنامه استقالل تعاوني ها، از پس شركت هاي تعاوني  
براي تاس��يس يا تغييرات ثبتي در صورتي كه س��امانه 

هوشمند بخش تعاون به سامانه ثبت شركت ها متصل شود، 
نيازي به مراجعه حضوري نداش��ته باشند. با اين رويكرد 
پنجره واحد بخش تعاون راه اندازي شد.وي افزود: متاسفانه 
تاكنون سامانه ثبت شركت ها به سامانه جامع هوشمند 
بخش تعاون متصل نشده است. از دو هفته گذشته سامانه 
قديمي ثبت تعاوني ها در وزارت تعاون را غيرفعال كرديم 
تا فقط س��امانه جامع در دسترس باشد و تعاوني ها براي 
تشكيل بايد به اين سامانه مراجعه كنند. انتظار ما از قوه 
قضاييه اين اس��ت كه براي تحقق دولت الكترونيك و در 
راستاي توسعه شفافيت براي پيشگيري از فساد، سامانه 
ثبت شركت ها به سامانه جامع هوشمند بخش تعاون كه 
با كمك مجموعه هاي دانش بنيان راه اندازي شده، متصل 
شود تا در اين شرايط شركت هاي تعاوني براي ثبت هر گونه 

تغيير نيازي به مراجعه حضوري نداشته باشند.كبيري با 
تاكيد بر اينكه ما منتظر حسن همكاري ثبت شركت ها با 
وزارت تعاون و اتصال به سامانه جامع هوشمند بخش تعاون 
هستيم، گفت: براي تغييرات ثبتي تعاوني ها، نيازمند اين 
هستيم تا به سامانه ثبت متصل شويم و منتظر پذيرش اين 
موضوع هستيم.وي درباره انتقادات وارده به ابالغ بخشنامه 
استقالل تعاوني ها در تابستان سال گذشته گفت: نكته قابل 
توجه اين است كه اطالعات تعاوني هاي متخلف كه راي 
دادگاه عليه آنها صادر شده يا تخلفات مربوط به هيات مديره 
تعاوني ها، صرفا در اختيار وزارت تعاون است و سازمان ثبت 
از اين تخلفات اطالعي ندارد. بنابراين با ابالغ بخش��نامه 
مذكور، يعني تعاوني هايي كه هيات مديره آنها متخلف 
هستند هم امكان ثبت تغييرات ثبتي در ثبت شركت ها 

را خواهند داشت.معاون امور تعاون وزير تعاون گفت: ما 
در نظر داريم تا امكان ثبت تغييرات تعاوني ها بدون نظارت 
ما فراهم نباشد چراكه اموال مردم در اختيار اين تعاوني ها 
قرار دارد. در شرايط فعلي يك تعاوني مسكن متخلف يا 
تعاوني هاي مشكل دار مي توانند با برگزاري مجمع و فروش 
اموال مردم، بدون اطالع ثبت شركت ها از تخلفات صورت 
گرفته، هر گونه تغييرات را ثبت كنند.كبيري تاكيد كرد: 
در جلسه رسمي هيات مقررات زدايي در خردادماه مديركل 
ثبت شركت هاي س��ازمان ثبت اعالم كرد در مدتي كه 
مصوبه هيات مقررات زدايي بدون اجازه هيات دولت ابالغ 
شده تغييرات ثبتي تعاوني ها كم شده است. اين به معناي 
اين است كه فعاليت رسمي تعاوني ها كاهش پيدا كرده؛ 
به عبارتي فعاليت غيررسمي افزايش يافته و هيات مديره 

تعاوني ه��ا بعضا تخلفاتي دارند كه اعض��ا در جريان آنها 
نيس��تند.وي با بيان اينكه همچنان اقدام عملي از سوي 
سازمان ثبت براي اتصال به سامانه هوشمند بخش تعاون 
ديده نشده است، گفت: از نظر فني و اجرايي اين آمادگي 
وجود دارد تا با اتصال سامانه جامع هوشمند بخش تعاون 
با سامانه ثبت بتوانيم زمينه تخلف در بخش تعاون را از بين 
ببريم و اين اتاق شيشه اي بخش مي شود.معاون امور تعاون 
وزير تعاون تاكيد كرد: متاسفانه از تابستان سال گذشته 
همزان با ابالغ غيرقانوني بخشنامه استقالل تعاوني ها از 
سوي هيات مقررات زدايي، گزارشات متعددي دريافت 
كرديم كه تعاوني هاي متخلف توانستند تغييرات ثبتي خود 
را ثبت كنند كه اين موضوع را در قالب گزارش هاي محرمانه 

در اختيار دستگاه هاي امنيتي قرار داده ايم.

  Sun. Nov 10.  يك شنبه    19 آبان 1398   12 ربيع االول 1441  سال ششم    شماره   1518  2019 

يك كارشناس حوزه كار معتقد است تا زماني كه قدرت خريد كارگران 
افزايش پيدا نكند و هزينه هاي بهداشت و درمان، مسكن و اجاره بهاي آنها 

كاهش نيابد، افزايش دستمزد كمكي به معيشت كارگران نخواهد كرد.
حميد حاج اسماعيلي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه دستمزد در ايران 
كفاف يك زندگي متوس��ط كارگري را نمي دهد، گفت: با وجود آنكه در 
سال هاي گذشته نرخ دستمزد حتي بيش��تر از نرخ تورم افزايش يافته 
ولي قادر نبوديم در طول سال بعد با آن دستمزد نيازهاي ضروري زندگي 
 كارگران را برآورده كنيم و از اين جهت دس��تمزد در كش��ور ما همواره 
به عنوان يك مشكل جدي باقي مانده است.وي ادامه داد: جلسه تعيين 
رقم دستمزد اواخر اسفند نهايي مي شود ولي دبيرخانه شوراي عالي كار 
بايد در طول سال فعال باشد و بررسي دستمزد و مباحث كارشناسي و 
فني مربوط به آن در طول سال ادامه يابد.حاج اسماعيلي افزود: دعوت از 
نمايندگان كارگري و كارفرمايي و نخبگان و كارشناسان به شوراي عالي 
كار موثر است و مي توانيم دستمزد كارگران را بر اساس گزارش هزينه ها، 
قيمت ها، نرخ تورم و پيگيري هاي ميداني از وضعيت معيشت كارگران در 
نقاط مختلف بررسي و رصد كنيم.اين كارشناس حوزه كار معتقد است اگر 
فعاليت شوراي عالي كار در طول سال ادامه داشته باشد پيش بيني هاي الزم 
در خصوص شرايط اقتصادي كشور و نوسانات احتمالي به شكل منطقي 
صورت مي گيرد و منجر به تعيين دس��تمزد واقعي و منطقي در كشور 
مي شود.وي ادامه داد: متاسفانه بيشتر مباحثي كه در خصوص دستمزد 
كارگران مطرح مي شود از سوي رسانه هاست و بحث هاي رسانه اي باعث 

مي شود مذاكرات مزدي به جريان بيفتد؛ در حالي كه مسووالن و مديران 
هم بايد در ازاي مسووليت و مديريتي كه در سازمان هاي مربوطه دارند 
به بحث دس��تمزد كارگران و ش��رايط زندگي آنها و شرايط كارفرمايان 
ورود كنند و نقطه نظرات خود را به ش��وراي عالي كار ارايه دهند تا با ديد 
كارشناسي تري به مقوله دستمزد بپردازيم.حاج اسماعيلي تصريح كرد: 
نرخ تورم در طول سال به دليل بي ثباتي اقتصاد مدام در حال تغيير است 
و ما با اطالع از اين مساله، دستمزد را بر اساس نرخ تورم هر ساله براي سال 
آينده كه هنوز نيامده تصويب مي كنيم؛ بدون آنكه پيش بيني دقيقي از تورم 
سال بعد داشته باشيم.اين كارشناس حوزه كار با بيان اينكه افزايش نقدي 
حداقل دستمزد كفاف معيشت كارگران را نمي دهد، گفت: بايد بتوانيم 
راهكارهاي ديگري را براي حمايت از كارگران مدنظر قرار دهيم كه از جمله 
آنها پرداخت كمك هاي بالعوض و وام هاي وديعه مسكن، اختصاص زمين 
ارزان قيمت و سبد كاالي ماهانه است.به گفته وي تا زماني كه قدرت خريد 
كارگران افزايش پيدا نكرده و هزينه هاي سبد معيشت آنها اعم از بهداشت 
و درمان، مسكن و اجاره بها كاهش نيافته و نيازهاي ضروري خانوارهاي 
كارگري برطرف نشود، هر قدر دستمزد را افزايش دهيم كمكي به معيشت 
آنها نخواهد كرد.گفتني است در روزهاي اخير اولين جلسه كميته دستمزد 
شوراي عالي كار با هدف بررسي رقم سبد معيشت خانوارهاي كارگري با 
حضور نمايندگان گروه كارفرمايي و كارگري برگزار شد. جلسه بعدي 
كميته دستمزد به منظور ارايه گزارش وضعيت معيشت كارگران و نزديك 

شدن ديدگاه هاي دو طرف اواخر آبان ماه برگزار مي شود.

بودجه شركت هاي دولتي براي سال آينده كه با افزايش ۱۶۳ 
هزار ميلياردي نسبت به امسال همراه بوده، زودتر از موعد به 

مجلس ارسال شده است.
به گزارش ايسنا، امسال براي اولين بار و طبق قانون قرار بود 
كه بودجه شركت هاي دولتي در نيمه آبان ماه  به مجلس ارايه 
شود تا با همكاري ديوان محاسبات بررسي شود؛ از اين رو از 
چندي پيش دستورالعمل مربوطه از سوي سازمان برنامه و 
بودجه به شركت ها و سازمان هاي دولتي ارسال شد و بودجه 
خود را ارايه كردند.طبق آخرين خبرها در هفته گذش��ته 
بودجه مربوط به شركت ها مورد بررسي نهايي قرار گرفته و 
به مجلس ارايه شده است.اليحه بودجه شركت هاي دولتي 

شامل عملكرد سال گذش��ته، ۶ ماهه اول امسال و بودجه 
سال آينده است.رقم بودجه شركت هاي دولتي به ۱۴۴۰ 
هزار ميليارد تومان در س��ال آينده رسيده كه در مجموع 
به ۳۸۲ هزار شركت اختصاص مي يابد.بودجه پيش بيني 
شده سال آينده شركت هاي دولتي در مقايسه با سال جاري 
كه ۱۲۷۷ هزار ميليارد تومان بود، حدود ۱۶۳ هزار ميليارد 
تومان افزايش دارد.به گفته نوبخت، قرار است شركت ها سال 
آينده حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان در طرح هاي عمراني 
س��رمايه گذاري كنيد.بودجه عمومي دولت كه به همراه 
بودجه شركت ها مجموع كل بودجه را تشكيل مي دهد، در 

نيمه آذرماه تحويل مجلس خواهد شد.

رييس مركز آمار ايران گفت: يكي از مصاديق مدرن سازي آمار رسمي 
اين اس��ت كه فهرستي از آمار رسمي مش��خص وجود داشته باشد كه 
در اين راس��تا فهرست مورد نظر تهيه ش��ده و در ۲۷ آبان ماه جاري در 
كميسيون هاي مورد نظر به بوته نظرسنجي قرار مي دهيم. با تصويب 
اين فهرست در ش��وراي عالي آ مار مي توان يكي از دغدغه هاي آماري 

كشور را كم كرد.
به گزارش ايلنا، جواد حس��ين زاده در نشس��ت مديران و كارشناسان 
دستگاه هاي اجرايي براي ابالغ و پياده سازي چارچوب مديريت كيفيت 
آمارهاي رس��مي نظام آماري ايران بيان كرد: با توجه به اهميت آمار در 
سياست گذاري و برنامه ريزي ها همواره موضوع كيفيت آمارهاي ارايه 
شده دغدغه اصلي كاربران و توليدكنندگان آمار بوده است. سياست هاي 
به كار گرفته ش��ده بر پايه آمار غلط گاهي باعث خسارت هايي مي شود 
از اي��ن رو با در نظر گرفتن رويكرد علمي و تخصصي جهاني به موضوع 

مدرن سازي آمارهاي رسمي و نظام آماري پرداختيم.
وي افزود: از سال ۲۰۱۰ افزايش كيفيت آمار توليد و منتشر شده اهميت 
قابل توجهي پيدا كرد و در كش��ورمان هم همواره به تهيه و توليد آمار 
باكيفيت تاكيد شده است در همين راستا در چشم انداز نظام آماري ايران 
موضوع ماده، سومين برنامه ملي توسعه آمار كشور مبني بر يكپارچكي، 
پاسخگو و مورد اعتماد عمومي بودن، تخصص و كيفيت تعريف شده است.

رييس مركز آمار ايران تصريح كرد: مطابق تكاليف مركز آمار در برنامه 
سوم ملي توسعه آمار كشور، چارچوب مديريت كيفيت آمارهاي رسمي 

در نظام آماري كشور به صورت يكپارچه و با در نظر گرفتن ظرفيت هاي 
موجود با توجه به استانداردهاي بين المللي و بر اساس آخرين ويرايش 
چارچوب پيشنهادي كميسيون آمار سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ تهيه 

شده است.
حسين زاده با بيان اينكه بارها درباره توسعه پايدار و حكمراني شايسته 
حرف زده شده اس��ت گفت: اين سياست در يك بستر بسته و محدود 
محقق نمي شود و نياز به بستري پويا دارد و بايد نظام آماري مدرن را در 
يك بس��تر پويا محقق كنيم كه تمام دستگاه ها بايد در آن نقش آفرين 
باشند.رييس مركز آمار ادامه داد: اگر بخواهيم بهره وري را در نظام آماري 
ب��اال ببريم بايد ارزش افزوده در آ م��ار از جمله كيفيت و صرف هزينه با 
منابع كمتر را مدنظر قرار دهيم و اين چارچوب تعريف شده هم بر روي 
بهره وري تمركز دارد.وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر فهرس��ت آمار 
رسمي در كش��ور وجود ندارد گفت: يكي از مصاديق مدرن سازي آمار 
رسمي اين است كه فهرستي از آمار رسمي مشخص وجود داشته باشد 
كه در اين راستا فهرست مورد نظر تهيه شده و در ۲۷ آبان ماه جاري در 
كميسيون هاي مورد نظر به بوته نظرسنجي قرار مي دهيم. با تصويب اين 
فهرست در شوراي عالي آ مار مي توان يكي از دغدغه هاي آماري كشور 
را كم كرد.حسين زاده ادامه داد: ماحصل اين اقدامات ارايه نشانه كيفيت 
به آمارهاي رسمي است و آن دسته از آمارهايي كه فرآيند كيفيت را طي 
كرده اند، مي توانند نشان كيفيت داشته باشند تا كاربران با اعتماد بيتشري 

نسبت به اين آمار از آنها استفاده كنند.

بر اساس گزارش مركزآمار ايران تغييرات شاخص قيمت 
توليدكننده بخش معدن نسبت به فصل قبل )تورم فصلي( 
در فصل تابستان ١٣٩٨ به ٣,٥ درصد رسيد كه در مقايسه 
با همين اطالع در فصل به��ار ١٣٩٨، ١٣.٤ واحد درصد 
كاهش دارد.به گزارش »تعادل«، آنگونه كه مركز آمار ايران 
گزارش داده است تغييرات شاخص قيمت توليدكننده 
بخش معدن نسبت به فصل قبل )تورم فصلي( در فصل 
تابستان ١٣٩٨ به ٣,٥ درصد رسيد كه در مقايسه با فصل 
به��ار ١٣٩٨، ١٣.٤ واحد درصدكاهش دارد. تورم فصلي 
مربوط به گروه »استخراج زغال سنگ« معادل ١.٣- درصد، 
»استخراج كانه هاي فلزي« ٣.٥ درصد و »استخراج ساير 

معادن« ٥.٩ درصد است. تورم فصلي هر سه گروه عمده 
استخراج معادن در حال بهره برداري كشور در مقايسه با 
فصل بهار سال جاري كاهش داشته است.تغييرات شاخص 
قيمت توليدكننده بخش معدن نس��بت به فصل مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه( در فصل تابستان ١٣٩٨ به 
٥١,٤ درصد رسيد كه در مقايسه با فصل بهار سال جاري، 
١٢.٩ واحد درصد كاهش داشته است. به عبارتي، ميانگين 
قيمت دريافتي توس��ط فروشندگان مواد معدني به ازاي 
فروش محصوالتشان در داخل كشور، در فصل تابستان 
١٣٩٨ نس��بت به فصل تابس��تان ١٣٩٧، ٥١.٤ درصد 
 افزايش دارد. تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه »استخراج 

زغال س��نگ )٩١.٦ درصد(«، »استخراج كانه هاي فلزي 
)٥١.٨ درصد(« و »استخراج ساير معادن )٣٨.٤ درصد(« 
است. تورم نقطه به نقطه هر سه گروه عمده در مقايسه با 
فصل قبل كاهش داشته است.تغييرات ميانگين شاخص 
كل قيمت توليدكننده بخش معدن در چهار فصل منتهي 
به فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه در سال قبل 
)تورم س��االنه( به ٥٩,٢ درصد رسيد كه نسبت به فصل 
قبل ٠.٣ واحد درصد افزايش نشان مي دهد. در فصل مورد 
بررسي، تورم ساالنه مربوط به گروه »استخراج زغال سنگ 
)٧١.٩ درصد(«، »استخراج كانه هاي فلزي )٦٥.٤ درصد(« 

و »استخراج ساير معادن )٣٤.٠ درصد(« است.

2‚59 درصد تورم ساالنه توليدكننده معدن

افزايش بي فايده دستمزد

افزايش۱۶۳ هزار ميلياردي بودجه شركت هاي دولتي 

نظام آماري مدرن را در بستري پويا محقق كنيم

پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )113(

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور   بيطرف|

  فصل هشتم- راه پيش رو
زماني ك��ه نه تنه��ا رييس جمهور بلك��ه برخي از 
بزرگ ترين مش��اركت كنندگان سياسي به ويژه در 
حزب جمهوري خواه، آنهايي باشند كه ثروتشان را از 
اداره كازينوها كه به خاطر نقشي كه در پولشويي ايفا 
مي كنند بدنام هستند، ديگر فعاليت هاي نامشروع 
و بهره ب��رداري از اعتياد و قمار، به دس��ت مي آورند، 
چه چيزي مي شود درباره سيستم سياسي ما گفت 
؟ آنها مي دانند كه خوش��بختي شان به نعمت هاي 
خير عمومي بستگي دارد. در صورتي كه دولت اقدام 
سفت و سختي در برابر پولشويي كند، خوشبختي 
آنها يك روند وارونگي طي مي كند. به همين ترتيب، 
توسعه دهندگان امالك و مستغالت مي دانستند كه 
اگر يك بند كوچك در اليحه ماليات قرار دهند آنها 
يك معامله ترجيحي به دس��ت مي آورند - مثل آن 
اليحه اي كه در پايان سال ۲۰۱۷ از تصويب گذشت 
 كه به تراس��ت هاي مس��تغالت اين اج��ازه را داد تا 
۲۰ درصد پايين تر از نرخ مالياتي كه به كسب و كارهاي 
كوچك داده ش��ده بود، مالي��ات بپردازند - كه اين 
مي توانست به معناي خوشبختي براي آنها باشد. آنها 

همچنين مي دانستند 
كه يك تغيير كوچك 
در مق��ررات – مثال 
افش��اي اجب��اري 
خري��داران واقع��ي 
مس��تغالت گ��ران 
قيمت كه مي توانست 
مانع استفاده از امالك 
ب��راي اس��تفاده از 

پولشويي ش��ود- مي تواند كل مدل تجاري شان را 
تخريب كند. نمونه هايي كه در اين پارگراف داده شد 
مي تواند در مي��ان منحرف ترين و مصيبت بارترين 
شكل جست وجوي رانت باشد؛ اما جاي تعجب ندارد 
دولتي كه توسط رانت جويان اداره مي شود دولتي براي 
رانت جويان خواهد بود؛ و چنين دولتي رشد اقتصادي 
را كاهش و عدالت اجتماعي را كمرنگ خواهد كرد. 
دادگاه عالي قدرت پول را در سياست افزايش مي دهد 
مبارزه با ق��درت پول در درون چارچوب دمكراتيك 
مان همراه با اعتقاد قوي ك��ه در آزادي مطبوعات و 
آزاد سخنراني، راحت نيست؛ اما كشورهاي ديگر كه 
تعهدات يكساني به دموكراسي و آزادي مطبوعات و 
سخنراني دارند بهتر از ما كار كرده اند. تا اندازه زيادي 
مشكل ما از خود ما است – يا دقيق تر بگوييم از دادگاه 
عالي اس��ت كه تصميمات نزديك ب��ه آراي 5 به ۴، 
موقعيت هاي افراطي را درست كرده است. شهروندان 
متحد، يك نمونه آن اس��ت. تصميم��ات دادگاه در 
مواردي مشاركت هاي نامحدود را توسط شركت ها، 
س��ازمان هاي غيرانتفاعي و اتحاديه هاي مرتبط با 
كميته هاي فعال سياسي مجاز شمرده است؛ يعني 
كمپين ها محدود به مشاركت هايي مي شوند كه فقط 
توسط اين تشكل ها به طور مستقيم برگزار مي شود. 
هزينه بحث هايي كه شركت ها مجاز به آن هستند 
نامحدود است زيرا در غير اين صورت نقض »حقوق« 
آنها احمقانه خواهد بود. ش��ركت ها مردم نيستند. 
مردم حقوقي دارند اما شركت ها خالق ايالت هستند 
و به همين ترتيب آنها مي توانند با هر خواصي كه ما 
مي خواهيم »موهبت« باشند. زماني كه ما مشاركت 
شركت ها را محدود مي سازيم در اينجا حقوق هيچ 
فردي نقض نمي ش��ود؛ في الواقع يك نفر مي تواند 
معكوس آن را بحث كند. من يك س��هم براس��اس 
قضاوتم از دورنماي اقتصادي شركت مي خرم. اين 
امر اقتصاد را با آن قضاوت هايي به چالش مي كش��د 
كه حال مي خواهد با فضاوت هاي سياسي مدير آن 
موافق باشم يا نباشم، تضعيف مي كند. واقعيت اين 
است كه سهامداران كمتر درباره آنچه كه شركت ها 
انجام مي دهند حرف مي زنند و زماني كه يك مدير از 
پول شركت براي سياست استفاده مي كند به همان 
اندازه بد اس��ت كه او بخواهد از آن پول براي تزيين 

خانه اش استفاده كند.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر كالن

 كارگران حادثه ديده 
در زلزله بيمه بيكاري مي گيرند

مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماع��ي از پرداخت مقرري 
بيمه بيكاري به كارگران واحدهاي آسيب ديده 
در زلزله اخير خبر داد و گفت: كارگران مشمول 
قانون كاري كه به دليل زلزله از كار بيكار شده اند 
مش��مول دريافت بيمه بيكاري مي شوند.كريم 
ياوري اظهار كرد: همه كارگران مش��مول قانون 
كار و قانون تامي��ن اجتماعي كه واحدها و محل 
كار آنها در اثر زلزله دچار آس��يب ش��ده اس��ت، 
مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري مي شوند.

وي ضمن ابراز همدردي با آسيب ديدگان حادثه 
زلزله آذربايجان ش��رقي گفت: حس��ب دستور 
 وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي تم��ام اركان و 
زيرمجموعه هاي مرتبط با وزارتخانه مكلف شدند 
به صورت ش��بانه روزي نس��بت به ارايه خدمات 
مرتبط به حادثه ديدگان از زلزله در ميانه و سراب 
 اقدام كنند.ياوري اف��زود: مطابق تبصره ۲ ماده

۲ قانون بيمه بيكاري، بيمه شدگاني كه به علت 
بروز ح��وادث قهريه از جمله زلزل��ه از كار بيكار 
مي ش��وند با معرفي واحدهاي تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري 
خواهند شد.به گفته مديركل حمايت از پايداري 
مش��اغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي كارگران حادثه ديده زلزله آذربايجان 
ش��رقي بدون در نظر گرفتن حداقل س��ابقه در 
بند الف ماده ۶ قانون، از حمايت پرداخت ماهانه 

مقرري بيمه بيكاري برخوردار مي شوند.



اخبار

»تعادل«ازتحوالتبازارارزوطالگزارشميدهد

دونكتهقابلتوجهدرافزايشسرمايهبانكها

حباب سكه طال صفر شد 
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گروه بانك و بيمه| 
روز شنبه 18 آبان 98، در بازارهاي جهاني نرخ اونس 
طال به روند كاهش��ي قيمت خود ادامه داد و با 8 دالر 
كاهش نسبت به روز جمعه 1460 دالر قيمت گذاري 
شد. همچنين با اعالم نرخ دالر در بازار آزاد و معامالت 
نقدي به قيمت 11375 تومان، نرخ طال و س��كه نيز 
نسبت به هفته گذشته كاهشي شد. مظنه يك مثقال 
طالي آب ش��ده 17 عيار يك ميلي��ون و 740 هزار 
تومان، هر گرم طال 18 عيار 401 هزار و 700 تومان، 
سكه طرح جديد 3 ميليون و 937 هزار تومان، طرح 
قديم 3 ميليون و 930 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون 
و 60 هزار تومان، ربع س��كه يك ميليون و 260 هزار 
تومان و سكه يك گرمي 820 هزار تومان معامله شد. 
به گزارش »تعادل«، صرافي هاي مجاز بانك مركزي 
قيمت خريد دالر را 11 ه��زار و 250 تومان و قيمت 
فروش آن را 11 هزار و 350 تومان اعالم كرده اند. اين 
صرافي ها هر يورو را به قيمت 12 هزار و 550 تومان 
مي خرن��د و 12 هزار و 650 تومان مي فروش��ند.  در 
سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي دالر 11350 و نرخ يورو 
12650 تومان اعالم شد. سامانه سنا نرخ ميانگين ارز 
براي پنج ش��نبه 16 آبان 98 را براي دالر 11 هزار و 
345 تومان، يورو 12 هزار و 602 تومان، پوند انگليس 
14 ه��زار و 341 تومان، درهم ام��ارات 3 هزار و 81 
تومان، لير تركيه 2 هزار و 57 تومان و يوآن چين يك 

هزار و 695 تومان اعالم كرد. 
در بازار ارز رس��مي نيز بانك مركزي ن��رخ 47 ارز را 
براي روز ش��نبه اعالم كرد كه بر اس��اس آن نرخ 18 
ارز مانند يورو و پوند نس��بت به روز پنج ش��نبه هفته 
گذشته كاهش و قيمت 18 واحد پولي ديگر افزايش 
يافت؛ نرخ دالر و10 ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اساس 
اعالم بان��ك مركزي هر دالر امريكا براي روز ش��نبه 
18 آبان ماه 98 بدون تغيير نس��بت به روز پنج شنبه 
گذشته 42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند 
انگليس با يك هزار و 272 ريال كاهش نسبت به روز 
پنج ش��نبه 53 هزار و 658 ريال و هر يورو نيز با 170 
ريال افت نسبت به روز پنج شنبه 46 هزار و 281 ريال 

ارزش گذاري شد.
بانك ها روز شنبه 18 آبان قيمت خريد دالر از مردم 
را 11 ه��زار و 50 توم��ان اع��الم كرده اند. همچنين 
شعب ارزي بانك ها هر يورو را 12 هزار و 155 تومان 
مي خرند.همچنين نرخ خريد هر پوند انگليس از مردم 
14 هزار و 100 تومان از سوي بانك ها اعالم شده است. 
شعب ارزي بانك ها نيز نرخ فروش هر يورو را به عنوان 
ارز مسافرتي و با احتس��اب كارمزد، 12 هزار و 580 

تومان مي فروشند.

  حباب سكه صفر شد
از سوي ديگر، محمد كشتي آراي عضو اتحاديه طال 
و جواهر با اشاره به كاهش قيمت طال و سكه در بازار 
از صفر شدن حباب س��كه خبر داد و افزود: در هفته 
اخير قيمت انس جهاني طال به شدت كاهش يافته و 
هر انس طال نسبت به هفته گذشته 56 دالر كاهش 

يافته است.
وي افزود: افزايش اندك قيمت ارز در هفته گذش��ته 
و همچنين كاهش قيمت انس جهاني، بر نرخ طال و 
س��كه داخلي تاثير داشته و سكه تمام بهار آزادي كه 
هفته گذشته 4 ميليون تومان بود به 3 ميليون و 950 

هزار تومان رسيده و پيش بيني كاهش بيشتر قيمت ها 
هم وجود دارد.

عضو اتحاديه ط��ال و جواهر، ادامه داد: در حال حاضر 
قيمت س��كه هيچ حبابي ندارد و قيمت هر گرم طال 
18 عيار كه چهارشنبه هفته گذشته 410 هزار تومان 
بود به 403 هزار تومان رسيده و معامالت با توجه به 
نوسانات قيمت ارز و نوسانات قيمت جهاني در حال 
انجام است.كشتي آراي درباره افزايش تقاضا در بازار 
با توجه به پايان ايام سوگواري، گفت: افزايش تقاضا 
معقول ب��وده و مقدار تقاضا با عرضه همخواني دارد و 

موجب شده تا در بازار حباب وجود نداشته باشد.

  طال اميدي به افزايش قيمت ندارد
از سوي ديگر، نظرسنجي هفتگي كيتكونيوز نشان داد 
تحليلگران وال استريت و سرمايه گذاران باور ندارند 
كه فشار فروش در بازار طال هفته جاري تمام خواهد 
شد. طال هفته گذشته را با عملكرد نه چندان مطلوبي 
به پايان برد و بازار طال با فش��ار فروش فني روبرو شد 
زيرا ريس��ك پذيري سرمايه گذاران بهبود پيدا كرد و 
اين موضوع باعث كاهش سه درصدي قيمت طال در 
هفته گذش��ته شد كه بزرگ ترين كاهش هفتگي در 

دو سال و نيم اخير بود.
دارين نيوسام، رييس شركت »دارين نيوسام آنااليز« 
اظهار كرد اگرچه بازار طال روند نزولي پيدا كرده است 
اما به نظر نمي رس��د دچار بيش فروش شده باشد و 
س��طح حمايت مهم بعدي طال ح��دود 1407 دالر 
خواهد بود. در نظرس��نجي هفته جاري كيتكونيوز 
از تحليلگران وال اس��تريت، 13 نفر ش��ركت كردند 
كه از ميان آنها چهار نفر يا 31 درصد افزايش قيمت 
طال و هشت نفت يا 61 درصد كاهش قيمت طال در 
هفته جاري را پيش بين��ي كردند. يك نفر يا معادل 
هشت درصد نيز نظري نداشت.در اين بين، 991 نفر 

در نظرس��نجي آنالين كيتكونيوز از سرمايه گذاران 
شركت كردند كه از ميان آنها، 482 نفر يا 49 درصد 
افزايش و 331 نفر ي��ا 33 درصد كاهش قيمت طال 
را پيش بين��ي كردن��د و 177 نفر ي��ا 18 درصد هم 
نظري نداش��تند. اگرچ��ه اكثر س��رمايه گذاران در 
اين نظرسنجي هنوز نس��بت به افزايش قيمت طال 
خوش بين بودند اما براي نخستين بار از ماه مه ميزان 
خوش بيني آنها به پايين 50 درصد كاهش پيدا كرد. 
مشاركت در اين نظرسنجي آنالين به باالترين سطح 

خود از اواخر سپتامبر رسيد.
در نظرس��نجي كيتكوني��وز ب��راي هفته گذش��ته 
تحليلگران وال استريت و سرمايه گذاران پيش بيني 
اشتباهي داشتند. بهاي هر اونس طال براي تحويل در 
دسامبر در معامالت روز جمعه بازار امريكا سه دالر و 
50 سنت يا 0.2 درصد كاهش يافت و در 1462 دالر و 
90 سنت بسته شد و براي كل هفته 3.2 درصد كاهش 
نشان داد.درصد درستي پيش بيني تحليلگران وال 
استريت و سرمايه گذاران از ابتداي امسال تاكنون 52 

درصد بوده است.
چارلي ندوس، استراتژيس��ت ارش��د بازار در شركت 
»السال فيوچرز گروپ« اظهار كرد فشار فروش فني 
صدمه فني قابل توجهي به روند صعودي طال زد. وي 
اكنون منتظر است تا ببيند آيا طال حمايت در سطح 
1405 دالر را كه ميانگين قيمت 200 روزه اس��ت، 
تست خواهد كرد. ندوس به كيتكونيوز گفت با توجه 
به وضعيت بازارهاي سهام كه به ركورد بااليي صعود 

كرده اند، افزايش قيمت براي طال دشوار خواهد بود.
كوين گريدي، رييس ش��ركت فونيكس فيوچرز هم 
قيمت ه��اي پايينتر براي ط��ال در كوتاه مدت پيش 
بيني و ف��روش در صورت افزاي��ش قيمت به 1480 
دالر را توصيه كرد. با وج��ود همه اخبار منفي كه در 
فضاي طال وجود دارد، برخي از سرمايه گذاران آماده 

نيستند از اين فلز ارزش��مند دست بكشند. برخي از 
تحليلگران اظهار مي كنند ك��ه بازارها درباره پيش 
بيني پايان جن��گ تجاري ميان امريكا و چين، بيش 
از حد خوش بين هس��تند. قيمت طال از ابتداي سال 
ميالدي جاري تاكنون تحت تاثير پيامدهاي جنگ 
تجاري امريكا و چين بر اقتصاد و تجارت جهان، بيش 

از 14 درصد رشد كرده است.
دونالد ترام��پ، رييس جمهور امريكا روز جمعه پس 
از اينكه احتمال لغو برخ��ي از تعرفه ها روي واردات 
كاالهاي چيني را رد كرد، ابهامات جديدي را در فضاي 
بازار نس��بت به دورنماي توافق تجاري دو ابرقدرت 
اقتصادي به وجود آورد. افشين نوابي، مدير معامالت 
ش��ركت بازرگاني »ام كي اس« اظهار كرد كه اگرچه 
طال هفته دشواري را سپري كرد اما بدبيني كامال به 
اين فلز زرد با درنظر گرفتن ابهاماتي كه در بازار وجود 

دارد، به اين سادگي نخواهد بود.

 افزايش نرخ دالر
از سوي ديگر، تش��ديد اختالفات پكن و چين بر سر 
مس��ائل تجاري، دالر را به قله سه هفته اخير رساند 
و رييس جمهور امريكا مدعي ش��د كه با درخواست 
چين براي لغو بخشي از تعرفه هاي وارداتي موافقت 

نكرده است.
به گزارش رويترز، در آخرين روز از معامالت هفتگي 
بازارهاي ارز، فضاي معامالت بار ديگر كامال تحت تاثير 
اخبار مربوط به جنگ تجاري امريكا و چين قرار گرفت. 
در شرايطي كه برخي رس��انه ها خبر موافقت طرف 
امريكايي با درخواس��ت طرف چيني براي برداشته 
ش��دن متقابل تعرفه هاي اضافي بر روي محصوالت 
واردات��ي از يكديگر را در فاز نخس��ت توافق تجاري 
منتش��ر كرده بودند، دونال��د ترامپ- رييس جمهور 
امري��كا- در اظهاراتي كه ب��ار ديگر ب��ه نگراني ها از 

س��رانجام اين اختالفات دامن زد مدعي ش��د كه با 
درخواس��ت چيني ها براي برداش��ته شدن تعرفه ها 

موافقت نكرده است.
كيوس��وكه س��وزوكي، مدير ارش��د ارزي در بانك 
»سوسيه جنرال« گفت: مساله جنگ تجاري امريكا و 
چين در صدر توجهات معامله گران قرار دارد و بازار در 
حال حاضر نسبت به نزديك تر شدن مواضع طرفين 

واكنش از خود نشان داده است.
چين و امريكا درگير يك جنگ تجاري طوالني مدت 
بوده اند كه اكنون وارد ش��انزدهمين ماه خود ش��ده 
است و از آن به عنوان يكي از اصلي ترين داليل كاهش 
رش��د اقتصادي جهان نام برده مي شود تا جايي كه 
بانك جهاني زيان اين جنگ براي اقتصاد جهاني طي 
دو سال  آينده حدود 700 ميليارد دالر برآورد كرده 
است. دو طرف طيف گسترده اي از محصوالت وارداتي 

يكديگر را مشمول تعرفه هاي اضافي كرده اند.
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، با 0.2 درصد افزايش 
در مقايسه با روز گذش��ته و در سطح 98.329 واحد 
بسته شد كه باالترين سطح آن در سه هفته اخير به 
ش��مار مي رود. نرخ برابري هر فرانك سويس معادل 
1.0029 دالر اعالم شد. در حوزه برگزيت نيز پس از 
مدت ها كش و قوس، مجلس اين كش��ور سرانجام با 
خواس��ته دولت براي برگ��زاري انتخابات زودهنگام 
موافقت كرده اس��ت. انتخابات پارلمان��ي دوازدهم 
دسامبر كه نخس��تين انتخابات مجلس انگليس در 
ماه دسامبر طي يك قرن اخير نيز محسوب مي شود، 
احتماال به س��ه سال جنجال بر س��ر مساله برگزيت 
خاتم��ه خواهد داد ب��ا اين حال هن��وز حزب حاكم 
محافظه كار با حزب برگزيت به ائتالف دست نيافته 
اس��ت و رهبر حزب كارگر نيز وعده داده اس��ت كه 
درصورت پيروزي در انتخاب��ات، رفراندوم مجددي 
در خصوص برگزيت برگزار خواهد كرد. اتحاديه اروپا 
پيش تر با ارسال نامه اي به بوريس جانسون، نخست 
وزير انگليس اعالم كرد كه تصميم گرفته است مهلت 
خروج انگليس از اتحاديه اروپ��ا را تا پايان ماه ژانويه 

سال آينده ميالدي تمديد كند.
در آخرين دور از معامالت، پوند با 0.2 كاهش قيمت 
نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.2776 دالر مبادله 
شد. همچنين هر يورو با 0.2 درصد ريزش به 1.1019 
دالر كاه��ش يافت. همچنين ه��ر دالر امريكا با 0.5 
درصد افزايش به 1.3204 دالر كانادا افزايش يافت. 
در برابر همتاي سنگاپوري، هر دالر به ازاي 1.3595 
دالر سنگاپور مبادله شد. در معامالت بازارهاي ارزي 
جهاني، هر دالر با 0.1 درصد افزايش نس��بت به روز 
گذش��ته به 109.2207 ين رس��يد. در برابر همتاي 
اس��تراليايي، هر دالر امريكا ب��ه ازاي 1.4579 دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.9963 

يوان چين اعالم شد.
برايان دينگرفلد- استراتژيس��ت ارزي در موسس��ه 
»نت وس��ت ماركتس« گفت: ما گزارشات فراواني از 
روند مذاك��رات تجاري چين و امريكا داش��ته ايم به 
ويژه بر س��ر اختالفات تعرفه اي. بنابراين چيزي كه 
در ح��ال حاضر رهبري جريانات بازار را بر عهده دارد 
اين است كه تالش ها براي رس��يدن به يك توافق تا 
چه حد مي تواند طرفين را حاضر به كنار گذاش��تن 

اختالف هايشان كند.

براساس اعالم معاون نظارتي بانك مركزي، بانك ها 
نمي توانن��د از محل اموال و دارايي ثابت خود تجديد 
ارزيابي كنند و از اين محل افزايش س��رمايه داشته 
باشند زيرا بايد دارايي و اموال تمليكي و ثابت بانك ها 
كه متعلق به س��پرده گذاران اس��ت به فروش برسد. 
هيچگونه مجوز يا بخش��نامه اي درخصوص تجديد 
ارزياب��ي دارايي ه��اي ثابت بانك ها ب��راي تبديل به 
س��رمايه در اختيار بانك ها قرار نگرفته و لذا موضوع 
به كلي مورد تكذيب قرار دارد. محمدرضا جمشيدي 
دبيركل كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي 
در گفت وگو با ايِبنا، با اعالم اين مطلب گفت: بانك ها 
بايد دو نكته را در خصوص افزايش س��رمايه بانك ها 
از محل تجديد ارزياب��ي دارايي رعايت كنند.  وي در 
پاسخ به اينكه آيا امكاني براي بانك ها فراهم شده كه از 
محل تجديد ارزيابي دارايي هاي خود نسبت به افزايش 
س��رمايه خود اقدام كنند؟ گفت: در ايام اخير ممكن 
اس��ت اين امكان فراهم شده باشد. از اينرو اين سوال 
متضمن دو پاسخ است. اول آنكه در ايام اخير و حتي 
سال جاري هيچگونه مجوز يا بخشنامه اي درخصوص 
تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت بانك ها براي تبديل به 
سرمايه در اختيار بانك ها قرار نگرفته و لذا موضوع به 
كلي مورد تكذيب قرار دارد. دبيركل كانون بانك ها و 
موسسات اعتباري خصوصي، ادامه داد: اما پاسخ دوم 

كه اميدآفرين است آنكه در ارديبهشت ماه سال جاري 
پيشنهادي از سوي كانون بانك ها به آقاي جهانگيري 
تقديم ش��د كه با توجه به مفاد مصوبه 16 مرداد 97 
هيات وزيران در خصوص پذيرش رس��مي نظام دو 
نرخي ارز كه منتج به تفاوت نرخي براي دارايي هاي 
ارزي بانك ه��ا ش��د و از اين بابت س��ودي متفاوت با 
عملكرد عادي بانك ها نصيب آنها ش��د، تفاوت سود 
متعلقه با موافقت شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
با تسري مفاد مصوبه مورخ 16 تير 97 شوراي مزبور 
كه محدود به سال 97 بود، مصروف افزايش سرمايه 
بانك ها شود. به گفته جمشيدي، اين پيشنهاد مورد 
موافقت آق��اي جهانگيري قرار گرف��ت و در نتيجه 
اليحه الزم با موافقت و از طريق بانك مركزي تقديم 
رياست جمهوري ش��د و اين اميد وجود دارد با توجه 
به گذشت زمان، نوبت طرح موضوع در شوراي عالي 
هماهنگي سران قوا فراهم شده باشد. وي تاكيد كرد: 
به ويژه آنكه شوراي پول و اعتبار نيز با صدور مصوبه اي 
در خرداد ماه مصرف سود حاصله به شرح ياد شده را 
غيرقابل تقسيم بين سهامداران و منحصر به افزايش 

سرمايه بانك ها دانسته است. 

 مالحظات خاص بانك مركزي
به گزارش ايِبنا، فرهاد حنيفي، معاون نظارتي بانك 

مركزي نيز هفته گذش��ته در مطلبي درباره افزايش 
سرمايه بانك ها از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها 
و نظر مقام ناظر بازار پول در اين خصوص گفت: درباره 

اين موضوع بانك مركزي مالحظات خاصي دارد.
وي با بيان اينكه نكته اول اين است كه از سوي بانك ها، 
دارايي كه بايد فروخته ش��ود، نمي توان��د به عنوان 
منابع بلندمدت طبقه بندي شده و بانك از آن محل 
افزايش سرمايه داش��ته باشد، افزود: نكته دوم اينكه 
اين دارايي ها و سهم ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده 
گذار خريداري شده و با توجه به اينكه بطور متوسط 
فقط 5 درصد مناب��ع بانك ها از محل وجوه صاحبان 
سرمايه تامين شده، ثبت اضافه ارزش ناشي از تجديد 
ارزيابي دارايي ها كه متعلق به عمده س��پرده گذاران 
است در سرمايه بانك ها منطقي نيست. حنيفي ادامه 
داد: در واقع اين دارايي، بطور مشاع بين سپرده گذار 

و سهامدار است. 
نكته سوم اين است كه دارايي كه بانك بابت مطالبات 
تمليك نموده ني��ز قابل تجديد ارزياب��ي و بردن به 
حساب سرمايه نيست چرا كه اين دارايي با پرداخت 
ديون شخص بدهكار شايد با تغييراتي مواجه شود. اين 
مقام نظارتي در مورد اينكه با اين وصف بانك ها از چه 
محلي مي توانند تجديد ارزيابي دارايي داشته و آن را 
به حساب سرمايه ببرند، پاسخ داد: آنچه كه در سمت 

راست ترازنامه بانك ها مانند شعب و ساختمان و حتي 
شعب خارجي وجود دارد، توس��ط بانك ها مي تواند 
مورد تجديد ارزيابي دارايي قرار گرفته و به حس��اب 
س��رمايه برود. حنيفي درباره دليل محدوديت بانك 
مركزي در افزايش س��رمايه بانك ها از محل تجديد 
ارزيابي دارايي ها، افزود: بانك مركزي تا پايان س��ال 
98 به همه بانك ها مهلت داده كه طبق ماده 16 و 17 
قانون رفع موانع توليد سرمايه گذاري ها و دارايي هاي 
مازاد و غير مرتبط خ��ود را واگذار كنند و در غير اين 
صورت مشمول مجازات هاي در نظر گرفته شده در 

مواد قانوني مزبور خواهند شد. 
وي ادامه داد: حرف ما اين اس��ت كه بانك ها بايد اين 
دارايي هاي مش��اع را تاكنون به فروش مي رساندند 

و قانون رفع موان��ع توليد نيز بر اي��ن موضوع صحه 
گذاشته اس��ت و تا االن هم رويه  اي كه بانك ها به آن 
عم��ل كرده اند، همين بوده اس��ت. حنيفي در مورد 
اينكه دارايي هاي قابل فروش بانك ها چگونه مشخص 
مي شود گفت: دارايي هاي قابل فروش هر بانك كامال 
مشخص است، بطور مثال اگر بانكي در معدن يا سهام 
غير بانكي سرمايه گذاري نموده نمي تواند از اين محل 
افزايش سرمايه بدهد و اساس��ا براي عدم فروش آن 
بايد پاسخگو باشد. معاون نظارتي بانك مركزي تاكيد 
ك��رد: بانك ها از محل هاي ديگ��ر از جمله مطالبات، 
سود انباش��ته و آورده نقدي و تس��عير ارز مي توانند 
افزايش سرمايه بدهند و البته افزايش سرمايه از همه 

محل هاي قانوني امكان پذير است.

درحال��ي كه ايران با برداش��تن گام چه��ارم در كاهش 
تعهدات خود در توافقنامه برجام، عمال نش��ان داده كه 
به هيچ عن��وان در تضمين منافع مل��ي كوتاه نمي آيد، 
اروپايي ها بايد جديت بيش��تري براي نجات اين توافق 
به خرج دهند كه مهم ترين آن بحث توانايي ايران براي 
فروش نفت خودش و دريافت درآمدهاي ناشي از نفت از 
طريق بانكي خواهد بود. به گزارش ايِبنا، توافق هسته اي 
ايران و قدرت هاي بزرگ جه��ان كه به آن برنامه جامع 
اقدام مش��ترك )برجام( هم گفته مي شود، سال 2015 

مي��ان ايران و كش��ورهاي عضو گروه 1+5 متش��كل از 
امريكا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين، پنج كشور عضو 
دايم ش��وراي امنيت سازمان ملل متحد به عالوه آلمان 
منعقد ش��د. بر پايه اين توافق، در برابر محدود ش��دن 
برنامه هسته اي ايران، تحريم هاي اعمال شده عليه اين 
كشور لغو يا تعليق شد. هشتم ماه مه سال گذشته دونالد 
ترامپ، رييس جمهور امريكا اعالم كرد كه از برجام خارج 
مي شود و نه فقط تحريم هاي قبلي را باز مي گرداند بلكه 
تحريم هاي جديد عليه تهران را نيز اعمال خواهد كرد و به 

دنبال آن تحريم هاي واشنگتن عليه ايران احيا و تشديد 
ش��دند. امريكا تالش مي كند ديگر كشورها نيز ايران را 
تحريم كنند. ايران در ارديبهشت ماه امسال در نخستين 
سالگرد خروج يكجانبه امريكا از توافق هسته اي، اعالم 
كرد در پاسخ به بازگشت تحريم هاي امريكا و عدم تحقق 
وعده هاي كش��ورهاي باقي مانده در توافق براي جبران 
آثار منفي اين تحريم ه��ا، به مرور تعهد خود را به توافق 
هس��ته اي كاهش مي دهد. از آن به بعد، ايران تا به حال 
چهار بار تعهدات برجامي خود را كاهش داده و هر بار به 

اروپاييان فرصت داده كه در طول 60 روز به انجام تعهدات 
خود بازگردند. حاال در تازه ترين تحوالت در اين زمينه، 
معاون وزير امور خارجه ايران يك پيش ش��رط بانكي را 
براي احياي برجام مطرح كرده اس��ت. عباس عراقچي 
در گفت وگو با اسپوتنيك در پاسخ به اين سوال كه شما 
منتظر چه گام هايي در اجرايي شدن برجام از طرف اروپا 
و امريكا هستيد؟ تصريح كرد: بايد منافع ايران در برجام 
تاييد ش��ود كه مهم ترين آن بحث تواناي��ي ايران براي 
فروش نفت خودش و دريافت درآمدهاي ناشي از نفت از 

طريق بانكي خواهد بود. نظر صريح ايران درباره راهكار 
نجات برجام اروپايي ها را با اين چالش مواجه مي كند كه 
راهكار عملياتي براي خريد نفت ايران و پرداخت پول آن 
از طريق بانك ها پيدا كنند. چندي پيش فرانسه طرحي 
ابتكاري را براي نجات برجام پيشنهاد داده بود كه بخشي 
از نفت ايران را پيش خريد كند و هزينه هاي آن را در قالب 
خريد دارو يا كاالهاي اساسي در اختيار ايران قرار دهد كه 
به دليل وابستگي زياد اين طرح به موافقت امريكا، عمال 

با شكست مواجه شد.
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بانك مركزي: مشتريان براي 
رمز دوم به شعب مراجعه كنند

گروه بانك و بيمه|  از آنجايي كه انجام تراكنش هاي 
بانكي و پرداخت از ابتداي دي ماه سال جاري صرفا با 
رمز دوم پويا امكان پذير خواهد بود، خواهشمند است 
هم وطنان عزيز به منظور دريافت رمز و تاييد شماره 
تلفن همراه خود به بان��ك صادركننده كارت خود 

مراجعه كنند.
به گزارش تعادل، در اطالعيه بانك مركزي خطاب به 
مشتريان شبكه بانكي آمده است: بانك ها و موسسات 
اعتباري در راستاي ارتقاء سطح امنيت تراكنش هاي 
بدون حض��ور كارت در اينترنت، امكان دريافت رمز 
دوم پويا را فراهم كرده اند و در راستاي پيشگيري از 
برداشت هاي غيرمجاز در فضاي مجازي الزم است 
صرفًا از درگاه هاي مجاز بانكي و پرداخت اس��تفاده 
و از اراي��ه اطالع��ات در درگاه هاي مش��كوك جدا 

خودداري شود. 
به گفته رييس كل بانك مركزي اتصال همه بانك ها 
به سيستم متمركز پيامكي بانك مركزي تا دي ماه 
زمان مي برد و اجباري شدن استفاده از رمز دوم پويا تا 
آن زمان امكان پذير نيست؛ حال آنكه برخي بانك ها 
استفاده از اين خدمات را اجباري كرده اند كه در اين 
ميان بانك مركزي هم نهايتا اجراي اين امر را تا دي ماه 
اجباري اعالم كرد و از مشتريان خواست كه اقدامات 

الزم را انجام دهند.
پرداخت هاي اينترنتي اين روزها توسط تعداد بسياري 
از ايرانيان مورد استفاده قرار مي گيرد و با وجود انجام 
اقدامات بس��يار براي افزايش ضري��ب امنيت اين 
پرداخت ها، هنوز برخي سودجويان اقدام به دزدي از 

حساب هاي برخي مشتريان بانكي مي كنند.
در همين راستا، عبدالناصر همتي- رييس كل بانك 
مركزي- از ماه هاي پاياني سال گذشته از اجراي طرح 
رمز دوم پويا )يك بار مصرف( به جاي رمز دوم ايستا 
)ثابت( براي كارت هاي بانكي خبر داد و اعالم كرد كه 
اين طرح از خرداد ماه سال 1398 به صورت اجباري 

اجرا مي شود.
بر همين اساس برخي بانك ها از همان سال گذشته 
با راه اندازي سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري 
رمز دوم پويا، اقدام به ارايه رمز دوم يك بار مصرف به 
مشتريان خود كردند و قرار بود كه اين طرح از خرداد 

امسال اجرايي شود.
با ورود به س��ال جاري، اتفاقي افتاد كه س��بب شد 
مس��ووالن بانك مركزي در اجراي اين طرح دچار 
ترديد شوند؛ چراكه شركت اپل دسترسي به برخي 
اپليكيشن هاي ايراني را به بهانه تحريم هاي امريكا عليه 
ايران محدود كرد و اين در حالي است كه مسووالن 
بانك مركزي تصميم داشتند رمزهاي يك بار مصرف 
را از طريق اپليكيش��ن هاي بانك��ي در اختيار مردم 
قرار دهند. در همين حين، بانك مركزي اعالم كرد 
كه اجباري ش��دن رمز دوم يك بار مصرف به تعويق 
افتاده و زمان مش��خصي را براي اجرايي ش��دن اين 

طرح اعالم نكرد.
پس از اين موضوع، برخي بانك ها به تدريج با صدور 
اطالعيه هايي، استفاده از رمز دوم پويا را براي مشتريان 
خود اجباري كردند. اما سياست مشخصي در اين باره 

از سوي بانك مركزي اعالم نشد.
ريي��س كل بانك مركزي با بيان اينك��ه بيش از 30 
بانك، فعال س��ازي رمز پويا را شروع كرده اند، اظهار 
كرد كه به دليل هوشمند نبودن بسياري از موبايل ها، 
اجباري كردن استفاده از رمز پويا در حال حاضر مقدور 
نيست. همتي تاكيد كرد كه مسووليت حفاظت از 
اطالعات مشتريان به عهده بانك هاست و هرگونه ضرر 

و زيان وارده از اين ناحيه به عهده آنهاست.
به گفته او، بانك ها اطالع رساني در خصوص مزاياي 
استفاده از رمز پويا را آغاز كرده اند و در حال حاضر رمز 
ايستا و رمز پويا توامان فعال هستند اما مشتريان به 
دليل راحتي، ترجيح مي دهند از رمز ايستا استفاده 
كنند. ريي��س كل بانك مركزي با بي��ان اينكه رمز 
ايستا بايد به گونه اي غيرفعال شود كه موجب نگراني 
مش��تريان، در دريافت روزانه بي��ش از 10 ميليون 
خدمت نشود، تصريح كرد كه تعدادي از بانك ها هنوز 
به سرويس شاهكار براي انطباق شماره ملي و موبايل 

مشتريان خود متصل نيستند.
به گفته همتي، بانك مركزي يك سيستم متمركز 
مبتني بر پيامك راه اندازي كرده اس��ت، اما اتصال 
تمامي بانك ها به آن تا ابتداي دي ماه فرصت نياز دارد 
و عمال اجباري شدن رمز دوم يك بار مصرف تا دي ماه 

زمان مي برد.
در اين بين مشخص نيست كه اگر اجباري كردن رمز 
دوم پويا با مشكالتي از جمله نداشتن گوشي هاي تلفن 
همراه هوشمند مواجه است، چطور برخي از بانك ها 
رمز دوم پويا را اجباري كرده اند؟ از سوي ديگر يكي از 
مشكالتي كه پيش از اين گفته مي شد، هزينه زيادي 
بود كه وزارت ارتباطات قرار بود از بانك ها براي تاييد 
شماره تلفن افراد با كد ملي بگيرد كه مشخص نيست 

اين هزينه كاهش يافته يا خير؟
همچنين راه اندازي خدمات رمز دوم پويا در برخي 
بانك ها حدود 33 هزار تومان هزينه دارد كه به نسبت 
كارمزدهاي بانكي رقمي باال به نظر مي رس��د و اين 

در حالي است كه دريافت اين رمزها اجباري است.
سراغ درگاه هاي مشكوك نرويد

در اين ميان و طي آخرين خبر، بانك مركزي دقايقي 
قبل طي اطالعيه اي اعالم كرد كه »به اطالع مشتريان 
شبكه بانكي كشور مي رساند كه بانك ها و موسسات 
اعتباري در راستاي ارتقاي سطح امنيت تراكنش هاي 
بدون حضور كارت در اينترنت، امكان دريافت رمز دوم 

پويا را فراهم كرده اند.
از آنجاكه انجام تراكنش هاي بانكي و پرداخت از ابتداي 
دي ماه س��ال جاري صرفا با رمز دوم پويا امكان پذير 
خواهد بود، خواهش��مند است هموطنان به منظور 
دريافت رمز و تاييد شماره تلفن همراه خود به بانك 

صادركننده كارت خود مراجعه كنند.
همچنين در راس��تاي پيش��گيري از برداشت هاي 
غيرمج��از در فضاي مج��ازي الزم اس��ت صرفًا از 
درگاه هاي مجاز بانكي و پرداخت اس��تفاده و از ارايه 
اطالعات در درگاه هاي مشكوك جدا خودداري شود«.



روي خط شركت ها  5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از رخوت پاييزي بازار سهام  

كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد 

ثبات تكراري قيمت  سهام نشانگر چيست؟

سبقت بورس از بازارهاي موازي 

گروه بورس |محمد امين خدابخش|
معامالت بازار سهام در نخستين روز هفته با رشد اندك 
ش��اخص ها در بورس و فرابورس پي گرفته شد. با اين 
حال افزايش سطح عمومي قيمت ها در بازار سهام به 
حدي نبود كه نش��انه هاي بازگشت معامالت به رونق 
ماه هاي قبل را در خود داش��ته باش��د. داد و ستدهاي 
بورس تهران در روز گذشته و دو هفته پيش تر حاكي 
از آن ب��ود كه با وجود غلبه نس��بي عرضه بر تقاضا در 
اكثر گروه ها همچنان سرمايه گذاران آمادگي الزم را 
براي بازگشتن قيمت ها به سطوح قبل و دنبال كردن 
معامالت با فشار تقاضا را ندارند. الزم به يادآوري است 
كه ثبات نسبي قيمت ها در بازار پس از آن ادامه دار شده 
كه در ماه هاي قبل رشد شتابان قيمت ها سبب شده تا 
شاخص بورس تهران طي بيش از 7 ماه بازدهي فراتر 

از 110 كسب كند.

    نگاهي به داليل رشد هفت ماهه 
همان طور كه در گزارش هاي قبلي نيز به آن اشاره شد، 
در سال گذشته و پس از كاهش چشمگير ارزش ريال 
چش��م انداز بنيادي پيش روي شركت ها دچار تحول 
چشمگيري شد. از آنجا كه در نيمه دوم سال 97 قيمت 
ارزهاي خارجي تقريبا رشدي بيش از سه برابر را شاهد 
بودند، اميدها به افزايش قابل توجه سودسازي شركت ها 
در سال مالي 98 قوت بيشتري گرفت و سبب شد تا از 
ابتداي اسفندماه همان سال بازار با ارتقاع بهاي سهام در 
اغلب گروه هاي بنيادي رو به رو شود؛ رونقي كه در بهار 
سال بعد نيز تداوم يافت و با افزايش قابل توجه نقدينگي 

بازار به شكلي جدي تر تداوم يافت. 
با اين وجود بهبود ارزش معامالت و رش��د ارقام توليد 
و فروش ش��ركت ها فقط ناش��ي از رش��د ارزش دالر 
نبود. اگرچه در سال مالي جاري بسياري از شركت ها 
به خصوص آنها كه در زمينه صادرات كاالهاي اساسي 
فعاليت داشته اند از قبل رشد قيمت دالر، سود ريالي 
بسيار زيادي به دست آورده اند با اين حال عدم افزايش 
هزينه هاي ريالي هم جهت با رش��د درآمد نيز عامل 
ديگري بوده كه به حاشيه سود شركت ياد شده افزوده 
اس��ت. به دنبال وقوع ش��رايط ياد ش��ده نه تنها رشد 
شاخص هاي بورس و فرابورس در سه ماهه بهار تداوم 
يافت بلكه گزارش هاي س��ه ماهه خوب منتشر شده 
همزمان با فصل مجامع س��بب شد تا رونق معامالت 
در بازار سهام نه تنها با افت مواجه نشود، بلكه دلگرمي 
به حركت بيش��تر نمادهاي بازار بر ريل سودآوري به 
افزايش ورود پول هاي جديد نيز بينجامد. از آن زمان 
ت��ا ميانه مهرماه بازار هيچ افت ج��دي و قابل توجهي 
نداشت، مگر در مس��ير اصالح قيمت ها و براي ميسر 

شدن رشدهاي بيشتر.

    تغيير جهت قيمت ها در ميانه مهرماه
ام��ا در ميانه مهرماه و درس��ت چن��د روز پس از آنكه 
مصاحبه ها و اب��راز رضايت ها از ورود موج نقدينگي به 
بازار تداوم روانه س��ايت هاي خبري ش��ده بود، عرضه 
يك باره س��هام در برخي نمادها گريبان بازار را گرفت 
و همراهي س��هامداران با قرمزپوشي قيمت ها سبب 
شد تا موج سهمگين عرضه هاي هيجاني شاخص هاي 
بورس و فرابورس را با افت قابل توجهي مواجه كند. به 

موجب همين تغيي��ر جهت بود كه تنها طي چند روز 
نماگر اصلي بورس از س��قف 330 هزار واحدي تا كف 
كانال300 هزار واح��دي افت كرد و طي چند روز 10 
از ارزش بازار را كاهش داد. از آن زمان تاكنون افزايش 
اندك قيمت ها در روزهايي مانند شنبه مقطعي و گذرا 
بوده اند و در روزهاي منفي نيز دست فروشنده آنچنان 
قوي بوده كه ش��اخص كل نتوانسته از سطح تقريبي 

309هزار و 600 واحد فراتر برود.
 بررسي رفتار سرمايه گذاران در روزهاي گذشته نشان 
مي دهد كه با وجود ارزندگي نسبي بسياري از شركت ها 
در مقطع فعلي خروج سرمايه گذاران از موقعيت خريد 
داليل ديگري دارد كه روشن شدن ابهامات در مورد آنها 
ممكن است بازار را حداقل تا اواخر پاييز با ركود مواجه 
كند؛ ركودي كه نه از عملكرد و صورت  هاي شركت ها 
ناشي مي شود و نه ارتباط چنداني با متغيرهاي جهاني 

در بازارهاي بين المللي دارد.

    از پرواز دالري تا فرود بر لبه تيغ ترس
همان طور كه اش��اره كرديم، سقوط يك باره قيمت ها 
بازار را تا س��طح 300 هزار واحدي شاخص كل بورس 
پايين آورد و ترس از تداوم آن جرات خريد بيشتر را از 
سهامداران گرفت. اين ريزش كه بخش بزرگي از آن به 
دليل وارد نبود سهامداران خرد تازه وارد تشديد شده 
بود، سبب شد تا از مبناي منطقي معامالت كاسته شود 
و ميل به حفظ سود يا اجتناب از زيان رفتاري توده وار 
را در ميان س��هامداران پديد آورد. ب��ا اين حال ثبات 
قيمت ها در روزهاي گذشته و احتياطي كه در خريد 
و فروش ها ديده مي ش��ود، نشان از آن دارد كه حاال نه 
تنها بازار منطقي تر از گذشته به قيمت  ها چشم دوخته 
است بلكه با جديت به رصد متغيرهاي كالني پرداخته 

كه بر روند آتي قيمت ها بر بازار سهام اثر دارند. يكي از 
اين عوامل نحوه تعريف منابعي اس��ت كه براي تامين 

مصارف دولت در بودجه سال 99 منظور خواهد شد.
بازار در روزهاي گذش��ته ش��ايعه اعم��ال ماليات بر 
سودآوري سپرده هاي بانكي بازار را موقتا شوكه كرد و 
در بهت فرو برد، همين امر سبب شد تا مقامات مربوطه 
به سرعت اين خبر را تكذيب كنند و از نبود تصميم در 

اين زمينه سخن بگويند.

    از گذر سال ها تا تداوم تكرارها
اما چرا اصال اين ش��ايعه مطرح ش��د و چرا مورد توجه 
سهامداران قرار گرفت؟ چرا بازار كه طي 7 ماه تقريبا 
بدون وقفه رش��د كرده اس��ت بايد از اعم��ال ماليات 
آن هم در كشوري كه حرف و حديث در مورد ماليات 
ستاني همواره به عنوان امري بي حاصل و دوري باطل 
بوده اين بار حساس ترين بخش اذهان عمومي يعني 

سرمايه گذاران را بترساند؟
جواب اين س��وال را ش��ايد بتوان در بررسي تغييرات 
قيمت ارز در سال هاي گذش��ته پيدا كرد. همان طور 
كه مي دانيم بازار ارز در تمامي ادوار و دولت ها يك بار 
جهشي ارزي را تجربه كرده است كه تقريبا تمامي آنها 
با يك فاز تاخير به رشد تورمي شاخص كل بورس تهران 

منجر شده است. 
در اين رون��د تقريبا هم��واره جهش ارزي توانس��ته 
به واس��طه عواملي همچون خوشبيني به رشد ارزش 
جايگزيني و تطبيق آن با دالر و تاثير رش��د قيمت ارز 
بر صورت هاي مالي شركت ها بهاي سهام را با افزايش 
مواجه كند؛ عاملي كه به ش��ركت هاي صادرات محور 
مح��دود نمانده و هر بار تحت تاثي��ر عواملي مانند اثر 
تورمي بر فروش ش��ركت هاي غير صادراتي، افزايش 

سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي شركت ها و هجوم 
سرمايه گذاران تازه وارد به نمادهاي غير بنيادي، كليت 

بازار سهام را دستخوش تغيير كرده است. 
پ��س از اين مرحل��ه همواره رش��د بازار تح��ت تاثير 
تصميمات كالن سياست گذاران دچار تغيير شده و بازار 
حركتي نزولي را در پيش گرفته است. نمونه اين رويداد 
را در سال هاي 92 -91 شاهد بوديم كه رويكردهايي 
مانند رش��د نرخ خوراك پتروشيمي ها موجب شد تا 
بازار به كلي از تغيير صعودي قيمت صرف نظر كند و به 
دنبال راهي براي خروج سرمايه از چرخه معامالت شود.
اكنون نيز به نظر مي آيد كه بازار خود را براي تكرار تاريخ 
آماده كرده است و بيشتر فعاالن بازار آماده هستند تا 
در صورت كاهش سود شركت ها در بهارستان سرمايه 

خود را از بازار خارج كنند. 
در واقع ماليات و آثار مخرب آن بر بازار سرمايه اين بار 
مهم ترين عامل رواني اس��ت كه ذهن سرمايه گذاران 
را به خود مش��غول كرده و آنها را واداش��ته تا به جاي 
تس��ريع خريد و فروش ه��اي خود در ش��رايط فعلي 
به دنبال نش��انه هايي از نحوه شناس��ايي درآمد پيش 
روي دولت در روند اخبار باش��ند. چرا كه شرايط نبود 
درآمد سهل الوصول نفتي از يك سو سابقه ناخوشانيد 
خصوصي سازي دس��ت دولت را از فروش دارايي هاي 
خود بسته و از سويي ديگر نبود بازار بدهي قدرتمند و 
قابل اتكا قوه مجريه را از تامين مالي مس��تقيم از بازار 

سرمايه بازداشته است. 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي و كاهش يارانه نهان 
در اين بخش نيز حداقل در وضعيت فعلي ميسر به نظر 
نمي رس��د. بنابر اين طبيعي است كه ترس از افزايش 
ماليات آنه��ا در وضعيت كنوني مهم ترين دليل ترس 
ذي نفعان بازار باش��د. به همين منظور و براي بررسي 

بهتر شرايط بازار »تعادل« به گفت وگو با روزبه شريعتي 
پرداخت و نظر وي را در مورد هفته هاي پيش روي بازار 

سرمايه جويا شد.
مدير معامالت كارگزاري اقتص��اد بيدار در خصوص 
تداوم رخ��وت فعلي معامالت گف��ت: در حال حاضر 
به نظر مي رس��د كه بازار انگيزه الزم براي تداوم صعود 
ماه هاي اخير را حداق��ل در روزهاي پيش رو ندارد. از 
جمله عواملي كه به چنين شرايطي منجر شده مي توان 
به شرايط بودجه دولت اشاره كرد. از آنجايي كه انتظار 
مي رود در س��ال پيش رو دولت تاثير درآمد نفتي را بر 
بودجه به حداقل برس��اند، انتظار مي رود كه توجه به 
مالي��ات و تغيير ميزان آن بطور جدي در دس��توركار 

دولت قرار گيرد.
اين امر سبب مي شود تا ترديدها نسبت به سودسازي 
نمادهاي بورس��ي در سال 99 افزايش يابد. در شرايط 
فعلي دور از انتظار نيس��ت كه كسري بودجه دولت از 
راه هايي نظير اعمال ع��وارض صادرات، افزايش بهاي 
انرژي صنعتي، افزايش ماليات به طرق جديد يا حذف 

معافيت هاي مالياتي در برخي از صنايع دنبال شود.
وي ادام��ه داد: بنابراي��ن مي ت��وان گف��ت ك��ه تاثير 
گزارش هاي 6 ماه��ه و گزارش هاي ماهانه مهرماه كه 
نسبت به 6 ماهه نخست بهتر بودند نيز نتوانسته نظر 
بازار نسبت به ريسك هاي بلندمدت را كاهش دهد. از 
اين رو هم به قيمت بودن اغلب ش��ركت هاي بنيادي 
ش��رايط بي تصميمي را به وجود آورده اس��ت. از اين 
رو هم خريداران در موقعيتي هس��تند كه براي خريد 
بيشتر مجبور به روشن شدن وضعيت بودجه شده اند و 
هم خريداران انگيزه  الزم براي فروش بيشتر را ندارند.

روزبه شريعتي گفت: با ش��رايط فعلي مي توان گفت 
كه بازار در هفته هاي آتي بازار شايعه ها خواهد بود و از 
حواشي اين مساله تاثير زيادي مي پذيرد. در صورتي كه 
مقوله ماليات بر خالف رويكرد بازار نباشد از اين جهت 
آس��يبي به قيمت ها وارد نخواهد شد و مي توانيم اين 
انتظار را داشته باشيم كه با فرارسيدن گزارش هاي 9 

ماهه استراحت قيمت ها نيز به اتمام برسند.
وي در خص��وص تاثير منفي اعمال ماليات بيش��تر و 
اثرپذيري بازار از آن گفت: در صورتي كه اخبار مخابره 
شده از بهارستان به نفع درآمدزايي شركت هاي بورسي 
در سال آينده نباشد، ممكن است شاخص كل بورس 
حتي از 300 ه��زار واحد نيز پايين تر بيايد و ش��اهد 
تداوم معامالت در س��طوحي مانن��د 280 هزار واحد 

شاخص باشيم.
شريعتي خاطرنشان كرد: از آنجايي كه در مقطع كنوني 
ارزيابي دقيقي از تغييرات احتمالي نداريم، نمي توانيم 
به درس��تي اثرات احتمالي آن را در صورت هاي مالي 
شركت ها مورد ارزيابي قرار دهيم. در حال حاضر كاهش 
ارزش معامالت به حدود هزار و 800 ميلياردتومان در 
هر دو بازار فرابورس و بورس رسيده كه نسبت به سقف 
آن در ماه هاي اخير كاهش بسياري را نشان مي دهد. 
بنابر اين مي توان گفت كه بازار حداقل در برخي صنايع 
وارد ركود شده و براي برون رفت از آن نيازمند خبرهايي 
اس��ت كه افقي روش��ن را پيش روي ت��داوم فعاليت 
شركت هاي حاضر در اين صنايع بگشايد. بنابراين بازار 
هفته هاي پيش رو بيشتر از آنكه به گزارش هاي ماهانه 

توجه كند، به خبرها حساس خواهد بود.

بعد از رشد بازار سرمايه در شش ماه ابتداي امسال به دليل 
اثر تورمي كه با فاصه زماني به بازارهاي موازي مترتب شد 
و به بازار سرمايه هم رسيد، طي دو سه هفته گذشته شاهد 
بوديم كه هيجان بازار كمتر ش��ده و بازار به تعادل رسيده 
اس��ت. به گزارش س��نا، مهدي الري، مديرعامل شركت 
كارگزاري ساوآفرين، در خصوص حركت بازار در روزهاي 
اخير عنوان داشت: هنوز هم به مردم توصيه مي كنم بازار 
س��رمايه را به عنوان بهترين و سودآورترين بازار، انتخاب 
ك��رده و با آموزش دقي��ق از طريق دوره هاي آموزش��ي، 
ريس��ك موجود، را كاهش داده و بدون هيجان وارد بازار 
ش��وند. در كنار اين موارد مي توانند به كمك شركت هاي 
مشاور سرمايه گذاري و سبدگردان، از مزاياي بازار سرمايه 
بهره مند شوند. الري در ادامه گفت: شاهد بوديم كه طي 
شش ماه نخست سال تمام صنايع و شركت ها، چه صنايع 
سود ساز و چه صنايعي كه با مشكالتي همراه بودند، با رشد 
قيمت سهام همراه شدند. اما پيش بيني اين است كه هر چه 

به پايان سال نزديك مي شويم، بيشترين رشد را در صنايع 
بنيادين و صنايعي كه سود با كيفيت تري مي سازند، شاهد 
خواهيم بود. وي در ادامه بيان داشت: به اين ترتيب مقداري 
از هيجانات بازار كاسته مي شود. البته بطور قطعي برخي 
از خبرها مانند تجديد ارزيابي دارايي ها و خبرهاي موقتي 
اينچنيني مي تواند رشدهاي موقتي را براي بازار ايجاد كند 
اما پيشنهاد ما به سهامداران تازه وارد اين است كه به سهام 
شركت هاي بنيادين و صنايع مادر وارد شوند تا بتوانند در 
فصل مجامع در سود اين شركت ها سهيم شوند. مديرعامل 
كارگزاري س��اوآفرين در خصوص تحوالت بين المللي و 
تاثيرات آن بر بازار سرمايه خاطرنشان كرد: يك سال و نيم 
پيش كه امريكا از برجام خارج شد، شوك تورمي به دالر 
و بقيه بازارها بطور موازي وارد ش��د. اما هم اكنون ريسك 
سياسي به معناي خبر مشابه برجام وجود ندارد تا به ضرر 
بازار تمام ش��ود . به جز اخباري ك��ه از تعرفه هاي تجاري 
كشورهاي قدرتمند و كاموديتي محور منتشر مي شود و 

مي تواند بر نرخ هاي تمام شده و صادراتي شركت ها اثرگذار 
باشد، اخبار ديگر بر بازار ما تأثير خاصي نخواهد داشت. الري 
با اش��اره به تمايل دولت و مجلس به تامين مالي از طريق 
بازار سرمايه بيان داشت: مهم ترين عملكرد بازار سرمايه 
تامين مالي است. با اينكه از سال هاي گذشته روش هاي 
تأمين مالي اقتصاد ما همچنان حول محور بانك هاست، 
در س��ال هاي اخير تامين مالي از بازار سرمايه رشد قابل 
مالحظه اي داشته اس��ت. در اين بين، كمك مجلس در 
اين حوزه مي تواند از طريق تصويب قوانيني باش��د كه به 
تعرفه هاي نرخ هاي صادراتي و خوراك شركت ها كمك 
حائز اهميتي بكند. وي ادامه داد: اما مهم ترين كمك مجلس 
اين است كه قوانيني وضع كند كه استمرار زيادي داشته 
باشد به اين معني كه به سهامداران، ديد بلندمدتي براي 
سرمايه گذاري بدهد. سهامداران از اين طريق مي توانند 
براي طوالني مدت تحليل داش��ته باشند. اگر در مجلس 
قوانيني داشته باشيم كه امكان تصميم گيري بلندمدت 

را به سهامدار اعطا كند بزرگ ترين كمك را به بازار سرمايه 
كرده اي��م. مديرعامل كارگزاري س��اوآفرين در خصوص 
روند بازار در ش��ش ماه گذشته خاطرنشان كرد: در شش 
ماه گذشته حجم معامالت افزايش يافته و سرمايه گذاران 
جديد به بازار وارد شدند كه نشان از اشتياق و استقبال به 

عرضه هاي اوليه دارد. در اين شرايط بهترين كار عرضه سهام 
شركت هاي جديد و شناورتر كردن سهم هاي بنيادي است 
تا به اين ترتيب سرمايه گذاران تازه وارد عالوه بر عرضه هاي 
اوليه در ديگر سهام بازار نيز وارد شده و بازارهاي موازي را 

براي ورود انتخاب نكنند.

گروه بورس| 
ش��اخص كل بورس تهران در اولين روز هفته جاري 
۵2۵ واحد رشد داشت كه در نهايت اين شاخص به 
رقم 30۵ هزار و 8۵8 واحد رسيد. براساس معامالت 
روز شنبه، بيش از 2 ميليارد و 66۴ ميليون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 12 هزار و 7۴ ميليارد 
ريال داد و ستد شد. همچنين شاخص كل هم وزن با 
۵62 واحد افزايش به 86 هزار و 2۵1 واحد و شاخص 
قيمت هم وزن ب��ا 376 واحد افت به ۵7 هزار و 672 
واحد رسيد. شاخص آزاد شناور نيز يك هزار و 2۵۴ 
واحد افزايش به رقم 3۵۵ هزار و 617 واحد رس��يد، 
شاخص بازار اول ۵۵۴ واحد و شاخص بازار دوم 291 
واحد افزايش داش��ت. عالوه بر اي��ن در بين تمامي 
نمادها، ايران خودرو )خودرو( ب��ا 1۴۵ واحد، بانك 

پاسارگاد )وپاسار( با 13۵ واحد، سايپا )خساپا( با 108 
واحد، بانك ملت )وبملت( با 9۵ واحد و كش��تيراني 
جمهوري اس��المي ايران )حكش��تي( ب��ا 76 واحد 
بيش��ترين تأثير مثبت را بر شاخص كل داشتند. در 
مقابل صنايع پتروشيمي خليج فارس )فارس( با 107 
واحد، پااليش نفت بندرعباس )شبندر( با 96 واحد، 
بانك پارس��يان )وپارس( با 70 واحد، پااليش نفت 
اصفهان )شبندر( با 60 واحد از جمله گروه هايي بودند 
كه افت شاخص بورس را رقم زدند. برپايه اين گزارش، 
در بين نمادهاي معامالتي روز قبل، نماد بانك ملت، 
بانك تجارت، مس شهيد باهنر، سايپا، بانك پارسيان، 
بورس كاالي ايران و س. صنايع ش��يميايي ايران در 
گروه نمادهاي پربيننده قرار داش��تند. گروه خودرو 
نيز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 

گروه 679 ميليون و 701 هزار برگه س��هم به ارزش 
2 ميليارد و 10۴ ميليون ريال داد و س��تد شد. طي 
روز شنبه، شاخص فرابورس نيز نزديك به 10 واحد 
رش��د داشت و روي كانال سه هزار و 89۴ واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد و 102 هزار 
برگه س��هم به ارزش بيش از ۵7 هزار و ۵06 ميليارد 
ريال داد و ستد شد. در بين تمامي نمادها توسعه مولد 
نيروگاهي جهرم )بجهرم(، آتيه داده پرداز )اپرداز(، 
مديريت انرژي اميد تابان هور )وهور( بيشترين تأثير 

مثبت را بر شاخص اين بازار داشتند.
در مقاب��ل نماد توليد نيروي ب��رق دماوند )دماوند(، 
پتروش��يمي مارون )مارون(، قاس��م ايران )قاسم( و 
صنايع ماشين هاي اداري ايران )ماديرا( مانع از رشد 

بيشتر اين شاخص شدند.

رشد آرام شاخص 
نگاهي به آمار معامالت بورس و فرابورس 

رييس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار، از مذاكره 
با مس��ووالن بانك مركزي ب��راي اعمال معافيت 
مالياتي جهت فروش ام��وال مازاد بانك ها پس از 

تجديد ارزيابي خبر داد.
به گ��زارش خانه ملت، ش��اپور محم��دي رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار ايران با اشاره به خبر 
تأييد نشده اخذ ماليات از تجديد ارزيابي بانك ها 
در مورد اموال مازادشان، گفت: بر اساس اين خبر، 
طبق نظر بانك مركزي، اموال مازاد بانك ها پس از 
تجديد ارزيابي مشمول معافيت مالياتي نمي شود، 
حال قرار است كه بررسي هاي الزم در اين رابطه 

صورت گيرد.
وي ادامه داد: البته ما با مس��ووالن بانك مركزي 
صحبت كرده كه اموال مازاد بانك ها پس از تجديد 

ارزيابي جهت افزايش س��رمايه مشمول معافيت 
مالياتي شود.

محمدي افزود: بر اس��اس قانون رفع موانع توليد، 
زماني كه اموال مازاد بانك ها فروخته مي ش��ود، 
درآمدهاي مذكور بايد به حساب افزايش سرمايه 
واريز ش��ود و بانك ه��ا طبق قان��ون در اين رابطه 

اختيارات الزم را دارند.

    معافيت مالياتي اموال مازاد 
كمك بسيار بزرگي به بانك ها خواهد كرد

رييس سازمان بورس گفت: قطعا اگر بانك مركزي 
ب��ا معافيت ماليات��ي اموال م��ازاد بانك ها پس از 
تجدي��د ارزيابي موافقت كند، اين مس��اله كمك 

بسيار بزرگي به بانك ها خواهد كرد.

مذاكره براي معافيت مالياتي تجديد ارزيابي 
رييس سازمان بورس خبر داد 
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  »فروي« گزارش ۶ ماهه منتشر كرد: شركت 
ذوب روي اصفه��ان ك��ه چن��د روزي از درج نماد 
معامالتي آن در فرابورس ايران مي گذرد، اطالعيه 
صورت هاي مال��ي 6 ماهه خود را منتش��ر كرد. به 
گزارش سنا، شركت ذوب روي اصفهان در اطالعات 
و صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه منتهي به 31 
ش��هريور 1398 را با سود 3۵۵ ريالي براي هر سهم 
منتشر كرد. اين شركت در گزارش منتشر شده سود 
عملياتي را 233 ميليارد ريال، سود خالص را 212 
ميليارد ريال و سود انباشته را ۵99 ميليارد ريال اعالم 
كرده است. »فروي« در تش��ريح اهداف خود اعالم 
كرده كه مهم ترين راهبرد كوتاه مدت شركت استمرار 
فروش و وصول مطالبات صادراتي با عنايت به شرايط 
داخلي و بين المللي است. اين شركت نرخ خريد مواد 
اوليه براي دوره 6ماهه منتهي به 29 اسفند 1398 
را اعالم كرده اس��ت كه براساس آن خاك خريداري 
از معدن انگوران بر اس��اس ضوابط ش��ركت تهيه و 
توليد و خاك خريداري شده از باما بر اساس قرارداد 
تعيين مي شود و اكسيد روي توليدي بر اساس بهاي 
تمام شده است. در توضيحات »فروي« درخصوص 
تشريح برنامه هاي شركت جهت تكميل طرح هاي 
توسعه آمده است كه اين شركت برنامه ساخت دو 
واحد هوي مديا جهت تامين مواد اوليه توليد شمش 
روي را در برنامه دارد كه در س��ال 1399 راه اندازي 
خواهد ش��د. همچنين در خصوص جزييات منابع 
تامين مالي شركت در پايان دوره نيز اعالم شده است 
كه در آن به دريافت تسهيالت به صورت 70 درصد 
فروش اقساطي و 30 درصد عقد سلف از بانك توسعه 
صادرات است كه در تاريخ 23 مهر 1398 تسويه شده 
است. اين شركت قصد دارد تسهيالت به مبلغ 1۵0 

ميليارد ريال از بانك توسعه صادرات دريافت كند.

  ۳۸5ريال؛ سود محقق ش�ده »دبالك« در 
۶ماه: ش��ركت توليد مواد اوليه دارويي البرز بالك 
در صورت هاي مالي ميان دوره اي 6ماهه اعالم كرد 
كه به ازاي هرس��هم 38۵ريال سود محقق ساخته 
است. شركت توليد مواد اوليه دارويي البرز بالك در 
اطالعات و صورت هاي مالي مي��ان دوره اي 6ماهه 
س��ود عملياتي را با رش��د 199درصدي نسبت به 
دوره مش��ابه مبلغ 10۵ميليارد ريال، سود خالص 
را با افت 22درصدي مبل��غ 6۵ميليارد ريال و زيان 
انباشته را با رشد ۵۵درصدي مبلغ ۵3ميليارد ريال 
اعالم كرده اس��ت. اين شركت در گزارش منتهي به 
31ش��هريور1398 اعالم كرد كه به ازاي هرس��هم 
38۵ريال سود محقق ساخته است كه نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته 22درصد كاهش يافته است. 
»دبالك« در تشريح اهداف خود در خصوص توليد 
و فروش محصوالت اعالم كرد كه توليد محصوالت 
جديد، توليد محصوالت با حاشيه سود باالتر، كاهش 
توليد و فروش محصوالت زيان ده، بررسي و تحقيق 
روي محصوالت زيان ده جهت افزايش راندمان توليد 

را در برنامه كاري خود دارد.
برآوردي كه اين ش��ركت از تغيي��رات نرخ فروش 
محصوالت و نرخ خريد مواد اوليه دارد شامل افزايش 
متناسب با نرخ ارز مبادل هاي از ۴2هزار ريال به قيمت 
باالتر نرخ فروش تغيير خواهد كرد. همچنين اطالعات 
بهاي تمام شده منوط به ترتيب توليد و فروش و نرخ 
ارز و نرخ خريد مواد اوليه است. در صورت عدم تغيير 
نرخ ارز و موارد مذكور انحراف با اهميتي وجود نخواهد 
داشت و تركيب فروش نيز عمدتا به تقاضاي مشتريان 
دارد. الزم به ذكر است؛ در برنامه هاي با اهميت اين 
شركت به راه اندازي پلنت توليد B و افزودن محصول 

جديد به سبد محصوالت اشاره شده است.

  رشد سودسازي در »كچاد«: شركت معدني و 
صنعتي چادرملو در صورت هاي مالي 6ماهه منتهي 
به 31شهريور1398 نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته از رشد 1۵1درصدي سودسازي خود خبر 
داد. شركت معدني و صنعتي چادرملو در اطالعات و 
صورت هاي مالي 6ماهه منتهي به 31شهريور1398 
با س��رمايه ۴۴هزار ميليارد ريالي س��ود هرسهم را 
796ريال اعالم كرد. اين شركت در اطالعيه منتشر 
شده طي مقايسه اي كه با مدت مشابه سال گذشته 
داشته است اعالم كرد كه سود هرسهم را در اين مدت 
با رشد 1۵1درصدي محقق ساخته است. همچنين 
»كچاد« در گزارش منتشر شده، سود عملياتي را با 
رشد 1۴8درصدي مبلغ 2۴هزار و ۴09ميليارد ريال، 
سود خالص را با رشد 1۵1درصدي مبلغ 26هزار و 
6۵0ميليارد ريال و سود انباشته را با رشد 11درصدي 
مبلغ 32هزار و 1۴2ميليارد ريال اعالم كرده است. در 
اهدافي كه اين شركت تشريح كرده به برنامه توليد 
كنس��انتره تر به ميزان 9 ميليون و 100 هزار تن در 
سال 1398 اشاره كرده است. همچنين در برنامه خود 
توليد ۵00 هزار تن محصول سنگ آهن دانه بندي، 
توليد 3 ميليون و 700 ه��زار تن گندله، توليد يك 
ميليون و 2۵0 هزار تن آهن اسفنجي و توليد 1ميليون 
تن ش��مش فوالد را پيش بيني كرده است. عالوه بر 
اين »كچاد« در سال 1398 فروش ۵ ميليون و 600 
هزار تن كنسانتره تر )معادل ۵ ميليون و 68 هزارتن 
كنسانتره خشك( فروش 37۵ هزار تن سنگ آهن 
دانه بندي، فروش ۴0 هزار تن آهن اسفنجي و فروش 
1 ميليون تن شمش فوالد را هدف گذاري كرده است. 
از مجموع توليد كنسانتره تر توليدي در سال 1398، 
مقدار 3 ميليون و 600 هزارتن، به همراه 200 هزار 
تن كنسانتره بازيافتي خريداري جهت توليد گندله 
به كارخانه گندله سازي منتقل و از مجموع 3 ميليون 
و 700 ه��زار تن گندل��ه توليدي، ي��ك ميليون و 
7۵0 تن براي توليد آهن اسفنجي به كارخانه آهن 
اسفنجي انتقال مي شود. عمدتاً توليد آهن اسفنجي 
در سال 1398، براي توليد شمش فوالد در كارخانه 
فوالد مصرف مي شود. از س��وي ديگر برق توليدي 
نيروگاه ۵00 مگاواتي سيكل تركيبي شركت مطابق 
تعرفه هاي وزارت نيرو به شركت مديريت برق كشور 

فروخته مي شود.
در برنامه هاي با اهميتي كه اين ش��ركت براي دوره 
6ماهه منتهي به 29اسفند1398 دارد طي كردن 

مراحل ثبت افزايش سرمايه اعالم شده است.

ديدگاه



تشكلها6اخبار

تاثير توقف توليد پرايد و پژو ۴۰۵ بر فعاليت قطعه سازان بررسي شد

دردسرهاي حذف دو خودرو

»جليل تواضع« از پيشكسوتان صنعت خشكبار درگذشت

تعادل|
پس از پيگيري هاي بسيار از سال 95 تاكنون 
باالخره وزارت صنعت، مع�دن و تجارت عزم 
خود را براي توقف توليد دو خودرو پر فروش 
اما بي كيفيت جزم كرد. در آبان ماه امسال بود 
كه وزير صمت اعالم كرد كه پرايد و پژو ۴۰5 تا 
پايان سال 98 و اوايل سال 99 بايد از خط توليد 
خارج و خودروهاي جديد و باكيفيت جايگزين 
آنها شود. پس از اين، سايپا اعالم كرد كه تيبا 
را جايگزين پرايد خواهد كرد؛ اما هنوز ايران 
خودرو جايگزين پژو ۴۰5 را مش�خص نكرده 
است. از اين رو قطعه سازان معتقدند كه حذف 
قريب الوقوع دو خ�ودروي پرايد و پژو ۴۰5 از 
چرخه توليد سايپا و ايران خودرو تاثيراتي بر 
شرايط سازندگان قطعات آنها خواهد داشت. 
البته در اين راستا توليد تيبا و ساير خودروها 
به دليل مش�ابهت زياد با پرايد امكان شيفت 
كردن قطعات را به آنه�ا مي دهد و تنها بدنه و 
فرم داخلي آن با اندكي تفاوت توليد مي شود 
كه تنها توليدكننده آن خود سايپا است و اگر 
ضرري هم ش�امل ش�ود به اين خودروسازي 
باز مي گ�ردد و مش�كلي متوج�ه قطعه س�از 
نخواهد ش�د. اما درباره پژو ۴۰5 بايد گفت كه 
ديگر مدل هاي اين خودروسازي تفاوت زيادي 
با هم دارند پس جايگزيني س�اير خودروهاي 
اين خودروسازي قطعا براي قطعه سازان ايجاد 

مشكل خواهد كرد. 

    روايتي از بازنشستگي پرايد و پژو 405 
حذف پرايد و پژو 405 از چرخه توليد بحث تازه اي 
نيس��ت و ني��ره پيروز بخ��ت رييس س��ازمان ملي 
اس��تاندارد از س��ال 95 اعالم كرده بود درراستاي 
برنامه اي كه بر اساس قانون توقف توليد خودروهايي 
با بي��ش از ۱0 س��ال توليد را در خود ديده اس��ت، 
خودروهاي��ي مانند پراي��د يا پ��ژو 405 نيز از خط 
توليد خودروس��ازان داخلي خارج خواهند شد. اما 
ماجرا از زماني جدي تر شد كه اواسط مرداد امسال 
موضوع تلفات پراي��د از زبان ريي��س پليس راهور 
شنيده ش��د. س��يد كمال هاديانفر بابيان اينكه 24 
درص��د جان باخته هاي تصادفات مرب��وط به پرايد 
كه تعداد آن 4 هزار و ۱۱3 نفر بوده اس��ت، توضيح 
داد ك��ه اجراي قانون در اولويت ما اس��ت اما بايد به 
نفع مردم اجرايي شود، پليس ايستاده تا خط توليد 
پرايد از سال 99 متوقف شود. هاديانفر اعالم نكرده 

از چه طريقي قرار اس��ت اين اتفاق رخ دهد اما آنچه 
از آمارهايش برمي آيد؛ توقف توليد پرايد به معناي 
كاهش 4 هزارنفري مرگ ومير در تصادفات جاده اي 

است. 
بعد از آن، اوايل شهريورماه، رحماني گفته بود پرايد و 
پژو 405 بايد از خط توليد خارج و خودروهاي جديد 
و باكيفيت جايگزين آنها شود. او بعد هم اشاره كرده 
بود كه خودروهاي فاقد استاندارد و كيفيت از خط 
توليد 2 خودروس��از بزرگ كش��ور خارج مي شوند. 
پرايد و پ��ژو 405 بايد با انجام برنامه ريزي هاي الزم 
از خط توليد خ��ارج و خودروهاي جديد و باكيفيت 

جايگزين آنها شود.
اين خودروها در س��ايپا پرايد و در ايران خودرو پژو 
405 بوده ك��ه بايد با انج��ام برنامه ريزي هاي الزم 
خودروهاي جديد و باكيفيت جايگزين آنها شود. او 
با تاكيد بر اينكه اصالح ساختار و ساماندهي صنعت 
خودرو يكي از برنامه هاي جدي وزارت صنعت است، 
عنوان كرد كه توليد پژو GLX 405 بنزيني تا پايان 

امسال متوقف مي شود.
رحماني همچنين بابيان اينكه توليد سه نوع پرايد 
ني��ز در ماه هاي آينده متوقف خواهد ش��د، توضيح 
داد كه توليد اين س��ه محصول ني��ز در دي ماه 9۸، 
ارديبهشت و تيرماه 99 متوقف خواهد شد. آن طور 
كه به نظر مي رس��د، وزير صنع��ت، معدن و تجارت 
ارتقاي كيفيت و افزايش رضايت مردم را از مهم ترين 
داليل اين تصميم برشمرده و گفته است: بايد تالش 
كنيم در كنار افزاي��ش كّمي خودروها، كيفيت آنها 
نيز ارتقا يابد و در اين راستا حذف برخي محصوالت 
مي تواند راهگشا باش��د. خودروهاي جديد به جاي 
محصوالتي ك��ه از رده خارج مي ش��وند جايگزين 
خواهن��د ش��د. تصميم ح��ذف پرايد و پ��ژو 405، 
تصميمي اس��ت كه هر چند بازار خودرو را به لحاظ 
قيمتي دچار خأل مي كند، اما به اعتقاد كارشناسان 
س��اماندهي اين بازار به لح��اظ كيفي يك ضرورت 
اس��ت. اواخر مهرماه، رحماني دوب��اره گفت قيمت 
توليدش��ده پرايد كمتر از 40 ميليون تومان است و 
قطعا يكي از مدل هاي قديمي پرايد تا چند روز ديگر 

از توليد خارج مي شود.

    جوالن دالالن
حاال كه به نظر مي رس��د از دور خارج شدن پرايد و 
پژو نزديك تر شده است، گزارش ها و صحبت هايي از 
اثرات آن گفته مي شود. چند وقتي مي شود كه دوباره 
قيمت پرايد با رش��د همراه شده است. كارشناسان 

افزايش دوباره قيمت ها را ناشي از عوامل گوناگوني 
مي دانند. برخ��ي از صاحب نظران ج��و پيش آمده 
توسط دالالن كه ناش��ي از خبر توقف توليد بوده را 

دليل گراني هاي اخير مي دانند.
از ط��رف ديگ��ر، فره��اد به نيا، س��خنگوي انجمن 
س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��اي خ��ودرو در 
گفت وگويي با »ايس��نا« ب��ا بيان تاثي��رات حذف 
قريب الوقوع دو خودروي پرايد و پژو 405 از چرخه 
توليد سايپا و ايران خودرو، بر سازندگان قطعات اين 
دو خودرو مي گويد: در توليد تيبا و س��اير خودروها 
مي توان به قطعات پرايد ش��يفت ك��رد. اين بدين 
معناس��ت كه روي قطعات تيبا در مقايسه با پرايد، 
جز بدنه و فري��م داخلي خودرو، تغيي��رات زيادي 
ايجاد نمي شود و قطعه سازاني كه قطعات فني توليد 
مي كنند، همچنان فع��ال خواهند ماند. به گفته او، 
بدنه پرايد هم توليد خود شركت خودروسازي سايپا 
است و اگر كسي هم متضرر شود، خود سايپا است؛ 
بنابراين مشكلي متوجه قطعه ساز نخواهد شد. تنها 
فريم داخلي خودرو است كه توقف توليد پرايد ممكن 

است سازنده آن را دچار مشكل كند. بنابراين در اين 
زمينه الزم است كه شركت سايپا براي خودروهاي 
جايگزين ايجاد ظرفيت و افزاي��ش تيراژ كند. بايد 
سايپا با برنامه ريزي در ساير توليدات مشكالتي كه 
براي اين قطعه سازان ايجاد مي شود را پوشش دهد. 
به نيا همچنين ادامه داد: اي��ن اواخر توليد پرايد به 
300 دستگاه در روز رس��يده و الباقي نيز تيبا بوده 
است. بنابراين چندان مشكل بزرگي ايجاد نخواهد 
شد. بطور مثال اگر به جاي خودروي 405، پژو 30۱ 
جايگزين مي ش��د، به دليل تغييرات پلت فرم، فريم 
داخلي خودرو، بدنه، مسائل فني و موتوري خودرو؛ 
قطعه سازان دچار مشكل و متحمل ضرر مي شدند 
اما با جايگزين شدن تيبا به جاي پرايد مشكل خاصي 
ايجاد نخواهد شد. او معتقد است كه مدل هاي گروه 
خودروسازي س��ايپا مدل هاي پيچيده اي نيستند 
اما در خودروس��از ديگر مدل ها تفاوت زيادي باهم 
دارند. 20۶ با 20۷ متفاوت است، 405 با دنا تفاوت 
زيادي دارد. بنابراين حذف 405 و جايگزيني ساير 
خودروهاي اين خودروس��ازي قطعا ايجاد مش��كل 

خواهد كرد. با توجه ب��ه اينكه هنوز ايران خودرو در 
رابطه با اينكه قرار اس��ت چه خودروهايي جايگزين 
پژو 405 ش��ود صحبت��ي نكرده، درب��اره اثرات آن 
نمي توان اظهارنظر دقيقي كرد؛ لذا منتظر هستيم 
ت��ا ايران خودرو برنامه ه��اي خ��ود را در اين رابطه 
اطالع رساني كند، سپس به مشكالت قطعه سازان با 

حذف اين خودرو بپردازيم.
همچني��ن محمدرض��ا نجفي منش، دبي��ر انجمن 
صنايع همگن قطعه سازي در گفت وگو با اتاق ايران 
در پاسخ به اين سوال كه آيا بازار خودروسازي كشور 
اكنون آماده حذف پرايد اس��ت، گفته بود: موضوع 
حذف پرايد از چرخه توليد، بحث امروز نيس��ت. از 
چند س��ال پيش كه خانواده تيبا رونمايي شد، قرار 
ب��ود محصوالت اين گروه جايگزين پرايد ش��ود كه 
متاس��فانه تا به امروز اين موضوع ب��ه تعويق افتاده 
است.به گفته او، انجمن صنايع همگن قطعه  سازي 
بارها اعالم كرده اس��ت كه آماده تامين قطعات تيبا 
و ساير دستگاه هاي مش��ابه است و مشكلي از بابت 

كمبود قطعه به وجود نخواهد آمد.

جليل تواضع بعد از پدرش كس��ب و كار خانوادگي را 
توسعه داد تا جايي كه عالوه بر راه اندازي چند شعبه 
فروش آجيل درتهران صادرات آجيل و خشكبار با برند 

تواضع را شروع كرد
به گ��زارش ات��اق بازرگان��ي تهران، جلي��ل تواضع 
)يوسف پور( از پيشكسوتان صنعت آجيل و خشكبار 
و يكي از كارآفرينان بنام اين حوزه در كش��ور در۸3 
س��الگي در گذش��ت. برند تواضع از جمله برندهاي 

قديمي و خوش��نام صنعت آجيل و خشكبار كشور 
محسوب مي شود كه در تبريز و  تهران فروشگاه هاي 
متعددي دارند. جليل تواضع بعد از پدرش كسب و كار 
خانوادگي را توسعه داد تا جايي كه عالوه بر راه اندازي 
چند ش��عبه فروش آجيل درتهران صادرات آجيل و 
خشكبار با برند تواضع را شروع كرد. او در سال ۱3۱5 
در تبريز و در خانواده اي با ۷ فرزند )3 برادر و 3 خواهر( 
به دنيا آمد. پدر بزرگش يكي از باغداران آن زمان در 

تبريز بود ولي پدرش به فكر ش��غلي بود كه در آينده 
بتوان در آن پيش��رفت كرد؛ به همين دليل درسال 
۱2۷0 در چهار راه شهناز مغازه خشكبار فروشي )كه 

همچنان فعاليت مي كند( را راه اندازي كرد.
جليل تواضع چند س��ال پيش در مصاحبه اي گفته 
بود: پدرم نام تواضع را در تبري��ز براي اولين بار روي 
مغازه اش گذاش��ت. پدرم آجيل فروش ب��ود. اما آن 
زمان مثل االن اين اندازه اقالم مختلف و متنوع وجود 

نداشت. به ياد دارم از وقتي هفت ساله بودم كنار پدرم 
كار مي كردم. برادرهايم هم در مغازه بودند. من پسر 
دوم خانواده بودم. از چهار سالگي به مكتب مي رفتم. 
درس خواندن را دوست داشتم؛ ولي هميشه ديكته و 
انشايم ضعيف بود. در عوض، حساب و هندسه  ام خوب 
بود.پدرم مرا تشويق به كار كردن مي كرد. من تا كالس 
چهارم ابتدايي درس خواندم و بعد از آن درس را رها 
كردم و تمام وقتم را در مغازه پدرم مي گذراندم. رفتار 

با فروشنده و خريدار را در همان زمان كه سن و سال 
زيادي نداشتم، از پدر ياد گرفتم. جليل تواضع بيش 
از ۷5 سال تجربه در فروش آجيل و خشكبار داشت. 
او بعد از فوت پدر از برادرهايش جدا ش��د و فروشگاه 
آجيل و خش��كبار خود را در چهارراه آبرس��ان تبريز 
راه اندازي كرد ولي بعد به دليل شرايط خانوادگي به 
تهران آمد و فروشگاه هاي تواضع تهران را تاسيس و 

شهرتي جهان پيدا كرد. 

بودجه غيرنفتي دولت، به افزايش فشار به مردم منتهي نشود
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران: 

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: دولت در شرايط تحريم بايد 
از اقتصاد ملي حمايت كرده و مكانيزم هاي رش��د استعداد ملي در 
حوزه توليد را تقويت كند.  محمدرضا انصاري عنوان كرد: دولت بايد 
ماليات بنگاه هاي اقتصادي را كاهش دهد اما پايه مالياتي افزايش 
يابد؛ به اين صورت كه معافيت هاي بي معنا از بين برود. اين تنها راه 

ممكن و البته زودبازده  ترين و كم هزينه ترين است.
به گزارش ات��اق بازرگاني ايران، از فروردين س��ال ۱39۸ اصالح 
ساختار بودجه در دستور كار س��ازمان برنامه وبودجه قرار گرفته 
است؛ مقام معظم رهبري هم در آبان ماه سال ۱39۷ به اين مساله 
تاكيد كرده اند. علي ربيعي، سخنگوي دولت چند هفته قبل خبر 
از برخي تغييرات در ساختار بودجه س��ال ۱399 داد. محمدباقر 
نوبخت، رييس سازمان برنامه وبودجه هم درباره حذف درآمد نفت 
از بودجه جاري گفته است: يارانه هاي پنهان و آشكار حدود ۱300 
هزار ميليارد تومان است كه بخشي از آن را جايگزين درآمد نفت 

خواهيم كرد.
اگرچه اصالح ساختار بودجه يك خواست تاريخي است، اما شرايط 
بين الملل هم مانع اجرايي ش��دن اين آرمان به تعويق افتاده بوده 
اس��ت. امريكا تالش كرده با تحريم نفت ايران صادرات نفت را به 
صفر برساند؛ دولت ترامپ نتوانسته اين برنامه را عملياتي كند اما 
توانسته با اعمال فشار به كش��ورها، سطح صادرات و درآمد نفتي 
ايران را كاهش دهد. حاال برخي از اقتصاددان ها و فعاالن اقتصادي 
اين گذر را فرصتي تاريخي براي ايران مي دانند تا به آرزوي ديرينه 
اقتصادي خود جامه عمل بپوش��اند و بودجه و اقتصاد كشور از دام 
طالي س��ياه رها كند. اما الزمه تحقق هدف »بودجه بدون نفت« 

چيست؟
نايب رييس اتاق ايران گفت: اگرچه مدت هاس��ت كه سايه تحريم 
بر س��ر اقتصاد ايران افتاده ولي نرخ رشد اقتصاد غيرنفتي در بهار 
9۸ حدود 0.4 درصد باالتر رفته اس��ت؛ اينها نش��ان از سرزندگي 
مردم دارد ك��ه حتي در ش��رايط تحريم، تورم و ركود، دس��ت از 
تالش برنمي دارند. بايد از اين س��رمايه ارزش��مند بهره گرفت. اما 
نكته اي كه مهم اس��ت اينكه بودجه بدون نف��ت براي دولت يك 
الزام و اجبار است؛ من فكر مي كنم دولت اختياري در انتخاب آن 
ندارد. محمدرضا انصاري ادامه داد: زماني مي توانس��تيم از اختيار 
دولت براي انتخاب بودجه با نفت و بودجه بدون نفت حرف بزنيم 
كه درآمدهاي نفتي باال بود؛ االن اين درآمدها بس��يار پايين است 
و دولت مجبور به بس��تن بودجه بدون احتساب درآمدهاي نفتي 

است و امكان بسته شدن بودجه با درآمدهاي نفتي وجود ندارد. او 
عنوان كرد: درآمدهاي دولت در حوزه نفت به شدت كاهش يافته 
است؛ شايد صادرات نفت عددي نزديك به 300 هزار بشكه در روز 
باشد و طبق اين درآمد به اجبار، بودجه بدون احتساب درآمدهاي 
نفتي بس��ته خواهد ش��د. اما اين نبايد به اين معنا باشد كه دولت 
فشار بيش��تري به مردم و به توليدكننده ها و بنگاه هاي اقتصادي 
بياورد. او ادام��ه مي دهد: دولت بايد راه ه��اي ديگري را در پيش 
بگي��رد و عاقالنه ترين راه هم حماي��ت از توليدكننده  و بنگاه هاي 

اقتصادي است.
دولت بايد از اقتصاد ملي حمايت كرده و مكانيزم هاي رشد استعداد 
ملي در حوزه توليد را تقويت كند. به گفته انصاري، فشار مضاعف در 
شرايط تحريم به بنگاه هاي اقتصادي كه با ظرفيت خيلي كمتر از 
حد خود كار مي كنند، نتيجه اي جز تعطيلي آنها نخواهد داشت. او 
تاكيد كرد: دولت بايد براي تامين منابع مالي براي بودجه عمومي 
ماليات بگيرد. جز اين چاره اي نيست. اما دولت بايد موديان جديد 
مالياتي را شناسايي كند و جلوي معافيت هاي مالياتي و فرار مالياتي 
را بگيرد. البته دولت بايد خيلي زودتر براي اين مساله اقدام مي كرد. 
حاال هم بايد الزامات بسترس��ازي خيلي سريع فراهم شود تا سال 

آينده براي دولت درآمدزايي داشته باشد.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: در ش��رايط تحريم و 
ركود اقتصادي دولت نمي تواند از بنگاه ها ماليات بيشتري بگيرد 
و اصول علمي در دوره ركود اين است كه دولت ماليات بنگاه هاي 

اقتصادي را كمتر كند.
دولت در اي��ن دوره بايد پايه مالياتي افزاي��ش دهد؛ معافيت هاي 
بي معنا بايد از بين برود. اين تنها راه ممكن و البته زودبازده ترين و 

كم هزينه ترين راه است.

»اليحه تجارت« اقتصاد را قرباني خواهد كرد
ايجاد هرج و مرج با حذف تشريفات معامالت

عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي و از اولين تدوين كنندگان 
اليحه تجارت در دهه ۸0 با اشاره به ايرادات و ابهامات مواد متعدد اين 
اليحه گفت: مشكل اساسي اليحه تجارت اين است كه معلوم نيست 

چه الگو و مباني براي تهيه آن وجود داشته است؟
محمدرضا پاس��بان، حقوقدان و از اولي��ن تدوين كنندگان اليحه 
تجارت در دهه ۸0 در گفت وگو با فارس درباره پيشينه تدوين اليحه 
تجارتي كه اين روزها در مجلس در حال بررسي است، عنوان كرد: 
در سال ۱3۸۱ و در مصوبه هيات وزيران مقرر شد در قانون تجارت، 
برخي زمينه هاي حقوق تجارت كه مرتبط با ش��ركت ها بود اصالح 
ش��ود. اما بعد از اندكي هيات دولت به اين نتيجه رس��يد كه با اين 
اصالحات مشكالت كالن تجارت از جمله ابهامات و خألها برطرف 
نخواهد شد. در نتيجه تصميم گرفتند به جاي اصالح قانون تجارت، 
قانون تجارت جديدي بنويسند. او ادامه داد: به همين دليل عنوان 
اليحه تجارت يا اليحه قانون تجارت روي پيش نويس آن گذاش��ته 
شد و اجراي آن به وزارت بازرگاني وقت محول شد و وزارت بازرگاني 
نيز شوراي راهبردي اي براي تدوين قانون تجارت تاسيس كرد كه 
نماين��دگان بخش هاي مختلف دولتي و غي��ر دولتي در آن حضور 

داشتند.
عضو هيات علمي دانش��گاه عالمه طباطبايي اظهار كرد: مهم ترين 
امتي��ازي كه رون��د تدوي��ن اليحه تج��ارت در دهه ۸0 داش��ت، 
فراخوان ه��اي تخصص��ي و عمومي ب��ود كه ب��راي تدوين اليحه 
اعالم مي ش��د. در كنار فراخوان هاي تخصصي ني��ز، حداقل دو بار 
در روزنامه هاي كثيراالنتش��ار از عالقه مندان خواس��ته شد بود كه 
ديدگاه هاي خود را به دبيرخانه تدوين اليحه تجارت ارسال كنند. 
نهايتا در سال ۱3۸4 اليحه قانون تجارت از طرف دولت به مجلس 
تقديم ش��د وكلي��ات آن در مجلس به تصويب رس��يد. اما به علت 
ايراد يكي از حقوقدانان ش��وراي نگهبان مقرر شد چند ماه در مركز 
پژوهش هاي مجلس بررسي شود. او با بيان اينكه ارجاع اليحه تجارت 
به مركز پژوهش ها نهايتا منجر به اين شد كه اليحه نزديك ۶ تا ۷ سال 
در مركز پژوهش ها بماند، افزود: بررسي اليحه در مركز پژوهش هاي 
مجلس در فضاي بس��ته صورت مي گرفت و م��ن كه در يك الي دو 
جلسه مركز پژوهش ها شركت كردم، متوجه شدم كه فضا كارشناسي 

نيست و براي همين موضوع ديگر در جلسات حاضر نشدم.
پاسبان ضمن اشاره به تصويب اليحه تجارت در سال هاي 90 و 9۱ 
در مجلس عنوان كرد: اليحه مذك��ور پس از تصويب در مجلس به 
شوراي نگهبان رفت اما با ايرادات شورا نگهبان مواجه شد. او درباره 

طرح يا اليحه بودن قانون تجارت گفت: چگونه وقتي همه چيز يك 
اليحه پيش��نهادي دولت دگرگون شده اس��ت همچنان اسم آن را 
اليحه دولت مي گذارند؟ در حالي كه اين طرح مجلس است و نبايد 
عنوان اليحه داشته باشد. اكنون كليات اليحه تجارت از ۱23 ماده 
به 33۱ ماده افزايش يافته است و من نمي دانم بقيه بخش ها و دفاتر 
اين اليحه از سال 9۱ تاكنون چه تغييراتي كرده است. اين حقوقدان 
با اش��اره به نقش پر رنگ حقوق غرب در متن اليحه تجارت گفت: 
مشكل اساسي اين اليحه اين است كه معلوم نيست چه الگو و مباني 
براي تهيه ان وجود داشته است؟ ايا الگو فقه بوده است يا علم مدرن 

يا تلفيقي از آنها.
پاسبان با اشاره به برخي مواد اليحه تجارت بيان كرد: ماده ۱ اليحه 
تجارت مي گويد »كليه قراردادهاي منقعد شده بين صاحبان حرف 
با يكديگر« ش��امل قانون تجارت مي ش��ود؛ اين در حالي است كه 
مي دانيم حرفه و ِحرف تعريف گسترده اي دارد و دقيقا معلوم نيست 
كه شامل چه مشاغلي و حوزه هاي اقتصادي مي شود. او عنوان كرد: 
در متن اليحه تجارت تاكيد شده است كه قراردادهاي منعقد شده 
بين صاحبان ِحرف ب��ا مصرف كنندگان نيز ش��امل قانون تجارت 
مي ش��ود كه اين موضوعي پر از ابهام است. اين حقوقدان ادامه داد: 
خيلي زودتر از چيزي كه تصور مي شود مشكالت و اختالفات بروز 
پيدا خواهد كرد و به دادگستري ها منتقل مي شود؛ قضات هم در هر 
مورد از اصطالحات مبهم اليحه تجارت نظر متفاوتي خواهند داد و 
اين نظرات متفاوت يك قرباني خواهد داشت كه آن اقتصاد است. او 
اظهار كرد: هيچ حقوقدان و قاضي نمي تواند از ابهام مفاهيم موجود 
خارج شود يعني اليحه تجارت فعلي از همان ماده اول سبب صدور 
آرا متفاوت مي شود اين در حالي است كه همين االن هم كه خيلي 

از مقررات كشور روشن است شاهد آرا متفاوت و متعارض هستيم.
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سكوت مسووالن در برابر 
خروج بي رويه زعفران 

ايلنا| يك عضو شوراي ملي زعفران گفت: زعفران 
كشور از مبادي رسمي و غيررسمي در حال سرازير 
شدن به كشور افغانستان است. اين كشور با صادرات 
زغفران ايراني با برند افغان در حال افزايش سهم خود 
از كشورهاي مقصد صادراتي ما است. علي حسيني 
با بيان اينكه گزارش ها از خروج بي رويه زعفران كشور 
به افغانستان خبر مي دهد، اظهار كرد: زعفران ما از 
مبادي رسمي و غيررس��مي در حال سرازير شدن 
به كش��ور افغانستان اس��ت. او ادامه داد: گزارش ها 
حاكي از آن است كه عالوه بر زعفران فله، اين كشور 
با تغيير بس��ته بندي برندهاي زعفران ايراني آنها را 
با نام زعفران افغان صادر مي كند. به گفته حسيني 
افغانس��تان در حال افزايش سهم خود در بازارهاي 
هدف صادراتي كشور ما اس��ت. او از كشورهاي كه 
افغانس��تان در حال افزايش سهم صادراتي خود در 
آنها با اس��تفاده از زعفران ايراني است هند، اسپانيا، 
چين و برخي كش��ورهاي عربي نام برد. حسيني با 
تاكيد بر اينكه ميزان توليد زعفران در افغانس��تان 
تنها 5 درصد از كل توليد زعفران ايران است، افزود: 
با وجود توليد اندك در مقايسه با ميزان توليد ما، اين 
كشور با سرعت بااليي در حال افزايش صادرات اين 
محصول است كه بخش عمده آن با استفاده از زعفران 
ايراني است. او ميزان توليد زعفران افغانستان امسال 
را تنها ۱۸ تن عنوان كرد، در حالي كه  براساس پيش 
بيني وزارت جهادكشاورزي ميزان توليد در كشور 
ما امسال به حدود 500 تن خواهد رسيد. اين مقام 
مس��وول عالوه بر ورود بي قاعده زعف��ران ايراني به 
كشور افغانستان، سياست هاي اقتصادي اين كشور 
را نيز از داليل توسعه بازار صادراتي زعفران اين كشور 
دانست. حسيني ميزان تعرفه صادراتي محصوالت 
كشاورزي افغانس��تان به برخي از كشورهاي هدف 
را صفر عنوان كرد كه نتيجه دپيلماس��ي افغان ها با 
كشورهاي هدف صادراتي است. اين عضو شوراي ملي 
زعفران با انتقاد از بي تفاوتي مسووالن مربوطه درباره 
بازارهاي صادراتي محصوالت كشاورزي كشور، افزود: 
در حالي مسووالن كشور بي تفاوت از كنار اين موضوع 
مي گذرند كه زعفران يكي از محصوالت مزيت دار 
كشور محسوب مي ش��ود و بازارهاي صادراتي كه 
اكنون در اختيار ما است با سال ها رنج كشاورزان و 
تجار واقعي به دست آمده است. او تاكيد كرد: البته در 
شرايطي كه براي زعفران ما به وجود آمده تجار نماها 
نيز مقصرند، آنها با خروج بي قاعده زعفران از مبادي 
رسمي و غير رسمي شرايط بازار را به نفع بيگانگان و 

زيان توليدكننده داخلي رقم مي زنند.

3 عامل كه عرضه محصوالت 
جديد را تهديد مي كند

اتاق بازرگاني تهران| يك عضو هيات نمايندگان 
اتاق تهران گفت: قيمت گذاري، گش��ودن درهاي 
كشور به روي واردات انواع كاال و غيرقابل پيش بيني 
بودن فضاي اقتصادي كشور، 3 نگراني جدي است 
كه توليد محصوالت جديد را تهديد مي كند. مهدي 
معصومي اصفهاني با بيان اينكه ممنوعيت واردات 
محصوالت نهايي فرصتي عالي براي توليدكنندگان 
ايراني اس��ت تا محصوالت جديد و با كيفيت عرضه 
كنند، افزود: صنايع تبديلي به عنوان بخش تكميلي 
صنايع دام و طي��ور، بطور ويژه در م��ورد تخم مرغ، 
يك تخصص جديد در دنياس��ت و فضاي بسياري 
براي توسعه آن وجود دارد. هرچند در زمينه خريد 
ماشين آالت مورد نياز در صنايع تبديلي از كشورهاي 
خارجي مشكالتي داريم اما به هرحال ماشين آالت را 
وارد يا با اتكا به توان فني داخلي آن را تامين مي كنيم. 
او عنوان كرد: در اين زمينه اما يك دغدغه يا به عبارت 
بهتر نگراني جدي وجود دارد و آن هم سياست هاي 
ارگان هايي مثل سازمان حمايت است كه به عنوان 
سدي در مسير توليد كاالي كيفي عمل مي كند. با 
فشار سازمان حمايت براي كاهش قيمت محصوالت، 
جايي براي توسعه كيفي كاال باقي نمي ماند. اگر چنين 
فش��اري از روي دوش توليدكننده برداشته شود و 
اجازه دهند كاال با قيمت تمام ش��ده واقعي خود به 
دست مشتري برسد، فرصت توليد محصوالتي را در 
ايران داريم كه مشابه آن در كشورهاي ديگر نيست. 
توانمندي داخلي و ذائقه ايراني فرصت توليد كاالي 
باكيفيت را در صنايع تبديلي كشور فراهم كرده است 
و نبايد در اين مس��ير مانع تراشي كنيم. قيمت تابع 
عرضه و تقاضاست و هر نوع تالش براي كاهش آن، 
به كيفيت لطمه مي زند. معصومي اصفهاني توضيح 
داد: به عنوان ي��ك توليدكننده به فضاي فعلي بازار 
خوش بين هستم اما نگرانم با لغو تحريم ها، درهاي 
كشور به روي كاالي خارجي طوري گشوده شود و 
كارخانه هاي ايراني را به تعطيلي بكشاند. توليد كننده 
ايراني مي تواند هر محصول غذايي با كيفيت مشابه 
خارجي آن توليد كند. مي توانيم با كاالي خارجي در 
بازار داخل رقابت كند اما در شرايطي كه آيين نامه ها و 
مقررات دستگاه هاي دولتي به گونه اي تدوين و صادر 
نشود كه امكان پيش بيني بازار و وضعيت توليد، براي 

توليدكننده ايراني از بين برود.

ثبات بازار ارز مرهون 
راهكارهاي بخش خصوصي 

اتاق بازرگاني ايران| عضو هيات رييسه اتاق ايران 
گفت: با روي كار آمدن رييس جديد بانك مركزي، 
تعامل با بخ��ش خصوصي افزاي��ش يافت و بخش 
خصوص��ي از جمله اتاق اي��ران راهكارهايي را براي 
كنترل نرخ ارز به بانك مركزي پيشنهاد داد. كيوان 
كاش��في با اشاره به روند كاهش��ي قيمت دالر كه از 
چندي قبل در كشور آغاز ش��ده، اظهار كرد: زماني 
كه ارز در يك كش��ور دچار تالطم مي شود، دولت ها 
از سياست هاي مختلفي در زمينه واردات و صادرات، 
عرضه و تقاضا، سياس��ت هاي كنترلي و... استفاده 
مي كنند كه در كشور ما نيز بعد از بحراني كه در نرخ ارز 

داشتيم اين سياست ها در پيش گرفته شد. 



يادداشت 7 انرژي

»تعادل«بازارجديدايراندرهمسايگانشماليرابررسيميكند

قيمتطاليسياهرشدهفتگي1.5درصديراثبتكرد

انرژي مي تواند محور تازه همكاري ها با اوراسيا باشد؟

اقتصاد جهاني درگير بازي نفتي

گروه انرژي |
ايران به تازگي نخس��تين تجرب��ه رقابت بدون تعرفه 
تجاري خود را آغاز كرده است، آن هم در قالب يك توافق 
منطقه اي با جمعي از همسايگان شمالي خود؛ جايي كه 
با وجود فرصت هاي فراوان سرمايه گذاري، براي ايران 
تنها به محلي براي تب��ادالت اندك كااليي، آن هم به 

ميزان محدود، خالصه شده است. 
اوايل آبان ماه امس��ال ايران به طور رسمي به عضويت 
اتحاديه اقتصادي اورآس��يا درآمد تا در كنار روس��يه، 
بالروس، قزاقستان، قرقيزستان و ارمنستان، به عنوان 

ششمين عضو اين اتحاديه معرفي شود. 
مبناي همكاري اوليه ايران با اتحاديه اقتصادي اوراسيا بر 
حذف تعرفه هاي گمركي بنا گذاشته شده تا ايران بتواند 
حدود 862 قلم از كاالهاي خود را بدون اعمال تعرفه به اين 
بازارها عرضه كند. اما نگاهي به شركاي تجاري پنج كشور 
عضو اين اتحاديه در حوزه كااليي بيانگر آن است كه ايران 
براي حضور در اين بازار حت��ي بدون پرداخت تعرفه هاي 
گمركي نيز مسير سختي را پيش رو دارد. براساس آمارهاي 
سازمان توس��عه تجارت ايران، عمده شركاي تجاري پنج 
كشور روسيه، بالروس، قزاقستان، قرقيزستان و ارمنستان 
در حوزه واردات را امريكا، اتحاديه اروپا، چين و... تش��كيل 
مي دهند و سهم ايران از اين بازارها عمدتا به صادرات سنتي 
محدود بوده كه ميزان آن هم بسيار اندك بوده است. طبق 
آمارهاي رسمي ايران در سال 2018 مجموعا حدود 920 
ميليون دالر به مجموع كشورهاي اوراسيا صادرات داشته 
كه حاصل تجارت ايران با اين كشورها نيز با تراز تجاري منفي 
براي كشورمان همراه بوده اس��ت. از سوي ديگر عملكرد 
تجاري كشورهاي عضو اورآس��يا در طول سال هاي اخير 
حاكي از يكه تازي روسيه در روابط تجاري ميان اعضاست، 
به طوري كه بيشترين سهم تجارت در اين اتحاديه مربوط 

به تعامالت تجاري چهار عضو ديگر با روسيه بوده است.
 گرچ��ه حذف تعرفه هاي تج��اري مي تواند فرصتي براي 
افزايش حضور و رقابت ايران با ساير واردكنندگان جهاني در 
اين بازار را فراهم كند اما شايد بتوان با نيازسنجي در اين بازار، 
زمينه سرمايه گذاري در حوزه انرژي، صادرات محصوالت 
نفتي و پتروشيمي، صادرات خدمات فني و مهندسي در 
حوزه انرژي و نهايتا تمركز بيشتر بر حوزه همكاري ها در 

زمينه انرژي را بيش از پيش فراهم كرد. 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا حدود 20.7 درصد از توليد گاز 
طبيعي در جهان و 14.6 درصد از توليد جهاني نفت را در 
اختيار دارد كه اين به معناي وجود يك فرصت استراتژيك 
براي همكاري در حوزه هاي مشترك انرژي براي كشورهاي 
عضو از جمله ايران است. اعضاي اين اتحاديه برمبناي يك 

سياست هماهنگ شده بخشي از همكاري هاي مشترك 
خود را به حوزه انرژي اختصاص داده اند. براين اساس ايجاد 
بازارهاي مشترك نفت و گاز از سال 2015 همچنين ايجاد 
بازار واحد توليد و عرضه نيروي برق تا سال 2019، از جمله 
محورهاي مشترك همكاري ميان اين كشورها در حوزه 

انرژي است.

  رقاب�ت س�خت ب�راي س�هم گيري از بازار 
انرژي اورآسيا

اما ايران براي بهره برداري بهينه از اين فرصت منطقه اي براي 
سرمايه گذاري در حوزه انرژي با رقباي بزرگي نيز روبه روست. 
با توجه به عضويت روسيه و قزاقستان در اين اتحاديه و منابع 
عظيم انرژي در اين كشورها، افزايش حجم تجارت در حوزه 
انرژي با كش��ورهاي اتحاديه كار آساني نيست. با اين حال 
ايران در س��ال هاي اخير همكاري هايي در حوزه انرژي با 
برخي از كشورهاي عضو اتحاديه داشته است. از آن جمله 
مي توان به سند همكاري ميان ايران و قزاقستان كه در سال 
1395 ميان دو كشور تدوين شد اشاره كرد. براساس اين 

سند همكاري 10 ساله، همكاري ميان ايران و قزاقستان در 
حوزه نفت و گاز، صنعت برق و برق آبي به تصويب رس��يد. 
در عين حال بخش��ي از صادرات ايران به قزاقس��تان طي 
سال هاي اخير به محصوالت نفتي و صنايع شيميايي ايران 
اختصاص داشته كه در قالب توافقات جديد ايران مي تواند 
سهم بيشتري از اين بازار را به خود اختصاص دهد. همچنين 
در مهرماه سال جاري، در جريان ديدار مقامات ارشد ايران و 
ارمنستان، معاون نخست وزير ارمنستان از تمايل كشورش 
براي همكاري بيشتر با ايران در زمينه انرژي و توافقاتي در 

زمينه برق خبر داد. 
براساس آمارهاي سازمان توسعه تجارت، در حال حاضر نيز 
بخشي از صادرات ايران به ارمنستان به محصوالت نفتي، 
قير، گاز مايع، پلي اتيلن و ... اختصاص دارد و اين كشور يكي 
از بيشترين ظرفيت ها براي همكاري ايران در حوزه انرژي 
در اوراس��يا به شمار مي آيد. براس��اس آخرين برآوردهاي 
موجود، در حال حاضر تبادل برق ميان ايران و ارمنستان به 
بيش از هزار مگاوات مي رسد. همچنين تيرماه امسال وزير 
نيرو در نشست شانزدهمين اجالس كميسيون مشترك 

همكاري هاي اقتصادي و تجاري ايران و ارمنستان ا اشاره به 
مذاكرات دو طرف براي افزايش صادرات گاز به ارمنستان و 
تهاتر آن با ساير كاال هاي مورد نياز ايران، گفت: در حال حاضر 
ظرفيت انتقال گاز ايران به ارمنستان يك ميليون مترمكعب 
است كه با توجه به امكانات و تاسيسات موجود ايران امكان 
افزاي��ش چهار برابري اين رقم و رس��اندن آن به مرز چهار 
ميليون مترمكعب وجود دارد. همچنين، آبان ماه امسال نيز 
زنگنه، وزير نفت با اشاره به تهاتر گاز و برق ايران و ارمنستان 
عنوان كرد: ايران و ارمنستان سال ٢٠٠٤ ميالدي )١٣٨٣( 
قرارداد تهاتر گاز و برق را براي مدت 20 سال امضا كردند كه 
بر اساس آن، گاز صادراتي ايران به مصرف نيروگاه هاي توليد 
برق در ارمنستان مي رس��د و در عوض، ايران از ارمنستان 

برق وارد مي كند.
اما روسيه نيز با وجود آنكه در ميان كشورهاي اتحاديه اوراسيا 
سهم بااليي از تبادالت كااليي و انرژي را به خود اختصاص 
داده، همچنان مي تواند به عنوان بازاري در اين حوزه براي 
ايران باشد. كمااينكه در طول سال هاي اخير نيز دو كشور 
تبادالت تجاري در حوزه محصوالت نفتي و گازي داشته اند. 

براساس آمارهاي س��ازمان توسعه تجارت ايران، گازهاي 
نفتي، هيدروكربورهاي گازي و صنايع شيميايي بخشي از 
مهم ترين محصوالت صادراتي ايران به روسيه بوده است. 
در عين حال آبان ماه سال گذشته نيز كارگروه سه جانبه اي 
ميان ايران، روسيه و جمهوري آذربايجان به منظور اتصال 
سيستم هاي انرژي سه كشور به منظور پيشبرد امكان تبادل 
برق برگزار شد كه براساس آن مقرر شد امكان صادرات برق 
ميان سه كش��ور از سال جاري بررسي و در دستور كار قرار 
گيرد. طبق زمان بندي صورت گرفته، پيش بيني شده است 
صادرات انرژي برق از روسيه به ايران در بازه زماني تابستان، 
صادرات انرژي برق از ايران به روس��يه در بازه زماني پاييز 
همچنين تبادل انرژي برق در بازه زماني زمستان بسته به 
نتايج مذاكرات سه جانبه و توافقات بين مراكز ديسپاچينگ 

سه كشور صورت بگيرد.
 طي سال هاي اخير تبادالت ايران با كشورهاي قرقيزستان 
و بالروس در حوزه انرژي بسيار محدود بوده است، به ويژه 
آنكه وابستگي مستقيم اين دو كش��ور در حوزه انرژي به 
روسيه، قزاقس��تان و تاجيكستان بوده است. براين اساس 
ايران براي تبادالت تجاري در زمينه محصوالت نفت وگاز و 
صنايع پتروشيمي و حتي سرمايه گذاري در حوزه انرژي اين 

كشورها رقباي قديمي و جدي اي پيش رو دارد. 
براين اس��اس ايران براي بهره ب��رداري از فرصت تعامالت 
تجاري در حوزه انرژي و همچنين س��رمايه گذاري در اين 
زمينه در اورآسيا نيازمند يك همت بزرگ و تالش مضاعف 
است. گرچه در حال حاضر ارمنستان بيش از ساير كشورهاي 
عضو امكان س��رمايه گذاري ايران در حوزه انرژي را فراهم 
كرده اما ايران براي افزايش سهم خود از فعاليت هاي تجاري 
و اقتصادي در حوزه انرژي اورآسيا، بيش از هر چيز بايد روي 
سرمايه گذاري هاي مشترك و همكاري هاي چندجانبه 
تمركز كند. به ويژه آنكه اين امر در شرايط تحريم ها امكاني 
جديد را براي ايران نيز فراهم خواهد كرد. در عين حال ايران 
بايد با چشم انداز بلندمدت به اين اتحاديه نگاه كند چرا كه در 
حال حاضر كشورهاي مختلفي آماده پيوستن به اين اتحاديه 
هستند و اكنون در ليست انتظار قرار دارند. تاجيكستان، 
گرجستان، ازبكستان، مولداوي، اوكراين، پاكستان، تركيه، 
چين و ويتنام نيز از ديگر گزينه هاي احتمالي عضويت در 
اين اتحاديه اوراسيا هستند. رشد اين بلوك منطقه اي قطعا 
مي تواند از بعد اقتصادي ظرفيت هاي تازه اي را پيش روي 

كشورهاي عضو قرار دهد. 
در حال حاضر اتحاديه اوراس��يا با جمعيتي بالغ بر 182.7 
ميليون نفر، حدود 7.2 تريليون دالر توليد ناخالص داخلي و 
3.1 تريليون دالر توليدات صنعتي دارد كه اين فرصتي براي 

سرمايه گذاري هاي تازه را فراهم خواهد كرد.

گروه انرژي| نفت تحت تاثير كاهش هفتگي ش��مار 
دكل ه��اي حفاري نفت امريكا، موفق ش��د افت قيمتي 
نزديك به 2 درصدي كه اوايل روز جمعه داشت را متوقف 
كرده و افزايش هفتگي ثبت كند. برنت در پايان روز جمعه 
با 34 سنت افزايش قيمت بسته شد.بهاي معامالت نفت 
برنت براي تحويل در ژانويه 34 س��نت ي��ا 0.55 درصد 
افزايش يافت و در 62 دالر و 63 سنت در هر بشكه بسته 
شد. اين ش��اخص نفتي  اوايل روز جمعه تا 61 دالر و 15 
سنت در هر بشكه نيز كاهش يافته بود. نفت برنت براي 
كل هفته حدود 1.5 درصد افزايش داشت.بهاي معامالت 
وست تگزاس اينترمديت امريكا نيز براي تحويل در دسامبر 
با 29 سنت يا 0.51 درصد افزايش، در 57 دالر و 44 سنت 
در هر بشكه بسته شد در حالي كه اوايل معامالت تا سطح 
55 دالر و 76 سنت عقب نشيني كرده بود. شاخص قيمت 
نفت امريكا حدود 2 درصد رشد هفتگي داشت.طارق زهير 
از ش��ركت »تايچه كپيتال ادوايزرز« اظهار كرد: كاهش 
هفتگي شمار دكل هاي حفاري نفت امريكا در معامالت 
روز جمعه از قيمت نفت پش��تيباني كرد.آماري كه روز 

جمعه از سوي شركت خدمات انرژي »بيكرهيوز« منتشر 
شد، كندي بيشتر رشد فعاليت حفاري نفت امريكا را نشان 
داد. شمار دكل هاي حفاري نفت امريكا براي سومين هفته 
متوالي كاهش داشت و با 7 حلقه كاهش، به 684 حلقه 
رس��يد كه 202 حلقه كمتر از مدت مشابه سال گذشته 
بود.لوكمان اوتونوگا، تحليلگر ارشد شركت FXTM در 
اين باره گفت: س��يگنال هاي متضاد درباره اينكه امريكا 
و چين آيا به توافقي دس��ت پيدا خواهند كرد، باعث شد 
اوايل معامالت روز جمعه قيمت ها كاهش پيدا كند، اما 
بازارها خوش بيني محتاطانه اي نسبت به اين توافق دارند.

به گزارش ايسنا، اخباري كه روزهاي پنجشنبه و جمعه 
منتشر شد از مخالفت شديد در داخل دولت امريكا براي 
لغو تعرفه هاي واردات كاالهاي چيني در مراحل مختلف 
توافق تجاري حكايت داشت.دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا گفت: با حذف تعرفه ها روي كاالهاي چيني موافقت 
نكرده است و به اميدها براي حل مناقشه تجاري ميان دو 

ابرقدرت اقتصادي لطمه زد.
به عالوه گزارش هاي رسمي نشان داد ذخاير نفت سريع تر از 

حد معمول رشد مي كنند. طبق اعالم اداره اطالعات انرژي 
امريكا، سطح ذخاير نفت در هفته منتهي به اول نوامبر به 
دليل كاهش توليد پااليشگاه ها و صادرات كمتر، به ميزان 
7.9 ميليون بش��كه رش��د كرد. همچنين ذخاير نفت در 
كاشينگ اوكالهاما كه هاب تحويل نفت است، 1.7 ميليون 

بشكه افزايش پيدا كرد.
بر اس��اس گزارش ماركت واچ، ادوارد مويا، تحليلگر ارشد 
بازار در شركت OANDA گفت: به نظر مي رسد تا زماني 
كه فاز اول توافق تجاري امريكا و چين امضا نشود و نتيجه 
نشست دسامبر اوپك پالس مشخص نشود، قيمت نفت در 
بازه محدودي خواهد ماند.تحت توافق اوپك پالس، شماري 
از كشورهاي اوپك و غيراوپك شامل روسيه توليدشان را 
به ميزان 1.2 ميليون بشكه در روز تا مارس سال ميالدي 
آينده مح��دود كرده اند. اين توليدكنن��دگان در روزهاي 
پنجم و ششم دس��امبر براي بازبيني سياست توليد خود 
در وين ديدار خواهند كرد. رشد هفتگي قيمت هاي نفت 
نشانه مثبتي براي كش��ورهاي عضو اوپك و اوپك پالس 
به حس��اب مي آيد تا سياست كاهش بيشتر توليد نفت را 

در نشست آتي خود اتخاذ نكنند. در همين راستا، محمد 
باركيندو دبيركل اوپك اعالم كرد كه نسبت به ماه اكتبر 
امس��ال اكنون درباره دورنماي بازار نفت در س��ال آينده 
ميالدي خوشبين تر است.به گزارش شانا، باركيندو گفت: 
طبق آمارهاي اوليه، به نظر مي رسد سال 2020 ميالدي 
ظرفيت رشد داشته باشد؛ بي گمان اكنون نقاط روشن تري 
وجود دارد و آمارها مش��خص تر و تصوير روش��ن تر است.

دبيركل اوپك افزود: درباره عوامل غير بنيادين ديگر همچون 

مسائل تجاري كه بر اقتصاد جهاني تأثير منفي داشته اند، 
خبرهاي خوشبينانه تري منتشر مي شوند؛ ما شاهد اقتصاد 
بزرگ تري در جهان و امريكا بوده ايم كه همچنان در برابر 
پيش بيني ها سركشي مي كنند و پيش مي تازند. به گزارش 
رويترز، باركيندو همچنين درباره احتمال عرضه مازاد در 
بازارهاي جهاني در سال آينده ميالدي، گفت: ما هنوز به آنجا 
نرسيده ايم. ما در اين مقطع قادر نيستيم گام هايي را كه در 

حال بررسي آنها هستيم، پيش از موعد  برداريم.

جنگتجاريبهنفتالپيجيايران
ايسنا| صادرات LPG ايران به چين در نوامبر ادامه يافت 
اما تحت تاثير تحريم هاي امريكا و فعاليت هاي تعميراتي 

در مقايسه با حدود 12 محموله در ژوئن كاهش داشت.
معامله گران برآورد كردند كه محموله هاي LPG ايران 
به مقص��د چين در نوامب��ر بين 7 ت��ا 10 محموله بوده 
اس��ت. برخي از معامله گران نيز به پالتس گفتند: شمار 

اين محموله ها كمتر و شش تا هفت محموله بوده است 
در حال��ي كه يك منبع آگاه ديگر گفت: ش��مار آنها از 9 
محموله فراتر نرفته اس��ت.منابع آگاه برآورد كردند كه 
ايران براي صادرات در اكتبر 10 محموله بارگيري كرده 
است. محموله هاي LPG ايران معموال 44 هزار تن بوده و 

تركيبي از پروپان و بوتان هستند.
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عضويت در اوپك
فراتر از يك بحث نفتي

در حال حاض��ر اوپك در 
حال تنظيم بازار اس��ت و 
برخي از كشورها هم بدون 
آنكه عضو اوپك باشند و 
هزينه عضويت بدهند، از 
منافع اقدامات اين سازمان 
برخوردار مي ش��وند. هر 
كشوري بر اساس منافع 
خود عم��ل مي كند و اگر 
برزيل يا هر صادركننده نفتي ديگري احساس كند 
كه در اوپك منافعش بيشتر تأمين مي شود، طبيعتأ 
ب��راي عضويت در اوپك گام برم��ي دارد و اگر به اين 
نتيجه برسد كه با عضو نشدن در اوپك هم مي تواند 
منافع خود را تأمين كند، سعي مي كند كنار بايستد و از 
زحمات اوپك استفاده كند. برزيل به يك توليدكننده 
نفت مهم در جهان تبديل شده است و اگر به اوپك 
بپيوندد، اين س��ازمان قوي تر مي شود. به طور كلي 
هرچقدر تعداد اعضاي كشورهاي صادركننده نفت 
كه به عضويت اوپك درآمده اند بيشتر باشد، ميزان 
تأثيرگذاري اوپك بر بازار بيش��تر مي شود. بنابراين 
اگر تعداد اعض��اي اوپك افزايش بياب��د، قطعا بازار 
تأثيرگذاري اوپك را بيشتر جدي مي گيرد.در حال 
حاضر با پديده اي تح��ت عنوان اوپك پالس مواجه 
هستيم كه روسيه و چند كشور ديگر غير عضو اوپك 
در آن عضويت دارند. اين كش��ورها بدون آنكه عضو 
اوپك شوند در حال همكاري با اين سازمان هستند. 
در واقع، يك جناح غير اوپك وجود دارد كه در كنار 
اوپك براي تنظيم بازار همكاري مي كند. پس تنظيم 
بازار را اوپك و غيراوپك به صورت مشترك دارند انجام 
مي دهند. طبيعتأ اگر برزيل به اوپك بپيوندد يا حتي 
اگر اين كشور به اوپك پالس بپيوندد، فكر مي كنم 
ميزان تأثيرگذاري اين گروه بر بازار بيشتر مي شود.

بايد توجه داشت كه هر كشوري بر اساس پيشنهاداتي 
كه دريافت مي كند بايد يك فرايند بررسي را در دولت 
و پارلمانش سپري كند و منافع، مضرات، هزينه ها و 
دستاوردهاي پذيرش آن پيشنهاد ارزيابي شود. بنده 
فكر مي كنم كه پيشنهاد اعضاي اوپك به برزيل براي 
عضويت اين كشور فراتر از شركت نفت و وزارت نفت 
و انرژي آنها و در رده هاي حاكميتشان مورد بررسي 
قرار مي گيرد و بر اس��اس منافع ملي شان در نهايت 
تصميم مي گيرند كه عضو بشوند يا نشوند. اگر اين 
كشور پيش��نهاد اوپك را پذيرفت، بدين معنا است 
كه منافع ملي آنان در عضويت در اوپك است.برزيل 
ممكن است به سمت عضويت در اوپك پالس برود كه 
بدون عضويت در اوپك، همكاري با اين سازمان را در 
برنامه هاي خود قرار دهد. همچنين ممكن است كه 
اين كشور نه عضو اوپك شود و نه عضو اوپك پالس. 
در اين صورت مشخص مي شود كه منافع ملي برزيل 

هم راستا با سياست هاي نفتي اوپك نيست.

محمدعلي خطيبي
 نماينده سابق ايران 

در اوپك

كوتاه از دنياي انرژي

منتظر دريافت
كارت شناسايي برق باشيد

ايس�نا| مديركل دفتر مديريت مصرف و خدمات 
مشتركين توانير از ارايه كارت شناسايي برق كه روي 
آن شناسه ١٣ رقمي برق مشتركان درج شده است، 
به اين مشتركان در سراسر كش��ور خبر داد. هادي 
مدقق با اشاره به روش هاي مختلف پرداخت قبض 
برق، اظهار كرد: يكي از برنامه ها، معرفي روش هاي 
مختلفي بود كه مشتركان مي توانستند پس از حذف 
قبوض كاغذي برق، وجه قبض خود را پرداخت كنند 
و روش هايي براي افرادي كه گوشي هوشمند دارند، 
پيش بيني شده بود. صاحبان اين تلفن هاي همراه 
مي توانند از طريق وب سايت، اپ هاي مختلف و... قبض 
خود را پرداخت كنند.وي ادامه داد: افرادي كه گوشي 
هوش��مند ندارند مي توانند از طريق يو اس اس دي 
قبض خود را پرداخت كنند. اما افرادي كه هيچ نوع 
گوشي ندارند، بايد شناسه قبض خود را كه پيش از 
اين در قبوض كاغذي درج مي ش��د، داشته باشند. 
براي اينكه اين افراد بتوانند چه از طريق تلفن ثابت و 
چه از طريق خودپرداز پرداخت كنند، تصميم گرفتيم 
به همه مشتركان كارت شناسايي برق داده شود كه 
شناسه دقيق خود را داشته باشند.مدقق با بيان اينكه 
طرح ارايه كارت شناسايي برق از برنامه هاي ماه آينده 
است، اظهار كرد: طرح به صورت سراسري در كشور 
اجرا مي شود و هزينه آن از مشترك گرفته نمي شود.

بر اساس اين گزارش، قبوض كاغذي برق از ابتداي 
مهرماه حذف شد و مش��تركان پس از آن اطالعات 

قبض خود را از طريق پيامك دريافت مي كنند.

واردات نفت خام چين
ركورد زد 

تس�نيم | واردات نف��ت خ��ام چي��ن در اكتبر 
11.5درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته و 
ركورد جديدي بر جاي گذاشت.اطالعات گمركي 
نش��ان مي دهد واردات نفت خام چي��ن در اكتبر 
11.5درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته و 
ركورد زده است. پااليشگاه هاي جديد چين تقاضا را 
تقويت و پااليشگاه هاي مستقل كوچك توليد خود 
را در بحبوحه حاشيه هاي ثابت سود پااليشگاهي 
حفظ كرده اند.ولي واردات گاز طبيعي در ماه گذشته 
10.6 درصد نس��بت به سال قبل كاهش يافت كه 
اولين كاهش از نوامبر 2016 بود.چين، بزرگ ترين 
توليد كننده نفت دنيا، ماه گذشته 45.51 ميليون 
تن نفت خام معادل 10.72 ميليون بش��كه در روز 
خريد. چين در سپتامبر 10.04 ميليون بشكه در 
روز نفت خام خريده ب��ود. واردات طي 10 ماه اول 
سال جاري ميالدي به 414.55 ميليون تن معادل 
9.95 ميليون بشكه در روز رسيد كه 10.5 درصد 

باالتر از همين دوره در سال گذشته بود.
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برنت دبلیوتی آی

قيمت های دو شاخص نفتی در طول هفته گذشته

گاماروپابرايكاهشاتكابهنفت،گازوزغالسنگعدالتزيستمحيطيوسهمانرژيدرقارهسياه
تس�نيم|جمعي از معترض��ان در طبق��ه اول مرك��ز 
كنوانس��يون بين المللي كيپ تاون نفت ب��ه روي زمين 
ريختند و ش��عار دادند كه خواس��تار پايان سوخت هاي 
فسيلي هستند. دو طبقه باالتر، صدها نماينده از آفريقا 
كامال از اين موضوع بي اطالع بودند و البته اهميت چنداني 

هم نمي دادند.
به گزارش رويترز، گابري��ل آبيانگ ليما، وزير نفت گينه 
استوايي گفت: »ما تحت هيچ شرايطي معذرت خواهي 
نمي كنيم«. وي اضافه كرد كش��ورهاي آفريقايي بايد از 
اين منابع استفاده كنند تا اش��تغال ايجاد شود و توسعه 
اقتصادي شان تقويت شود.ليما افزود: »هر كسي كه خارج 
از اين قاره بگويد ما نبايد اين ميادين نفتي را توسعه دهيم، 
مجرم است. اين تقاضا بسيار ناعادالنه است«.تنش هايي 
كه به ش��دت در كنفرانس هاي نفت اروپا حس ش��د، در 
كنوانسيون سه روزه »كيپ تاون« وجود نداشت، در حالي 
كه س��وخت هاي تجديدپذير بر تقاضاي بلندمدت تاثير 

گذاشته اند.درعوض، فشار سرمايه گذاران و دولت ها براي 
برخورد با تغييرات جوي، وقايع نفتي در اروپا را به شدت 
تغيير داده است. در حالي كه هيچ كشور توليدكننده نفتي 
توسعه ذخاير سوخت فسيلي خود را متوقف نكرده است، 
انگليس قول داده تا 2050 از نظر مصرف كربن صفر باشد 
و دولت نروژ قبول كرده كه نياز است از سوخت هاي فسيلي 
دور شوند.در كيپ تاون، سران آفريقا اعالم كردند كه نفت، 

گاز و حتي زغال سنگ در قاره اي تاثيرگذار هستند كه 600 
ميليون نفر در آن دسترسي به برق ندارند.وي گفت: »آنها 
حتي مي گويند تمام نيروگاه هاي توليد برق زغال سنگي 
را ه��م خاموش كنيم. ما مي توانيم اين كار را انجام دهيم 
ولي آن وقت بايد تنها هواي تازه در تاريكي تنفس كنيم«. 
در حالي كه آفريقا از نظر منابع معدني بسيار غني است 
و دهه ها س��وخت هاي فسيلي به مشتريان جهاني صادر 
مي كرده، ولي ش��هروندان خود اين قاره در توليد مقدار 
بسيار كمي از آالينده هايي كه باعث تغييرات جوي شده 
دخالت داشته اند.از قرن هجدهم تا حاال تمام كشورهاي 
آفريقايي روي هم رفته هفت برابر كمتر از چين، 13 برابر 
كمتر از امريكا و 18 برابر كمتر از كل كشورهاي اروپايي 

گازهاي آالينده توليد كرده اند.
جيمز جازلينگ، سرپرست تجارت نفت آفريقا گفت مجبور 
كردن آفريقا به توقف توسعه منابع خود مثل اين مي ماند 

كه از آن بخواهيم كفاره گناه ساير مناطق را بدهد.

ايسنا|وزيران دارايي اتحاديه اروپا اعالم كردند اين بلوك 
بايد تامين مالي پروژه هاي نفت، گاز و زغال سنگ را متوقف 
كند كه احتماال دو ميليارد يورو از س��رمايه گذاري هاي 
س��االنه را كاهش مي دهد.وزيران دارايي اتحاديه اروپا از 
بانك س��رمايه گذاري اروپايي )EIB( كه واحد فاينانس 
اين بلوك است، خواستند تامين مالي خود را قطع كند.

آنها پيش از اين خواستار لغو تامين مالي براي پروژه هاي 
زغال سنگ ش��ده بودند. بانك سرمايه گذاري اروپايي از 
سال 2012 پروژه هاي سوخت فس��يلي به ارزش 13.4 
ميليارد دالر يورو را تامين مالي كرده است. اين بانك سال 
ميالدي گذش��ته پروژه هايي به ارزش حدود دو ميليارد 
يورو را تامين مالي كرده بود.در بيانيه مش��ترك وزيران 
دارايي اتحاديه اروپا از بانك سرمايه گذاري اروپايي و ساير 
موسسات وام دهنده بين المللي نظير بانك جهاني خواسته 
شده است با در نظر گرفتن توسعه پايدار و نيازهاي انرژي 
از جمله امنيت انرژي، فاينانس پروژه هاي سوخت فسيلي 

به خصوص س��وخت هاي فسيلي جامد را متوقف كنند.
اعتراضات عليه س��وخت هاي فسيلي در سال هاي اخير 
تش��ديد ش��ده و فعاالن از دولت ها مي خواهند وضعيت 
جوي اضطراري اعالم كنند.بر اساس گزارش شبكه خبري 
بي بي سي، درخواس��ت وزيران دارايي اتحاديه اروپا بايد 
در نشست هيات مديره بانك سرمايه گذاري اروپايي كه 

14 نوامبر برگزار مي شود، مورد موافقت قرار گيرد.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

اين سامانه پيامك نمايند. 



پرونده8تحليل

رييس جمهوري  انتقام جو

چطور  پوپوليسم  وحشيانه  دوترته  بر  فيليپين  چيره  شد 
شيال اس. كُرِنل، فارن افرز | مترجم: طال تسليمي|

رودريگو دوترته در سال آخر تحصيل در دانشكده حقوق در 
كالج مردان كاتوليك در مانيل به يكي از همكالسي هايش 
كه لهجه غليظ او را مورد تمسخر قرار داده بود، شليك كرد. 
دوترته كه در آن زمان به »رودي« مشهور بود، پسر استاندار 
وقت جزيره ميندانائو در جنوب فيليپين بود و همانند بسياري 
ديگر از فرزندان نخبگان سياسي فيليپين از مزيت آموزش 
سطح باال برخوردار بود. او در ميان اسلحه، محافظان شخصي، 
هواپيماي شخصي پدرش و گشت و گذار با پسران مشهور 
محلي بزرگ شد. با اين حال، لهجه دوترته در مانيل سبب 
شد كه به عنوان يك حاشيه نشين جنوبي شناخته شود. 
همكالس��ي دوترته هم بر سر همين مساله به او طعنه زده 
بود. دوترته نزديك به 45 سال بعد و زماني كه در انتخابات 
رياست جمهوري نامزد شده بود و براي حاميانش سخنراني 
مي كرد، در يادآوري اين خاطره گفت: »منتظرش ماندم. با 
خود گفتم يك درس خوب به او مي دهم.« طبق خاطرات 
دوترته، همكالسي از تيراندازي جان سالم به در برده و احتماال 
درس خود را هم آموخته است. دوترته هم اگرچه از حضور 
در مراسم فارغ التحصيلي منع شد، اما مدرك حقوق خود را 
دريافت كرد. او گفت: »حقيقت اين است كه من به شليك 
ك��ردن به مردم عادت دارم.« حضار اين جمله را نش��نيده 
گرفتند. اين شيوه روايت متداول دوترته بود كه در آن نه به 
عنوان متجاوز كه به عنوان قرباني ظاهر مي شد كه براي دفاع 
از ناموس خود به اسلحه متوسل شده بود. او مسووليت اجراي 
قان��ون را خود بر عهده گرفته بود، اما با چنين اقدامي كينه 
متجاوز مجازات شده را نيز به جان خريده بود. اين هم يك 
شاخصه ديگر روايت هاي متداول دوترته بود: خودستايي در 
عين خودتخريبي. و پايان ماجرا با جمله »من به شليك كردن 
به مردم عادت دارم«، اگرچه به صورت يك شوخي مطرح 
شد، اما بيشتر بيان حقيقت يا حتي يك تهديد بود. قدرت و 

زيبايي آن در مبهم بودنش بود.
در سراس��ر دوران كمپين ه��اي انتخابات��ي، در ط��ي 
رياس��ت جمهوري و در حقيق��ت در همه عم��ر دوترته، 
داستان هاي او بارها روايت شده اند و شيوه روايت آنها در ميان 
عموم مردم طنين انداز شده است. تصوير او از اقتدار و قدرت 
عضالني جذابيتي مان��دگار دارد. دوترته در نيمه دوره اول 
رياست جمهوري خود از رضايتمندي نزديك به 80 درصدي 
برخوردار بود. اين محبوبيت او به پيروزي نامزدهاي متحدش 
در انتخابات ميان دوره كمك كرد؛ براي اولين مرتبه در 80 
سال، هيچ يك از نامزدهاي اپوزيسيون موفق به كسب كرسي 
در مجلس سناي فيليپين نشدند. قانونگذاران متحد دوترته 
اكثريت را به دست آوردند و بدين ترتيب او كنگره را تحت 
كنترل گرفت و البته ديوان عالي را نيز با افراد مورد اطمينان 
خود پر كرد. حزب ليبرال با شكست قدرتمندترين نامزدهاي 
آن در انتخابات كه هم غيرمنتظره بود و هم شرم آور، به شدت 
آسيب ديد. بخش گسترده اي از رسانه ها ترغيب به تمكين 
شدند و بسياري از مردم جنگ رييس جمهوري با مواد مخدر 
را مورد تش��ويق قرار دادند و روحانيت كاتوليك و مدافعان 

حقوق بشر را تنها گذاشتند.
دوترته در سومين سال رياست جمهوري خود يك كارگزار 
پرقدرت و يك استاد تاكتيك هاي سياسي تمام عيار بود. 
اعتراض ها و انتقادهاي او از نخبگان، مصرف كنندگان مواد 
مخدر و مجرم��ان به نگراني عمومي درب��اره نظام قضايي 
شكس��ت خورده و طبقه حاكم بي پروا دامن زد. او با خشم 
درباره »مانيل امپرياليستي« و »اياالت متحده امپرياليستي« 
سخن گفت و به تفصيل از نارضايتي از نخبگان ملي و جهاني 
دم زد. دوترته بر يك موج سياسي جهاني سوار بود؛ موجي از 
حمايت عمومي از بي نظمي. اما چطور يك شهردار پيشين 
74 ساله اسلحه به دست از جبهه جنوبي فيليپين توانست 

تا اين اندازه خود را با شرايط سياسي جهاني تطبيق دهد؟

  دفترچه راهنماي داوائو
داوائو پيش از آنكه دوترته آن را به آزمايش��گاه برند تجاري 
سياست اعمال قدرت خود تبديل سازد، يك شهر بندري 
در سواحل جنوبي ميندانائو و هدفي مهم براي شورش ها 
به رهبري كمونيست ها بود. فرديناند ماركوس، ديكتاتور 
بيمار فيليپين، در اوايل دهه 1980 قدرت خود را از دست 
داد. در همان زمان، چريك هاي كمونيس��ت ب��ه ويژه در 
ميندانائو قدرت بيشتري به دس��ت آوردند. آنها در داوائو از 
ميان زاغه نشين ها، در دانشگاه ها و در ميان متخصصان طبقه 
متوسط كه در دوران حاكميت ديكتاتوري مورد سوءاستفاده 

قرار گرفته بودند، پيرواني براي خود پيدا كردند.
كمونيست هاي فيليپيني بيشتر در مناطق روستايي فعاليت 
مي كردند و در اواس��ط دهه 1980 ارتشي حدودا 25 هزار 
نفري از روستايي ها تش��كيل دادند. اما آنها در شهرها هم 
حضور داشتند. آنها به عنوان بخشي از آزمايشات خود در 
جنگ افزاري شهري، يگان هاي »گنجشك« را تشكيل دادند 
كه در حقيقت جوخه هاي 2 يا 3 نفره بودند كه به سرعت و 
پنهاني حركت و نيروهاي پليس و سربازان در خيابان ها را 
خلع سالح مي كردند. پايگاه آنها در داوائو زاغه اي موسوم به 
آگدائو بود كه به ميدان جنگي بين چريك هاي شهرنشين و 

ارتش تبديل گشت.
داوائو خيلي زود به پايتخت كش��تارها در فيليپين تبديل 
گشت. در هر گوشه اي از خيابان مي شد اجسادي را پيدا كرد؛ 
گاهي هم اجساد قربانيان كشتارهاي سياسي و انتقام هاي 
ش��خصي و همچنين ضرب و ش��تم براي اخاذي را از آب 
مي گرفتند. نظم و قانون فرو پاشيده بود. ماركوس در سال 
1986 در پي قيام مردمي در خيابان هاي مانيل، سرنگون شد. 
دولت كورازون آكينو، رييس جمهوري جديد فيليپين، تحت 
فشار ارتش و اياالت متحده عمليات شديداللحن سركوب 
كمونيست ها را به راه انداخت. داوائو در آن زمان به محلي براي 
آزمودن عمليات ضدتروريستي اياالت متحده تبديل گشت. 
رمزي كالرك، دادستان كل پيشين امريكا در سال 1987 
رياست ماموريتي به فيليپين را برعهده داشت كه دريافت 
سيا در ظهور گروه هاي انتقام جو نقش داشته است. دولت 
اياالت متحده همچنين به عمليات مبارزه با شورشي هاي 
ارتش فيليپين در ميندانائو كمك فني مي كرد. در آن زمان، 
غيرنظامي ها به اس��لحه و چاقوهاي بلند ملسح شده و در 
شكار كمونيست ها در خيابان ها پرسه مي زدند. برنامه هاي 

راديويي عليه سرخ ها نيز اين انتقام جويان ضدكمونيست را 
بيشتر تحريك مي كرد.

در اين دوره ترس و وحش��ت بود ك��ه دوترته به عنوان يك 
دادستان دولت در سياست داوائو درگير شد. پس از سقوط 
ماركوس و جايگزيني همه مقامات محلي، دوترته به لطف 
ارتباط مادرش با اپوزيسيون مخالف ماركوس معاون شهردار 
شد. دو سال بعد، در انتخابات شهرداري در برابر جون پاال، 
خبرنگار راديويي كه عليه كمونيست ها برنامه مي ساخت، و 
يك سياستمدار قديمي تر رقابت كرد و پيروز شد. او به عنوان 
شهردار بطور همزمان نقش حامي و داور در ميان گروه هاي 
رقي��ب را ايفا مي كرد و در يك اس��تراتژي »تفرقه بينداز و 
حكومت كن«، بين آنه��ا اختالف ايجاد مي كرد. با كاهش 
درگيري ها، او پارتيزان ها از همه گروه ها را به كار گرفت و يك 
ضدكمونيست پيشين را انتخاب كرد تا در شهرداري براي او 
كار كند و به همه دار و دسته هاي جنايتكار و سرخ ها هشدار 
داد كه به جاي ديگري بروند. او با پليس روابط خوبي داشت و 

رونالد دال روزا، رييس پليس شهر، پسرخوانده او بود.
دوترته در 22 سال شهرداري در داوائو، به مثابه يك پدرساالر 
شهر را اداره مي كرد. او مقررات منع آمد و شد براي اقليت ها 
تعيين، سيگار كشيدن را در بيشتر اماكن عمومي ممنوع، 
فروش مشروبات الكلي را محدود و نقض كنندگان قوانين 
راهنمايي و رانندگي را سركوب كرد. او همچنين برنامه هاي 
رفاه اجتماعي را ارتقاء داد، يكي از موفق ترين خطوط تلفن 
فوريت هاي 911 را راه اندازي كرد، خدمات رساني به زنان 
قرباني سوءاستفاده هاي جنسي را در دستوركار قرار داد و 

براي نيازمندان كلينيك هاي درماني ساخت.

 او ب��ا بريدن ن��وار قرمز تجارت را خش��نود س��اخت و در 
زيرساخت ها س��رمايه گذاري كرد. ش��هروندان خسته از 
خشونت همگي از داوائويي ايمن تر، كارآمدتر و تاثيرگذارتر 

استقبال كردند.

  راز كثيف داوائو
دوترته آزادانه از كتاب راهنماي كمونيست ها و ضدشورشي ها 
وام گرفت. او رسانه ها را نه با نگراني درباره كمونيست ها، كه 
درباره جنايتكاران بمباران كرد. او هم مانند پاال از رس��انه 
استفاده كرد و ميزبان يك برنامه تلويزيوني هفتگي را بر عهده 
گرفت تا در آن درباره سارقان و فروشندگان مواد مخدر سخن 
بگويد. او در يكي از قسمت هاي برنامه »ساندي تي وي« در 
س��ال 2001 نام 500 فرد مظنون بر جرايم جنايي و مواد 
مخدر از فقيرترين محله شهر را اعالم كرد. كارولين آرگيالس، 
يك خبرنگار در داوائو، با شهردار درباره يك ماه پس از اين 
قسمت برنامه مصاحبه كرد و گزارش داد كه دست كم 4 نفر 
از فهرست دوترته تا پيش از مصاحبه كشته شده بودند. 17 
فرد ديگر كه به فروش مواد مخدر و دزدي تلفن همراه متهم 

بودند نيز در فاصله زماني اندكي پس از آن كشته مي شوند.
قاتالن عمدتا افراد مسلح ماسك دار موتور سواري بودند كه 
گاهي در روز روشن آدم مي كشتند. گاهي قاتالن عالمتي 
روي مقتول مي گذاش��تند كه او را به عنوان فروشنده مواد 
مخدر يا دزد شناسايي مي كرد. اينها كشتارهاي نمايشي 
بودند كه هدف از آنها پاكسازي اهداف به عنوان هشداري 
براي ديگران بود. »جوخه مرگ داوائ��و« از اراذل و اوباش، 
چريكي هاي س��ابق و انتقام جويان ضدكمونيست بودند 
كه جيب برها، فروشندگان مواد مخدر و ديگر جنايتكاران 
خرده پا را مي كشتند. آمادو پيكاردال، كشيشي كه در آن 

زمان در داوائو زندگي مي كرد، به ي��اد مي آورد كه يك روز 
بعد از ظهر در سال 2008 در كليساي خود در حال برگزاري 
مراسم عروس��ي بود: »بيرون صداي تيراندازي شنيدم. به 
دنبال جمعيت من هم بيرون رفتم تا ببينم موضوع از چه قرار 
است. ديدم پسري حدودا 15، 16 ساله كشته شده و روي 
زمين افتاده است.« پيكاردال اين اظهارات را در سال 2016 و 
تنها چند ماه پس از رياست جمهوري دوترته بيان كرد: »افراد 
پليس در همان نزديكي بودند. اما آنها اسلحه هاي خود را در 
هوا شليك كردند انگار كه مي خواستند به قاتالن فرصت 
دهند با موتورهاي خود از آنجا بگريزند.« پيكاردال به ثبت و 
طبقه بندي بيش از 1400 مورد از قتل هاي جوخه مرگ در 
سال هاي 1998 تا 2015 كمك كرده است.او سال ها عليه 
اين كشتارها موعظه كرد و در ماه اوت سال 2018 بعد از آنكه 
متوجه شد افراد مسلح در ميان حضار پنهان شده اند، مخفي 
شد. به گفته پيكاردال، جوخه مرگ داوائو تاكتيك هاي خود 
را از چريك هاي كمونيست وام گرفته بودند برخي از اعضاي 
باقي مانده از يگان هاي گنجشك به اين جوخه پيوسته بودند.

اين راز كثيف داوائو بود. به استثناي شمار اندكي از اعضاي 
رس��انه، روحانيت كاتولي��ك و گروه هاي مدني، بيش��تر 
ش��هروندان منطق اجراي عدالت دوترته را پذيرفته بودند. 
دوترته شهردار سال 2001 به آرگيالس گفت: »اگر بخواهم 
در اين باره صادقانه صحبت كنم، ترجيح مي دهم به جاي 
اينكه قربانيان بي گناه جان خود را از دس��ت بدهند، شاهد 
مرگ جنايتكاران باش��م.« اما در حقيقت، بيشتر قربانيان 
جوخه مرگ جنايتكاران خرده پا بودند و نه قاتالن. به عالوه، 
معناي ضمني اين اظهارنظر اين بود كه شهروندان تنها دو 

گزينه دارند: بكشند يا كشته شوند.

  از داوائو تا كاخ رياست جمهوري
داوائو براي دوترته به مثابه كالس درس دولت داري بود. او 
شهر را بازسازي كرد و شهر هم او را. داوائو همچنين بليت 
دوترته براي ورود به انتخابات رياست جمهوري بود: او وعده 
داد همانطور كه صلح و سعادت را به شهر خود بازگردانده، 
براي كشورش نيز همين كار را كند. او نويسنده و قهرمان 
الگوي داوائوست. قرارداد اجتماعي اي كه او به قانونگذاران 
در داوائو پيشنهاد شده بود، اينگونه بود: »من از شما مراقبت 
مي كنم، اما سوالي نپرس��يد.« اكنون همين قرارداد بطور 

گسترده در سراسر فيليپين در حال اجراست. 
دوترته جداي از سابقه فعاليت در سمت شهردار داوائو، هيچ 
تجربه اجرايي ديگري ندارد. اداره داوائو همه چيزي است كه 
او در موردش مي داند. به همين دليل است كه ترجيح مي دهد 
او را به جاي »رييس جمهوري«، »شهردار فيليپين« بخوانند. 
نگراني هاي شهردار بي اهميت و كوچك هستند: جرايم؛ 
دست انداز ها و چاله ها در خيابان و مجوزهاي تجاري. دوترته 
يك ايدئولوگ نيست. اظهارات او عليه نخبگان امپرياليست 
در مانيل و در اياالت متحده و گرايش او به چين و روس��يه 
از ايدئولوژي نه، بلكه از احساس��ات او نشات مي گيرد. آنها 
درماني براي غرور آسيب ديده او هستند. و آنها مهره هاي 
بازي سياسي هستند: دوترته چه در سياست خارجي و چه 
در امور داخلي از بازي دادن رقبا در برابر يكديگر لذت مي برد.

احساس��ات، تجربي��ات و دوس��تان دوترته هس��تند كه 
سياس��ت هاي او را تعريف مي كنن��د. او به فيليپين وعده 
يك دولتم��رد را نداده اس��ت؛ او به آنها دوترت��ه به عنوان 
مجازات كنن��ده مجرمان، انتقام جوي غرور آس��يب ديده 
فيليپيني ها و مردي را پيش��كش كرده كه جاده مي سازد، 
ترافيك را كاهش مي دهد و اوضاع را در ميانه بن بست هاي 

دموكراسي پيش مي برد.
حلقه افراد قابل اعتماد دوترته از افرادي تش��كيل ش��ده 
است كه در داوائو آنها را مي ش��ناخت و با آنها كار مي كرد. 
نزديك ترين مشاور سياس��ي دوره اول رياست جمهوري 
دوترته، لئونس��يو ايواسكو جونيور، يك كشيش كاتوليك 
بود. كريستوفر »بونگ« گو هم كه در داوائو مشاور دوترته 
ب��ود، او را در كاخ رياس��ت جمهوري هم همراهي مي كرد. 
گفته مي شود گو كه اكنون يك سناتور است در حال حاضر 
بيشترين تاثيرگذاري را بر دوترته دارد. برخي از ديگر اعضاي 
با نفوذ كابينه رييس جمهوري از جمله كارلوس دومينگوئز 
سوم، وزير دارايي، و عيسي دوِرزا كه تا سال گذشته مشاور 
رياست جمهوري در روند صلح بود، از همكالسي هاي دوران 

كودكي دوترته بودند.
استراتژي پليسي دوترته نيز از دوران فعاليت او در داوائو الهام 
گرفته شده است. معمار كمپين مبارزه با مواد مخدر و اولين 
رييس پليس در رياست جمهوري دوترته، دال روزا، رييس 
پليس پيشين داوائو و سناتور كنوني، بود. دال روزا مبدع روشي 
بود كه در آن ماموران پليس و مقامات اس��تاني درب خانه 

مظنونين به فروش مواد مخدر را مي زدند و از آنها درخواست 
مي كردند به فعاليت خود در اين زمينه پايان دهند. دال روزا 
روز اول فعاليتش به عنوان باالترين مقام پليس فيليپين، 
به همه پايگاه هاي پليس دس��تور داد كه اين عمليات را در 
سراسر كشور آغاز كنند. بسياري از آنها كه درب منزلشان به 
صدا در آمده بودند، نهايتا مردند؛ يا در عمليات پليس كشته 
شدند يا قاتالن ماسك دار آنها را كشتند. جنگ دوترته عليه 
مواد مخدر همانند عالمت تجاري اوست: تهيه فهرستي از 
اسامي مظنونين؛ اعالم عمومي نام هاي آنها و تهديد آنها در 
مأل عام؛ اعدام توسط موتور سواران مسلح؛ عالمت هاي دست 
نوشته در كنار اجساد؛ برخورد با مواد مخدر به عنوان تهديدي 
اساسي. حقيقت اين است كه ميزان استفاده غيرقانوني از 
مواد مخدر در فيليپين از اياالت متحده يا تايلند كمتر است، 
اما هشدارهاي دوترته درباره اين مشكل سبب شده مردم 

به شدت نگران شوند.
حتي حاال هم دوترته بخشي از هفته را در داوائو مي گذراند 
و مي گويد گرم گرفتن ب��ا جامعه مانيل براي او دش��وار و 
ناخوشايند اس��ت. اين ناراحتي دوترته در طبقه متوسط 
جديد كه هواداران دو آتشه او هستند نيز طنين انداز شده 
است. طبقه اي كه كارگران فيليپيني سراسر جهان را كه به 
عنوان پرستار بچه، پرستار، دريانورد و كارگران ساختماني 
كار مي كنند و همچنين افرادي كه در مراكز تماس كشور 
در مانيل و ساير شهرها مشغول به كار هستند، را تشكيل 
مي دهند. هواداران دوترته را مردان و زنان بي پروا، سختكوش 
و مشتاق تشكيل داده اند. اقتصاد جهاني به آنها فرصتي براي 

رهايي از فقر داده، اما آنها را قروتمند نمي كند. 

ش��رايط آنها از فقرا بهتر اس��ت، اما همچنان انتخاب هاي 
محدودي در زندگي دارن��د. آنها نمي توانند آپارتمان هاي 
فانتزي داشته باشند يا در مراكز خريد لوكس از مارك هاي 
گرانقيمت خريد كنند. آنها نگران جنايات كوچك، رفت و 
آمدهاي طوالني و چشم انداز زندگي فرزندانشان هستند. 
آنها از ثروتمندان كه در چند سال گذشته از همه مزيت هاي 
اقتصادي با رش��د نس��بي 5، 6 درصدي برخوردار بوده اند، 
ناراضي هستند. آنها از فقرا كه از مزاياي برنامه هاي مبارزه با 
فقر بهرمند بوده اند هم چندان دل خوشي ندارند. آنها از اينكه 
از قانون پيروي مي كنند، ماليات خود را مي پردازند، ساعات 
طوالني كار مي كنند و باز هم تحت فشارند، عصباني هستند. 
جوليو تيهانكي، دانشمند علوم سياسي فيليپيني اينطور 
توضيح مي دهد: »پديده دوترته قيام فقرا نيست؛ نخبه محور 
است. اعتراض خشم آلود افراد ثروتمند، تازه ثروتمند شده، 
خوب و طبقه متوسط نسبتا موفق )از جمله كارگران مركز 
تلفن، رانندگان اوبر و كارگران فيليپيني در خارج از كشور 
اس��ت. با اين حال، طبقه متوسط با وجود رشد قابل توجه 
اقتصادي در 6 سال رياست جمهوري آكينو به جاي اينكه در 
شرايط بهتري قرار بگيرد، با كمبود خدمات عمومي، ترس ها 
در خيابان ها و ترافيك هوايي، ترس از بين رفتن صلح و نظم 
و نابود شدن ماليات هايي كه پرداخته در ميانه فساد با وجود 

وعده هاي حكومت داري بهتر را شاهد بوده است.«

  اختالل دوترته
هيچ ش��كي نيس��ت كه دوترته يك اخاللگر اس��ت. او در 
تالش ها براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري بر پول 
و ماشين هاي بازيكنان باثبات تر سياسي چيره شد. مبارزات 
انتخاباتي او به داوطلبان بدون حقوق و فيس بوك متكي بود؛ 

دوترته را مي توان اولين رييس جمهوري فيليپين دانست 
كه با قدرت رس��انه هاي اجتماعي در انتخابات پيروز شده 
است. دوترته برخالف روساي جمهوري پيشين فيليپين، 
هرگونه ادعاي احترام به هنجاره��اي دموكراتيك را كنار 
گذاشته، مدافعان حقوق بشر را به سخره گرفته، كشتارهاي 
پليس را مورد تاييد قرار داده و عموم مردم را به خشونت عليه 
مصرف كنندگان مواد مخدر و مجرمان ترغيب كرده است. 

ش��ايد بتوان گفت كه مهم تري��ن اقدام دوترت��ه در مقام 
رياست جمهوري، از بين بردن نظارت هاي سازماني بر قدرت 
رييس جمهوري بوده است. او مطبوعات مستقل را سركوب، 
سناتوري كه درباره گذشته جوخه مرگ تحقيق مي كرده 
را زنداني و بركناري قاضي مستقل ديوان عالي را مهندسي 
كرده است. او منتقد جدي كليساي كاتوليك است كه سابقه 
ايستادگي در برابر فش��ارهاي رياست جمهوري را داشته و 
او كس��ي است كه با نزديك شدن به چين و دوري از اياالت 

متحده، سياست خارجي فيليپين را دگرگون كرده است.
دوترته اولين رهبر فيليپيني نبود كه بر موج پوپوليس��تي 
س��وار ش��د. او تقريبا 30 سال پس از س��قوط ديكتاتوري 
ماركوس به قدرت رسيد. آن زمان، دموكراسي نخبگان كه از 
خاكسترهاي حاكميت استبدادي برخاسته بود، درخشش 
خود را از دست داده بود. طبقه سياسي كه در دوران پس از 
ماركوس براي اداره دولت انتخاب شدند، عمدتا افرادي فاسد، 
فاقد صالحيت يا بي تفاوت ب��ه گرفتاري هاي مردم عادي 
بودند. در سال 1998 جوزف استرادا، ستاره سابق سينما، با 
ايجاد وجهه مدافع فقرا براي خود، رييس جمهوري شد. در 
سال 2004 هم بهترين دوست او يعني فرناندو پو جونيور، 
ستاره كاريزماتيك فيلم هاي اكشن با سوار شدن بر همان 
موج تا آستانه رياست جمهوري پيش رفت. اين سياستمداران 
ستاره سينما توانسته بودند يك پايگاه انتخاباتي مستحكم در 

ميان فقيرترين فيليپيني ها به دست آورند.
تفاوت دوترته با اين ستارگان سينما در تصميم گيري او به 
تالش براي جلب حمايت طبقه متوسط مشتاق به جاي فقرا، 
است. در حقيقت، طبقه متوسط در دوران رياست جمهوري 
دوترته از شرايط خوبي برخوردار شده اند. او امكان تحصيل 
رايگان آنها در دانشكده ها را فراهم آورده، مرخصي زايمان را 
طوالني ك��رده، درآمد كارمندان دولت را افزايش و در همه 
اماكن عمومي واي فاي رايگان ارايه داده است. او همچنين 
وعده داده كه از شدت ترافيك بكاهد و مسيرها را كوتاه كند: 
برنامه 170 ميليارد دالري او موسوم به »ساختن، ساختن، 
ساختن« كه سرمايه آن عمدتا توسط چين و ژاپن فراهم 
شده، مربوط به ساخت مسيرهاي دريايي، هوايي و زميني 

در مناطق پر جمعيت كشور است.
دوترته رياس��ت جمهوري را طوري تعريف كرده كه انگار 
شهرداري در سطح گسترده تريست. پس از سقوط ماركوس، 
اصالحگران دموكراتيك قدرت را به دست دولت هاي محلي 
س��پردند و بدين ترتيب، روساي محلي و قبايل سياسي را 
قدرتمند ساختند و دوترته هم يكي از آنها بود. اين خانواده ها 
در سراسر كشور بر ادارات دولتي سلطه يافته بودند و دولت 
را بر مبناي منافع شخصي و با هدف گسترش هژموني خود 
اداره مي كردند. دوترته متعلق به طبقه اي از مقامات محلي 
اس��ت كه از طريق اجراي محرك ه��اي اقتصادي با هدف 
ترغيب به فعاليت هاي كارآفريني و توسعه دارايي، در قدرت 
مانده اند. مقاماتي كه براي شركت ها مزاياي سخاوتمندانه 
مالي در نظرگرفته اند، زيرساخت ها را ارتقاء داده و بوروكراسي 
كارآمدي ايجاد كرده ان��د و مكاني امن براي تجارت فراهم 
آورده اند. پروژه هاي دولتي و امالك اغلب به بي خانمان شدن 
فقرا مي انجاميدند و حاشيه شهرها كه به محل زندگي اين 
فقرا تبديل مي شد، عمدتا فضايي مناسب براي مواد مخدر، 
خشونت، بيماري و جرم و جنايت بود. جنگ دوترته عليه 
مواد مخدر به دليل گستردگي، سرعت و كشتارهاي آشكار 
آن قابل توجه اس��ت؛ اما در عين حال، جنگ عليه فقراي 

بي خانمان نيز به شمار مي رود.
اقدامات دوترته سبب شد كه ديده بان حقوق بشر در سال 
2015 به او لقب »ش��هردار جوخه مرگ« را بدهد. اما او در 
اين رويكرد افراطي تنها نبود؛ كشتار غيرقانوني جنايتكاران و 
مخالفان در مكان هايي مانند سيبو، در منطقه مركزي كشور، 
و در استان هاي بوالكان، كاويته و الگونا در نزديكي پايتخت 
و جايي كه تجارت در آنها رونق گرفته بود، نيز سابقه داشت.

رياست جمهوري دوترته از بس��ياري جهات نشان دهنده 
استمرار شرايط در فيليپين است و نه تغيير در آن. او بسياري 
از سمت هاي دولتي را در اختيار افراد نزديك به خود قرار داده 

كه برخي از آنها به فساد متهم بوده اند. 
دوترته هم مانند روس��اي جمهوري پيش از خود، بر اتحاد 
شكننده خانواده هاي سياسي حكومت مي كند. بنيگنو آكينو 
سوم، رييس جمهوري پيش از دوترته، از حمايت نخبگان با 
ذهنيت ليبرال برخوردار بود كه پس از سقوط ماركوس به 
قدرت رسيده بودند. ائتالف دوترته از حاميان ماركوس و ديگر 
خانواده هايي تشكيل شده كه توسط ليبرال ها نفوذ خود را 
از دست داده بودند. اين ائتالف شايد تا زماني كه دوترته در 
قدرت است دوام آورد؛ اما رييس جمهوري تاكنون تمايلي به 
ايجاد حزبي كه پس از خودش دوام آورد نشان نداده است. 
برخي از متفكران پيشرو در كابينه او تالش كرده اند تا يك 
جنبش سياسي بنيادين موسوم به »كيلوسانگ پاگباباگو« 
يا همان »جنبش براي تغيير« تشكيل دهند، اما تاكنون 

پيشرفت چنداني در اين زمينه نداشته اند.
ناراندرا مودي، نخس��ت وزير هند، بر مبن��اي ملي گرايي 
هندو هم يك حزب سياس��ي ريش��ه دار ايج��اد كرد و هم 
يك جنبش سياسي. ويكتور اوربان در مجارستان هم يك 
توجيه روشنفكري براي رد دموكراسي ليبرال و نظم ليبرال 
بين المللي ارايه كرد. دوترته در قياس با اين دو هيچ كار قابل 
توجهي انجام نداده است. مبارزه او با ليبراليسم احتماال به 
دليل نبود جنبش، حزب يا ايدئولوژي ماندگاري كه ميراثش 
را ادامه دهد، دوام چنداني نخواهد داشت. او چندين مرتبه به 
دخترش سارا كه با شهرداري داوائو جا پاي دوترته گذاشته، 
به عنوان جانشين احتمالي خود اشاره كرده است. درست 
مطابق شيوه قديمي فيليپيني، دوترته نهايتا به خانواده رو 
مي كند. اما در حال حاضر، شخصيت كاريزماتيك و سياه 

دوترته است كه كشور را در اسارت نگه داشته است.
منبع: ديپلماسي ايراني

  دوترته آزادانه از كتاب راهنماي كمونيست ها 
و ضدشورش�ي ها وام گرفت. او رس�انه ها را نه 
ب�ا نگران�ي درباره كمونيس�ت ها، ك�ه درباره 
جنايتكاران بمباران كرد. او هم مانند پاال از رسانه 
اس�تفاده كرد و ميزبان يك برنامه تلويزيوني 
هفتگي را بر عهده گرفت تا در آن درباره سارقان 
و فروش�ندگان مواد مخدر سخن بگويد. او در 
يكي از قسمت هاي برنامه »ساندي تي وي« در 
سال 2001 نام 500 فرد مظنون بر جرايم جنايي و 
مواد مخدر از فقيرترين محله شهر را اعالم كرد. 
كارولين آرگيالس، يك خبرن�گار در داوائو، با 
شهردار درباره يك ماه پس از اين قسمت برنامه 
مصاحبه كرد و گزارش داد كه دست كم 4 نفر از 
فهرست دوترته تا پيش از مصاحبه كشته شده 
بودن�د. 17 فرد ديگر كه به ف�روش مواد مخدر 
و دزدي تلفن همراه متهم بودند نيز در فاصله 

زماني اندكي پس از آن كشته مي شوند.

برش
  ناراندرا مودي، نخست وزير هند، بر مبناي 
ملي گراي�ي هندو ه�م يك حزب سياس�ي 
ريشه دار ايجاد كرد و هم يك جنبش سياسي. 
ويكتور اوربان در مجارس�تان هم يك توجيه 
روشنفكري براي رد دموكراسي ليبرال و نظم 
ليبرال بين المللي ارايه كرد. دوترته در قياس 
با اين دو هي�چ كار قابل توجه�ي انجام نداده 
اس�ت. مبارزه او با ليبراليسم احتماال به دليل 
نبود جنبش، حزب يا ايدئولوژي ماندگاري كه 
ميراثش را ادامه ده�د، دوام چنداني نخواهد 
داش�ت. او چندين مرتبه به دخترش سارا كه 
با شهرداري داوائو جا پاي دوترته گذاشته، به 
عنوان جانشين احتمالي خود اشاره كرده است. 
درست مطابق شيوه قديمي فيليپيني، دوترته 
نهايتا به خانواده رو مي كند. اما در حال حاضر، 
شخصيت كاريزماتيك و سياه دوترته است كه 

كشور را در اسارت نگه داشته است.
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چرخه داعش و القاعده
بسياري از رسانه ها و تحليلگران عربي معتقدند كه 
داعش پس كشته شدن »ابوبكر البغدادي« به پايان 
كار خود نخواهد رسيد و وجود زمينه هاي مناسب، 
ادامه افراط گرايي و نبود افق هاي روشن پيش روي 
شهروندان برخي از كشورها سبب مي شود داعش 
از خألهاي موجود براي ادامه حيات خود اس��تفاده 
كند. به نوشته يكي از اين رس��انه ها داعش از دامن 
گروه القاعده س��ر ب��ر آورده و بازگش��ت به القاعده 
محتمل اس��ت. به گزارش ايرنا، به نوشته تارنماي 
مركز پژوهش ه��اي »الجزيره« قطر، پيش از مرگ 
ابوبكر البغدادي نيز ش��ماري از س��ركردگان گروه 
داعش به هالكت رسيدند اما اين گروه توانست خود 
را با شرايط سازگار سازد. اين موضوع نشان مي دهد 
كه گروه داعش احتمال مرگ س��ركردگانش را در 
قاموس خود در نظر گرفت��ه و مجموعه اي از اصول 
را وضع كرده اس��ت كه در نتيج��ه آن مي تواند خأل 
ناشي از مرگ سركردگان خود را پر كند و توازن خود 
را بازيابد. محيط راهب��ردي فرصتي را براي داعش 
فراهم كرده است تا شوك ناشي از مرگ البغدادي را 
پشت سرگذارد. تناقض ها و تنش ها ميان دشمنان 
اين گروه ش��كاف هايي را ايجاد كرده اس��ت و گروه 
داعش مي تواند از اين ش��كاف ها براي فراهم كردن 
محيطي براي رشد و قدرت يابي خود استفاده كند، 
اما دور از ذهن اس��ت كه اين گروه به قدرت س��ابق 
خود برگردد. به نوشته روزنامه »العرب« چاپ لندن، 
»كولن كالركي« اس��تاد سياست بين الملل مركز 
سياسي و امنيتي دانش��گاه ِملون امريكا مي گويد: 
مرگ البغدادي به ايجاد گروهك هاي جديدي منجر 
خواهد شد كه هواداران القاعده و داعش در آن گرد 
هم خواهند آمد. تجربه جنجال برانگيز و بي سابقه 
داعش بخش هاي پيچيده اي از اقدامات تكفيري را 
محقق ساخته است. نبايد اين موضوع ناديده گرفته 
شود كه اين گروه از دامن گروه القاعده سر بر آورده 
و بازگش��ت به دامن القاعده موضوع قابل توجيهي 
است. داعش و القاعده در بسياري از موارد همديگر را 
تكميل مي كنند و اين موضوع زمينه همكاري ميان 
آن دو را فراهم مي كند. اين همكاري مي تواند تشكيل 
گروه تكفيري جديدي را شكل دهد. داعش پس از 
شكست در سوريه و عراق در جست وجوي ايدئولوژي 
فكري پيشرفت هاي است. به نوشته روزنامه »العين« 
امارات، »خالد عكاشه« مدير مركز انديشه راهبردي 
»قاهره« بر اين بارو اس��ت كه مرگ البغدادي نقطه 
عطفي در نقش��ه گروه هاي تروريس��تي در جهان 
است. گروه هاي تروريس��تي و در راس آن داعش و 
القاعده خود را به عنوان گروه هاي فرامرزي معرفي 
مي كنند. در ادامه مي خوانيم: »دالل محمود« مدير 
برنامه امنيت و مسائل دفاعي در مركز پژوهش هاي 
راهبردي قاهره اعتقاد دارد سناريوهاي متعددي پس 
از مرگ البغدادي رخ خواهد داد. شايد اين موضوع 
سبب كاهش عمليات اين گروه و فروپاشي آن بطور 
جزئي شود. شايد اين گروه دوره كوتاهي با سستي 
روبرو شود و در مرحله بعد فعاليت خود را با شيوه اي 
متفاوت و بر اساس سازوكارهاي جديد در پيش گيرد. 
داعش در مقايسه با ديگر گروه هاي تروريستي براي 
ادامه حضور خود مي تواند به ائتالف س��ازي با ديگر 
گروه ها وارد شود و قدرت انعطاف پذيري اين گروه ها 
سبب مي شود كه اين گروه بطور نسبي بتواند خود را 

با اوضاع كنوني سازگار سازد
به نوشته »الجزيره« گروه تروريستي داعش يكي از 
سازمان يافته ترين گروه ها از نظر ساختار سازماني و 
استحكام ايدئولوژي است. ساختار و ايدئولوژي اين 
گروهگ از نظر ويژگي و راهبرد در بسياري از موارد 
بي نظير اس��ت. اين گروه هنوز هم از قدرت جنگي و 
رسانه اي برخوردار است. تحوالت ميدان هاي نبرد 
نشان داده است كه اين گروه به سرعت مي تواند خود 
را با تحوالت ميدان هاي نبرد سازگار سازد. اين گروه 
از انعطاف پذيري بااليي برخوردار است و مي تواند به 
بازسازي ساختار سازماني خود در عرصه هاي نظامي، 
امنيتي، اداري، شرعي، رسانه اي بپردازد. با پايان طرح 
سياسي اين گروه اكنون با تكيه بر جنگ فرسايشي و 
جنگ هاي چريكي به تاكتيك هاي رزمي سنتي روي 
خواهد آورد. »القدس العربي« مي نويسد: پس از مرگ 
البغدادي هنوز هم گروه داعش افزون بر سوريه و عراق 
داراي شاخه هايي در صحراي سينا، ليبي، سريالنكا، 
فيليپين، كشورهاي ديگري در جنوبي شرقي اسيا و 
آفريقا، هند، پاكستان، افغانستان است. اين گروه از 
شيوه هاي انفجار، ترورها و ديگر شيوه ها در چارچوب 
سياس��ت هاي جديد خود براي دامن زدن به جنگ 
فرسايش��ي با هدف تضعيف قدرت دش��من خود و 
اثبات خود در رسانه ها در برابر هواداران خود در جهان 
استفاده خواهد كرد تا پيامدهاي مرگ البغدادي را 
كم رنگ جلوه دهد.  روزنامه »العربي الجديد« چاپ 
لندن در گزارشي به قلم »اسامه ابوارشيد« نوشت: با 
مرگ ابوبكر البغدادي منطقه يكي از صفحه هاي سياه 
تاريخ خود را در هم پيچيده است. اما واقعيت تلخ اين 
است كه هنوز هم صفحه هاي سياهي در افق منطقه 
وجود دارد. داعش هنوز هم به منزله اسب تروايي است 
كه نظام هاي سركوبگر از آن در برابر آرمان هاي مردم 
كشورهاي عربي استفاده مي كنند. العربي الجديد در 
ادام��ه آورد: بطور خالصه مي توان گفت البغدادي از 
بين رفت؛ همانطوري كه پي��ش از وي »بن الدن« و 
»ابومصعب الزرقاوي« نابود شدند. اما كسي كه فكر 
 كند انديشه منحرف داعش با مرگ البغدادي از بين 
مي رود در توهم به سر مي برد. تا زماني كه بسياري از 
شهروندان كشورهاي عربي و مسلمان از آزادي، عدالت 
و كرامت محروم هستند و نظام هاي سركوبگر در حال 
سركوب هستند و كشورهاي خارجي در امور داخلي 
اين كشورها دخالت مي كنند اين انديشه ويرانگر با 
نسخه تازه اي از وحشي گري به تجديد حيات خواهد 
پرداخ��ت. اگرچه ترامپ با مرگ البغدادي جش��ن 
گرفت. اما واقعيت اين است كه تا زماني كه خشونت ها 
در ش��رق و غرب ادامه دارد و سردمداران كشورهاي 
به خشونت هاي خود عليه مردم كشورهاي عربي و 
مسلمان ادامه مي دهند، داعش و جنايت هاي آن به 

شكل هاي مختلف ادامه خواهد داشت.
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4.4 ميليون واحد اقتصادي در نيمه اول سال تسهيالت گرفتند

»پول طال« ايده اي با ابهام هاي فراوان

گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|
 با پرداخت 382 هزار ميليارد تومان تسهيالت به بيش از 
4 ميليون و 427 هزار واحد فعال اقتصادي، بطور ميانگين 
هر واحد اقتصادي در شش ماهه نخست سال 98 معادل 
86 ميليون تومان تعلق گرفته است. ميانگين وام هر واحد 
صنعتي و معدن��ي بيش از همه و 569 ميليون، ميانگين 
وام به هر واحد خدماتي 76 ميليون، ميانگين وام هر واحد 
مسكن و س��اختمان 55 ميليون، ميانگين وام هر واحد 
بازرگاني 53 ميليون تومان، ميانگين تسهيالت هر واحد 

كشاورزي نيز 47 ميليون تومان بوده است. 
به گزارش تعادل، در بخش صنعت و معدن نيز با پرداخت 
1183 هزار ميليارد ريال تسهيالت به بيش از 208 هزار 
واحد صنعتي و معدني، ميانگين وام هر واحد معادل 569 
ميليون تومان بوده كه بيشترين ميانگين دريافت وام را به 

خود اختصاص داده است. 
در بخش خدمات نيز مع��ادل 1342 هزار ميليارد ريال 
به 1 ميليون و 745 هزار واحد تس��هيالت پرداخت شده 
و ميانگين 76 ميليون تومان ب��ه ازاي هر واحد خدماتي 
وام پرداخت شده كه رتبه دوم از نظر ميانگين دريافتي را 
داشته و از نظر كل تسهيالت بيشترين و رتبه نخست جذب 

تسهيالت را به خود اختصاص داده است. 
در بخش مسكن و س��اختمان نيز با پرداخت 283 هزار 
ميليارد ريال به 509 هزار ساخت و ساز، ميانگين تسهيالت 
هر واحد معادل 55 ميليون تومان بوده كه در رتبه سوم 
از نظر ميانگين است.  در بخش بازرگاني نيز معادل 689 
هزار ميليارد ريال به 1 ميليون و 290 هزار واحد بازرگاني 
تسهيالت داده شده و ميانگين وام هر واحد 53 ميليون 

تومان بوده و رتبه چهارم از نظر ميانگين بوده است. 
در بخش كش��اورزي با ميانگين 47 ميلي��ون تومان وام 
براي ه��ر واحد اقتصادي، معادل 318 هزار ميليارد ريال 
به 672 هزار واحد كش��اورزي تسهيالت پرداخت شده و 
ضمن كسب رتبه پنجم از نظر ميانگين دريافتي هر واحد 
اقتصادي، كمترين ميانگين يا دريافتي وام را داشته است.

35 درصد كل تسهيالت به بخش خدمات اختصاص يافته 
كه بيش از يك سوم كل وام هاست اگرچه بخش خدمات 
در ايجاد اشتغال سريع تر و كم هزينه تر است اما پرداخت 
بخش عمده وام در اين ش��رايط اقتص��ادي و ركودي كه 
رشد اقتصادي وسر مايه گذاري در اكثر سال ها منفي بوده 
است، نشانه هدف گيري نادرست تسهيالت بانكي است. 
همچنين بخش بازرگاني 18 درصد وام ها را جذب كرده 
است. بخش مسكن و ساختمان به دليل ركود نسبي تنها 7 
درصد تسهيالت را جذب كرده است. بخش كشاورزي كه 
بخش توليدي است 8 درصد وام ها را به خود اختصاص داده 
است. بخش صنعت و معدن نيز كه بخش توليدي است 
نزديك به 31 درصد وام ها را جذب كرده اما تركيب اهداف 
تسهيالت جذب شده نشان مي دهد كه عمده اين وام ها 
حدود 73 درصد، براي سرمايه در گردش و روي پاماندن 
بنگاه ه��ا و حفظ وضع موجود جذب ش��ده و كمتر از 25 
درصد اين وام ها براي ايجاد و توسعه و خريد كاال بوده است. 
اين ساختار پرداخت تس��هيالت عمال به ايجاد و توسعه 
و رش��د سرمايه گذاري ها و رش��د اقتصادي كمتر كمك 

مي كند. نگاهي به اهداف پرداخت تسهيالت نشان مي دهد 
كه 55.3 درصد وام ها براي سرمايه در گردش بوده كه البته 
از س��ال هاي قبل كه از 63 درصد تا 70 درصد تسهيالت 
به سرمايه در گردش اختصاص مي يافت، كمتر است و لذا 
مي تواند به رشد سرمايه گذاري و اقتصاد و اشتغال كمك 

بيشتري كند. 
نكته مهم ديگر اين است كه به خاطر ركود نسبي اقتصاد، 
توجه س��رمايه گذاران به امور توليدي و توسعه اي كمتر 
شده و بيش��تر جذب امور بازرگاني، خدماتي، و خريد و 
فروش ش��ده اند و همين عامل باعث مي ش��ود كه سهم 
صنعت و معدن، كش��اورزي و مسكن و ساختمان كمتر 

از انتظار باشد. 

    22 درصد وام ها براي امور توسعه اي
اما بخش ايجاد با 10.7 درصد، توسعه 9.7 درصد، تعمير 
3درصد وام ها را جذب كرده اند و لذا امور توسعه اي روي هم 
22.4 درصد وام ها را جذب كرده اند كه اين موضوع عمال 
بيش از سهم 15 درصدي اين امور در سال هاي قبل است 
و مي تواند نه تنها به رشد سرمايه گذاري كمك بيشتري 
كند بلكه از مطالبات معوق بانك ها نيز خواهد كاست. زيرا 
بخش عمده اي از وام ها در س��ال هاي قبل به سرمايه در 
گردش اختصاص مي يافت و عمال موجبات رشد مطالبات 
معوق بانك ها را براي عملكرد نامناس��ب برخي بنگاه ها 

ايجاد مي نمود. 

    14.8 درصد سهم كاالي شخصي و مسكن 
عامل ديگري كه به رش��د تقاضا و حمايت از توليد منجر 
مي شود كمك به افزايش خريد كاالي شخصي و مسكن 
است. در شش ماهه نخست سال 98، معادل 11.6 درصد 
تسهيالت به خريد كاالي شخصي و 3.2 درصد وام ها به 
خريد مسكن اختصاص يافته است و روي هم 14.8 درصد 
تس��هيالت به خريد كاالي شخصي و مسكن اختصاص 
يافته كه مي تواند عامل رشد تقاضا و حمايت از توليد باشد. 
تس��هيالت پرداختي بانك ها طي 6 ماهه سال 1398 به 
بخش هاي اقتصادي مبل��غ 3821.4 هزار ميليارد ريال 
است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 789.3 
هزار ميليارد ريال )معادل 26 درصد( افزايش داشته است.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، هدف از دريافت 
تسهيالت پرداختي در بخش هاي اقتصادي طي 6 ماهه 
سال 1398 نشان مي دهد كه سهم تسهيالت پرداختي 
در قالب سرمايه در گردش در تمام بخش هاي اقتصادي 
طي 6 ماهه سال جاري مبلغ 2111.7 هزار ميليارد ريال 
معادل 55.3 درصد كل تسهيالت پرداختي است كه در 
مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 250.5 هزار ميليارد 
ريال معادل 13.5 درصد افزايش داشته است. اما سهم آن از 
كل تسهيالت كه در سال هاي قبل تا 70 درصد رشد كرده 
بود، محدود شده و به سطح 55 درصد كاهش يافته است. 
به گزارش تعادل، معناي ديگر اين تحول اين اس��ت كه 
سهم بخش هاي ايجاد، توس��عه، تعميرات، خريد كاال و 
خريد مسكن به نسبت سال هاي قبل بيشتر شده است. 
كارشناسان معتقدند كه سرمايه در گردش عمدتا به حفظ 

وضع موجود بنگاه ها و پرداخت هزينه هاي جاري، خريد 
مواد اوليه، پرداخت حقوق پرسنل و ساير هزينه هاي جاري 
اختصاص مي يابد. در حالي كه وام هاي ايجاد و توسعه به 
رشد سرمايه گذاري كمك مي كند و خريد كاال و مسكن نيز 
به رشد تقاضا براي توليد و حمايت از توليد منجر مي شود. 
لذا تحول در عملكرد بانك ها در س��ال ج��اري از جهت 
افزايش سهم وام هاي ايجاد وتوسعه، خريد كاال و مسكن 

نشانه كمك به توليد و سرمايه گذاري است.
اين كارشناسان مي گويند كه وقتي در سال هاي اخير 
رشد تسهيالت بابت سرمايه در گردش، عمال به رشد 
سرمايه گذاري و توليد و رشد اقتصادي منجر نشده و 
اتفاقا برعكس به افزايش مطالبات معوق انجاميده، نشانه 
آن است كه افزايش تسهيالت براي سرمايه در گردش 
براي همه بنگاه ها و كارخانه ه��ا مفيد نبوده و عده اي 
تس��هيالت س��رمايه در گردش را براي رشد اقتصاد و 
سرمايه گذاري و توليد به كار نگرفته اند و برخي نيز در 
ساير بخش هاي غير توليدي و داللي و واسطه گري و 
خريد و فروش به كار گرفته اند. همچنين شركت ها و 
بنگاه هايي كه بهره وري پاييني داشته اند با تزريق بيشتر 
پول توس��ط بانك ها نتوانسته اند مشكالت خود را كم 
كنند يا اقساط بانك را پرداخت كنند و به اشتغال و توليد 

بيشتر و سرمايه گذاري مولد كمك كنند. 
براين اساس به نظر مي رسد كه پرداخت تسهيالت سرمايه 
در گردش بايد متناسب با وضعيت و بهره وري و پرداخت 
مطالبات معوق بنگاه ها انجام ش��ود تا پول بانك به بانك 

برگردد و مبناي رشد بهره وري و سرمايه گذاري شود. 

    73 درص�د وام صنعت و معدن س�رمايه در 
گردش است 

سهم تسهيالت پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش 
بخش صنعت و معدن در 6 ماهه سال جاري معادل 862.0 
هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص 40.8 
درص��د از منابع تخصي��ص يافته به س��رمايه درگردش 
تمام بخش هاي اقتصادي )مبلغ 2111.7 هزار ميليارد 

ريال( است.
  مالحظه مي شود از 1183.6 هزارميليارد ريال تسهيالت 
پرداختي در بخ��ش صنعت و معدن معادل 72.8 درصد 
آن )مبلغ 862.0 هزار ميليارد ريال( در تأمين سرمايه در 
گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت دهي 
به تأمين منابع براي اين بخش توس��ط بانك ها در سال 

جاري است.

    570 ميليون وام بنگاه هاي صنعتي
نگاهي به آمار تسهيالت پرداختي به بخش هاي اقتصاد 
ايران نش��ان مي دهد كه در ش��ش ماهه نخست سال 
98، متاثر از ركود نسبي و منفي شدن رشد اقتصادي و 
سرمايه گذاري، بيشترين پرداخت تسهيالت به بخش 
خدمات بوده ك��ه 1342 هزار ميليارد ريال به بيش از 
1ميليون و 745 هزار واحد اختصاص يافته است و پس 
از آن بخش صنعت در رتبه دوم است كه البته نزديك 
به 73 درصد وام بخش صنعت براي سرمايه در گردش 
بوده و تنها 10 درصد براي ايجاد واحدهاي جديد و 12 
درصد براي توسعه واحدها و 3 درصد براي خريد كاالي 

شخصي بوده اس��ت. بخش صنعت و معدن روي هم 
1183 هزار ميليارد ريال براي 208 هزار واحد صنعتي 

دريافت كرده است. 
در رتبه س��وم بخش بازرگاني و امور واسطه اي و خريد و 
فروش قرار دارد كه 689 هزار ميليارد ريال براي 1 ميليون 
و 290 هزار واحد بازرگاني اختصاص يافته است. در رتبه 
چهارم بخش كشاورزي است كه برخالف سال هاي قبل 
از بخش مسكن و ساختمان در دريافت تسهيالت پيش 
افتاده و 318 ه��زار ميليارد ريال ب��راي 672 هزار واحد 
توليد كش��اورزي دريافت كرده است. در رتبه پنجم نيز 
بخش مس��كن و ساختمان اس��ت كه به دليل ركود اين 
بخش، كمترين دريافت تسهيالت را داشته و 283 هزار 
ميليارد ريال براي 509 هزار واحد ساخت و ساز دريافت 

كرده است. 
 بانك مركزي تاكيد دارد كه همچنان بايد در تداوم مسير 
جاري مالحظ��ات مربوط به كنترل ت��ورم را نيز در نظر 
گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانس��يل تورمي 
ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس 
ضروري است به افزايش توان مالي بانك ها از طريق افزايش 
سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك ها، كاهش تسهيالت 
غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي 
بانك ها، افزايش بهره وري بانك ها در تامين س��رمايه در 
گردش توليدي، پرهيز از فش��ارهاي مضاعف بر دارايي 
بانك ها و ترغيب بنگاه هاي توليدي به سمت بازار سرمايه 
به عنوان يك ابزار مهم درتامين مالي طرح هاي اقتصادي 

)ايجادي( توجه ويژه اي كرد.

وهاب  قليچ|
اثرات منفي خلق پول بدون پشتوانه بر جريانات اقتصادي 
موجب شده است برخي از محققين ايده اي تحت عنوان 
»به كارگيري پول طال« را مطرح كنند. ايده اي كه همراه با 

پرسش ها و ابهامات فراوان است.
ام��روزه چالش هاي خلق پ��ول بدون پش��توانه در برهم 
زدن تعادل هاي اقتصادي و ايجاد ش��كاف طبقاتي محل 
بحث و تبادل نظر محافل كارشناس��ي ق��رار دارد. ناظر به 
اي��ن چالش ها، برخ��ي از محققين اي��ده اي تحت عنوان 
»به كارگيري پول طال« را مطرح كرده اند. براساس اين نظر، 
افراد مي توانند فعاليت هاي پولي خود را از پول اعتباري به 
طال منتقل كنند. همچنين شركت ها و موسسات خصوصي 
مي توانند از طال براي تقاضاي معامالتي و ذخاير احتياطي 
و همچنين كاركردهايي مانند پرداخت حقوق كاركنان 
اس��تفاده كنند. افزون بر اين پيشنهاد شده است نهادها و 
ارگان هاي حاكميتي مانند حوزه هاي علميه، آستان قدس 
و به  خصوص نهادهاي تحت تحريم هم گردش مالي خود را 

از »پول اعتباري« به »طال« انتقال دهند.
موافقان طرح جايگزيني پول طال در مبادالت مالي معتقدند 
استفاده از طال باعث مي شود در طوالني مدت ارزش پول 
كم نش��ود، همچنين قابليت استفاده س��ريع از آن وجود 
دارد، هميشه و در همه جاي دنيا مورد پسند و اقبال بوده 
و نگهداري و پس انداز آن آسان است؛ از سويي ديگر شبهه 

ربوي در قرض دادن آن نيز ايجاد نمي شود؛ چرا كه دقيقا 
معادل طالي قرض داده ش��ده، بازپس  گرفته مي ش��ود و 
نيازي به پرداخت مازاد )آنچنان كه در قرض پول اعتباري 
جهت جبران كاهش ارزش مطرح است( به  وجود نخواهد 
آمد. همچنين طرفداران اين ايده بر اين باورند كه به  كارگيري 
»پول طال«، مي توان��د باعث عبور از چالش هاي خلق پول 
بدون پشتوانه ش��ود و زمينه جديدي را در تحقق عدالت 
اقتصادي و اجتماعي و كنترل حجم نقدينگي در اقتصاد 
بگشايد. گذشته از آنكه پياده سازي اين طرح منجر به افول 
»نه��اد پول اعتباري« با پرچم داري دالر ش��ده و مي تواند 

»هژموني دالر« را در جهان به چالش بكشد!
گرچه برخ��ي از قائلين به اس��تفاده از پول طال در اقتصاد 
كشور، مخالفان اين ايده را به دسته اقتصاددانان غربگرا و 
ليبرال و معارضان تمدن و س��بك زندگي ايراني اسالمي 
منتسب مي كنند؛ اما اين ادعا باعث نمي شود كه باب مداقه 
و نقد كارشناسانه اين ايده در محافل علمي و يادداشت هاي 

تحليلي بسته شود.
با وجود ارايه مطالب ف��راوان در وصف مزاياي اين ايده، اما 
هنوز ابعاد زيادي از طرح اس��تفاده از پول طال به  جاي پول 
فعلي مبهم باقي مانده و توسط موافقان طرح تشريح نشده 
است. به عنوان نمونه در خصوص ماهيت پول طال حداقل دو 
سناريو مطرح شده است. در سناريوي اول چنين بيان شده 
كه »طرح پول طال مبتني بر ضرب سكه شكل گرفته است 

و گام به گام بستر معيشتي جامعه را از پول اعتباري به پول 
ثابت منتقل مي كند. به بياني پول طال يك معامله كاال به كاال 
را شكل مي دهد«. بنابر اين نظر هدف آن است كه از خود 
طال در مبادالت مالي به نحو مستقيم استفاده شود و چيزي 
همانند »دينار اسالمي« ضرب يا »اسكناس با نخ طاليي« 
چاپ شود! سناريوي دوم آن ست كه بنابه آنچه در قانون پولي 
و بانكي كشور گفته شده است يك ريال برابر با مقدار گرم 
طالي خالص، معادل سازي شود و اجازه خلق ريال بدون 

پشتوانه و معادل ثابت طال صادر نشود.
در سناريوي اول ناگفته پيداست برخالف ادعاي موافقان 
طرح، اتفاقا نگه داري و استفاده از طال براي هريك از افراد 
جامعه نه تنها آسان نيست بلكه با مخاطرات زيادي همراه 
خواهد بود و عمال نمي توان افراد را به حمل و نقل طال جهت 
مبادالت و معامالت روزمره واداش��ت. كما آنكه احتمال 
ساخت طالي مجعول يا با عيار پايين وجود دارد در حالي 
كه امكان تش��خيص جعل و غش آن براي آحاد جامعه 
دشوار و ناممكن است. همچنين چنانچه بنا بر آن باشد 
كه ابزارهاي بانكداري الكترونيك مثل كارت هاي اعتباري 
جهت تسهيل حمل »پول طال« استفاده شود، كاركرد خلق 
پول به نحو اعتباري دوباره متولد مي شود و به نوعي نقض 
غرض خواهد شد. نكته ديگر آنكه در حال حاضر حجم 
بااليي از نقدينگي در اقتصاد ايران جريان دارد كه مالكان 
آن از حيث قانوني مالك و صاحب حق در قبال آن هستند؛ 

سوال اينجاست كه فرآيند و سازوكار تبديل اين حجم زياد 
از نقدينگي به پايه طال )با توجه به محدوديت هاي ناشي 
از تحريم هاي اقتصادي و ظرفيت هاي توليد و واردات طال 
در كشور( چگونه امكان پذير است!؟ همچنين نوع تعامل 
تجاري و سرمايه گذاري بين اقتصاد ايران با اقتصادهاي 
جهاني و رابطه سنجه اي پول طال با ارزهاي متداول و رايج 
بين المللي چگونه خواهد بود؟ خصوصا آنكه متوجه اين 
نكته باش��يم كه خود طال امروزه با ارزهاي جهان روايي 
همچون دالر ارزش گذاري مي شود. از اين رو روشن است 
كه سناريوي اول كاركردهاي متداول پول را به نحو جدي 

خدشه دار خواهد كرد.
اما س��ناريوي دوم، به نوعي همان صدور حواله  طال براي 
مالكان طال خواهد بود؛ به اين ش��كل كه در سطح جامعه 
به جاي خود طال، حواله هاي طال )اسكناس( مبادله شود. 
ابتدايي ترين ابهام همان است كه در بند قبل بيان شد و آن 
اينكه اوال فرآيند معادل سازي حجم انبوه نقدينگي حال 
حاضر اقتصاد ايران با طال با لحاظ محدوديت هاي پيش گفته 
چگونه است؟ ثانيا تكليف روابط مالي و تجاري اقتصاد كشور 

با ارزها و اقتصادهاي جهاني چه خواهد شد؟
نكته ديگر آنكه تاريخچه نشر پول كاغذي نشاني از همين 
سناريوي دوم دارد؛ از اين رو به  جاي بازگشت به گذشته، بايد 
ديد ايراد سازوكار تعبيه شده كجا بوده كه نظام هاي اقتصادي 
توان معادل س��ازي پول با طال را از دست داده و به وضعيت 

امروز رس��يده اند. چنانچه ريش��ه ها و علل  به نحو مبنايي 
شناسايي نشود، تكرار تاريخ صرفا به بازگشت حواله هاي طال 
به صحنه اقتصاد متوقف نمانده و دوباره روند فعلي و برهم 

خوردن نصاب بين پول و طال ظهور خواهد يافت.
توصيه آخر آنكه اوال به نظر مي رسد انتساب مخالفان يك 
ايده به يك طيف تفكري خاص، تنها باعث مسدود شدن 
باب مباحثات علمي و كارشناسي شده و نتيجه اي جز انزواي 
نظريه پردازان هم س��و و محروميت خودساخته از نظرات 
سازنده، اصالحي و تكميلي در بر نخواهد داشت. رعايت اين 
نكته زماني بيشتر احساس مي شود كه تمسك به فرهنگ  
تمدن اسالمي-ايراني پشتيبان و مبناي خلق ايده از سوي 

ايده پردازان عنوان مي شود.
ثانيا چالش هاي وضعيت فعلي خلق پول از حيث اثرگذاري 
سوء بر جريان هاي اقتصادي قابل كتمان و انكار نيست؛ اما 
بهتر آن س��ت كه راه حل رفع يا تخفيف اين چالش ها را در 
پيشنهاداتي همچون التزام بيشتر نظام بانكي به استفاده 
متناسب از عقود كارآمد شرعي، تقويت و تكميل الگوهاي 
مطلوب ذخيره قانوني در بانكداري اسالمي، پيگيري بهبود 
فرآيندهاي بانكداري مركزي از جمله اجراي سياست هاي 
پولي با ابزارهاي مشروع، بازنگري و اصالح نظام حسابداري 
و حسابرس��ي، تقويت نهاد نظارت شرعي، افزايش سطح 
پيوند نظام پولي با بخش واقع��ي اقتصاد و مباحثي از اين 

دست دنبال كنيم.
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سياست پولي
و رشد اقتصادي پايين

سعيد مسگري|
مشكل ركود دير يا زود حل خواهد شد و مجددا 
رشد اقتصادي مثبت بازمي گردد اما در صورت 
عدم انجام اصالحات س��اختاري، چالش پايين 
بودن رش��د اقتصادي در كشور به احتمال زياد 

همچنان پابرجا خواهد ماند.
در هفته هاي اخير برخي مسووالن خبر از بهبود 
رش��د اقتصادي امس��ال دادند و حتي احتمال 
مثبت شدن آن نيز مطرح شده است. پس از اين 
صحبت ها يك بار ديگر رش��د اقتصادي در صدر 
توجهات قرار گرفت و مطالب مختلفي پيرامون 
آن مطرح شد. اگرچه هنوز آمار رسمي از وضعيت 
رشد اقتصادي در شش ماه نخست سال منتشر 
نشده اما به نظر مي رسد عملكرد رشد اقتصادي 
از آنچه قبال برآورد مي ش��د بهتر خواهد بود. در 
ش��رايطي كه تمام پيش بيني ها از تحقق رشد 
اقتص��ادي منفي ش��ديد در س��ال 1398 خبر 
مي دادند تحقق رش��د اقتصادي نزديك به صفر 
نيز مي تواند دستاورد مهمي باشد. اما بايد توجه 
داشت كه چنين رشدي اگرچه مي تواند به معناي 
پايان ركود باش��د اما داللتي بر حركت به سمت 
رونق اقتصادي يا كاهش مش��كالت ايجاد شده 
ناشي از رش��د منفي 4.9 درصدي سال گذشته 

نخواهد داشت.
پيش بيني بانك جهاني و صندوق بين المللي پول 
نيز حاكي از اتمام ركود در سال آتي ميالدي است؛ 
خبري كه مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و خروج 
ايران از ركود تبديل به تيتر يك برخي از آنها شد. 
اما نگاهي به پيش بيني اين نهادها نشان مي دهد 
كه در سال هاي آتي، رشد اقتصادي ايران بسيار 
كم رمق خواهد بود و فرات��ر از دو درصد نخواهد 
رفت. با توجه به اين پيش بيني ها به نظر مي رسد با 
برطرف شدن ركود، اقتصاد ايران به دامن بيماري 
قبلي خود يعني رشد اقتصادي پايين بازخواهد 
گشت. اقتصاد ايران سال هاي متمادي است كه 
با رش��د اقتصادي پايين و پرنوسان مواجه است. 
بطوري كه ميانگي��ن بلندمدت آن همواره زير 5 
درصد بوده است. حتي اگر از ميانگين 60 ساله 
نيز صرف نظر كنيم و بازه زماني كمتري را درنظر 
بگيري��م نتيجه متفاوت نخواهد ب��ود. به عنوان 
مثال ميانگين رشد اقتصادي ايران پس از جنگ 
تحميلي تا به امروز حدود 4.7 درصد خواهد بود. 
اين درحالي است كه در برنامه هاي توسعه رشد 
اقتصادي هشت درصدي هدف گذاري شده بود.

در برخي سال ها درنتيجه اجراي سياست هاي 
اقتصادي يا شوك هاي برون زا همچون افزايش 
قيمت نفت ي��ا افزايش حجم صادرات ش��اهد 
رش��د اقتصادي باال بوده ايم اما تعداد اين سال ها 
انگشت ش��مار ب��وده و در اكثر س��ال ها اهداف 
برنامه ه��اي توس��عه محقق نش��ده اس��ت. لذا 
صرف نظر از نوس��انات رش��د اقتصادي و برخي 
عملكردهاي مناس��ب، رش��د اقتص��ادي ايران 
همواره كم رمق بوده است. اين عملكرد مي تواند 
به معناي ناتواني اقتصاد ايران در رشد متناسب 
با ظرفيت هاي آن باشد. اكنون كه اقتصاد ايران 
به دليل ش��وك برون زاي تحريم ها دچار رش��د 
اقتصادي منفي شده است اين تصور ايجاد شده 
كه مشكل اقتصاد ايران رشد منفي و ركود شديد 
اقتصادي است درحالي كه مشكل اصلي اقتصاد 
ايران رش��د اقتصادي پايي��ن و ضعيف درطول 
ساليان متمادي است. مشكل ركود دير يا زود حل 
خواهد شد و مجددا رشد اقتصادي مثبت خواهد 
شد اما مشكل رش��د اقتصادي اندك همچنان 

پابرجا خواهد ماند.
رش��د پايين اقتصاد ايران در 60 سال اخير خود 
عامل ش��كل گيري يا تش��ديد برخ��ي ديگر از 
مش��كالت و چالش هاي اقتصادي است. پايين 
بودن درآمد سرانه و مشكالت معيشتي با رشد 
اقتصادي باال برطرف خواهد شد و رفاه در جامعه 
افزايش خواه��د يافت. حل چال��ش بيكاري و 
پيامدهاي مخرب آن نيز درگرو رشد اقتصادي 
باال است. مهم تر آنكه توسعه اقتصادي بدون رشد 

اقتصادي باال محقق نخواهد شد.
كوتاه س��خن آنكه براي بهبود وضعيت اقتصاد 
ايران و حركت به س��مت توسعه اقتصادي بايد 
به فكر حل مش��كالت و بيماري هاي مزمن آن 
بود. رش��د اقتصادي پايين نه تنها چالش مهم و 
مادر برخي ديگر از چالش هاس��ت بلكه نشانه و 
هشداري است از وضعيت نامناسب ساختارهاي 
اقتصادي اي��ران و ناكارايي آنها. بنابراين خروج 
اقتصاد ايران از دام رش��د اقتصادي پايين يكي 
از اولويت هاي اصلي اس��ت كه نبايد به خروج از 
ركود و مثبت ش��دن رشد اقتصادي تقليل يابد. 
سطح نازل تشكيل سرمايه و كاهش شديد آن 
در يك دهه اخير، فضاي كسب و كار نامناسب، 
تورم مزم��ن و جهش هاي قيمت��ي متعدد در 
سه دهه اخير، وابس��تگي به درآمدهاي نفتي، 
صادرات محور نبودن توليدات داخلي و ... ازجمله 
مهم ترين داليل ت��وان اندك اقتصاد ايران براي 
رشد اقتصادي هستند. بايد داليل و ريشه هاي 
چالش رش��د اقتصادي پايين به صورت جامع، 
دقيق و علمي شناس��ايي و براي برطرف شدن 

آنها برنامه ريزي و اقدام شود.
البته الزم به ذكر اس��ت كه در س��ال هاي اخير 
برخي از اين مش��كالت به درستي شناسايي و 
براي برطرف ش��دن آنها نيز تالش هايي صورت 
گرفته اما تاكنون اين تالش ها دس��تاوردي به 
همراه نداشته است. به عنوان مثال با وجود تمام 
اقدامات براي بهبود محيط كس��ب و كار، ايران 
در جديدترين رده بن��دي جهاني در رتبه 127 
قرار گرفته اس��ت. بنابراين الزم است علت عدم 
موفقي��ت تالش ه��ا و برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته نيز مورد بررس��ي كارشناسي قرار گيرد 

و از تجارب گذشته درس هاي الزم گرفته شود.

يادداشت

نگاه

درخششبانكهايايرانيدرصنعتمالياسالمي
ليال محرابي |

بر اساس گزارش ساالنه نشريه بين المللي بنكر، ايران سهم 
و نقش قابل توجهي در افزايش ميزان دارايي هاي اسالمي 
داشته و كشورهايي همچون عربستان، مالزي و امارات در 
رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. امروزه، بازار مالي اسالمي به 
واسطه سرمايه گذاري هاي فراوان در زيرساخت ها، بخش ها و 
صنايع حالل و اوراق اسالمي صكوك و همچنين با گسترش 
تنوع پرتفوي تولي��دات و ارايه خدمات بيش��تر از طريق 
روش هاي الكترونيكي و برخط در راستاي جذب مشتريان 
جديد، توانسته  اس��ت از رشد و توس��عه قابل توجهي در 
بازارهاي جهاني برخوردار شود. عمده عوامل تحريك كننده 
رشد اين بازار را مي توان در هدايت مستقيم سرمايه گذاري ها 
به سمت فرصت هاي شگرف و روبه رشد از جمله بانكداري 
جس��ت وجو كرد. ارزش كل دارايي هاي اين صنعت مالي 

اسالمي در س��ال 2018، با درنظرگرفتن سه بخش مهم 
بانكداري اسالمي، بازارهاي سرمايه اسالمي )صكوك و اوراق 
اسالمي( و تكافل )بيمه اسالمي(، حدود 2.2 تريليون دالر 
ثبت شده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 8 درصد 
رشد داشته است. طبق گزارش بازار بين المللي مالي اسالمي 
)IIFM(، بازار صكوك در سال هاي اخير با روند رو به رشدي 
روبرو بوده و در كشورهايي مانند مالزي، عربستان و امارات از 
وضعيت مناسبي برخوردار است. بر اساس آمار اين گزارش، 
حجم صكوك منتشر شده در سال 2018 به ميزان 123.15 
ميليارد دالر بوده كه نسبت به سال 2017، حدود 5.5 درصد 
افزايش يافته است. در اين ميان، بخش عمده انتشار صكوك 
مربوط به كشورهاي آسيايي، آفريقايي و شوراي همكاري 
خليج فارس )PGCC( بوده اس��ت. با اين اوصاف از ميان 
جنبه هاي مختلف صنعت مالي اس��المي مي توان گفت 

بانكداري اسالمي با سهم 72 درصدي و ارزش دارايي هايي 
بالغ بر 1.6 تريليون دالر و همچنين با متوس��ط نرخ بازده 
دارايي 1.21 درصد توانس��ته است به عنوان بزرگ ترين و 
مهم ترين بخش صنعت مالي اسالمي در جهان شناخته 
شود. عالوه بر رشد سريع دارايي هاي منطبق بر شريعت در 
هر منطقه، افزايش تعداد موسسات جديد و تازه تأسيس در 
بازارهاي كمتر توسعه يافته طي سال هاي اخير نيز دال بر 
پتانسيل باالي بخش بانكداري اسالمي در بازار مالي اسالمي 
و ترجيح مسلمانان و همچنين غيرمس��لمانان به انجام 
عمليات بانكي خود در بانك هاي اسالمي نسبت به بانك هاي 
متعارف بوده است. بطور معمول، بانكداري اسالمي نسبت به 
بانكداري متعارف داراي دو مزيت است. اول اينكه بانك هاي 
اسالمي ملزم به رعايت استانداردهاي اخالقي در عمليات 
بانكي خود هستند. دوم اينكه درآمد اين قبيل از بانك ها 

از دارايي هاي قابل شناسايي و ملموس حاصل مي شود، در 
حالي  كه درآمد بانك هاي متعارف را تركيبي از مشتقات و 
اوراق قرضه تشكيل مي دهد. در واقع، از آنجا كه بانك هاي 
اسالمي نمي توانند از طريق بهره، درآمد كسب كنند، لذا 
بيشتر به دارايي هاي ملموس مانند امالك و مستغالت و 
حقوق صاحبان سهام متكي هستند. در حال حاضر حدود 
505 بانك اسالمي و 207 باجه اسالمي در جهان به انجام 
عمليات بانكداري منطبق با اصول اس��المي )ش��ريعت( 
مي پردازند. با اين اوصاف، ايران با داش��تن نظام بانكداري 
يكپارچه اسالمي توانسته است، سهم و نقش قابل توجهي در 
افزايش ميزان دارايي هاي اسالمي داشته باشد و كشورهايي 
همچون عربس��تان، مالزي و امارات در رتبه هاي بعدي از 
لحاظ بيش��ترين س��هم از دارايي هاي بانكداري اسالمي، 
قرار مي گيرند. گزارش ساالنه نشريه بين المللي در ارتباط با 
رتبه بندي بانك هاي اسالمي نشان مي دهد، نقش بانك ها و 
موسسات مالي ايراني در ميان بانك هاي تجاري و تخصصي، 
شركت هاي بيمه و موسس��ات مالي و اعتباري موجود در 

جهان، بسيار چشمگير و از نظر حجم دارايي ها، رشد دارايي ها 
و نرخ بازده دارايي )ش��اخص سودآوري( همواره در ليست 
برترين هاي جهان قرار دارند.تجربه انجام بيش از سه دهه 
عمليات بانكداري بدون ربا در ايران، رشد باالي دارايي ها، 
توسعه بازار سرمايه و همچنين ظرفيت باال و موقعيت مناسب 
ايران از لحاظ جغرافيايي همگي از عواملي هس��تند كه با 
وجود كاستي هاي موجود، امكان دستيابي به فرصت هاي 
رو به رش��د در آينده را براي صنعت بانكداري كشور فراهم 
مي كنند. ايران مي تواند جهت گسترش و رونق بانكداري 
اس��المي )بدون ربا( و همچنين تداوم فعاليت خود در اين 
فضاي رقابتي با سرمايه گذاري در زيرساخت ها و ورود به بازار 
صكوك از مزاياي اين ابزار نوين تأمين مالي اسالمي براي 
رفع نيازهاي مالي خود برخوردار شود. البته نمي توان از اين 
مساله چشم پوشي كرد كه تحريم ها يكي از عوامل سياسي 
تأثيرگذار بر ارتباطات نظام بانكي كشور با نظام بين المللي 
است كه دستيابي به فرصت هاي موجود در بازار جهاني را 

براي نظام بانكي با چالش روبرو خواهد كرد.
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نكات كليدي براي جلوگيري از آلوده شدن گوشي هاي اندرويدي

گوشي تان را در برابر حمالت ايمن كنيد
گروه دانش و فن | 

شايد گوشي هاي اندرويدي از منظر امنيت سابقه چندان 
جالبي نداشته باشند، اما حقيقت اين است كه به ميزان 
قابل توجهي امن هستند، يا حداقل مي توان كاري كرد 
كه امنيت كامل در آنها برقرار ش��ود. بنابراني در حالي 
كه برخي معتقدند گوش��ي هاي اندرويدي ايمن ترين 
گوشي هاي هوشمند هس��تند و در مقابل، برخي اين 
حرف را قبول ندارند و تصور مي كنند سيس��تم عامل 
iOS در زمين��ه امنيت، بس��يار بهت��ر از اندرويد عمل 
مي كند، بايد توجه داشت كه هر كدام از اين سيستم ها، 
روش هاي خود را براي تامين امنيت و مقابله با حمالت 
و بدافزارها دارند. از طرفي بايد توجه داش��ت باشيد كه 
هيچ يك از اين سيستم هاي عامل بي نقص نيستند؛ كما 
اينكه هرروزه انواع و اقسام بدافزارها براي نفوذ به اندرويد 
ايجاد مي ش��وند و همچني��ن، اندرويدهاي قديمي تر 
آس��يب پذيرتر از اندرويدهاي جديد هستند. عالوه بر 
اين، بسياري از توليدكنندگان گوشي هاي اندرويدي 
وصله هاي امنيتي ماهانه گوگل را به موقع يا اصال براي 

گوشي هايشان عرضه نمي كنند.
از طرفي اپليكيش��ن ها اصلي ترين مسير و دروازه  براي 
ورود بدافزارها به دنياي اندرويد هستند و سال هاست كه 
از كاربران به شيوه هاي مختلف قرباني مي گيرند. اما با 
رعايت چند اصل ساده، كه البته گاهي كاربران حرفه اي 
هم آن را فراموش مي كنند، مي توان به ميزان زيادي از 
بدافزارها دوري و امنيت را در سيستم عامل برقرار كرد. 
وب سايت ديجياتو در گزارش خود به اصولي كه با رعايت 
آنها مي توان امنيت را در سيس��تم عامل اندرويد برقرار 

است، اشاره كرده است. 
يكي از مهم ترين موارد امنيتي براي جلوگيري از ورود 
بدافزارها به سيستم عامل، دانلود اپليكيشن  از استورهاي 
معتبر اس��ت. تمامي كاربران بايد بدانند ك��ه دانلود از 
استورهاي نامعتبر به معناي قرار گرفتن در معرض خطر 
بدافزارهاست؛ به اين خاطر كه فروشگاه هاي معتبري 
مانند »گوگل پلي« و نمونه هاي  ايراني  آن، براي »تأييد« 
و »انتشار« اپليكيشن ها سلسله مراتبي دارند كه تا حد 
زيادي از ورود بدافزاره��ا جلوگيري مي كند. به عنوان 
مثال، گوگل درون پلي استور، يك سيستم ضد بدافزار 
به ن��ام Play Protect تعبيه كرده كه هدف اصلي آن 
چك كردن اپليكيشن هاي موجود در اين فروشگاه پيش 
از دانلود آنهاس��ت. در صورت فعال بودن، پلي پروتكت 
مي تواند تمام اپليكيش��ن هايي كه روي اندرويد نصب 

شده را مورد بررسي قرار داده و در صورت وجود فعاليت 
مش��كوك حتي به پاكسازي آنها هم اقدام كند كه يك 
مورد از اين اقدامات را چند ماه پيش در اپليكيشن هاي 
ايراني مش��اهده كرديم. از سوي ديگر حتي اگر پس از 
نصب، مشخص ش��ود كه يك اپليكيشن مشكوك به 
داشتن مشكل امنيتي است، سپر امنيتي بازار به كاربران 

هشدار مي دهد تا آن را پاك كند.
يكي ديگر از مهم ترين م��وارد امنيتي، پرهيز از نصب 
اپليكيشن هاي دريافتي از تلگرام است. اگرچه يكي از 
مزاياي اندرويد، دانلود و نصب غيرمستقيم اپليكيشن، 
خارج از محيط استورها به شمار مي رود، اما گاهي همين 
مزيت به يك خطر بزرگ هم تبديل مي ش��ود، چراكه 
اپليكيشن هاي دستكاري شده مي توانند همه جا باشند 
و با اهداف مختلفي طراحي ش��وند. بنابراين هميش��ه 
تالش تان بر اين باشد كه اپ ها را از استورهاي معتبر يا 
وبسايت توسعه دهنده بگيريد. اما در صورتي كه مجبور به 
دانلود خارج از اين دو محيط )مثال در اپ هاي پيام رسان 
مانند تلگرام يا شبكه هاي اجتماعي( شديد پيش از كليك 
روي دكمه نصب اين سواالت را از خود بپرسيد: آيا منبع 
نصب معتبر است؟ آيا به شخصي كه لينك دانلود را برايم 
فرستاده اعتماد دارم؟ آيا توسعه دهنده اپليكيشن فرد 
يا شركتي شناخته شده است؟ كاربران در دانلود فايل 
apk اپليكيش��ن بطور مستقيم از كانال هاي تلگرامي 
يا استوري هاي اينس��تاگرام، گوشي خود را در معرض 
ويروسي شدن و آلودگي به بدافزارها قرار مي دهند. اما 
براي آنكه خيالتان در اس��تفاده از اپليكيشن ها راحت 
باشد، از دانلود برنامه در شبكه هاي اجتماعي دوري كنيد 
تا ناخواسته دچار نصب ويروس يا بدافزار نشويد. همواره 
توصيه مي ش��ود كه افراد برنامه هاي خود را از بازارهاي 
رسمي اپليكيشن دريافت كنند، زيرا هويت سازندگان 
برنامه در اين مراجع احراز شده و در صورت بروز مشكل 
توس��ط پليس امكان پيگيري وجود دارد. عالوه بر اين 
اگر كاربران از مراجع رسمي برنامه دانلود كنند، همواره 
امكان به روزرس��اني برنامه بطور مداوم وجود دارد و اگر 
برنامه تخلفي داشت توسط اين مراجع رسمي ارايه برنامه 

به كاربر هشدار داده مي شود.
يكي از موارد امنيتي، جلوگيري از نصب اپليكيشن توسط 
فروش��ندگان موبايل است. بايد توجه داشته باشيد كه 
فروشندگان موبايل يا براي دريافت هزينه از كاربر اقدام 
به نصب برنامه روي گوشي مي كنند يا براي فرار از مساله 
گارانتي گوشي، كاربر را از مراجع رسمي در داخل كشور 

كه مورد تاييد پليس فتا هم هست دور مي كنند. گاهي 
مشاهده شده كه فروش��ندگان موبايل براي مدت ها از 
پك هاي نرم افزاري قديمي اس��تفاده ك��رده و در ازاي 
دريافت مبلغي آن را وارد موبايل كاربران مي كنند. همين 
مساله به معناي آن است كه كاربر اپليكيشني را دريافت 
مي كند كه اوال ش��ايد هويت مشخصي نداشته باشد و 
ثانيا به روز نيست و اين بدان معناست كه مي تواند خأل 

امنيتي داشته باشد.
جلوگيري از دريافت اپليكيش��ن از طري��ق بلوتوث و 
نرم افزارهاي اش��تراك گذاري فايل ه��م يكي ديگر از 
مواردي است كه كاربران براي رعايت نكات امنيتي بايد 
به آن توجه داش��ته باشند. برنامه هاي ارسال فايل بين 
دو گوش��ي از خالءهاي زيادي رنج مي برند و ويروس ها 
و بدافزارها به راحتي مي توانند از اين خالءها اس��تفاده 
كنند. در ارسال برنامه از طريق بلوتوث، شير ايت يا زاپيا 
ايرادي اساسي وجود دارد: اينكه دريافت كننده هيچگاه 

متوجه نمي شود برنامه اي كه از طرف مقابلش دريافت 
مي كند، اصل است يا جعلي. با اين حساب توصيه مي شود 
اپليكيشن ها را از مراجع رسمي داخلي و خارجي دريافت 
كرده و ترجيحا از رد و بدل كردن اپليكيشن با يكديگر 

اجتناب كنيد.
كارب��ران همچني��ن بايد توجه داش��ته باش��ند كه از 
برنامه هاي مشكوك تغيير دهنده آي پي استفاده نكنند. 
اگرچه يافتن يك اپليكيشن تغييردهنده آي پي كه به 
فيلترشكن موسوم است، كار سختي نيست، اما واقعيت 
اين است كه اين ابزارها، مخصوصا نمونه هايي كه هويت 
مش��خصي ندارند، مي توانند بس��يار خطرناك باشند. 
بسياري از فيلترشكن ها با انتش��ار ويروس و بدافزار در 
گوش��ي هاي كاربران براي آنها مشكل ايجاد مي كنند. 
شيوه فيلترشكن ها براي ويروس��ي كردن گوشي نيز 
عمدتا از دو طريق اس��ت؛ اول اينكه فيلترش��كن ها با 
نمايش تبليغات متنوع، كاربر را به س��مت دانلود يك 

بدافزار و ويروس س��وق مي دهند و كاربر با دانلود يك 
برنامه از طريق تبليغات فيلترشكن، دروازه ويروس ها را به 
گوشي خود باز مي كند و دوم اينكه كاربران هنگام نصب 
فيلترشكن ها مراقب نيستند و دسترسي هاي مختلفي 
از گوشي به فيلترشكن مي دهند. همچنين بسياري از 
فيلترشكن ها ممكن است رفتار مخربي داشته باشند، 
از جمله اينكه بدون اطالع و رضايت كاربر، اپ ديگري 
نصب كنند يا ديتا جمع آوري كنند يا ناخواسته تبليغات 

نمايش بدهند.
نصب آپديت هاي سيستمي نيز همواره يكي از مهم ترين 
نكات امنيتي به شمار مي رود. به روزرساني هاي اندرويد 
به غير از تغييرات ظاهري و ارايه امكانات جديد، هميشه 
تمهيدات امنيتي بيشتر و رفع مش��كالت و باگ هاي 
امنيتي قبلي را ه��م به همراه دارن��د. بنابراين توصيه 
مي ش��ود كه تا حد امكان هميشه سيستم عامل تان را 

به روز نگه داريد تا امنيت خود را تضمين كرده باشيد.

آخرين آمار پيوستن شركت هاي مربوط به كسب وكارهاي 
نوپا نشان مي دهد ۱۷۶۳ شركت و تيم نوپا، شتاب دهنده و 
سرمايه گذار عضو طرح نوآفرين شده اند. به گزارش ايسنا، 
تأمين مالي استارت آپ ها و تس��هيل قوانين براي آنها از 
مواردي است كه مي تواند راه را براي اين كسب وكارهاي 
نوپ��ا باز كن��د، به ويژه اس��تارت آپ هاي ح��وزه فناوري 
ك��ه مي توانند در م��دت كوتاه��ي راه بس��ياري را طي 
كرده و به تك ش��اخ هاي حوزه تبديل شوند. مسووالن، 
نوآفرين را طرحي جهت آسان سازي قانون مندتر كردن 
استارت آپ ها و تس��هيل ورود آنها به فرايندهاي رسمي 
كسب وكار مي دانند و در اين راستا شركت ها و تيم هاي نوپا، 
شركت هاي رشديافته، شتاب دهنده  و مراكز رشد، افراد 
عالقه مند به حوزه نوآفريني و سرمايه گذاران مي توانند 
در اين طرح حاضر ش��وند. در طرح نوآفرين هر ش��ركت 
خصوصي و تعاوني در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 
كه كمتر از سه سال از تاريخ ثبت آن گذشته باشد به عنوان 
شركت هايي ذكر شدند كه از آنها حمايت مي شود. البته 
شرايطي همچون سرمايه حداكثري ۲۵۰ ميليون توماني 
و درآمد كمتر از ۵۰۰ ميليون توماني نيز در اين حمايت 
دخيل است. ش��ركت هايي كه در طرح نوآفرين حمايت 
خواهند شد بايد در س��امانه متركز درخواست خدمات 
س��ازمان فناوري اطالعات ايران مشخصات خود را ثبت 
كرده باشند و همچنين موسسين و صاحبان سهام شركت 
نسبت به توزيع سود اقدام نكنند. طرح نوآفرين، ماهيت 
استارت آپي را مبناي كار خود قرار داده و بر همين اساس، 
قوانين و مقررات بيمه، ماليات و حتي جذب سرمايه گذار 

را تسهيل كرده است.
محمدج��واد آذري جهرمي -وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالع��ات- درب��اره طرح نوآفري��ن اظهار كرده اس��ت: 
»استارت آپ ها در ذات و بطن كار خود پيش بيني ناپذيرند 
و به همين دليل نبايد ريس��ك در ش��رايط فعاليت شما 
ضرب شود و ما در دولت وظيفه داريم شرايط فعاليت شما 
را قابل پيش بيني كنيم. يعني اگر س��وار قطار مي شويد، 
بدانيد كجا بايستيد، كجا سرعت بگيريد. ما تالش كرديم 
شرايطي را فراهم خواهيم آورد كه ادامه راه را براي شما قابل 
پيش بيني مي كند.« چندي پيش امير ناظمي -رييس 

سازمان فناوري اطالعات- نيز درباره طرح نوآفرين گفته 
بود: »در سياست نوآوري ايران دو بخش نوآوري اجتماعي 
و صنايع خالق بسيار حاشيه اي نگاه مي شوند، در حالي 
كه در اكوسيستم استارت آپي جايگاه بسيار مهمي دارند. 
در طرح نوآفرين گروه هاي توليد پادكس��ت يا محتوا يا 
ويدئو به رسميت شناخته شده اند و از حمايت هاي طرح 

برخوردار مي شوند.«
اگر ش��ركت يا تيم نوپايي به دنبال جذب سرمايه، يافتن 
برنامه شتاب دهي مناسب و ارتباط با ساير بازيگران اين 
حوزه هس��تيد، يا اينكه مس��يرهاي ابتدايي براي رشد 
كس��ب وكارهاي نوپا را پيموده ايد و اكنون يك ش��ركت 
بزرگ رشديافته هستيد، يا اگر شتابدهنده يا مركز رشد و 
در جست وجوي تيم هاي داراي استعداد رشد باال يا يك 
فعال عالقه مند به حوزه نوآفريني كشور يا يك سرمايه گذار 
خطرپذير هس��تيد، مي توانيد وارد طرح نوآفرين شويد. 
آخرين آمار پيوستن شركت هاي مربوط به كسب وكارهاي 
نوپا نشان مي دهد تاكنون ۶۸۹ شركت نوپا، ۶۱۰ تيم نوپا، 
۱۸۰ شركت بزرگ رش��ديافته، ۵۱ شتابدهنده و مركز 
رشد، ۲۱۷ عالقه مند حوزه نوآفريني و ۱۶ سرمايه گذار 
عضو طرح نوآفرين ش��دند كه در مجموع شامل ۱۷۶۳ 
شركت مي ش��ود. اين در حالي اس��ت كه در اولين اعالم 
پيوستن ش��ركت ها به طرح نوآفرين، تنها ۱۵۶ شركت 
به اين طرح اضافه ش��ده بودند. رييس س��ازمان فناوري 
اطالعات به تازگي با اشاره به نقش استارت آپ ها در توسعه 
فناوري اطالعات و اشتغال زايي در كشور گفت: »هم اكنون 
حدود ۲۵۰ هزار اپليكيش��ن ايراني فعال بوده كه بيشتر 
آنها توسط بيش از ۱۵۰۰ تيم استارت آپي طراحي و توليد 

شده است.«

مجري پروژه پيوس��ت پدافند س��ايبري شبكه ملي 
اطالعات با تاكيد بر تحقق حاكميت سايبري گفت: 
»تاب آوري سايبري در شبكه ملي اطالعات، مسير را 
براي دستيابي به اعتمادپذيري بيشتر در اين شبكه 
هموار مي كند.« به گزارش پژوهش��گاه ارتباطات و 
فن��اوري اطالعات، احمدرضا غزنوي ب��ا بيان اينكه 
امنيت همواره يكي از نيازهاي اساس��ي در رش��د و 
توس��عه ارتباطات و فناوري اطالعات بوده و در سير 
تحوالت آن همواره به آن توجه شده است، گفت: »به 
عبارت ديگر با تغيير فضاي توليد و تبادل اطالعات 
به فضاي س��ايبري، رويكرد امني��ت نيز با صيانت از 
محرمانگي، يكپارچگي و در دسترس بودن اطالعات، 
ب��ه امنيت س��ايبري تغيير ك��رد. در اي��ن رويكرد، 
گونه ه��اي مختل��ف موجوديت هاي س��ايبري كه 
عالوه بر اطالعات، شامل زيرساخت هاي ارتباطات، 
ش��بكه ها، خدمات و سامانه هاي مرتبط است، مورد 
توجه قرار گرفت. در عين حال يك نگراني اساس��ي 
همواره وجود دارد كه باي��د در انتظار ظهور و حتي 
تحقق تهديدات جدي��د در قالب رخدادهاي خرابي 
مبتني بر خطاهاي انس��اني يا خراب��كاري عمدي و 
البته حمالت خصمانه س��ايبري بود كه ضربات آن 
مي تواند آثار مخربي را پديد آورد.« غزنوي با اش��اره 
به اهميت كليدواژه تاب آوري گفت: »تاب آوري كه 
شامل مفاهيم مقاومت، پايداري، قابليت اطمينان، 
قابليت بقاء و تكامل است، از منظر پذيرش مخاطره 
باقيمانده  ناشناخته و غيرقطعي، در فضاي سايبري 

نيز مورد توجه قرار گرفت.«
مجري پروژه پيوس��ت پدافند س��ايبري شبكه ملي 
اطالعات با بي��ان اينكه روند همگام ش��دن و البته 
همگرايي امنيت سايبري با تاب آوري بسيار پرشتاب 
اس��ت، گفت: »تاب آوري بس��يار پيش ت��ر از ظهور 
فن��اوري و صنعت ارتباط��ات، اطالع��ات و فضاي 
س��ايبري، در حوزه  صنايع و زيرساخت هاي حياتي 
س��نتي مطرح و داراي ادبيات مستقل بود. در حوزه 
امنيت س��ايبري نيز سازوكارهاي مش��ابهي مانند 
پش��تيبان گيري اطالعات، احياء در شرايط حوادث 

طبيعي و غيرمترقبه و حفظ تداوم كسب وكار به مرور 
تكامل يافته و فرايندهاي مديريت حوادث سايبري 

نيز به بلوغ خوبي رسيد.«
غزن��وي با بيان اينك��ه امروزه تاب آوري س��ايبري، 
محصول همگرايي ساخت يافته و هوشمندانه امنيت 
س��ايبري و تاب آوري اس��ت، افزود: »به هر ترتيب، 
تلفيق و همگرايي ادبيات امنيت سايبري و تاب آوري 
براي پوشش تهديدات نوظهور و مواجهه فعال با آنها 
مورد توجه قرار گرفته است. در اين پارادايم نوظهور، 
چرخه امنيت سايبري عالوه بر كنترل هاي امنيتي 
ذاتي و طراحي شده، به دنبال مواجهه پيش كنشي و 
پيش دستانه با تهديدات است. به عبارتي پيش نگري 
رخدادها و س��ناريوهاي مخاطره آميز كه در ادبيات 
تاب آوري بس��يار م��ورد توجه بوده اس��ت، به حوزه 
امنيت سايبري تسري خواهد يافت. از طرفي، فناوري 
هوش مصنوعي و علوم شناختي كه در بستر فناوري 
اطالعات و بس��ترهاي كالن داده رشد شگرفي يافته 
به تكامل اين پيش نگري كمك خواهد كرد. تحقق 
تاب آوري سايبري به علت كاهش و تغيير موثر فضاي 
تهديدات، به عنوان ي��ك راهبرد موثر براي افزايش 
هزينه متخاصمان نيز مطرح شده است. در حقيقت، 
تاب آوري س��ايبري با ايجاد ناامي��دي در متخاصم، 
وي را از ب��ه كارگيري بردار تهديد من��ع كرده و باز 

مي دارد.«
مجري پروژه پيوس��ت پدافند س��ايبري شبكه ملي 
اطالعات با بيان اينكه تاب آوري سايبري در دنيا در 
مراحل ابتدايي توسعه اس��ت، اظهار كرد: »با وجود 
اين، چارچوب هاي كاربردي براي توس��عه و ارزيابي 

س��طح بلوغ تاب آوري س��ايبري در دسترس بوده و 
امكان استفاده و بومي سازي آنها در زيرساخت هاي 
حياتي مختلف وجود دارد. در چارچوب هاي كنوني، 
اه��داف كالن، اصول توس��عه و راه كارهاي عمومي 
توسعه بيان ش��ده و محورهاي مختلف ارزيابي بلوغ 
مشخص شده است. به صورت كلي، اين چارچوب ها 
دس��تيابي ب��ه چه��ار توانمن��دي  ش��امل آمادگي 
پيش كنش و پيش نگرانه، استقامت و پايداري موثر، 
احياء و بازيابي در ص��ورت رخداد هرگونه اختالل و 
تطابق و نيز تكامل به وضعيت پايدارتر از گذش��ته را 

به صورت ساخت يافته ممكن مي سازند.«
وي گف��ت: »ت��اب آوري ش��بكه باعث مي ش��ود تا 
قابليت هاي ش��بكه در محورهاي مديريت حوادث، 
آسيب پذيري ها، كنترل ها، مخاطرات، وابستگي هاي 
بيرون��ي، دارايي ه��ا، پيكره بندي، تداوم كس��ب و 
كار و همچني��ن آگاه��ي وضعيت��ي و آموزش هاي 
تخصصي به صورت اس��تاندارد و نهادينه، توس��عه 
ياب��د. تكنيك هاي فري��ب، چندگانگ��ي، افزونگي، 
تحرك و پويايي منابع، مديريت اس��تفاده هوشمند 
و غي��ر مانا از منابع، بازنمايي پوياي وضعيت قلمرو و 
پيش بيني ناپذيري از مهم ترين راه حل هايي تحقق 
تاب آوري سايبري هستند كه متناسب با حساسيت 
و حياتي بودن قلمروهاي مختلف استفاده مي شوند.« 
غزنوي ب��ا تاكيد بر لزوم تحقق تاب آوري س��ايبري 
در زيس��ت بوم فضاي سايبري كش��ور گفت: »آنچه 
مهم اس��ت اين اس��ت كه تحقق تاب آوري سايبري 
در زيس��ت بوم فضاي س��ايبري و جوام��ع در حال 
هوشمندس��ازي، عالوه بر تالش هر كنشگر مبتني 
بر توانمندي هاي فني، نيروي انس��اني و ساختاري 
وي، نيازمند انس��جام، هم��كاري و هماهنگي همه  
كنش گران براي توسعه متوازن و جلوگيري از سرايت 
آثار اختالالت و ايجاد بحران هاي سراس��ري است. 
براين اساس آگاهي و شناخت يكسان و مشترك همه  
كنش گران و راهبري هماهنگ و نظام مند تاب آوري 
سايبري در يك زيست بوم مشخص، نقش مهمي در 

اثربخشي تاب آوري سايبري دارد.«

۱۷۶۳ شركت عضو نوآفرين شدند تحقق حاكميت سايبري با افزايش تاب آوري شبكه ملي اطالعات

  Sun. Nov 10.  يك شنبه    19 آبان 1398   12 ربيع االول 1441  سال ششم    شماره   1518  2019 

يكي از مهم ترين دغدغه ها و مطالبات مردم، موضوع 
اينترنت ملي يا همان ش��بكه ملي اطالعات است كه 
همچنان مناقشاتي درباره اجرايي نشدن آن وجود دارد. 
به گزارش فارس، يكي از مهم ترين دغدغه ها و مطالباتي 
كه مردم از وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات داشتند، 
موضوع اينترنت ملي يا همان شبكه ملي اطالعات است. 
اطالعات خدمات تجاري، اداري و بانكي در حوزه فضاي 
مجازي در تمامي نقاط كشور به مردم ارايه مي شود و 
ارتباطات گسترده اي كه بين مردم با هم يا با دستگاه ها، 
سازمان ها، بانك ها و شركت هاي دولتي و غير دولتي 
در بس��تر فضاي مجازي ايجاد ش��ده است نيز يكي از 
ضروريات زندگي نوين امروزي در كش��ور است. بطور 
قطع اين ارتباطات نقش بزرگي از فعاليت هاي افراد را در 

فضاي مجازي شكل داده است و با پيشرفت كشور اين 
انتظار مي رود تا هم ارايه خدمت به مردم و هم گسترش 
خدمات و فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي در بستر 
فضاي مجازي توسعه پيدا كند و هم شاهد پيشرفت 
آن باش��يم. در اين زمينه معصومه قادري، كارشناس 
نرم افزار اظهار كرد: »به جاي آنكه هزينه هاي گزاف و 
بي مورد براي حمل اطالعات كشور به خارج و دوباره وارد 
كردن آنها به داخل كشور را متحمل شويم، مي توانيم با 
اينترنت ملي از اسراف هاي اينچنيني جلوگيري كنيم. 
همچنين اطالعات ملي كشور و همه اطالعاتي كه بين 
دولت و مردم به آن احتياج دارند با انتقال آنها به خارج 
از كشور اجازه دسترسي ديگر افراد خارجي را به آن نيز 
مي  دهيم. كاش مس��ووالن طرحي را كه به اين خوبي 

براي عدم وابستگي ايران به ساير كشورها تعبيه شده، 
كمي جدي بگيرند و به فكر نهادينه شدن آن باشد.«

همچنين امير ناظمي -معاون وزير و رييس س��ازمان 
فن��اوري اطالعات- ب��ه اليه هاي مختلف ش��بكه ملي 
اطالعات اشاره كرد و گفت: »شبكه ملي اطالعات داراي 
س��ه اليه محتوا خدمات و زيرساخت است كه بر اساس 
فرموده مقام معظم رهبري اليه زيرساخت به عهده وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات است. ما تاكنون توانسته ايم 
۸۰ درصد آنچه را كه بر اساس سند تبيين الزامات بر عهده 
ما گذاشته شده اس��ت را به انجام برسانيم اما در دو اليه 
محتوا و خدمات ما به عنوان جزئي از اين پروژه، فعاليت 
چش��مگيري را نديده ايم. در اليه محتوا صدا و س��يما، 
س��ازمان تبليغات و حوزه هنري بايد فعاليت كنند و ما 

نيز جزو كساني هستيم كه درباره عدم فعاليت نهادهايي 
كه براي اليحه محتوا و خدمات مسوول هستند، مطالبه 
پاسخ گويي داريم. بايد بطور كامل مشخص شود كه در 
اليه هاي ديگر چه كساني پاسخگو هستند و چرا به دو 

اليه ديگر پرداخته نمي شود.«
از طرفي در حالي كه پيش از اين خبري با عنوان اينكه 
پيشرفت ۸۰ درصدي شبكه ملي اطالعات تأييد نشد، 
منتش��ر ش��ده بود، محمدجواد آذري جهرم��ي -وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات- اظه��ار كرد: »همانطور 
كه مطلع هس��تيد وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
تنها يك قسمت از تحقق شبكه ملي اطالعات را بر عهده 
داشته و در همان قسمت نيز توانسته است به پيشرفت ۸۰ 
درصد از پروژه دست پيدا كند. ما هيچگاه حرف خود را 

عوض نكرده ايم و همچنان بر اين موضوع تاكيد مي كنيم 
كه ۸۰درصد اليه زيرس��اخت كه ب��ه وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات مرتبط اس��ت، محقق شده. مسلمًا 
وقتي ديگر نهادها براي تحقق اين موضوع تالش نكنند، 
نمي توان انتظار داشت كه شبكه ملي اطالعات در ايران 
بطور كامل راه اندازي شود. با توجه به اينكه شبكه ملي 
اطالعات اهميت ويژه اي براي كشور دارد و در حال حاضر 
تعداد زيادي از كشورهاي توسعه يافته نيز براي راه اندازي 
آن تالش مي كنند، انتظار مي رود تا دستگاه هاي مسوول 
هم شفاف سازي بيش��تري درباره ميزان پيشرفت خود 
داشته باشند و هم اين طرح را در اولويت هاي برنامه هاي 
خود قرار دهند تا هر چه سريعتر مشاهده عدم وابستگي 

ايران به نهاد هاي خارجي باشيم.«

شبكه ملي اطالعات؛ طرحي كه همچنان ناكام است

آپديت جديد »اپل«
 سريع اما ناكارآمد

با اينكه آپديت جديد اپل توانست مشكل بسته شدن 
ناگهاني اپليكيشن ها در پس زمينه را برطرف كند، 
اما براي بسياري از كاربران اصال كارآمد نبوده و براي 
برخي از آنها مشكالت جديدي را به وجود آورده است. 
به گزارش ايسنا، اپل به تازگي آپديت جديدي را براي 
گوشي هاي آيفون و تبلت هاي آيپد منتشر كرده، اما به 
نظر مي رسد نتوانسته است تمامي نيازهاي كاربرانش 
 iOS را برطرف و مش��كالت آنها را حل كند. آپديت
۱۳.۲.۲ كه براي تمامي دستگاه هاي اپل سازگار با 
نسخه iOS ۱۳ همچون آيفون هاي مدل ۶ به باال و 
نسل هفتم تبلت هاي آيپد منتشر شده است، قرار بود 
مشكالتي از قبيل اتصال كاربران به شبكه هاي اينترنت 
همراه و از كار افتادن ناگهاني اپليكيشن ها را برطرف 
كند اما به گفته بس��ياري از كاربران در شبكه هاي 
اجتماعي، فروم ها و وب سايت رسمي اپل، نه تنها اين 
مشكالت را براي بسياري از آنها برطرف نكرده بلكه 
آنهايي كه با اين مشكالت مواجه نشده بودند، را نيز 
درگير خود كرده است. البته اين نسخه به روزرساني  
شده توانسته مشكالت مالتي تسكينگ در گوشي هاي 
آيفون را برطرف كند كه همين موجب ش��ده است 
ميزان نارضايتي از اين آپديت س��ريع ولي ناكارآمد 
باال نرود. اما در عين حال، بسياري ديگر از مشكالت 
آنها را برطرف نكرده و موجب ش��ده است كه از اين 
نسخه انتقادات فراواني كرده و آن را آپديتي »سريع 

اما ناكارآمد« بنامند.

اينترنت ملي روسيه، اقدام 
دفاعي دربرابر غرب

روسيه از هفته گذشته قانون اينترنت ملي را اجرا كرد. 
اين كشور اعالم كرده براي حفظ سرويس رساني و 
امنيت سايبري، اينترنت ملي را اجرا مي كند و احتماال 
كش��ورهاي ديگر از روسيه پيروي كنند. به گزارش 
مهر، به گفته قانون گذاران روس، اينترنت ملي براي 
محافظت از Runet )اينترنت اين كشور( در صورت 
حمالت سايبري يا تهديدهاي خارجي طراحي شده 
اس��ت. قانون »اينترنت ملي« به سازمان نظارت بر 
مخابرات و رسانه هاي روسيه اين كشور اجازه مي دهد 
در صورت حمله سايبري، Runet را از شبكه اينترنت 
جهاني مجزا كند. بطور دقيق اين قانون اپراتورهاي 
 Deep Pocket اينترنتي را ملزم مي كند فناوري
Inspectionرا اجرا كنن��د. اين فناوري به فيلتر 
اطالعات مربوط است و به گفته كرملين از اينترنت 
روسيه در برابر ويروس ها و حمالت سايبري حفاظت 
مي كند. به گفته كارشناسان هزينه اجراي اين قانون 
بالغ بر ۳۰ ميليارد روبل )معادل ۴۲۴ ميليون يورو( 
مي ش��ود كه از اين ميزان ۲۰.۸ ميليارد روبل )۲۹۴ 
ميليون يورو( صرف خريد تجهيزات جديد مي شود. 
الكساندر ژاروف رييس سازمان نظارت بر مخابرات و 
رسانه هاي روسيه اعالم كرد فقط در شرايط اضطراري 
اينترنت جهاني مسدود مي ش��ود يا سرويس مورد 
نياز از طريق تهيه كنندگان خاصي ارايه خواهد شد. 
طبق اين قانون بايد تجهيزات خاصي نصب ش��ود 
تا تهيه كنندگان اينترنت بتوانند ترافيك را فيلتر و 
دسترسي به اطالعات غيرقانوني را محدود كنند. در 
حقيقت اين قانون به عنوان ابزاري براي تضمين فعال 
بودن اينترنت روسيه در صورتي است كه دولت هاي 
غربي تصميم بگيرند IPهاي روسيه را قطع كنند. 
قانون گذاران روس در ماه آوريل اليحه مربوط به اين 
طرح را تاييد كردند. نمايندگان پارلمان روسيه هنگام 
تصويب اليحه اينترنت ملي به استراتژي سايبري ملي 
امريكا اشاره كردند. اين استراتژي در سپتامبر ۲۰۱۸ 
ميالدي منتشر ش��د و طي آن روسيه و كره شمالي 
متهم شده بودند حمالت سايبري ناشيانه اي انجام 
داده اند كه به كسب وكارهاي امريكايي و بين المللي 
آسيب رس��انده است. در متن اين استراتژي هشدار 
داده ش��ده بود: دولت امريكا در حال حاضر مشغول 
انجام اقدامي براي مقابله با اين تهديدهاست. دولت 
روسيه اين موضوع را به نشانه تهديدي عليه اينترنت 
اين كشور تفسير كرد. البته مقامات ارشد روسيه اعالم 
كرده اند اين قوانين به معناي سانسور اينترنت نيست. 
ديميتري مدودف نخست وزير روسيه در اوايل سال 
جاري گفت: »ما قوانين سانسور اينترنت مشابه چين 

نداريم. هيچ فايروالي اجرا نخواهد شد.«

اليك هاي اينستاگرام كاربران 
امريكايي حذف مي شود

تعداد اليك پس��ت هاي به اشتراك گذاشته شده در 
شبكه اجتماعي اينستاگرام در اياالت متحده امريكا 
نيز مخفي خواهد شد. به گزارش ايسنا، چندي پيش 
بود كه اخبار و گزارش ه��اي متعددي در خصوص 
اقدام اينستاگرام براي مخفي كردن تعداد اليك هاي 
زير پست هاي به اشتراك گذاشته شده توسط كاربران 
در اين شبكه اجتماعي منتشر شده بود كه مجموعا 
در هفت كشور به صورت آزمايشي عملي و اجرا شد 
تا در صورت موفقيت و اس��تقبال عموم كاربران، در 
نسخه رسمي و نهايي اين اپليكيشن نيز افزوده و ارايه 
شود. حاال به نظر مي رسد پروژه مخفي سازي اليك 
اينستاگرام به اياالت متحده امريكا نيز رسيده و قرار 
است در اين كشور نيز بطور آزمايشي اجرا شود. آدام 
موسري، مدير شبكه اجتماعي اينستاگرام، به تازگي 
خاطرنشان كرده است كه تعداد اليك هاي اينستاگرام 
در راس��تاي كاهش فش��ارهاي روحي، اضطراب و 
استرس ناشي از گرفتن اليك هاي بيشتر در روزهاي 
آتي در امريكا نمايش داده نخواهد شد. اين اقدام به 
منظور بررسي حاالت روحي كاربران و نحوه ارتباط 
برقرار كردن آنها با اين قابليت جديد صورت گرفته 
است. البته اينستاگرام اعالم كرده است كه اين طرح 
آزمايش��ي در تمامي ايالت هاي امريكا اجرا نخواهد 
شد. تاكنون كاربران هفت كشور كانادا، ايرلند، ايتاليا، 
استراليا، نيوزلند، برزيل و ژاپن از اين قابليت آزمايشي 
در اينستاگرام بهره مي بردند كه حاال به نظر مي رسد 

كاربران امريكايي نيز به آن اضافه خواهند شد.
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مديرعامل بنياد بركت در آيين افتتاحيه سومين دوره آموزش تسهيلگران خبر داد 

كليات طرح توسعه بيمه اجتماعي روستاييان تاييد شد

ايجاد 120 هزار شغل توسط ستاد اجرايي فرمان امام)ره( تا پايان امسال

در مسير كاهش فقر 

مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( از ايجاد 40 هزار طرح اش��تغال زايي و 120 
هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم تا پايان سال جاري 

خبر داد.
آيين افتتاحيه س��ومين دوره آموزش تس��هيلگران 
اقتصادي- اجتماعي با حضور فرهاد دژپس��ند وزير 
امور اقتصادي و دارايي، عارف نوروزي مديرعامل گروه 
توسعه اقتصادي تدبير، محمد تركمانه مديرعامل بنياد 
احسان، مرتضي اكبري مديرعامل بانك قرض الحسنه 
مهر ايران و اميرحسين مدني و محمود عسكري آزاد 
مديرعام��ل و رييس هيات مديره بنياد بركت س��تاد 

اجرايي فرمان حضرت امام )ره( برگزار شد.
مديرعام��ل بنياد بركت در اين مراس��م با بيان  اينكه 
يك��ي از رس��الت هاي اصلي س��تاد اجراي��ي فرمان 
حضرت امام )ره( ايجاد اش��تغال در مناطق محروم و 
روستايي است، اظهار داشت: براي اين منظور به مدت 
2 سال مطالعاتي روي مدل هاي اشتغال زايي در مناطق 
روستايي انجام و در نهايت، مدل اقتصادي اشتغال زايي 

اجتماع محور طراحي و عملياتي شد.
اميرحس��ين مدني افزود: هم اكن��ون 430 مجري و 
تسهيلگر در 28 استان كشور مشغول به فعاليت هستند 
و تا به امروز 18 هزار طرح اشتغال زايي را در اين مناطق 
اجرايي كرده اند. همچنين اجراي 40 هزار طرح تا پايان 
سال جاري در دستور كار اس��ت كه ايجاد 120 هزار 
شغل مستقيم و غيرمستقيم را به همراه خواهد داشت.

وي سرمايه انساني را محور توسعه در جامعه ذكر كرد و 
گفت: تسهيلگران، سرمايه انساني ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( محس��وب مي شوند و نمادي از يك 

حركت انقالبي و جهادي در ستاد هستند.

مديرعامل بنياد بركت با تاكيد بر اينكه تسهيلگران 
سفيران اشتغال ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
هس��تند، در بيان ويژگي هاي يك تسهيلگر خوب 
تصري��ح كرد: داش��تن روحيه جه��ادي، مهم ترين 

و ش��اخص ترين ويژگي يك تس��هيلگر اس��ت. هر 
تس��هيلگر به عنوان يك نيروي جهادي بايد در هر 
زمان و مكاني كه به او نياز باش��د، حضور پيدا كند. 
نمونه بارز اين مساله، حضور تسهيلگران بنياد بركت 

در مناطق زلزله زده آذربايجان ش��رقي اس��ت. وي 
افزود: اين مش��اغل با سرمايه هاي كم و توسط خود 
مردم ايجاد مي ش��ود. همچنين اجراي اين طرح ها 
ايجاد معيشت پايدار را به دنبال دارد. اجراي 18 هزار 

طرح اش��تغال زايي اجتماع محور تا به امروز، نه تنها 
موجب پايداري مردم شده كه حتي باعث مهاجرت 
معكوس به روستاها شده است. مدني حضور زنان را 
در اين طرح ها يادآور شد و افزود: زنان جامعه نقش 
محوري در اجراي اين طرح ه��ا دارند. 41 درصد از 
18 هزار طرح اشتغال زايي بنياد بركت توسط بانوان 

به مرحله اجرايي درآمده است.
وي رون��ق تولي��د را از ديگر نتايج اج��راي طرح هاي 
اش��تغال  زايي بنياد بركت برش��مرد و عنوان كرد: در 
يك س��ال گذش��ته با اجراي اين طرح ه��ا 8 هزار تن 
گوش��ت توليد و 5 درصد كسري كشور در اين زمينه 
جبران ش��ده كه پيش بيني مي كنيم تا پايان سال به 
10 درصد برسد، همچنين 12 هزار مترمربع فرش هم 

در قالب اين طرح ها بافته شده است. 
گفتني اس��ت س��ومين دوره آموزش تس��هيلگران 
اقتصادي- اجتماع��ي بنياد بركت به مدت يك هفته 
با همكاري دانش��كده كارآفريني دانشگاه تهران و با 
حضور 160 تس��هيلگر در مجتمع فرهنگي آموزشي 
آدينه برگزار مي شود. شركت كنندگان در اين دوره در 
قالب 50 ساعت آموزشي با مفاهيم تبييني، تسهيلگري 
و كارآفريني آشنا مي ش��وند. آموزش آيين  نامه هاي 
طرح هاي اجتماع محور، مباني و روش هاي تسهيلگري 
و نحوه ارتباط و مش��اركت با مردم، بازاريابي، كسب 
و كاره��اي روس��تايي از طريق ش��بكه هاي مردمي، 
گروه هاي جهادي و س��ازمان هاي مردم نهاد از جمله 
مباحث مطرح در اين دوره آموزشي است. تسهيلگران 
پس از گذراندن اين دوره آموزشي در 28 استان، 176 
شهرستان و 8 هزار روستاي كشور به خدمات رساني 

مشغول خواهند شد.

گروهبنگاهها|
روستاييان يكي از مهم ترين اركان رشد در هر جامعه اي 
محسوب مي ش��وند كه هر نوع برنامه ريزي براي بهبود 
شاخص هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آنان به نوعي 
شمايل كلي جامعه را در مسير بهبود قرار مي دهد؛ اما با 
وجود اين جايگاه رفيع در هرم رشد جامعه واقعيت آن 
است كه روستاييان كشورمان از امنيت شغلي چنداني 
برخوردار نيس��تند و به نوعي هم��واره نگران روزهايي 
هستند كه قرار است در آينده از راه برسند. كافي است 
نگاهي به اظهارنظرهاي جمعيت روستايي در زمان سيل 
در فروردين ماه 98 يا قبل از آن در زمان وقوع زلزله و... 
بيندازيد تا با انبوهي از اظهارنظرهايي مواجه شويد كه 
محور اغلب آنها را مش��كل بيمه هاي فراگير روستايي 
تشكيل مي دهند. اين در حالي است كه روستاييان در 
استان هاي مختلف كشورمان انتظار دارند مانند ساير 
شهروندان از انواع حمايت هاي شغلي و بيمه اي برخوردار 
باش��ند تا در بزنگاه هاي حوادثي مانند س��يل و زلزله و 
خشكسالي و...از اين ظرفيت ها براي پوشش مشكالتشان 
اس��تفاده كنند. در اين ميان يكي از الزامات توسعه در 
روستاها بدون ترديد رفاه اجتماعي بيمه ها هستند كه 
دولت براي حمايت از روس��تاييان، عشاير و كشاورزان 
كشور از دهه80 خورشيدي و در زمان زمامداري دولت 
اصالحات تاسيس كرد تا جمعيت روستانشين كشورمان 
نيز زير پوش��ش حمايت هاي اجتماعي ق��رار بگيرند.

بر اساس قانون بيمه ش��دگان »كشاورزان، روستاييان 
و عش��اير« مي توانند از مزاياي بيمه اجتماعي ش��امل 

بازنشستگي، از كارافتادگي كلي، مستمري بازماندگان 
و نقل و انتقال بيمه اي برخوردار شوند، اما موضوعي كه 
به يك دغدغه مهم براي كشاورزان و روستاييان تبديل 
شده است، ميزان پرداخت حق بيمه ساالنه و مستمري 
اس��ت كه در آينده دريافت مي كنند، چراكه اين مقدار 
بسيار ناچيز اس��ت و با اين وضعيت اقتصادي جوابگو و 

تامين كننده نيازهاي آينده آنها نيست.
نخستين سند توسعه روستايي كشور ديروز با حضور 
مقامات كش��وري و استاني در چهارمحال و بختياري 
رونمايي ش��د. س��ندي كه تالش مي كند حفره هاي 
موجود در فرآيند حمايتي از روس��تاييان را پر كند و 
بخش��ي از نگراني هاي آنان را كاهش دهد. اين سند با 
هدف رونق اش��تغالزايي و تحقق توسعه پايدار مطابق 
با اسناد باالدس��تي و آمايش سرزميني تدوين شده و 
تالش دارد تا با رفع مشكالتي نظير بيكاري از مهاجرت 
روستاييان به حاشيه شهرها و رشد منفي جمعيت در 
اين مناطق جلوگيري شود در همين خصوص معاون 
توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري از 
تاييد كليات طرح توسعه بيمه اجتماعي روستاييان، 
كش��اورزان و عشاير خبر داد و اعالم كرد: با اجراي اين 
طرح تا پايان سال آينده 2 ميليون روستايي ديگر زير 

پوشش اين بيمه قرار مي گيرد.
ارايه خدم��ات بيمه اجتماعي به كاه��ش فقر، بهبود 
زيرساخت هاي اقتصادي و در نتيجه توسعه اقتصادي 
و اجتماعي بخش كش��اورزي، روس��تايي و عشايري 
منجر مي شود. دولت مصمم است تا رويكرد گسترش 

بيمه هاي اجتماع��ي در جهت كاهش فاصله طبقاتي 
جمعيت روستايي، كاهش محروميت و گسترش عدالت 
اجتماعي گام هاي موثري بردارد. محمد اميد ديروز در 
جريان سفر به استان چهارمحال و بختياري در جمع 
خبرنگاران افزود: هم اينك يك ميليون خانوار روستايي 
از خدمات بيمه اجتماعي روستاييان برخوردار هستند و 
با اجراي طرح جديد روستاييان بيشتري از خدمات اين 
صندوق بهره مند مي شوند. وي با اشاره به بهره مندي 
100هزار خانواده روستايي از مزاياي بيمه اجتماعي 
روستاييان، اظهار داشت: در دولت تدبير و اميد توجه 
دولت به مناطق روستايي از رشد بااليي برخوردار شده 

و روستاييان بسياري از خدمات بيمه بهره مند شدند.
اميد خدمات ارايه ش��ده به مردم مناطق روستايي در 
نظام جمهوري اس��المي را قابل توجه دانست و گفت: 
اين خدمات در دولت تدبير و اميد نيز از روند مطلوبي 
برخوردار ش��ده و اميد مي رود با تدوين س��ند توسعه 
اقتصادي روستاها در تمامي استان ها اين روند شتاب 

بيشتري نيز بگيرد.

     چشم انداز حمايتي آينده
معاون برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان 
بودجه و برنامه ريزي نيز در خصوص فرايند تدوين سند 
توسعه اقتصادي روستايي در كشور به خبرنگاران گفت: 
طبق برنامه ششم توسعه هر سال براي 5 هزار روستا 
سند توسعه اقتصادي تهيه مي شود كه در مجموع طي 
اين برنامه 25 هزار روستا داراي چنين سندي مي شوند.

حبي��ب جباري با بيان اينكه رويكرد س��ند توس��عه 
روستايي، تسهيل گرانه است، اظهار داشت: توصيه ما 
به مشاوران طرح اين بوده است كه سند به نحوي تدوين 

شود كه جنبه اجرايي داشته باشد.
وي افزود: در سند توسعه روستايي تنها به تهيه اسناد 
بسنده نمي شود و سند بايد قابليت اجرايي داشته باشد 
از همين رو تعامل مقامات محلي يكي از ضرورت هاي 

تدوين اين سند به شمار مي رود.

     روستاييان درباره بيمه چه مي گويند؟
در ش��رايطي ك��ه اظهارنظرهاي مس��ووالن اجرايي 
نش��ان دهنده س��رمايه گذاري مطلوب در اين حوزه 
است؛ بايد ديد كه مردم ساكن در روستا در اين زمينه 
چه نظري دارند؟ يكي از روستاييان ساكن در سنندج 
درباره مشكالت بيمه اي خود مي گويد: بيمه روستايي 

پشتوانه اي خوب و مفيد براي روستاييان و كشاورزان 
مي تواند باشد و دلگرمي كشاورزان براي آينده است، اما 
سقف مبلغ ساالنه بيمه روستايي، عشايري و كشاورزي 
حدود 400 هزار تومان است و قطعا مزايا و خدمات اين 
بيمه در آينده نمي تواند جوابگوي نيازهاي مردم باشد.  
ابراهيم رحماني مي افزايد: روس��تاييان قشر ضعيف 
جامعه به حساب مي آيند و معموال خدمات خاصي براي 
آنها در نظر گرفته نمي شود. اين موضوع موجب شده كه 
اكثر روستاييان براي رفاه حال خود به حاشيه شهرها 
پناه ببرند. وي بيان مي كند: روستاييان نيز مايل هستند 
كه مانند ديگر مردمان شهر از پوشش بيمه اي خوبي 
بهره مند شوند. صندوق بيمه كشاورزي، روستاييان و 
عشايري در چند س��ال اخير فعال شده است، اما اكثر 
مردم از اين موضوع اطالع جامعي ندارند و نياز اس��ت 

روستاييان را آگاه كرد.

تخصيص 125 ميليارد تومان 
از محل مصوبات سفر رهبري

كرمانش�اه|اس��تاندار 
كرمانش��اه گفت: از 1000 
ميلي��ارد توم��ان اعتبارات 
س��فر مقام معظم رهبري 
125 ميليارد تومان امسال 
به استان كرمانشاه تخصيص 
يافت. به گزارش تس��نيم، 
هوش��نگ بازوند ديروز در نشست شوراي برنامه ريزي 
استان اظهار داشت: خوشبختانه با پيگيري هاي جدي 
كه انجام شده امسال 125 ميليارد تومان از محل مصوبات 
س��فر رهبر معظم انقالب، به اس��تان اختصاص يافته 
است.  بازوند افزود: براي اين منظور تنها 1000 ميليارد 
تومان بودجه ساالنه وجود داشت كه 12.5 درصد آن به 
كرمانشاه اختصاص يافت و دريافت اين بودجه موفقيت 
بزرگي محسوب مي ش��ود. استاندار كرمانشاه گفت: با 
پيگيري هاي انجام شده استان كرمانشاه در بودجه سال 
98 از يك افزايش اعتبارات مناسب برخوردار بود. وي 
عنوان كرد: هم اكنون نيز تدوين بودجه سال 99 كشور 
در دست اقدام است و مديران دستگاه ها و ادارات استان 
بايد پيگيري اين موضوع را در اولويت قرار دهند و هر 
جا نياز به رايزني و پيگيري در سطح ملي بود از ظرفيت 
مديريت ارش��د اس��تان و نمايندگان استفاده كنند. 
بازوند گفت: فرمانداران و مديران شهرستاني ادارات و 
دستگاه ها از عدم اختيارات كافي براي نظارت بر پروژه ها 
و برنامه هاي پيشبرد كارها گله مند هستند و اين شرايط 
باعث ايجاد مانع در مس��ير كارآفرينان و روند اجرايي 
پروژه ها و برنامه ها شده اس��ت. مجموعه استانداري، 
شوراي فني و مديران دستگاه ها و ادارات بايد اختيارات 
الزم ب��راي تصميم گيري هاي مربوط��ه را در اختيار 
فرمانداران  و  كميته هاي برنامه ريزي شهرستان ها و ... 

قرار دهند تا روند توسعه با مانع روبه رو نشود.

چندهمسري نتيجه اي جز 
احساس ناامني ندارد 

خوزستان|مديركل امور 
بانوان و خانواده استانداري 
خوزستان با بيان اينكه ترويج 
چندهمسري نتيجه اي جز 
احس��اس ناامني و ترس از 
ازدواج براي زنان ندارد، گفت: 
آيا مروجان چندهمسري، 
خود حاضرند اين تجربه را داشته باشند؟ سيده فرانك 
موسوي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به موضوع ترويج 
چندهمسري، اظهار كرد: مساله امكان چندهمسري، 
براي همه افراد عموميت ندارد و در شرع نيز اين موضوع 
تنها براي افرادي خاص پيش بيني شده است. وي افزود: 
ترويچ چندهمس��ري، كانون خانواده را دچار مشكل 
مي كند و عش��ق، عالقه و وفاداري را در خانواده از بين 
مي برد. امروزه كدام زن مي تواند بپذيرد كه همسرش 
با زن ديگري همزم��ان ازدواج و زندگي كند؟ مديركل 
امور بانوان و خانواده استانداري خوزستان تصريح كرد: 
ازدواج دوم مشكالت رواني براي فرزندان حاصل از هر 
دو ازدواج ايج��اد مي كند و در ص��ورت رواج آن، امنيت 
رواني زنان در جامعه دچار مش��كل مي ش��ود. ترويج 
چندهمس��ري نتيجه اي جز احساس ناامني و ترس از 
ازدواج براي زنان ندارد. موسوي با طرح اين سوال كه آيا 
مروجان چندهمسري، خود حاضرند اين تجربه را داشته 
باشند؟ بيان كرد: قطعا كساني كه چندهمسري را ترويج 
مي كنند، اين موضوع را براي خود قبول ندارند بنابراين 
باي��د به جاي حرف زدن درباره چندهمس��ري، تالش 
شود شرايط اقتصادي، فرهنگي و بسترسازي الزم براي 
ازدواج جوانان همراه با عشق فراهم شود. وي عنوان كرد: 
رهبر معظم انقالب اس��المي نيز عنوان كرده اند كه در 
مورد چندهمسري مالحظاتي دارند و بيان كرده اند كه 
حتي صحبت در اين مورد باعث دلسردي زنان مي شود. 

پرداخت تسهيالت در قبال 
اشتغال يك مددجو

البرز|مع��اون اش��تغال و 
خودكفايي كميت��ه امداد 
امام )ره( استان البرز گفت: 
كارفرماياني كه براي توسعه 
كسب  و كار خود متقاضي 
دريافت وام قرض الحس��نه 
اشتغال از اين نهاد هستند 
مي توانند در ازاي به  كارگيري مددجويان از اين تسهيالت 
بهره مند شوند. به گزارش ايلنا، شاهين رضايي با اشاره 
ب��ه اينكه اصلي ترين ه��دف اين نهاد توانمندس��ازي 
مددجويان از طريق اش��تغال زايي و خودكفايي است، 
گفت: در اين طرح و از ابتداي سال تاكنون كارفرمايان 
و صاحبان مشاغل داراي مجوز كه دويست مددجوي 
اين نهاد را با قيد بيمه و ارايه تضمين سه ساله استخدام 
كردند براي دريافت تسهيالت قرض الحسنه با كارمزد 
4درصد و بازپرداخت پنج ساله به بانك ها معرفي شدند 
كه درمجموع رقمي معادل يكصد ميليارد ريال است. وي 
با بيان اينكه اين تسهيالت از طريق برخي بانك هاي عامل 
استان پرداخت مي ش��ود، افزود: هر كارفرماي صاحب 
كارگاه فعال توليدي يا بن��گاه توزيعي كه مددجويان 
تحت حمايت كميته امداد را به كارگيري كند مي تواند 
به ازاي هر نفر 500 ميليون ريال تسهيالت قرض الحسنه 
دريافت كند. رضايي با تأكيد بر اينكه ضريب اطمينان از 
موفقيت و پايداري شغلي اين طرح در مقايسه با اعطاي 
تس��هيالت انفرادي به مددجويان بيشتر است، گفت: 
همه ساله تعدادي از مددجويان تحت حمايت اين نهاد 
از طريق اشتغال و خودكفايي از جمع خانوارهاي كميته 
امداد خارج مي شوند. تسهيالت اشتغال اين نهاد تا سقف 
500 ميليون ريال و در زمينه هاي خدماتي، دام پروري، 
كشاورزي و صنايع دستي به مددجويان تحت حمايت و 

زنان سرپرست خانوار نيازمند، پرداخت مي شود.

لزوم پرداخت غرامت به 
كشاورزان خسارت ديده در سيل
گلس�تان|نماينده مردم 
آزادشهر و راميان در مجلس 
دهم معتقد است:  برخي از 
زمين هاي زراعي كه كمتر 
از 100 درصد دچار خسارت 
ش��ده بودند، ب��ه آنها هيچ 
غرامتي پرداخت نشده و نياز 
است كه دولت به اين كشاورزان هم غرامت پرداخت كند. 
به گزارش ايسنا، عليرضا ابراهيمي با اشاره به سيل امسال، 
تصريح كرد: در شهرستان آزادشهر 1000 واحد مسكوني 
آس��يب ديده از توفان و س��يل، در حال بازسازي است. 
وي در خصوص جبران خس��ارت بخش كشاورزي نيز 
گفت: تمامي كشاورزان رامياني كه 100 درصد در سيل 
آسيب ديدند، نيمي از غرامت خود را دريافت كردند. براي 
كشاورزان خصوصاً در آزادشهر كه محصول آنها كمتر از 
100 درصد خسارت ديد، غرامتي در نظر گرفته نشده 
كه نياز است دولت براي اين كشاورزان نيز غرامت در نظر 
بگيرد. نماينده مردم آزادشهر و راميان در مجلس با اشاره 
به ريزش جاده در محور آزادشهر به شاهرود در چندين 
نقطه، تصريح كرد: در حال حاضر سه پيمانكار بااعتبار 
60 ميليارد تومان در اين محور مشغول به كار هستند. با 
توجه به تمام سختي هايي كه كار كردن در اين محور دارد، 
بهسازي راه بطور محسوس در حال انجام است. بخشي 
از جاده راميان به شاهرود هم كه در سيل سال هاي قبل 
دچار مشكل شده بود، اصالح شده اما همچنان پيگير 
تكميل بهسازي اين محور هستيم. در سال هاي اخير 
آسفالت معابر 40 روستا انجام ش��د و آسفالت راه هاي 
بين روستايي به غير از دو روستا به اتمام رسيده است. 
ابراهيمي با اشاره به حادثه انفجار معدن زمستان  يورت 
گفت: تالش هاي زيادي شد تا خانواده هاي جانباختگان 

اين حادثه به حق و حقوق خود برسند.

فرآيندهاي ارتباطي با مردم 
بايد به روز شود

خراسانرضوي|شهردار 
مش��هد معتق��د اس��ت: 
به كارگي��ري فرآيندهاي 
نوي��ن ارتباط��ي يك��ي از 
نق��اط تعام��ل ج��دي با 
مردم اس��ت به شرط آنكه 
فرآيندها به روز رساني شود. 
محمدرضا كاليي ديروز در مراسم رونمايي از فرآيندهاي 
نوين مركز ارتباطات مردمي ش��هرداري مشهد افزود: 
شهروندان به شرط اثرگذار بودن نرم افزارهاي نوين در 
رشد استفاده از اين اپليكيشن ها مشاركت مي كنند. شهر 
را با مردم اداره مي كنيم بنابراين بايد با مردم هماهنگ 
و پاسخگو باشيم. وي گفت: تمام ابزارها و فرآيندها به 
قصد برآورده كردن خواست مردم به كارگيري مي شود 
و اگر به صورت مثبت اين اتفاق رخ دهد، همراهي مردم 
بيشتر خواهد شد. شهردار مشهد افزود: تمركز مديران 
مناطق و ستادي بايد بر درخواست هاي مردمي باشد، 
مديران بايد خواسته ها و سفارشات شهروندان را از فيلتر 
اين برنامه بگذرانند و اگر منطقي و مش��روع است، در 
حداقل زمان ممكن نسبت به پاسخگويي اقدام كنند. 
فرماندار مشهد نيز در اين مراسم گفت: در ايام آخر صفر 
چهار ميليون و 850 هزار زائر به مش��هد سفر كردند و 
ما تنها با توانايي هاي ش��هر مشهد از جمله تالش هاي 
مديريت شهري از اين تعداد زائر پذيرايي كرديم. وي 
ادامه داد: البته در كنار راه اندازي اين سامانه ها نيازمند 
فرهنگسازي و اطالع رساني به شهروندان براي استفاده 
از اين سيس��تم ها نيز هس��تيم. با اجراي طرح جديد 
در س��امانه 137 ش��هرداري مش��هد، پاسخگويي به 
درخواست هاي شهروندان توسط مديران شهرداري 
انجام مي شود كه عالوه بر سرعت، باعث افزايش كيفيت 

پاسخ ها نيز خواهد شد.
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اخبارشهرستانها

بانوي تيرانداز بوشهري 
»المپيكي« شد

بوش�هر|فاطمه كرم زاده بانوي بوشهري با كسب 
مدال نقره تيم ملي اي��ران در رقابت هاي تيراندازي 
قهرماني آسيا در قطر، سهميه المپيك را كسب كرد. 
در پنجمين روز رقابت هاي تيراندازي قهرماني آسيا 
كه در شهر دوحه قطر در حال برگزاري است، تيم ايران 
متشكل از فاطمه كرم زاده از بوشهر، الهه احمدي و 
مه لقا جام بزرگ با 3505 امتياز پس از تيم چين به 
مدال نقره دست يافت و تيم هند سوم شد. در اين ماده 
فاطمه كرم زاده بانوي بوشهري با 1173 به عنوان نفر 
چهارم و به عنوان چهارمين بانوي المپيكي كشورمان 

راهي فينال شد.

تقدير از مديرعامل ذوب آهن 
در همايش پدافند غيرعامل

اصفهان|منصور يزدي زاده مديرعامل ذوب آهن 
اصفهان در همايش پدافن��د غيرعامل كه با حضور 
رييس قوه قضاييه و وزراي راه و شهرس��ازي و نفت 
برگزار شد، به جهت برگزاري رزمايش شيميايي در 
حوزه پدافند غيرعامل مور تقدي��ر قرار گرفت. لوح 
تقدير پدافند غيرعامل، توسط محمد اسالمي وزير راه 
و شهرسازي و سردار غالم رضا جاللي رييس سازمان 
پدافند غيرعامل به مديرعام��ل ذوب آهن اصفهان 
اهداء شد . يزدي زاده در حاشيه اين همايش با بيان 
اينكه فعاليت هاي رسمي حوزه پدافند غيرعامل از 
سال 1388 در ذوب آهن اصفهان به صورت رسمي 
آغاز شده است، گفت: ذوب آهن اصفهان پروژه هاي 
متع��ددي در حوزه هاي س��ايبري، آب و همچنين 
زيرساخت هاي كالبدي كشور همچون توليد ريل 
انجام داده اس��ت كه نشانگر نهادينه شدن فرهنگ 

پدافند غيرعامل در اين شركت است .

تقدير از مديرعامل شركت 
گاز مازندران

ساري|همزمان با گراميداشت هفته پدافند غيرعامل 
استاندار مازندران از مديرعامل شركت گاز استان و 
رييس HSE شركت گاز مازندران در حوزه اقدامات 
شايسته كارگروه انرژي پدافندغيرعامل كه موجب 
كسب عنوان »رييس كارگروه برتر« و »دبير كارگروه 
برتر« در سال 1398 در سطح استان مازندران شده، 
تش��كر و قدرداني نمود . يادآور مي ش��ود كارگروه 
انرژي پدافند غيرعامل استان مازندران در نمايشگاه 
دستاوردهاي پدافند غيرعامل در استان به مناسبت 

هفته پدافند غيرعامل حضور فعال داشته است.

ويژه

توضيحات درخصوص نقص 
فني پيش آمده در خط دو مترو

مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
از نقص فني پيش آمده در خط دو متروي تهران از 
شهروندان و مسافران عذر خواهي كرد و گفت: پيرو 
اطالعيه قبلي با موضوع نقص فني يكي از قطارهاي 
خط 2 كه موجب نارضايتي برخي از مسافران اين 
خط شد، ما در شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه تمامي تالش خ��ود را مي كنيم تا بهترين 
خدمات رس��اني را ارايه دهيم. به گزارش مديريت 
ارتباط��ات و امور بين الملل ش��ركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه فرن��وش نوبخت افزود: اين 
ش��ركت به عنوان بزرگ ترين ش��ركت در زمينه 
حمل و نقل ريلي درون شهري كشور همواره سعي 
كرده است تا با برنامه ريزي مناسب بهترين امكانات 
و خدمات را به شهروندان و مسافران خود ارايه دهد 
و در همين راستا امسال نيز توانستيم با همكاري 
كارشناس��ان فني، پرس��نل زحمتكش شركت و 
همكاري متخصصين داخلي شاهد كاهش فاصله 
حركت قطار ها در خطوط 7 گانه مترو باشيم اما نقص 
فني در برخي از قطارها يكي از مشكالتي است كه با 
تمامي تالشي كه ما براي سرويس و اورهال كردن 
قطارها انجام مي دهيم شاهد آن هستيم. وي با اشاره 
به اينكه صبح شنبه 18 آبان ماه 1398 در اولين روز 
هفته با خرابي قطار در خط 2 روبه رو شديم و تالش 
كارشناسان فني در محل ايستگاه براي رفع نقص 
فني پيش آمده بي نتيجه ماند گفت: مجبور به انتقال 
اين قطار به پايانه شديم واين توقف پانزده دقيقه اي 
باعث اختالل در اعزام كل قطارها در خط 2 شد. اين 
مشكل هنوز به روال عادي برنگشته بود كه نقص 
فني قطار ديگري در اين خط باعث طوالني تر شدن 
اختالل در سرويس دهي اين خط شد كه موجب 
بروز ازدحام جمعيت در تمامي ايستگاه هاي خط 
دو و به خصوص سكوي ايستگاه تهران )صادقيه( در 
خط 5 گرديد. نوبخت افزود: پرسنل ايستگاه صادقيه 
مدام مسافران را دعوت به حفظ آرامش مي كردند 
و از نقص فني پيش آمده از مس��افران عذرخواهي 
كرده و از مسافران مي خواستند براي كاهش ازدحام 
تا رفع نقص فني در خط 2 براي رسيدن به مقاصد 
خود از ايس��تگاه تقاطعي ارم سبز در خطوط 4 و 5 
استفاده كنند تا از ازدحام جمعيت در ايستگاه هاي 
قبل و بعد كاسته شود. وي خاطرنشان كرد: هيچ 
گونه اختالل��ي در خط 5 متروي ته��ران و حومه 
نداشتيم و تنها اطالع رس��اني صورت گرفته براي 
اس��تفاده از ايستگاه هاي خط 4 براي جلوگيري از 

معطلي شهروندان و مسافران بود.

چهرههاياستاني
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گزارش »تعادل« از داليل سرعت باالي تخريب جنگل ها در ايران

بهرهبردارياقتصاديجنگلهاراازپادرآوردياخصوصيسازي؟

تخصيص اعتبار آموزش عشايري در اليحه بودجه ۹۹آخرين وضعيت مناطق زلزله زده 

سرعت تخريب جنگل ها در كشور، ايران را جزو ۶كشور 
مخ��رب جنگل در جهان قرار داده اس��ت. بر اس��اس 
آمارهاي س��ازمان حفاظت محيط زيست كشور، در 
هر ثانيه، ۳۵۰ متر مربع جنگل و مرتع در كشور نابود 
مي شود و از طرف ديگر براساس گزارش بانك جهاني، 
ميانگين ساالنه نابودي جنگل هاي شمال ايران ۴۵ هزار 
هكتار و معادل ۴ درصد از كل مساحت اين جنگل ها 
بوده است اما اينكه چه عواملي سرعت تخريب جنگل ها 
و مراتع در ايران را افزايش داده و به آن شدت مي بخشد 
محل بحث و اختالف نظر اس��ت. برخي كارشناسان 
معتقدن��د واگذاري 7۵ درص��دي جنگل ها به بخش 
خصوصي و بهره برداري بي رويه از آن عامل اصلي تهي 
شدن جنگل و تخريب بوده اس��ت اما گروه ديگري از 
فعاالن محيط زيست، معتقدند واگذاري جنگل ها عامل 
از بين رفتن آن نيست بلكه ردپاي تخريب و از بين رفتن 
جنگل ها را بايد در برنامه ريزي هاي غلط و الگوبرداري از 
مدل بهره برداري صرفا اقتصادي جست وجو كرد. با اين 
وجود مسووالن سازمان جنگل ها و مراتع كشور رقم 7۵ 
درصدي واگذاري را رد كرده و معتقدند چنين ادعايي 
صحت ندارد، چرا كه بر اساس قانون واگذاري جنگل به 
بخش خصوصي ممنوع بوده و اگر هم اين اتفاق رخ داده 

تنها براي حفاظت است. 

  كارشناسان: واگذاري 75 درصد جنگل ها 
به بخش خصوصي 

سازمان جنگل ها: واگذاري جنگل ها قانوني نيست
بحراني بودن وضعيت جنگل هاي ايران بر كسي پوشيده 
نيس��ت. اوضاع تا حدي وخيم است كه چندي پيش 
رييس انجمن جنگل باني ايران اعالم كرد تا ۳۰ سال 
آينده جنگل هاي شمال كشور از بين مي روند. اگرچه 
تا ام��روز داليل مختلفي براي ب��روز چنين وضعيتي 
مطرح شده است اما روز گذشته وحيد اعتماد، استاد 
جنگل داري و جنگل شناسي دانشگاه تهران واگذاري 
جنگل ها به بخش خصوصي را عامل بروز چنين وضعي 
دانس��ت. او درباره اين موضوع به ايسنا گفت: در ايران 
باستان ۳۰ ميليون هكتار جنگل وجود داشته اما اكنون 
مساحت جنگل هاي كشور به ۱۰ ميليون هكتار رسيده 
است. علت اينكه امروز جنگل ها به اين شرايط وخيم 
مبتال هستند و تهي شده اند، اين است كه در ۴۰ سال 
گذشته 7۵ درصد جنگل ها به بخش خصوصي واگذار 

شده است.
او افزود: سياست  نظام هاي اقتصادي حاكم بر جامعه 

ش��يوه هاي بهره برداري از جنگل را تح��ت تاثير قرار 
مي دهد و اگر اين سياست ها مبتني بر واگذاري به بخش 
خصوصي باشد جنگل ها شديدا آسيب مي بينند. اين 
نوع بهره برداري ها آسيب زيادي به جنگل ها وارد كرده 
است، جنگل ها نبايد به هيچ وجه به بخش خصوصي 

واگذار شود. 

    واگذاري 75 درصدي جنگل ها صحت ندارد
ادعاي واگ��ذاري 7۵ درص��د از جنگل ه��ا به بخش 
خصوصي از سوي اين استاد دانشگاه در حالي است كه 
مسووالن سازمان جنگل ها و مراتع كشور اين موضوع 
را تكذيب كرده و معتقدند اگر مستنداتي درباره چنين 
رقمي از واگذاري وجود دارد از س��وي كارشناسان به 
سازمان جنگل ها ارايه شود. بهمن افراسيابي، معاون 
حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها و مراتع كشور 
درباره درس��تي اين ادعا به »تعادل« گفت: واگذاري 
جنگل ها به هر عنواني و براي هر فعاليتي طبق قانون 

مطلقا ممنوع اس��ت. چه براي كش��اورزي، چه براي 
معدن كاوي و چه براي ساير پروژه هاي عمراني، طبق 
قانون هرگون��ه واگذاري مالكي��ت جنگل ها ممنوع 
است. پيش از اجراي قانون تنفس جنگل ها طرح هاي 
بهره برداري از جنگل ها را داش��تيم اما آن هم دو سال 
است كه تعطيل ش��ده. او افزود: اگر واگذاري به بخش 
خصوصي رخ داده براي حفاظت بوده كه طي برگزاري 
مناقصه به شركت هاي خصوصي واگذار شده است. انكار 
نمي كنيم كه جنگل ها آسيب ديده و تخريب مي شوند، 
در گذش��ته رويكردي كه به جنگل ها وجود داش��ت، 
رويكرد بهره برداري بود اما االن رويكرد حفاظتي است. 
بنابراين اينكه ادعا كنيم عرصه هاي جنگلي واگذار شده، 
ادعاي غيرمنطقي است.  ممكن است در قالب ماده سه 
امر حفاظت و نگهداري به بخش خصوصي داده شده 
باشد اما مالكيت قابل واگذاري نيست. در عرصه هاي 
مرتعي هم همين س��خت گيري وجود دارد.  در مراتع 
درجه يك واگذاري و بهره برداري مطلقا ممنوع بوده و 

در مراتع درجه دو و سه كه مراتع ضعيف هستند هم با 
رعايت ضوابط فني در صورتي كه واگذاري خالف قانون 

نباشد با نظر كميته فني امكان پذير است.
افراس��يابي بيان كرد: سازمان جنگل ها ادعا نمي كند 
قاچاق چوب انجام نمي شود و تخريب صورت نمي گيرد 
اگر بگوييم نيس��ت، دروغ بزرگي گفته ايم اما اصل بر 
حفاظت بوده كه آمار و ارقام هم نشان مي دهد تخريب 
و تصرف و تغيير كاربري نسبت به چهار سال گذشته 
روند كاهي داشته است. تاكيد مي كنم كه نمي گوييم 
به صفر رسيده است اما كم شده و از آقاي دكتر اعتماد 
ك��ه مدعي واگذاري 7۵ درص��د از جنگل ها به بخش 
خصوصي است مي خواهيم كه اگر جايي واگذاري انجام 
شده با مستندات آن را ارايه كند. بر چه مبنايي چنين 
رقمي از واگذاري مطرح مي شود؟ در وضعيت خوبي 

نيستيم اما اين آمار هم صحت ندارد. 
معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها و مراتع 
كش��ور درباره عامل اصلي تخري��ب جنگل ها و مراتع 

بيان كرد: اصلي ترين عامل تخريب، تغييرات اقليمي 
و خشكسالي است و از طرف ديگر عوامل اقتصادي كه 
جامعه محلي را به سمت تخريب منابع سوق مي دهد. 
از يك دامدار كه با معضالت اقتصادي دست و پنجه نرم 
مي كند نمي توانيم بخواهيم تعداد دام خود را كم كند 
چون به مراتع آسيب مي زند و مردم محلي كه با معضل 
بيكاري دست به گريبانند ممكن است به سمت قاچاق 
چوب براي كسب سود روي آورد، بنابراين تخريب منابع 
طبيعي از جمله جنگل تابعي است از وضعيت اقتصادي 

جامعه كه بايد آن را حل كرد.

  واگذاري دليل تخريب نيست
درحالي كه اعتماد، استاد دانش��گاه تهران، واگذاري 
جنگل به بخش خصوصي در طول س��اليان مختلف 
را عامل تخريب و تهي شدن جنگل ها مي داند، هادي 
كيادليري، رييس انجمن جنگل باني ايران، معتقد است 
ميان واگذاري و بهره برداري بايد تفاوت قائل ش��د. او 
درباره اين موضوع به تعادل گفت: اگر منظور از واگذاري 
جنگل، واگذاري مالكيت آن باشد كه بايد گفت بحث 
مالكيت طبق قانون ممنوع است.  اگر منظور اعطاي 
حق بهره برداري به بخش خصوصي باش��د هم بايد 
توج��ه كنيم كه ابتدا بايد مي��ان جنگل هاي البرز و 
زاگرس تفاوت قائل ش��د. جنگل هاي زاگرس از نوع 
جنگل معيشتي است كه به صورت عرفي بخش هايي 
از آن به جوامع محلي واگذار مي ش��ود اما در شمال 
كش��ور بهره برداري به ش��ركت ها داده شده كه آن 
هم بعد از اجراي طرح تنفس ممنوع ش��ده اس��ت. 
م��دل واگذاري هم بر اين روال بود كه طرح از طرف 
س��ازمان جنگل ها تهيه شده و ش��ركت بهره بردار 
تنه��ا بخش اجرايي را بر عهده دارد. باالخره با توجه 
به ت��وان محدود دول��ت بايد از طريق��ي طرح هاي 
حفاظتي دنبال مي ش��د كه يكي از آنها واگذاري به 
بخش خصوصي اس��ت. او افزود: بنابراين آنچه سبب 
تخريب جنگل ها در ايران شده واگذاري نيست بلكه 
برنامه ريزي هاي غلط اس��ت. نخستين عامل تخريب 
تئوري علمي وارداتي است كه با ساختار طبيعي ايران 
همخواني نداشت و اين عدم هماهنگي تنوع زيستي را از 
بين برد. دومين عامل تخريب جنگل ها آن است كه براي 
سال ها نگاه به جنگل نگاه درون بخشي بود نه رويكرد 
ملي. فكر مي كرديم بايد حتما از جنگل ها چوب توليد 
كنيم، با نگاه اقتصادي صرف به جنگل توجه كرديم و 

اين باعث ايجاد فاجعه شد.

رييس جمعيت هالل احمر از اسكان اضطراري ۳۱۰۰ 
نفر در پي زمين لرزه آذربايجان شرقي خبر داد و اعالم 

كرد كه عمليات امداد و نجات به پايان رسيده است.
علي اصغر پيوندي در حاشيه بازديد از مناطق زلزله زده 
با حضور در جمع خبرنگاران در روستاي ورنكش اظهار 
كرد: از همان ساعات نخست وقوع زلزله عوامل هالل 
احمر، در مناطق زلزله زده حاضر شده و اقدامات خود 
براي امداد رساني به زلزله زدگان را در دستور كار خود 
قرار دادند. او با بيان اينكه طي دو روز گذشته عمليات 
ام��داد و نجات در مناطق زلزله زده انجام ش��د، گفت: 
در حال حاضر عمليات امداد و نجات به پايان رس��يده 
و از روز جمعه نيز فرايند اس��كان اضطراري آغاز شده 
و تاكنون۳۱۰۰ نفر از س��وي هالل احمر اسكان داده 
ش��ده اند. وي با بيان اينكه تاكنون 77۶ چادر در ميان 

زلزله زدگان توزيع شده است، گفت: حدود ۴۰۰ خانه 
تخريب ش��ده و آسيب جدي ديده اس��ت. اما با توجه 
به نگران��ي و اضطراب برخ��ي از خانواده ها افرادي كه 
خانه هايشان آسيب كمتري ديده اند نيز در چادر مستقر 
ش��ده اند. پيوندي با بيان اينكه چادر به اندازه كافي در 
پايگاه هاي هالل احمر در ميانه، سراب، تركمانچاي و... 
وجود دارد، ادامه داد: با توجه به سرماي هوا، والور، پتو، 
موكت و غيره نيز در ميان افرادي كه اسكان اضطراري 
داده شده اند، توزيع شده است. رييس جمعيت هالل 
احمر با بيان اينكه بسته هاي غذايي 72 ساعته نيز در 
ميان زلزله زدگان توزيع شده است، گفت: از يكي، دو 
روز آينده فرايند توزيع بسته هاي غذايي يك ماهه در 

ميان زلزله زدگان آغاز خواهد شد.
رييس جمعيت ه��الل احمر با بيان اينكه زلزله به ۱7 

روستا آسيب وارد كرده است، اظهار كرد: 7 روستا نيز 
تخريب شده روس��تاي ورنكش بيشترين خسارت را 
ديده است و متاسفانه ۵ نفر تمام جان باختگان زلزله در 
اين روستا بوده است. وي در مورد شمار مصدومان نيز 
اظهار كرد: از ميان ۵8۴ مصدوم در حال حاضر ۱7 نفر 
در بيمارستان بستري هستند و مابقي يا از بيمارستان 
ترخيص ش��ده يا از همان ابتدا خدم��ات درماني را به 
شكلي س��رپايي در محل دريافت كرده اند. او دغدغه 
اصلي مردم را اس��كان موقت زلزله زدگان برش��مرد و 
گفت: ت��ا به اين لحظه بي��ش از ۱۵۰ پس لرزه در اين 
منطقه رخ داده و از اي��ن رو زلزله زدگان داراي ترس و 
وحشت هستند كه اميدواريم به سرعت با همكاري بنياد 
مسكن، استانداري و... فرايند اسكان موقت و بازسازي 

منازل نيز آغاز شود.

نماينده مردم اردبيل در مجلس گفت: تخصيص رديف 
بودجه عش��ايري در حوزه آموزش و پ��رورش در اليحه 
بودجه سال ۹۹ در دستور كار نمايندگان مجلس قرار دارد. 
صديف بدري با اشاره به شرايط خاص زندگي عشاير كشور 
گفت: تفاوت زندگي عشاير با ساير اقشار جامعه، لزوم اتخاذ 
تدابيري ويژه  براي آموزش و پرورش دانش آموزان عشاير 
كشور را ايجاب مي كند. دسترسي مناسب دانش آموزان 
عش��اير كشور به امكانات آموزش��ي و ايجاد امكان ادامه 
تحصيل با در نظر گرفتن چالش هاي اين قش��ر در گرو 
حمايت ويژه از آموزش و پرورش عش��ايري است كه در 
اسناد باال دستي نيز مدنظر قرار گرفته است. سخنگوي 
كميس��يون عمران مجلس با تاكيد بر مصوبه ش��وراي 
عالي آموزش و پرورش مبني بر اختصاص رديف بودجه 
عشايري در حوزه آموزش و پرورش گفت: اختصاص اين 

رديف اعتباري ويژه به آموزش و پرورش عشايري كشور در 
بودجه سال ۹۹ با جديت پيگيري خواهد شد و اميدواريم 
با تحقق اين مهم بخش بزرگي از چالش ها و مسائل حوزه 
آموزش و پرورش عشايري كشور رفع شود. وي دسترسي 
دانش آموزان عشايري به امكانات آموزشي را در مقايسه 
با دانش آموزان شهري و حتي روستايي محدود دانست 
و تصريح كرد: تحقق عدالت آموزشي و توسعه متوازن در 
كش��ور نيازمند حمايت ويژه از آموزش و پرورش عشاير 
است. بدري توسعه مدارس شبانه روزي عشايري، حمايت 
ويژه از معلماني كه در مدارس عشايري به خدمت مشغول 
هستند و توسعه تجهيزات آموزشي مدارس عشايري را 
از جمله راهكارهايي عنوان كرد كه در راس��تاي تحقق 
عدالت آموزشي و توسعه آموزش عشاير كشور بايد مورد 

توجه قرار گيرد.
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 مخالفت معاون وزير 
با تدريس انگليسي از ابتدايي

رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت 
آموزش و پرورش ضمن بيان اينكه سرجمع كمتر 
از ۵ درصد دانش آموزان ما به آموزشگاه هاي زبان 
مي روند، گفت: بسياري از داوطلبان آموزشگاه ها، 
دانش آموزان مدارس غيردولتي اند و يك دليل آن 
برخورداري مالي اس��ت. علي ذوعلم با بيان اينكه 
بايد عميق تر به موض��وع ناكارآمدي آموزش زبان 
انگليسي نگريس��ت، گفت: تعداد ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
آموزش��گاه براي اين تعداد دانش آموز زياد نيست. 
فقط شش ميليون دانش آموز در متوسطه داريم. 
اگر ميانگين در هر آموزش��گاهي 2۰۰ دانش آموز 
مشغول به آموزش باشند مي توان گفت سرجمع 
كمتر از ۵ درصد دانش آموزان ما به آموزشگاه زبان 
مي روند. ضمن آنكه وجود آموزشگاه ها بد نيست، 
زيرا كمك مي كند تا دانش آموزان تقويت شوند و 
خدمات دريافت كنند. او افزود: اما مشكل آنجاست 
كه چرا همه دانش آموزان ام��كان حضور ندارند و 
بايد به عدالت آموزشي توجه كنيم. از سوي ديگر 
بايد ديد رس��الت و ماموريت آموزش و پرورش در 
انتقال دروس مختلف چقدر است؟ رييس سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي با اشاره به اينكه اي 
كاش به آن اندازه كه روي زبان انگليسي توجه داريم 
روي آموزه هاي اخالقي و آداب و مهارت هاي سبك 
زندگي، هنر و تفكر نيز دغدغه داشتيم، گفت: توجه 
متوازن و متعادلي روي همه ساحت ها و حوزه هاي 
يادگيري وجود ندارد. ذوعلم افزود: نكته قابل تامل 
ديگر اين است كه بسياري از داوطلبان آموزشگاه ها، 
دانش آموزان مدارس غيردولتي اند و يك دليل آن 
برخورداري مالي اس��ت. البته كه آموزش زبان در 
مدارس غيردولتي هم به معناي مس��تغني شدن 
دانش آموزان در زبان خارجي نيست. او با بيان اينكه 
حدود ۴۰۰ س��اعت آموزش رسمي زبان خارجي 
در دوره تحصيل داريم، گفت: آيا ميزان و س��اعات 
آموزشي در ۱۱ حوزه يادگيري يكسان است؟ قطعا 
آموزش زبان از كيفيت الزم برخوردار نيست. مطالعه 
ابعاد مختلف ناكارآمدي آموزش زبان انگليسي، جاي 
بحث دارد. او تاكيد كرد: با اينكه زبان انگليسي را از 
دبستان شروع كنيم مخالفم زيرا مبتني بر واقعيت 
نيست و جز ايجاد بحران و تبعيض بيشتر، ثمري 
نخواهد داشت. دبير زبان انگليسي در متوسطه بسيار 
كم داريم. اگر قرار باشد آموزش زبان از دوره ابتدايي 
شروع شود همه مدارس نمي توانند معلم زبان داشته 
باشند. بايد به همين دليل به ۴۰۰ ساعت آموزش، 
كيفيت بدهيم. اكنون ساعات آموزش دروس از ۹۰ 
به 7۰ دقيقه و هفته هاي آموزشي ما به جاي ۳۵ به 
28 هفته هم مي رسد. ذوعلم ادامه داد: با اين شرايط، 
برنامه درسي كه تدوين كرده ايم عمال بطوركامل 
قابل اجرا نيست. اگر كيفيت و زمان آموزش را بهبود 

دهيم كيفيت آموزش زبان هم دوبرابر مي شود. 

 ابتالي ساالنه ۱۱۰ هزار نفر 
به سرطان 

معاون كل وزارت بهداش��ت گفت: عوامل موثر بر 
سرطان سبب مي شوند تا 2۰ سال آينده سرطان در 
ايران ۱۱۵ درصد رشد داشته باشد. ايرج حريرچي 
گفت: ساالنه ۱۱۰ هزار نفر در كشور به سرطان 
مبتال مي شوند كه سهم مردان ۵۳ درصد و سهم 
زنان ۴7 درصد اس��ت، ميزان شيوع سرطان در 
كش��ور كمتر از ميانگين جهاني بوده و ش��يوع 
س��رطان در اس��تان مركزي نيز كمتر از شيوع 

كشوري است.
او با تاكيد بر اينكه، كاربرد تعابيري مانند »سونامي 
س��رطان« در كش��ور صحيح نبوده و افزايش آمار 
سرطان در تمام جهان اتفاق مي افتد، افزود: در ابتال 
به سرطان، ۳ عامل مهم نقش دارد، نخست، افزايش 
سن، دوم، عوامل خطر زندگي ناسالم و سومين عامل 
نيز عوامل محيطي نظير آلودگي هوا، است. معاون 
كل وزارت بهداشت تصريح كرد: بيماري سرطان در 
كل دنيا، بيماري پرهزينه اس��ت و ساالنه 2 درصد 
از درآمد ناخالص ملي جهان صرف درمان بيماري 
سرطان مي شود. در كشور ما به  صورت مستقيم و 
غيرمستقيم، ۱۰ هزار ميليارد تومان صرف سرطان 
مي ش��ود كه ۳ هزار و ۱۰۰ ميلي��ارد تومان آن به  
صورت مستقيم و نقد هزينه شده و ۵۰ درصد آن، 
براي تامين داروهاي شيمي درماني هزينه مي شود.

 كاهش ۹ درصدي ازدواج 
در نيمه نخست امسال

رييس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور گفت: ۵۰ 
دالل و كارچاق كن حوزه اس��ناد و امالك شناسايي 
و آماده تحويل به دستگاه قضايي هستند. ذبيح اهلل 
خداييان گفت: در ش��ش ماهه نخست سال جاري 
۳۱۶ هزار و 7۱8 مورد ازدواج داش��تيم كه كاهش ۹ 
درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. 
همچنين ۱۰۱ هزار ثبت طالق داشتيم كه كاهش 2 
درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. 
او افزود: در زمينه ثبت شركت ها تعداد 2۴ هزار و ۶۱7 
مورد ثبت شركت داشتيم كه ۹ درصد رشد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل داشته است. خداييان گفت: 
دو ميليون و ۱۹8 هزار شناسه اشخاص حقوقي در 
شش ماهه نخست سال جاري صادر شد. همچنين 
در بخش مالكيت معنوي در ۶ ماهه سال جاري، تعدد 
اظهار ثبت عالئم تج��اري 7۱ هزار و ۵7۶ مورد بوده 
است. او گفت: تقاضاي اظهارنامه ثبت اختراع ۶ هزار 
و ۵7۰ مورد بوده است، همچنين نشان جغرافيايي 
اظهارنامه براي ۱۴ مورد صادر ش��ده كه يكي از آنها 
بين المللي بود . خداييان در ادامه در پاس��خ به سوال 
خبرنگاري درخصوص دفاتري كه اقدام به ثبت عقد 
آريايي مي كنند، گفت: عقد آريايي شرعا و قانونا وجود 
ندارد، اما برخي از دفاتر شناسايي و برخوردهايي با آنها 
صورت گرفت و به همه دفاتر اعالم كرديم هر دفتري 
اقدام به اين گونه فعاليت ها داشته باشد برخورد شديد، 

در حد بستن آن دفتر خواهيم داشت.

حاجي ميرزايي: تنبيه بدني زياد نشده؛ به سرعت برخورد مي كنيماز رنج خانواده معروف ترين جانباخته زلزله 
سرش را روي تلي از آوار گذاشته و آرام الاليي مي خواند هرازگاهي زير لب 
چند جمله اي را به زبان مي آورد و دوباره بغض امانش را نمي دهد و مي زند 
زير گريه. باشويا دوالنيم »گوزل قيزيم آلالهين يانيندادي«، »گوزل قيزيم 
مدرسه ددي، ايندي گلجك«. مردي كه آن طرف تر ايستاده مي گويد او 
پدر زهرا است. همان دختر بچه بلبل زبان معروف. تمام پنج كشته زلزله 
بامداد جمعه در آذربايجان شرقي در يك روستا جان خود را از دست دادند. 
روستايي به نام »ورنكش« در ۱۳۰ كيلومتري تبريز. روستايي كه كمتر 
از ۴۰۰ خانوار در آن زندگي مي كنند و زمين لرزه اكثر س��اختمان هاي 
قديمي و غير مقاومش را با خاك يكسان كرده است. كوچك ترين جانباخته 
زمين لرزه روز جمعه نيز در يكي از همين خانه ها جان خود را از دست داد؛ 
زهرا عابدي دختر ۱۰ ساله اي كه از ديروز ويديويي از بلبل زباني هايش در 
مصاحبه با خبرنگار صدا و سيما در فضاي مجازي در حال چرخيدن است. 
دختري كه از وضعيت بد امكانات آموزشي در مدرسه شان گله مي كند و 
در آخر هم اگر روزي در اين كش��ور كاره اي شود، بتواند مشكالت را حل 
كند. اصغر عابدي پدر زهرا روي ويرانه هاي خانه اش نشسته پسر ديگرش 
سرش را روي شانه پدر گذاشته و در حالي كه پدر با دستانش جسم خيالي 
دخترش را در آغوش كشيده با يكديگر گريه مي كنند. اصغر براي دختر 
۱۰ ساله اش الاليي مي خواند و بعد طوري كه انگار طاقت ديدن اشك هاي 
پس��رش را ندارد او را دلداري مي دهد و به زبان آذري مي گويد: زهراي ما 
هيچ جا نرفته، مدرسه است و حاال برمي گردد. پدر و پسر اما خودشان بهتر 
مي دانند كه نه خبري از زهرا اس��ت و نه ديگر او را خواهند ديد، چرا كه با 
اين جمالت پدر اشك  و مويه شان به هق هق و گريه اي بلند بدل مي شود. 
مردي كه همسايه ديوار به ديوار آنهاست، مي گويد: اصغر آقا از صبح امروز 
همين جا نشسته و هيچ جا نمي رود چند بار همسايه ها خواستند او را به 
جاي ديگري ببرند تا در اين محل نباش��ند اما قبول نمي كند و مي گويد 
مي خواهد پيش دخترش باشد. اهالي روستا هر چند دقيقه با ديدن اصغر 
پيش او مي روند و براي دقايقي هم كه شده او را دلداري مي دهند. سراغ 
پدر داغدار مي روم؛ مردي ميانسال كه چندان توان صحبت ندارد و به زبان 
آذري مي گويد: »قيزيم گديپ آلالهين يانينا،  اهلل اوزي اوني وردي منه 

اوزيده توتدي« بعد دوباره اشك هايش جاري مي شود.
به گزارش ايس��نا، مادر زهرا نيز حال و روزي بهتر از همسر و پسرش ندارد. 
دو نفر از زنان روستا بازوهايش را گرفته و او را به خانه اش آورده اند. اين اولين 
بازگش��ت او به خانه ويران شده پس از زلزله اس��ت. اشك تمام صورت زن 
ميانسال را پوشانده و براي دخترش مرثيه مي خواند سرش را باال مي آورد 
و به زناني كه دورش حلقه زده اند مي گويد هر روز بعد از مدرسه در همين 

حياط بازي مي كرد و هنوز صدايش در گوشم مانده. حاال اعضاي خانواده 
هر س��ه در حال عزاداري روي آواري هستند كه كمتر از دو روز پيش جان 
جگر گوشه هايشان را گرفته بود. دختري كه اهالي روستا او را به بلبل زباني و 
حاضر جوابي مي شناسند. مردي ديگر با پيراهن مشكي وارد حياط خانه اي 
كه آوار احاطه اش كرده مي شود. نوه عموي اصغر است و مي گويد زهرا دختر 
بانمكي بود. كه همه حرف زدنش را دوست داشتيم. خيلي هم باهوش بود و 
جزو شاگرد اول هاي مدرسه بود. آرزويش اين بود كه بزرگ شود و براي روستا 
و كشورش كاري كند و هميشه هم اين را به معلمان و دوستانش مي گفت.

مرد جوان ادامه مي دهد شب زلزله آوار روي سر زهرا ريخت و بيهوش 
ش��د. فكر مي كنم مرگ مغزي شده باشد پدرش او را از زير آوار خارج 
كرد و به درمانگاه تركمانچاي برد. اما آنجا هم برق رفته بود و نمي دانيم 
زه��را در خانه تمام كرد ي��ا به دليل كمبود امكانات در بيمارس��تان 
تركمانچاي جانش را از دس��ت داد. هنوز حرف هاي مرد جوان تمام 
نشده كه پيرمردي با ريش هاي پرپشت خودش را به اصغر مي رساند 
پيشاني اش را مي بوسد و همراه با ضجه هاي اصغر گريه مي كند. مرد از 
او مي خواهد كه بر سر خاك دخترش برود اما اصغر مي گويد كه اينجا 
خانه دخترش است. و خانه را به مزارش ترجيح مي دهد. دوباره به زبان 
آذري و با بغضي در صدايش مي گويد: »خودم دخترم را از زير آوار خارج 
كردم. خودم به بيمارستان بردم و خودم جسدش را به روستا برگرداندم. 
خودم هم غسلش دادم و به جاي لباس عروس كفن بر بدنش پيچاندم و 
در قبرستان روستا دفنش كردم.« از خانه  خانواده عابدي كه حاال تلي 
آوار از آن باقي مانده دور مي شويم. پدر و پسر هنوز مشغول عزاداري 
روي آوارها هستند، فضاي غمگيني در روستا حاكم است و انگار تمام 
اهالي عزادار دختري هس��تند كه تا همين چند روز پيش آرزويش 

ساختن روستا و كشورش بود. 

وزير آموزش و پرورش درباره ماجراي تنبيه بدني اخير و شالق به بدن يك 
دانش آموز گفت: من هم در شبكه ها ديدم و به مديركل استان تاكيد كردم 
كه موضوع را بررسي كند. در اين گونه موارد معلم خاطي به هيات تخلفات 
معرفي مي شود و ممكن است براي مدتي يا هميشه اجازه تدريس پيدا 
نكند. مجازات هاي مختلفي پيش بيني شده است.  محسن حاجي ميرزايي 
در حاشيه آيين افتتاحيه كشوري ششمين دوره المپيادهاي ورزشي درون 
مدرسه اي كه در مدرس��ه شهداي پاسداران منطقه ۴ آموزش و پرورش 
برگزار شد در پاسخ به اينكه آيا ساعت زنگ تربيت بدني كافي است يا خير؟ 
گفت: اين را بايد متخصصان برنامه درسي توضيح دهند. آنها براي مجموعه 
اهداف تعليم و تربيت پيش بيني هايي كرده اند كه مي تواند مورد بررسي 
قرار بگيرد. نمي توان قاطع گفت كافي هست يا نيست اما اميد است از زنگ 
اوقات فراغت و عصر از مدارس به عنوان كانون هاي ورزشي استفاده كنيم. 
او درباره روند پرداخت معوقات فرهنگيان گفت: پاداش بازنشستگان پايان 
سال ۹7 پرداخت شد. مقداري از اضافه كار و حق ماموريت برخي كاركنان 
اداري و حق التدريس آموزش��ياران باقي مانده بود كه تا پايان ۹7 تسويه 
شد و مطالبات سال ۹8 را هم در تالشيم كه انجام شود. حاجي ميرزايي 
ادامه داد: براي پ��اداش پايان خدمت و ديگر مطالب��ات كمتر از ۵۰۰۰ 
ميلي��ارد تومان در طول اين دو ماه پول به آموزش و پرورش تزريق و بين 
بازنشستگان و شاغلين توزيع شده و اميدواريم همين مقدار را هم كه در 
سال ۹8 نياز داريم به تدريج تامين ش��ود. وزير آموزش و پرورش درباره 
طرح رتبه بندي نيز گفت: براي رتبه بندي هم 2۰۰۰ ميليارد تومان اعتبار 
ديده شده و طبق ارزيابي همكارانم براي شش ماهه دوم سال ۹8 كافي 
است و بودجه براي كل سال آينده هم در بودجه ۹۹ ديده خواهد شد. او در 
پاسخ به پرسشي درباره افزايش تنبيه بدني دانش آموزان در روزهاي اخير 
اظهار كرد: درخواست مي كنم نگوييد تنبيه بدني زياد شده است. ما حدود 
۱۱۰ هزار مدرسه و ۹۵۰ هزار كالس درس در كشور داريم. ممكن است 
موارد اندكي در برخي مدارس همكاران ما نتوانند هيجانات خود را كنترل 
كنند، ما به سرعت عكس العمل نشان مي دهيم و اميد است به صفر برسد. 
وزير آموزش و پرورش درباره ماجراي تنبيه بدني اخير و شالق به بدن يك 
دانش آموز نيز گفت: من هم در شبكه ها ديدم و به مديركل استان تاكيد 
كردم كه موضوع را بررسي كند. در اين گونه موارد معلم خاطي به هيات 
تخلفات معرفي مي شود و ممكن است براي مدتي يا هميشه اجازه تدريس 
پيدا نكند. مجازات هاي مختلفي پيش بيني شده است. درخواست مي كنم 
قدردان زحمات معلمان باش��يم كه درس عشق و فداكاري مي آموزند و 

منزلت آنها به علت برخي خطاهاي همكاران تحت الشعاع قرار نگيرد.

  ارايه گزارش كمبود  معلم به دولت 
او درباره تمهيد آموزش و پرورش براي جبران كمبود معلم اظهار كرد: 
از روزي كه مس��ووليت گرفتم با كمبود معلم مواجه بوديم و با تاخير 
بازنشستگي برخي همكاران و به كارگيري از آنها، به كارگيري نيروهاي 
حق التدريس و مربيان پيش دبستاني كمبود معلم را جبران كرديم. 
وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه در نظر داريم تا براي سال تحصيلي 
آينده نياز معلم را به نحوي مناسب رفع كنيم، اظهار كرد: گزارشي از 
اين وضعيت به هيات دولت دادم و گروهي متش��كل از سازمان امور 
اداري و استخدامي، سازمان برنامه و آموزش و پرورش ماموريت پيدا 
كردند تا ارزيابي دقيقي از نيروي مورد نياز داش��ته باشيم و كيفيت و 
توزيع آن را بررسي كنند و با توجه به روند فزاينده معلم، براي تامين 
معلم برنامه ريزي ش��ود. وي افزود: برنامه ويژه اي براي افزايش معلم 
تربيت بدني نداريم و سعي داريم با وضعيت موجود و آموزش معلمان 

شرايط بهتري را فراهم كنيم. 
وزير آموزش و پرورش درباره اجراي طرح رتبه بندي فرهنگيان گفت: 
اين طرح حتما امسال اجرا خواهد ش��د و البته آيين نامه اي دارد و از 
زماني كه ماموريت گرفتم در سه جلسه كميسيون اجتماعي دولت 
بررس��ي و نهايي شده است كه در دولت مطرح ش��ود كه اميدوارم تا 
يكي، دو هفته آينده در دس��تور كار دولت قرار گرفته و اجرايي شود. 
حاجي ميرزايي افزود: اعمال افزايش رتبه بندي از اول مهر ۹8 خواهد 
بود و تمام همكاران��ي كه از اول مهر با ما همكاري كردند مش��مول 
طرح خواهند ش��د، همكاران در پنج رتبه متناسب با مدرك، سابقه 
و صالحيت حرفه اي و تخصصي رتبه بندي مي شوند و هر چهار سال 
يك بار رتبه ها با كس��ب صالحيت ها و دوره هاي آموزش��ي و مدرك 

تحصيلي تغيير مي كند. 
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»تعادل«تحوالت10سالهبازارمسكندريكمنطقهپايتخترابررسيميكند

منطقهايپرتقاضاباقيمتيمتعادل

منطقه 4 تهران، ثبت بيشترين جهش قيمتي در سال 97  

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
تحليل تحوالت بازار مسكن از سال 89 تا 97 حكايت 
از آن دارد كه منطقه 4 تهران، همواره در ميان س��ه 
منطقه پرطرفدار براي خريد مسكن قرار داشته است؛ 
تازه ترين آمار بانك مركزي از وضعيت بازار ملك در 
مهر م��اه هم بر اين ادعا مهر تاييد مي زند، براس��اس 
اين گزارش منطقه 4 پايتخ��ت با ثبت 7.9 درصد از 
معامالت انجام شده در نخستين ماه فصل پاييز پس از 
منطقه 5 و 2 در ليست پرفروش ها جاي دارد. در حالي 
كه منطقه 4 تهران، يك��ي از 3 منطقه پرتقاضا براي 
خريد مسكن محسوب مي شود اما قيمت هرمترمربع 
 واحد مس��كوني در اين منطقه نس��بت ب��ه مناطق

)1، 2، 3، 5، 6( متعادل تر است.
 ب��ه عنوان نمون��ه در مهر ماه س��ال ج��اري قيمت 
متوسط هرمترمربع واحد مس��كوني در اين منطقه 
13ميليون و 80 هزار تومان بوده و جايگاه شش��مي 
را در گرانقيمت ترين مناطق به خود اختصاص داده 
است در حالي كه قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 
در مناط��ق 5 و 2 ك��ه در ابتداي ليس��ت خريداران 
قراردارند، 14ميليون و659 هزار تومان و 21 ميليون 

و 994 هزار تومان است.
بررس��ي وضعيت بازار ملك منطقه 4 پايتخت نشان 
مي دهد كه بيش��ترين حجم معامالت ثبت شده در 
اين منطقه مربوط به س��ال 90 و كمترين به س��ال 
89 اختصاص دارد و باالترين و پايين ترين قيمت هر 
مترمربع واحد مس��كوني هم در اين منطقه مربوط 
به سال 89 و 97 اس��ت، روندي كه در مناطق1، 2 و 
3 هم ش��اهد بوديم البته تفاوتي كه منطقه 4 با سه 
منطقه ديگر داش��ت اين اس��ت ك��ه در اين مناطق 
بيش��ترين جهش قيمت مسكن مربوط به نخستين 
جهش قيمتي يعني سال 91 مي شود اما در منطقه4، 
باالترين رش��د مربوط به س��ال 97 و دومين جهش 

قيمتي مي شود.

  ثبت 27 هزار معامله در سال 90 
حجم معامالت انجام ش��ده طي س��ال هاي 89-97 
در منطقه 4 تهران نش��انگر آن اس��ت كه بيشترين 
قراردادهاي امضا ش��ده طي 10 سال مذكور مربوط 
به س��ال 90 با 27 هزار و 363 فقره معامله اس��ت و 
كمتري��ن حجم قرارداد هم به س��ال 89 با 10هزار و 
293 معامله بازمي گردد. پس از سال 90در سال 96 
هم حجم معامالت افزايش چش��مگيري داشت و به 
21 هزار و 228 هزار فقره معامله رسيد، پس از سال 
90 و 96 كه بيش��ترين حجم معامله واحد مسكوني 
طي 10 سال 97-89 در اين سال ها به ثبت رسيده، 
درسال91 شاهد امضاي 19 هزار و 477 فقره قرارداد 
بوديم كه رقم قابل توجهي است. اما در سال هاي 92 

و 97 كه قيمت مس��كن به شدت رشد كرد به ترتيب 
13 هزار و 662 فقره معامله و 12 هزار و 267 قرارداد 
انجام شده كه با توجه به جهش قيمت مسكن و كاهش 
توان اقتصادي خانوارها كامال طبيعي به نظر مي رسد. 
تعدا قراردادهاي خريد و فروش مسكن در سال هاي 
92، 95 و 97 در ميانه ليست قراردارد يعني نه حجم 
چشمگيري را به خود اختصاص مي دهد و نه اينكه در 

پايين ترين ميزان ممكن قراردارد.

  جهش 40 درصدي قيمت در سال 97
قيمت هرمترمربع واحد مس��كوني طي س��ال هاي 
97-89 به صورت مداوم در حال افزايش بوده است، 
قيمت ه��ر مترمربع واحد مس��كوني در س��ال 89، 
1.7ميليون تومان بوده و در س��ال 97 به 9 ميليون و 
100 هزار تومان رسيده يعني رشدي 78 درصدي را 

تجربه كرده است. 
البته افزايش قيمت هر مترمربع واحد مس��كوني در 
سال 90 هم نسبت به س��ال 89 رشد كرده است اما 
قابل توجه نبوده اما در س��ال 92 نسبت به 91 رشد 
35درصدي را تجربه مي كند پس از آن دوباره قيمت ها 
سير صعودي را در پيش مي گيرد اما رشد قيمت قابل 
توجه نيس��ت تا اينكه در سال 97 قيمت ها نسبت به 

سال 96، 40 درصد رشد مي كند.
درواقع بيشترين رشد قيمت مسكن در سال 97 رخ 
مي دهد و با ثبت 40 درص��د افزايش قيمت در صدر 

قرار مي گيرد.

  بررسي بازار آبان ماه منطقه 4
تازه ترين گ��زارش بانك مركزي نش��ان مي دهد كه 
قيمت ه��ر مترمرب��ع واحدمس��كوني در منطقه 4 
پايتخت ط��ي مهر ماه س��ال ج��اري 13 ميليون و 
80هزار تومان بوده و به گفته كارشناس��ان قيمت ها 
در آبان ماه تغيير چنداني نس��بت به مهر ماه نداشته 
است اما بررسي ميداني روزنامه تعادل نشان مي دهد 
كه قيمت ها در بازار باالتر از نرخ متوسط اعالم شده از 
سوي بانك مركزي هستند. درواقع جز موارد انگشت 
شمار در فايل هاي ارايه شده از سوي صاحبان امالك 
كه قيمت ه��ر مترمربع از اين واحدهاي مس��كوني 
كمتراز 13 ميليون تومان يا تاحدي باالتر از اين رقم 
هستند اغلب واحدهاي مس��كوني گران تر از قيمت 
اعالم ش��ده از سوي مراجع رس��مي هستند. در اين 
خصوص سلمان خادم المله، كارشناس بازار مسكن، 
ثب��ات بازارهاي رقيب از يك طرف و سياس��ت هاي 
انبس��اطي دولت را منجر به رونق نسبي بازار مسكن 
در مهرم��اه دانس��ت و گفت: به اعتقاد م��ن افزايش 
22 درصدي معامالت تحول چش��مگيري محسوب 
نمي شود. حداقل تا س��ه سال آينده نمي توان انتظار 

معاونوزيرراهوشهرسازيتشريحكرد

جزيياتثبتنامدرطرحاقداممليمسكن
محمود محم��ودزاده معاون وزير راه و شهرس��ازي گفت: 
دهك هاي كم درآمد مي توانند از واحدهاي مس��كوني در 
اراضي 99 ساله كه قيمت كمتري دارند بهره مند شوند و 
دهك هاي متوسط مي توانند در پروژه هاي مشاركتي ثبت نام 
كنند. به گزارش ايلنا، محمود محمودزاده در نشست خبري 
اعالم جزييات آغاز ثبت نام متقاضيان مسكن در طرح اقدام 
ملي با بيان اينكه از سال گذشته براي ساخت 400 هزار واحد 
مسكوني در قالب طرح اقدام ملي هدفگذاري كرده بوديم، 
گفت: در گام اول بايد شرايط متقاضيان اين طرح احراز شود.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به چهار شرط متقاضيان 
براي ثبت نام در طرح اقدام ملي مسكن گفت: اولين شرط اين 
است كه متقاضيان از 84/1/1 فاقد مالكيت مسكوني باشند.

از ديگر شرط ها اين است كه متقاضيان از اول انقالب تاكنون 
از هيچ تسهيالتي استفاده نكرده باشند. شرط سوم شرط 
تاهل يا سرپرست خانوار است. همچنين شرط چهارم اين 
است كه متقاضيان حداقل پنج سال سابقه سكونت در شهر 

مورد تقاضا را داشته باشند. معاون امور مسكن و ساختمان 
وزارت شهرسازي افزود: سه شيوه براي تامين زمين براي 
دهك هاي مختلف متقاضي در اين طرح تعيين كرده ايم. در 
شهرهاي كوچك كه مشكل زمين داريم، واگذاري اراضي 
99 ساله خواهد بود. شكل ديگر تامين زمين، پروژه هاي 
مشاركتي است كه در آن قيمت تمام شده بسيار مهم است. او 
با تاكيد بر اينكه متقاضيان به صورت مرحله اي وارد پرداخت 
و واريز هزينه واحد مسكوني مي شوند، گفت: آورده متقاضي 
براساس هر پروژه مشخص مي شود و بنابراين هيچ سقف و 
كفي براي پرداخت و آورده متقاضيان نمي توانيم اعالم كنيم.

محمودزاده با اشاره به اشكال مختلف ثبت نام براي خانه دار 
ش��دن از طريق طرح اقدام ملي مس��كن گفت: برخي از 
متقاضيان در صندوق پس انداز يكم سپرده گذاري كرده اند 
كه مي توانند از تسهيالت 80، 120 و 160 ميليون توماني 
خريد مسكن استفاده كنند كه اين تسهيالت براي ساخت 
مسكن هم قابل اعمال است. او ادامه داد: گروهي ديگر از وام 

بافت فرسوده مي توانند تا سقف 100 ميليون تومان استفاده 
كنند كه بخشي از آن از منابع داخلي و بخش ديگر از صندوق 
توسعه ملي تامين ش��ود .متقاضيان مي توانند از وام 75 تا 
100 ميليون توماني بانك مسكن هم استفاده كنند كه اين 
تس��هيالت با نرخ 18 درصد كارمزد براي فروش اقساطي 
است. محمودزاده با تاكيد بر اينكه ثبت نام در طرح اقدام ملي 
در تمام استان ها شروع مي شود، اظهار كرد: پس از بازگشايي 
سامانه، متقاضيان تا سه روز فرصت ارسال مدارك و احراز 
شرايط را دارند و تمام مراحل ثبت نام از طريق سامانه انجام 
مي شود پس از آن واجدين شرايط براي تطبيق مدارك بايد 
اقدام كنندسامانه براي چهار استان سيستان و بلوچستان، 
خراسان ش��مالي و جنوبي و قم س��امانه از روز سه شنبه 
بازگشايي مي شود و متقاضيان در اين چهار استان سه روز 
براي ثبت نام فرصت دارند.پس از آن سامانه براي گروه هاي 
بعدي در اس��تان هاي كهگيلويه و بويراحمد، كردستان، 
همدان و يزد بازگشايي خواهد شد. محمودزاده با بيان اينكه 

ثبت نام به صورت مرحله اي است، گفت: قرار بر اين است كه 
در صورت تامين اراضي سامانه به دفعات براي استان ها باز 
شود.او درباره تامين آورده متقاضيان گفت: در مرحله اول 
30 درصد قيمت تمام شده پيش بيني شده بايد واريز شود 
كه اين قيمت براي تمام پروژه ها متفاوت است و نمي توان 
سقف و كفي براي قيمت ها اعالم كرد.دهك هاي كم درآمد 
مي توانند از واحدهاي مسكوني در اراضي 99 ساله كه قيمت 
كمتري دارند بهره مند شوند و دهك هاي متوسط مي توانند 
در پروژه هاي مشاركتي ثبت نام كنند.دولت به هيچ وجه در 
اين طرح سازندگي ندارد و منابع بانكي و منابع اراضي را در 
اختيار متقاضيان در طرف عرضه و تقاضا قرار مي دهد البته 
قرار نيست از منابع بانك مركزي در اين طرح استفاده كنيم.
طبق سياست هاي در نظر گرفته شده 20 درصد از منابع 
بانكي بايد در بخش مسكن استفاده شود كه اين درصد براي 
بانك مسكن كه بانك تخصصي در حوزه مسكن محسوب 
مي شود، رقم باالتري اس��ت. معاون وزير راه و شهرسازي 

با اش��اره به قيمت تمام شده مسكن در اين طرح ها گفت: 
قيمت ساخت هر متر مربع بين 1.5 تا 2.5 ميليون تومان در 
شهرهاي مختلف مي تواند باشد كه البته از هيچ استانداردي 
براي ساخت اين واحدها عدول نخواهيم كرد. او با اشاره به 
عدم تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار مسكن گفت: در حال 
حاضر 530 هزار ازدواج ش��هري در سال ثبت مي شود كه 
پروانه هاي صادره در سال حدودا 230 هزار فقره است. اگر 
همين تعداد پروانه هم منجر به ساخت مسكن شود بازهم با 

كمبود عرضه در بازار مسكن مواجه هستيم.
محمودزاده در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا پرداخت 
پول به صورت مرحله اي به معناي پيش فروش مسكن در 
اين طرح است، با توجه به اينكه قانون پيش فروش در كشور 
هنوز اصالح نشده است، اين پرداخت ها تحت چه شرايطي 
و چه قراردادي انجام مي شود، گفت: پرداخت مرحله پول 
در اين قرارداد به معناي پيش فروش نيست بلكه مشاركت 

در ساخت براساس قيمت تمام شده است. 
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استقرار مجدد واحدهاي سيار 
تست كنارجاده اي در تهران

حسين مقدم سرپرست س��تاد معاينه فني شهر 
تهران از ش��روع به كار واحدهاي سيار تست كنار 
جاده اي به همراه پليس راهور در سطح شهر تهران 
با شروع فصل سرما و افزايش آلودگي هوا خبر داد.

به گزارش ايسنا، حسين مقدم با اعالم اين خبر گفت: 
در چند ماه اخير اكيپ هاي تست كنارجاده اي در 
چندين مبادي ورودي و خروجي شهر تهران مستقر 
بوده و وضعيت آاليندگي خودروها را پايش كردند 
كه براس��اس آخرين آمار از 683 دستگاه خودرو 
ارزيابي شده 88 درصد داراي معاينه فني و 12درصد 
فاقد معاينه فني بوده اند. او افزود: همچنين پس از 
آزمون مجدد آاليندگي كليه خودروها 27درصد 
در آزم��ون آاليندگي مردود ش��ده اند ك��ه در اين 
طرح، معاينه فني 138 دس��تگاه خودرو ابطال و 
براي 86 دس��تگاه خودرو به علت نداشتن معاينه 
فني يا دودزا بودن توسط پليس جريمه صادر شده 
اس��ت .درصد باالي مردودي خودروهاي سنگين 
برون شهري در آزمون آاليندگي نشان مي دهد كه 
وضعيت توليد آاليندگي اين خودروها قابل تامل 
اس��ت و بدون ترديد اجراي اين ط��رح در ورودي 
شهر تهران مي تواند با رصد و شناسايي خودروهاي 
سنگين آالينده و الزام قانوني اين خودروها به اخذ 
معاينه فني در كاهش آلودگي هوا موثر باشد.  او در 
خصوص آمار مراجعات به مراكز معاينه فني گفت: 
از ابتداي س��ال تا 15 آبان ماه حدود يك ميليون 
دس��تگاه خودرو به مراكز معاينه فني شهر تهران 
مراجعه كرده اند و ميزان مراجعات در مقايس��ه با 
سال گذش��ته تغييرات چنداني نداشته است. در 
حال حاضر شرايط مراجعات به مراكز عادي است و 
شهروندان مي توانند در كمتر از يك ساعت نسبت به 

اخذ معاينه فني خودروي خود اقدام كنند.

 احتمال فعال شدن
 گسل شمال تبريز

امير س��اعدي داريان عضو هيات علمي دانشگاه 
ش��هيد بهشتي معتقد است گس��ل بزقوش كه 
مس��بب رخداد زلزله اخير در ترك ميانه بوده با 
گسل هاي اصلي تبريز مانند گسل شمال تبريز در 
مجاورت بوده و توان فعال كردن آنها را دارد اگرچه 
با احتمال پايين. به گزارش تسنيم؛ ساعت 2:17 
دقيقه بامداد روز جمعه هفدهم آبان ماه زلزله اي 
به بزرگي 5.9 دهم در مقياس ريشتر به مركزيت 
شهر ترك در بخش كندوان شهرستان ميانه رخ 
داد؛ شهر ترك دشتي به ارتفاع 1525 متر از سطح 
دريا در جنوب رشته كوه بزقوش در 25 كيلومتري 
شمال شرقي ميانه واقع است. امير ساعدي داريان 
در اين باره توضيح داد: دو گسل شمال بزقوش به 
طول 55 كيلومتر و جن��وب بزقوش به طول 60 
كيلومتر در اين منطقه واقع شده اند. احتماال گسل 
جنوب بزقوش مسبب رخداد زلزله ترك ميانه بوده 
است؛ اين گسل در عمق 18 كيلومتري زمين واقع 
شده و از نوع )امتداد لغز چپگرد( است و اين گسل 
توان لرزه زايي باالي 7 ريشتر را نيز دارد. او ادامه 
داد: از آنجايي كه زلزله اخير در عمق پايين و در 
مناطق روستايي رخ داده با توجه به بزرگي قابل 
توجه خسارت چنداني نداشته است اما در فواصل 
طوالني احساس شده است؛ زلزله هاي سال هاي 
1844 و 1879 در همين منطقه از همين گسل ها 
رخ داده است بنابراين اين منطقه احتمال رخداد 
لرزه هاي باالي 7 ريشتر را نيز دارد. او با بيان اينكه 
در خصوص زلزل��ه اخير ذكر چند نكته ضروري 
است،  گفت: اول اينكه گسل بزقوش توان لرزه زايي 
بيش از زلزله اخير را ني��ز دارد لذا احتمال وقوع 
زلزله مجدد با توان لرزه اي باالتر از همين گسل 

منتفي نيست.

 سازمان ملل آماده كمك
 به شهرهاي ايران است

مهمت آكدوغان نماينده اسكان بشر سازمان ملل 
متحد گفت: در اواي��ل اعمال تحريم ها عليه ايران 
مش��كالتي براي س��ازمان ملل ايجاد شد و خيلي 
سختي كشيديم، چرا كه ورود درآمدها به ايران با 
چالش اساسي همراه بود، اما خوشبختانه به تدريج 
اين مس��اله را حل كرديم. به گزارش ايلنا »مهمت 
آكدوغان« نماينده اسكان بشر سازمان ملل متحد 
در خص��وص برنامه س��ازمان ملل متح��د درباره 
ساماندهي مس��كن خانواده هاي ايراني با توجه به 
رشد حاشيه نشيني در شهر تهران بر اثر تحريم هاي 
امريكا، اظهار كرد: برنامه اسكان بشر سازمان ملل در 
كشورها بر اساس خواسته هاي شهرهاست. تهديدي 
كه امروز با آن مواجه هس��تيم، تالش مردم براي 
زندگي در شهرهاست؛ آنها با توجه به درآمد پايين در 
بسياري از موارد مجبور به اسكان در حاشيه شهرها 
مي شوند و در چنين ش��رايطي سكونت گاه هاي 
غيررسمي ايجاد مي شود. او ادامه داد: سازمان ملل 
از طريق رايزني با نهادهاي دولتي در حال هماهنگي 
براي اجراي برنامه هايي است كه در كشورهاي ديگر 
بسيار موفق بوده است. او ادامه داد: 20 درصد شهر 
تهران داراي سكونتگاه هاي غيررسمي است كه بر 
اثر وقوع زلزله تهديد بس��يار بزرگي شهر را درگير 
مي كند. اين تهديد ب��ا برنامه هاي طوالني مدت و 
واقعي قابل برطرف شدن است. محمت آكدوغان 
در ادامه تصريح كرد: س��ازمان ملل در حال ايجاد 
يك استراتژي كالن شهري اس��ت كه در آن، بعد 
س��كونتگاه هاي غيررس��مي و آثار آنها روي شهر 
به صورت پررنگ تري تعريف و مورد توجه قرار گرفته 
است و بعد از يك س��ال اگر اين سياست با كمك 
نهادهاي دولتي و سازمان ملل كامل شود، اتفاقات 
مفيدتر خواهد بود. نماينده اس��كان بشر سازمان 
ملل در ايران تاكيد كرد: سازمان ملل اين آمادگي را 
دارد كه به ايران كمك كند و سيستم ها و روش هاي 
كمك رساني به ايران به ويژه در حوزه هاي شهري و 
سالمت پس از تحريم ها كم كم در حال بهبود است.

قيمت واحدهاي مسكوني در منطقه 4 پايتخت )ميليون تومان( 
قيمت كلقيمت هرمترمربعمتراژمحله

10514.091480تهرانپارس
8414.881250شمس آباد
9413.821300مجيديه
7716.231250سراج

6019.602300بني هاشم
75211575خواجه عبداهلل 

82181476قنات كوثر
90131170جشنواره

10511.81240شهرك شهيد بهشتي

تاخير در اصالح ساختار شهرداري و شوراي شهر تهران
گروه راه و شهرسازي| 

سيدحسن رسولي نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه 
شوراي ش��هر تهران گفت: قصور شهردار در تاخير ارسال 
اليحه اصالح ساختار سازماني وكاهش حوزه هاي معاونت 
شهرداري و س��ازمان ها و ش��ركت هاي تابعه شهرداري 
پذيرفتني نيست. بحث تغيير ساختار شهرداري اولين بار 
از سوي محمدعلي نجفي اولين شهردار منتخب شوراي 
پنجم مطرح شد و ش��هردارهاي بعدي يعني محمدعلي 
افشاني كه به دليل بازنشسته بودن مجبور به استعفا شد و 
نيز پيروز حناچي شهردار فعلي بر تغيير ساختار شهرداري 
تهران تاكيد داشته و دارند و معتقدند طي سال هاي گذشته 
و به خصوص يك سال آخر فعاليت قاليباف كه 13 هزار نفر به 
استخدام شهرداري در آمدند، اين سازمان بيش از اندازه فربه 
شده است و نياز به تغيير دارد.  شواهد نشان از اين دارد كه طي 
دوران مديريت قاليباف، تعداد زيادي در شهرداري تهران 
استخدام شدند. يك نمونه آن استخدام 4200 نفر در شركت 
بهره برداري مترو در فاصله سال هاي 91 و 92 با حقوق بين 
9 تا 11 ميليون تومان بود كه در گزارش سازمان بازرسي 
كل كشور به آن اشاره شد و مورد انتقاد رحمت اهلل حافظي 
عضو سابق شوراي شهر و احمد مسجد جامعي قرار گرفت. 
مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه شوراي شهر تهران نيز 
با بيان اينكه در همه سازمان ها و مناطق مشاورين زيادي 

وجود دارند و هيچ گونه محدوديتي در جذب نداريم و افراد 
مختلف با دليل و بي دليل مشمول مشاوره هستند، گفته بود: 
مثال در شهرداري 5000 نفر نيروي شاغل در امور فرهنگي 
داريم كه ح��دود 20 ميليارد تومان در ماه هزينه اين افراد 
مي شود؛ اما در اداره كل فرهنگ و ارشاد تنها 100 نفر نيروي 
كار وجود دارد يا 400 نفر در پست مديريت روابط عمومي 
قرار دارند كه حداقل 1.5 ميليارد تومان در ماه هزينه حقوق 
اين افراد مي شود كه نشان مي دهد به چه ميزان پست هاي 
موازي در شهرداري وجود دارد.  شوراي پنجم شهر تهران 
به منظور اصالح ساختار شهرداري آبان ماه سال گذشته 
طرح »الزام شهرداري تهران به ادغام و كاهش حوزه هاي 
معاونت شهرداري از 9 سطح به حداكثر 6 سطح سازماني 
و حذف پس��ت هاي قائم مقام يا جانشين و مشاور در كليه 
واحدهاي ستادي، مناطق، سازمان ها و شركت هاي تابعه« 
را با 16 امضا تقديم هيات رييس��ه كرد و در نهايت در دي 
ماه طرح با عنوان »الزام شهرداري تهران به اصالح ساختار 
سازماني و كاهش حوزه هاي معاونت شهرداري و سازمان ها 
و شركت هاي تابعه و ساماندهي مجدد مناطق شهرداري 
تهران« در شوراي اسالمي شهر تهران تصويب شد.  با گذشت 
يك سال از تصويب اين مصوبه هنوز شهردار تهران در اين 
خصوص اقدامي انجام نداده است. سيدحسن رسولي عضو 
كميسيون برنامه و بودجه در انتقاد به اين موضوع با بيان 

اينكه اصالح ساختار پرهزينه و ناكارآمد سازماني شهرداري 
يكي از مهم ترين وعده هاي ما به ش��هروندان تهراني بوده 
اس��ت، گفت: آقاي حناچي نيز همانند شهرداران قبلي با 
قبول انجام اين مهم از ما راي اعتماد گرفته است. به گفته 
رس��ولي بر اساس ماده واحده اين طرح بايد تا پايان خرداد 
سال ٩٨ محقق مي شد كه متاسفانه با وجود گذشت بيش 
از4.5 ماه از موعد قانوني مقرر و برقراري حداكثر هماهنگي 
في ما بين هنوز به اين وظيفه قانوني عملي نشده است. او با 
اشاره به اينكه سه بار درباره اين موضوع به شهردار در صحن 
تذكر داده ام و هر مرتبه پاسخ اين بوده كه به زودي اليحه اي 
در اين زمينه ارسال خواهد شد، تاكيد كرد: نمي دانم علت 
تاخير و تعلل چيست. قطعا در صورت تداوم اين قصور، در 
مقام استيفاي حقوق شهروندان و عمل به وظيفه نمايندگي 
مردم به ناچار از ساير ظرفيت هاي قانوني استفاده مي كنم. 
رسولي پيش تر درباره پست هاي شهرداري گفته بود: »برخي 
از اين پست ها فاقد شرح وظيفه و ماموريت خاص هستند. 
پست هايي مانند، مشاور، قائم مقام و جانشين پست هاي 
غيرضروري هستند كه كمكي به كارآمدي سازمان نمي كند.

در بودجه سال 97 به شهرداري تهران الزام شده كه 6 درصد 
از نيروهاي موجود را كاهش دهد. همچنين به شهرداري 
اجازه داده شده معادل اين 6 درصد، 3 درصد نيرو از نخبگان 

و متخصصان از طريق آزمون استخدامي جذب كند.«

البته چندي پيش حامد مظاهريان معاون شهرداري تهران 
درباره اصالح ساختار در شهرداري تهران گفته بود:  اليحه 
اصالح ساختار در آبان ماه به صورت اليحه در صحن شوراي 
شهر مطرح مي ش��ود و اعضاي ش��ورا درباره اين موضوع 
تصميم گيري مي كنند.او با اشاره به اينكه جزييات اصالح 
ساختار در شهرداري منوط به تصميم اعضاي شوراي شهر 
است؛ گفت: اينكه معاونت نيروي انساني شهرداري و معاونت 
برنامه ريزي يك يا دو مدير داشته باشند بستگي به تصميم 
شوراي شهري ها دارد.  به گفته معاون معاون برنامه ريزي، 
توسعه شهري و امور شورا و سرپرست معاونت توسعه منابع 
انساني شهردار، به دليل ادغام دو معاونت قطعا تعداد نيروها 
كاهش و پس��ت ها نيز كم مي شود. به گفته او بنا بر تعديل 
نيرو نيس��ت ولي قراردادهاي جديد ممكن است با برخي 

افراد منعقد نشود.

  سايه سنگين دفتر شهردار بر شورا
عالوه بر اصالح ساختار شهرداري برخي معتقدند ساختار 
شوراي ش��هر هم نياز به اصالح دارد. حجت نظري عضو 
كميسيون فرهنگي شورا در اين باره گفت: اصالح ساختار 
بايد از درون شورا آغاز شود و اميدواريم در 22 ماه باقيمانده 

بتوانيم سيستم اداري و اجرايي مستقلي ايجاد كنيم.
حجت نظري در پاسخ به اين پرسش كه شوراهاي شهر از 

نظر مالي و اداري و... وابسته به شهرداري هستند، چرا در 
تمام اين سال ها شورا به دنبال استقالل ساختاري نرفته 
است، گفت: قانون نگفته كه  سيس��تم اداري و اجرايي 
شورا بايد زيرنظر سيس��تم شهرداري باشد؛ صرفا گفته 
است مستخدميني كه ش��ورا جذب مي كند مي توانند 
نيروي ش��هرداري باش��ند و در قالب ه��اي ديگر جذب 
شوند. مفهومش اين نيست كه كل ساختار بايد زيرنظر 

شهرداري باشد.
او ادامه داد: معتقدم شورا مي تواند در اين حوزه مستقل تر 
عمل كند، در حال حاضر براي جذب نيرو و كارشناس در 

شورا نياز به امضاي شهرداري است كه درست نيست.
نظري با بيان اينكه با اصالح ساختار در شهرداري موافق 
اس��ت اما با اصالح ساختاري كه مد نظر برخي از اعضاي 
شوراي شهر است موافق نيس��ت، گفت: با شيوه اي كه 
همكارانم در شورا پيگير اصالح ساختار هستند موافق 
نيس��تم و معتقدم اين ش��يوه اي كه پيگير آن هستند 
صرفا كاهش تعداد پست هاست و اصالح ساختار نيست. 
اميدوارم اين اصالح س��اختار را از درون ش��ورا پيگيري 
كنند و در طول حدودا 22 ماه باقي مانده از عمر شوراي 
پنجم، سيستم اداري و اجرايي شورا را مستقل كنند. اين 
بزرگ ترين خدمتي است كه مي توانند به مديريت شهري 

و شهر داشته باشند.

شهرداريتهراندرعدماجرايمصوبهاصالحساختارمقصراست

تحرك جدي در معامالت مسكن داشت و قيمت ها 
جهش نخواهد كرد. 

اين درحالي اس��ت كه بيش��تر نيز حس��ام عقبايي 
نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك درباره وضعيت 
بازار مس��كن طي ماه هاي آتي امس��ال گفته بود: در 
ماه ه��اي باقيمانده از پاييز و س��ه ماه زمس��تان نيز 
همچنان شاهد ركود عميقي بر بازار و قيمت مسكن 
خواهيم بود و روند تبديل ركود تورمي به غيرتورمي 
ادامه خواهد داش��ت. به گفته او در خوشبينانه ترين 
حالت ممكن معامالت بازار مس��كن در سطح فعلي 
باقي خواهد ماند. بازار مسكن همچنان ظرفيت كاهش 
قيمت مس��كن را دارد و اينگونه نيس��ت كه بگوييم 

قيمت مسكن به كف رسيده است.
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»تعادل« از دست هاي پنهان در معطلي خودروهاي مانده در گمركات گزارش مي دهد

گره  كورترخيص خودروهاي محبوس
ادامه از صفحه اول|

او با بيان اينكه اين خودروها هيچ تفاوتی با ۱۰۴۸ دستگاه 
آزاد شده ندارند و تنها يک مرحله عقب تر هستند، گفت: 
تنها دليل ترخيص اين ۱۰۴۸ دس��تگاه خودرو نيز يک 
مرحله جلوتر بودن در مس��ائل مرتبط ب��ا گمرک اعالم 
می شود. با اين حال، در صورت ترخيص ۳۰۰۰ دستگاه 
باقی مانده ظرف م��دت ۱ ماه خودروها به دس��ت مردم 
می رسد. به گفته او، شرکت های واردکننده به شدت در 
حال پيگيری برای ترخيص خودروها هستند اما پاسخی 

دريافت نمی کنند. 
دادفر در ادامه ارزش خودروهاي دپو شده در گمرك را به طور 
متوسط ۳۰ هزار دالر عنوان كرد كه اين نشان مي دهد ارزش 
۴۱۰۰ خودروي باقي مانده در گمرك با نرخ دالر روز بيش از 

يك هزار و ۳2۰ ميليارد تومان برآورد مي شود.
بر اين اساس، در عين حالی که بانک مرکزی کامال مخالف 
با واردات خودرو بوده و با تامين ارز آن از هر منشا و محلی 
مش��کل دارد، در آخرين روزهای هفته گذشته، موضوع 
ترخيص خودروهای وارداتی به ميزان ۱۰۴۸ دس��تگاه 
جنجال دوباره ای را آغاز کرد که اگرچه اعالم ش��ده اين 
ترخيص با دس��تور رضا رحمانی، وزير صنعت، معدن و 

تجارت صورت گرفته؛ اما هنوز هم هيچ واکنشی را از سوی 
وزارت صنعت و شخص وزير در پی نداشته است.

   تعیین تکلیف 227 خودرو در گمرک خرمشهر
از آن س��و، اما وزارت کشور خواستار تعيين تکليف 227 
خودرو در گمرک خرمشهر شد که تعدادی از اين خودروها 
به س��فارش آمريکا بوده و مابقی ني��ز حجم موتور باالی 
25۰۰ سی سی دارند. حسين ذوالفقاری، معاون امنيتی 
و انتظامی وزارت کش��ور خواس��تار تعيين تکليف 227 
خودرو سواری در گمرک خرمشهر شد. براين اساس گفته 
می شود، تعدادی از اين خودروها سفارش آمريکا بوده و 
مابقی نيز حجم موتور آنها باالی 25۰۰ سی سی است که 
واردات آن به کشور براساس مصوبه هيات وزيران ممنوع 
شده اس��ت. در اين نامه مورخ ۳۰ مهرماه 9۸ آمده است: 
»با احترام، پيرو دعوت نامه ش��ماره ۱۴۱۳۱۴ مورخ ۱5 
مهر ماه س��ال 9۸ پيرامون آخرين وضعيت خودروهای 
متوقف شده در گمرک خرمش��هر به آگاهی می رساند، 
نماينده گمرک خرمشهر عنوان كرد كه در مجموع 227 
خودرو در گمرک خرمش��هر متوقف که از اين تعداد 7۳ 
خودرو س��فارش آمريکا و ۱5۴ خودرو باالی 25۰۰ سی 

سی بوده که سفارش آن کشور نيستند. اکثر آنها متعلق به 
افراد حقيقی بوده و قبل از تاريخ مصوبات سال های 95 و 
96 وارد شده اند. برابر مصوبه مورخ 9 شهريور ماه سال 96 
ورود خودروهای باالی 25۰۰ سی سی ممنوع شده است. 
مکاتبات و جلسات متعددی برای رفع مشکل انجام شده 
اما تاکنون نتيجه ای حاصل نشده است. اعتراضاتی از سوی 
صاحبان اين خودروها اخيرا در خرمشهر انجام و درخواست 
تعيين تکليف سريعتر اموال خود را دارند. شرايط نگهداری 
اين خودروها مناس��ب نبوده و هزينه انبارداری نيز به آن 
تعلق می گيرد.   در نهايت مقرر شد: با عنايت به تفکيک 
خودروهای موجود به دو بخش »سفارش آمريکا و باالی 
25۰۰ سی سی«، استانداری خوزستان مشخصات 7۳ 
دستگاه سفارش آمريکا را به صورت کامل به همراه شماره 
VIN ظرف يک هفته به وزارت كشور ارسال كند تا موارد 
برابر پاسخ معاونت حقوقی رياست جمهوری به استفساريه 
سازمان مناطق آزاد بررسی و در صورت امکان نسبت به 
شماره گذاری آنها از طريق راهور هماهنگی به عمل آيد.  
همچنين با توجه به مصوبه دول��ت مبنی بر ممنوعيت 
ورود خودروهای باالی 25۰۰ سی سی مابقی خودروها 
)۱5۴ دستگاه( نيازمند اصالح مصوبه دولت داشته و لذا 

اقدامی از سوی وزارت متبوع متصور نمي شود. سازمان 
منطقه آزاد با همراهی گمرک ايران نسبت به ارايه پيشنهاد 
مصوبه به هيات محترم وزيران درمورد باقي خودروهای 
ذكر شده نيز اقدام و پيگيری الزم را انجام دهند. همچنين 
پليس راهنمايی و رانندگی هم��کاری الزم پيرامون 7۳ 
دستگاه خودروی مورد اشاره، در صورت نداشتن شماره 
VIN ساخت آمريکا، را داشته باشد.  در هر صورت اکنون 
بيش از ۴۰۰۰ خ��ودروی ديگر در گمرکات باقی مانده و 

به نظر می رسد بايد دستگاه های مربوطه از جمله وزارت 
صمت اطالع رسانی شفافی در مورد چرايی عدم ترخيص 
اين خودروها يا عدم تمايل برای اين که فعال زمان مربوطه 
تمديد شود، چراکه در کنار هر گونه مشکل قانونی و ارزی، 
بخشی از خودروها برای مردمی است که در شرکت های 
خودروسازی ثبت نام کرده بودند و اکنون  با گذر زمان در 
کنار هزينه سنگينی که به آنها تحميل می شود، نمی دانند 

که اصال خودرويی دريافت خواهند کرد يا خير؟!

  Sun. Nov 10.  يك شنبه    19 آبان 1398   12 ربيع االول 1441  سال ششم    شماره   1518  2019 

انعقاد قرارداد ۱2۰ میلیون 
يورويي در تولید قطعات خودرو 
ايرنا| رييس س��ازمان گسترش و نوسازي صنايع 
ايران خب��ر داد: ۱2۰ ميليون يورو ق��رارداد توليد 
قطعات انواع مختلف خودرو با شركت هاي داخلي 
نهايي شده و بر اساس راهبرد نهضت داخلي سازي، 
تا پايان س��ال ۱۴۰۰ به ۱۰ ميلي��ارد دالر خواهيم 
رسيد. محمدباقر عالي گفت: راهبرد امسال وزارت 
صنع��ت، راهبرد رونق تولي��د و برنامه عملياتي آن 
نهضت داخلي سازي است. به گفته او، روز گذشته قرار 
بود ميز سوم نهضت داخلي سازي در نمايشگاه تبريز 
برگزار شود كه با توجه به زلزله به زمان ديگري موكول 
شد. عالي اعالم كرد. اين مقام مسوول ادامه داد: اين 
كالن برنامه داراي زير پروژه هاي اجرايي كامال دقيق 
است. عالوه بر حوزه خودرو، حدود هشت حوزه در 

ساير بخش هاي صنعتي نيز وجود دارد. 

 كاهش ارزبري
 با بومي سازي قطعات

ايكوپرس| مديرعامل اي��ران خودرو خبرداد: 
بومي سازي 22۱ قطعه 2۴۴ ميليون يورو كاهش 
ارزبري خواهد داشت. فرشاد گفت: خودكفايي 
22۱ قطعه و مجموعه و مواداوليه در س��ال هاي 
9۸ و99 ب��ا پي��ش بيني كاه��ش ارزيري 2۴۴ 
ميليون يورو )با احتساب تيراژ توليد ساالنه( در 
برنامه اين خودرو ساز است. او از همكاري با ۳2 
قطعه ساز براي داخلي سازي 6۸ قطعه در ميز اول 
ودوم خودكفاي��ي وزارت صمت خبرداد و افزود: 
خودكفايي اين قطع��ات در مجموع بيش از ۸۱ 
ميليون يورو كاهش ارزبري ساالنه در بر خواهد 
داشت. مقيمي تصريح كرد: از اين تعداد قطعات 
۳2 قطعه به توليد انبوه رسيده و به زودي 7قطعه 

ديگر به توليد انبوه خواهد رسيد.

26 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت براي رونق تولید 

فارس| از ابتداي سال 97 تا پايان مرداد امسال 
26 هزار و ۴9۴ ميليارد تومان تس��هيالت رونق 
توليد به ۳۸ هزار و 66 بنگاه توليدي و طرح نيمه 
تمام با پيشرفت باالي 6۰ درصد پرداخت شد.   از 
ابتداي سال 97 تا پايان مرداد امسال ۳۸ هزار و 66 
بنگاه  توليدي كوچك، متوسط و طرح  نيمه تمام 
با پيش��رفت باالي 6۰ درصد موف��ق به دريافت 
تسهيالت بانكي به ارزش 26 هزار و ۴9۴ ميليارد 
تومان شدند. اين تسهيالت در سرفصل هاي معرفي 
به بانك، فرايند رونق، مستقيم بانك و انتقالي سال 
97 پرداخت ش��ده است. بر اين اساس، ۱6 هزار و 
565 مورد ثبت نام براي دريافت تسهيالت صورت 
گرفته كه ه��زار و 5 مورد در قالب معرفي به بانك 
موفق به دريافت 22 ه��زار و ۴77 ميليارد تومان 
تسهيالت شده اند. همچنين ۳ هزار و 9۸7 واحد 
 در فرايند رونق توليد موف��ق به دريافت ۸۴ هزار 
و ۳۳۳ ميليارد تومان تسهيالت شدند. همچنين 
برخي واحدهاي توليدي به صورت مس��تقيم از 
بانك يا از محل انتقالي سال 97 تسهيالت دريافت 
كرده اند. در مجموع به ۳۸ هزار و 66 بنگاه توليدي 
كوچك، متوس��ط و طرح  نيمه تمام با پيشرفت 
باالي 6۰ درصد، تس��هيالتي به ارزش 26 هزار و 

۴9۴ ميليارد تومان پرداخت شده است.

ش�هرداری قائمشهر در نظر دارد بر اساس مصوبه شورای محترم اسالمی شهر قائمشهر نسبت به اجاره حدود سه هکتار واقع در ضلع جنوب غربی پارک جنگلی از مساحت کل 
تقريبی 147 هکتاری پارک جنگلی را از طريق مزايده عمومی به اشخاص واجد شرايط اقدام نمايد . متقاضیان می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر همه روزه از تاريخ درج 
آگهی با شماره تلفن 01142084056 تماس حاصل نموده و به منظور دريافت اسناد مزايده به واحد امور قراردادها و يا به سايت www.ghaemshahr.ir شهرداری مراجعه نمايند.

1- موضوع مزايده: اجاره حدود سه هکتارواقع در ضلع جنوب غربی پارک جنگلی از مساحت کل تقريبی 147 هکتاری پارک جنگلی به بخش خصوصی جهت احداث مجموعه 
تفريحی، فرهنگی و ورزشی و ... بر اساس مستندات و طرح پیوستی توسط سرمايه گذار.

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

4- مبلغ پايه: مجموع اجاره بهاء پارک و رس�توران در سال اول به مبلغ 180/000/000 )يکصد و هشتاد میلیون ريال( و مجموع اجاره بهاء پارک و رستوران بمدت 7 سال با افزايش 
سالیانه 25% به سال قبل به مبلغ 2/713/227/539 ريال )دو میلیارد و هفتصد و سیزده میلیون و دويست و بیست و هفت هزار و پانصد و سی و نه ريال( بر اساس نظر کارشناس 

رسمی دادگستری تعیین و اعالم می گردد.
5- میزان سپرده شرکت در مزايده: ارائه 5% مبلغ کل برآورد به مبلغ 135/661/376 )يکصد و سی و پنج میلیون و ششصد و شصت و يک هزار و سیصد و هفتاد و شش ريال( به 

صورت نقد يا اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانکی.
6- بر اساس ماده 5 آيین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری در رد يا قبول هر يک از پیشنهادها مختار می باشد.

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

آن ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 98/8/11 لغايت 98/8/27 قابل تحويل به متقاضیان می باشد.

تذکر: جهت خريد اسناد مزايده برای متقاضیان حقوقی همراه داشتن سربرگ و مهر شرکت در الزامی است.
9- زمان تحويل پیشنهادات حداکثر تا پايان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 30 / 8 / 98 بعد از ثبت دبیرخانه تحويل دفتر قراردادها گردد.

10- به پیشنهادات فاقد سپرده يا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در اسناد چک شخصی و نظاير ان و با پیشنهاداتی که پس از انقضا مدت مقرر در آگهی 
وصول شود ترتیب اثر  داده نخواهد شد .

11- زمان و محل بازگشائی پیشنهادات ساعت 14 روز يک شنبه مورخ 9/3 / 98 در دفتر شهردار قائمشهر گشايش و خوانده خواهد شد.
12-  حضور کلیه پیشنهاد دهندگان و يا نمايندگان ان با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد .

13- ساير اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است .

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

آگهی تجديد مزايده عمومی
به شماره 63266

نوبت دوم

عباس صالح زاده 
 شهردار قائمشهر

شهرداری قائمشهر

»آگهي فراخوان ارزيابي كیفي مناقصه گران« 

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خمیني)ره( شازند

1(موضوع مناقصه: 
الف( شرح مختصر كار:

مبلغ تضمين شركت مدت زمان انجام كار موضوع مناقصه شماره مناقصه 
در فرآيند ارجاع كار )ريال( 

1.995.000.000يكسال شمسي انجام حجم خدمات اداري و پشتيباني98/28

شركت پااليش نفت امام خمیني)ره( شازند 
)سهامي عام(

نوبت اول
شماره مجوز: 1398-4906

شركت پااليش نفت امام خمیني)ره( شازند در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات، انجام خدمات ذيل را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

ب( شرايط متقاضي 
۱- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي و شناسه ملي. 

2- داشتن امكانات، توانايي مالي، نيروي انساني، تجربه كافي، سوابق كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي. 
۳- داشتن گواهي تائيد صالحيت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و گواهي نامه تائيد صالحيت ايمني ويژه پيمانكاران. 

۴- توان ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار و همچنين توان ارائه تضمين انجام تعهدات مطابق آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي. 
5- برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه معادل ۳9.9۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )سي و نه ميليارد و نهصد ميليون( ريال مي باشد. 

6- داش��تن صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي مطابق با ماده 2 آيين نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي )در صورت برنده شدن در 
مناقصه، مربوط به سال قبل از انعقاد قرارداد به تشخيص كارفرما(. 

2(نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند، استان مركزي، اراك، كيلومتر 2۰ جاده بروجرد، سه راهي شازند.
3(مهلت، محل دريافت و تحويل فرم هاي استعالم ارزيابي كیفي: 

متقاضياني كه داراي شرايط اوليه مندرج در بند »ب« ماده يك بوده و متقاضي شركت در مناقصه فوق الذكر مي باشند مي توانند به مدت 5 روز كاري پس از انتشار نوبت دوم آگهي )سه روز پس از درج آگهي نوبت اول چاپ مي شود( 
طي ساعات اداري از ساعت 7 صبح لغايت ۱5:۳۰ عصر ضمن ارسال تقاضاي اعالم آمادگي جهت مناقصه، فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي را از طريق پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس: WWW.IKORC.IR دريافت و پس 
از تكميل فرم ها، به همراه رزومه كاري در قالب لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضا به نشاني: اراك- كيلومتر 2۰ جاده بروجرد- سه راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني)ره( 

شازند- ساختمان مركزي- طبقه دوم- امور حقوقي و پيمان ها- اتاق 2۳2- تحويل نمايند. ضمنا تلفكس شماره ۳۳67۳7۰۱-۰۸6 و    تلفن شماره ۳۳۴9۱۰9۱-۰۸6 آماده پاسخگوئي مي باشد. 
4( محل، زمان و مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضیان: 

مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان )رزومه كاري( در قالب لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي اعالم  آمادگي مي باشد. ضمنا محل تحويل مدارك درخواستي مورد نظر، امور 
حقوقي و پيمان هاي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند به نشاني مندرج در ماده »۳« مي  باشد. بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمنا اين شركت حق و اختيار تام و 
تمام قبول يا رد هر يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده را در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه دارا مي باشد و دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچ گونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي كند. الزم به ذكر است دستگاه 

مناقصه گزار حداقل تا يك ماه پس از وصول اسناد ارزيابي كيفي نسبت به اعالم آمادگي اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.

 WWW.IKORC.IR                                                                                    
WWW.SHANA.IR                                                                                

آدرس اينترنتي:

نشست خبري مهندس محمدرضا كشاورز مديرعامل بيمه 
دي و دكتر كتايون نجفي زاده مديرعامل انجمن اهدا عضو 

ايرانيان با هدف توسعه فرهنگ اهدا عضو برگزار شد.

   فرهنگ سازي نیازمند همیاري است
به گزارش خبرنگار ما، در اين نشست خبري كه با حضور 
مهندس محمدرضا كشاورز، مديرعامل بيمه دي و معاونان 
و مدي��ران اين ش��ركت بيمه و دكتر كتاي��ون نجفي زاده 
مديرعامل انجمن اهدا عضو ايرانيان و مديران اين انجمن 
برگزار شد، در ابتداي برنامه دكتر كتايون نجفي زاده با ارايه 
آمار و توضيحاتي در خصوص پيوند و اهدا عضو در كشور 
اظهار كرد: ساالنه در كشور بين 5 تا ۸ هزار نفر با مرگ مغزي 
از دنيا مي روند و اعضاي بدن نيمي از افراد مرگ مغزي شده 
قابليت اهدا دارد. وي با اشاره به اينكه سال گذشته اعضاي 
بدن 926 مرگ مغزي در كشور اهدا شد، ادامه داد: در سال 
97 اعضاي بدن 2 هزار مرگ مغزي اهدا نشد؛ در حالي كه 
هر فرد مرگ مغزي بين يك تا ۸ عضو مي تواند اهدا كند، اگر 
تصور را بر اين بگذاريم كه خانواده فرد مرگ مغزي شده دير 
رضايت به اهدا بدهند و اگر ۳ عضو فرد مرگ مغزي قابلت 
اهدا داش��ته باش��د، با اهدا نكردن اعضاي بدن اين 2 هزار 
مرگ مغزي، 6 هزار ارگان س��الم به زير خاك رفته است؛ 
از طرفي روزي 7 تا ۱۰ نفر به دليل نرسيدن عضو پيوندي 
از دنيا مي روند. نجفي زاده افزود: توسعه فرهنگ اهدا عضو 
نيازمند حضور تمامي سازمان ها، ارگان ها و نهادهاي دولتي 
و خصوصي است و مقوله فرهنگ با توجه به فراگيري آن 
بدون مشاركت و همياري ميسر نمي شود. وي در خصوص 

تفاهم نامه ميان بيمه دي و انجمن اهدا عضو اظهار كرد: ذات 
شركت هاي بيمه در تمامي كشورهاي دنيا، ايجاد احساس 
آرامش و آسايش است، آرامشي كه پس از جبران خسارت 
ايجاد مي شود و اين موضوع رابطه بسيار نزديكي به مفهوم 
اهداي عضو دارد. جبران پس از ُخسران و اهدا عضو مي تواند 
زندگي دوب��اره به فرد نيازمند عضو اه��دا كند و به عنوان 
نماينده جامعه اهدا عضو از طرح بيمه دي در جهت ايجاد 
 پوشش بيمه خانواده هاي اهدا كننده عضو، استقبال مي كنم. 
نجفي زاده همچنين در خصوص ايجاد واژه »جان بخش« 

افزود: امروز و در كنار تفاهم نامه با بيمه دي، از واژه و مفهوم 
بزرگي به نام »جان بخش« پرده برداري مي كنيم، مفهوم 
بزرگي ك��ه مي تواند به عنوان يك افتخ��ار در كنار نام هر 
كدام از ما قرار گيرد. »جان بخش«، با اهدا اعضاي بدن خود 
مي تواند يك افتخار ملي و معن��وي را براي خود و خانواده 

خود به ارمغان بياورد.

   بیمه دي، حامي »جان بخش«
مهندس محمدرضا كش��اورز، مديرعامل بيمه دي نيز در 

خصوص تفاهم نامه ميان شركت بيمه تحت مديريت خود 
و انجمن اهدا عضو ايرانيان اظهار كرد: شركت بيمه دي در 
س��ال ۱۳97 با فروش ۳5، ۸7۳ ميليارد ريال حق بيمه به 
عنوان سومين شركت بيمه در كشور )دومين شركت بيمه 
خصوصي( توانسته پس از اخذ تاييديه كفايت ذخاير فني از 
بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و طبق صورت هاي 
مالي حسابرسي شده به سود ۱۰2۸ ميليارد ريالي دست 
يابد كه اين امر نشان از موفقيت اين شركت در دست يابي 

به اهداف مورد نظر و سياست هاي شركت بيمه دي است.
وي اظهار كرد: هم اكنون كه شركت بيمه دي توانسته در 
رسالت اصلي خود موفق باشد، مسووليت اجتماعي كه يكي 
از مهم ترين ركن برندهاي مطرح اقتصادي در تمامي جوامع 
است مورد توجه بيمه دي قرار گرفته و امروز در اين نشست 
خبري، بيمه دي به صورت رسمي وارد حوزه با اهميت اهدا 
عضو و حمايت از اين حركت خداپسندانه مي شود. فعاليت 
موثري ك��ه همخواني زيبايي با مفه��وم صنعت بيمه در 
گسترش چتر حمايت و همراهي با مردم عزيزمان دارد. وي 
در خصوص مسووليت اجتماعي بيمه دي افزود: مسووليت 
اجتماعي، با وجود تفكر برخي از برندهاي اقتصادي، يك 
حركت تبليغاتي نيست، بلكه از نظر بيمه دي، مسووليت 
اجتماعي يك وظيفه اس��ت، وظيفه اي كه تمامي افراد و 
در جايگاه هاي بزرگ تر، تمامي شركت ها و سازمان ها بايد 
در قبال جامعه خود متعهد باشند. مديرعامل بيمه دي در 
خصوص مفهوم »جان بخش« و بيمه خانواده »جان بخش« 
اظهار كرد: همان گونه كه عنوان شد، جان بخشي يك افتخار 
ملي و معنوي است و بسيار خرسندم كه بيمه دي افتخار دارد 

در ايجاد مفهوم »جان بخش« سهيم باشد. در جهت توسعه 
فرهنگ جان بخشي، همه ما مسوول و سهيم هستيم و بيمه 
دي نيز حماي��ت از خانواده هاي جان بخش را وظيفه خود 
مي دان��د و اميدواريم بتوانيم به ميزان توان خود در افتخار 

جان بخشي سهيم باشيم.

   جش�نواره »جان بخ�ش« زمینه س�از فرهنگ 
اهدا عضو

در حاشيه اين نشست خبري و امضا تفاهم نامه ميان بيمه 
دي و انجمن اهدا عضو، دكتر ميرموسوي، مدير ارتباطات 
بيمه دي در خصوص جشنواره هنري جان بخش اظهار 
كرد: هنر، خروجي تفكر و فرهنگ يك جامعه اس��ت و 
هنرمندان با آثار هنري خود، زمينه ساز توسعه فرهنگ 
جان بخش��ي خواهند بود. وي افزود: جش��نواره هنري 
جان بخش كه با حمايت بيمه دي و با نظارت انجمن اهدا 
عضو در حوزه تنديس س��ازي و با هدف معرفي تنديس 
جان بخش با حضور هنرمندان  مطرح كشور برگزار خواهد 
شد. موسوي با اش��اره به هيات داوران جشنواره هنري 
جان بخش، افزود: براساس تصميم شوراي سياست گذاري 
اين جشنواره، هنرمندان مطرح كشور در حوزه هنرهاي 
تجسمي آثار هنري ارسالي را انتخاب و داوري خواهند كرد 
و اميدواريم بتوانيم با برپايي اين جشنواره، گام موثري در 
توسعه فرهنگ »جان بخشي« برداريم. گفتني است در 
پايان اين نشس��ت خبري، تفاهم نامه ميان بيمه دي و 
انجمن اهدا عضو امضا شد و بيمه دي به صورت رسمي به 

عنوان حامي فرهنگ »جان بخشي« معرفي شد.

 سرپرس��ت دفتر توس��عه خدمات بازرگاني سازمان 
توس��عه تجارت ايران اعالم كرد: به منظ��ور ارتقاي 
كيفيت كاالهاي صادراتي، كارگروه مديريت كيفيت 
مجددا فعال خواهد ش��د. به گ��زارش پايگاه خبري 
سازمان توسعه تجارت، احسان قمري، اظهار كرد: بر 
اساس مصوبه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي، 
كارگروه مديريت كيفيت ب��ه منظور ارتقاي كيفيت 
كاالهاي صادراتي تشكيل شده اس��ت. او با تاكيد بر 
اينكه هدف اين كارگروه ارتباط مستمر ميان سازمان 
استاندارد و تحقيقات صنعتي و سازمان توسعه تجارت 
ايران است، افزود: بسياري از صادركنندگان از قوانين 
استاندارد، به خصوص در شرايط تحريم آگاهي كمي 
دارن��د، از اين رو، مباحث مرتبط با اس��تاندارد هم در 

»بسته حمايتي تسهيل فضاي كسب و كار و حمايت از 
واردات مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز واحد توليدي 
در سال حمايت از كاالي ايراني« و هم در تدوين بسته 
حمايت از صادرات غير نفتي سازمان توسعه تجارت 
ايران گنجانده ش��ده است. سرپرس��ت دفتر توسعه 
خدمات بازرگاني بيان كرد: توجه به استاندارد كيفيت 
كاالهاي صادراتي، به خصوص براي ۱5 كشور هدف 
و هند و چين، طي اين سال ها مغفول مانده است كه 
با فعال شدن كارگروه مذكور و اخذ نظر كارشناسي از 
دستگاه هاي ذي ربط برنامه ريزي خواهد شد. قمري با 
اشاره به تفاهم نامه استاندارد ايران با 5۰ كشور عنوان 
كرد: برخي از كشورهاي طرف قرارداد به تعهدات خود 
در زمينه اس��تاندارد عمل نمي كنند كه نياز است در 

كميسيون هاي مشترك به آن پرداخته شود همچنين 
مقرر اس��ت تا با اتحاديه اوراسيا نيز تفاهم نامه اي در 
خصوص اس��تاندارد منعقد ش��ود. او گفت: سازمان 
توس��عه تجارت ايران به عنوان هاب صادراتي كشور، 
واسط ميان صادركننده و سازمان ملي استاندارد است، 
لذا، صادركنندگان مشكالت خود در مورد استاندارد 
را با سازمان توسعه تجارت ايران درميان بگذارند. اين 
مقام مسوول بيان كرد: با فعال كردن كارگروه كيفيت 
و استاندارد، طرح جامع نظام مديريت كيفيت با اخذ 
نظرات كارشناسي ويرايش مي شود، همچنين نشستي 
به منظور آشنايي صادركنندگان با قوانين استاندارد، در 
سازمان توسعه تجارت ايران و سازمان ملي استاندارد و 
با حضور مسووالن اين دو سازمان برگزار خواهد شد. 

در نشست خبري مديرعامل بيمه دي و مديرعامل انجمن اهدا عضو ايرانيان مطرح شد: 

 سرپرست دفتر توسعه خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت ايران:

»جان بخش«، جان گرفت

فعاليت مجدد كارگروه مديريت كيفيت

گزارش
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اورزوال فن درالين: بايد زبان قدرت را بياموزيم

رييس جمهور سابق چپگرا از زندان آزاد شد

اروپا به دنبال عبور از قدرت نرم 

بازگشت داسيلوا به صحنه سياست برزيل

گروه جهان| 
رهبران اتحادي��ه اروپا اين روزها از لزوم احياي توان 
نظامي خود مي گويند. دو روز پس از اظهارات امانوئل 
ماكرون رييس جمهوري فرانسه، كه گفته بود اروپا 
بايد قدرت نظامي خود را بازيابد؛ اورزوال فن درالين 
رييس آينده كميسيون اروپا، نيز در مراسم سالروز 
فروپاشي ديوار برلين گفته كه اروپا ديگر نمي تواند 
با قدرت نرم از مناف��ع خود حفاظت كند و بايد زبان 

قدرت را بياموزد.
اورزوال فن درالين رييس آينده كميس��يون اروپا در 
برلي��ن تاكيد كرده كه اروپا باي��د نقش فعال تري را 
در سياس��ت جهاني برعهده بگيرد. دو روز پيش هم 
امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، گفته بود كه 
اروپا اگر نتواند قدرت نظامي خود را بازيابد از صحنه 

محو خواهد شد. 
به گزارش خبرگ��زاري آلم��ان، اورزوال فن درالين 
با اعالم اينكه اروپا در جهان آش��فته كنوني س��نگر 
دموكراسي است، تاكيد كرده بروكسل بايد با اعتماد 
به مس��ير خود ادامه دهد. او همچنين گفته: »اگر ما 
اروپايي ها مي خواهيم قاطعيت خود را نش��ان دهيم 
بايد بدانيم ك��ه در جهان امروز قدرت نرم به تنهايي 

كافي نيست.« 
رييس آينده كميس��يون اروپا تاكيد كرده كه اروپا 
از يك س��و بايد قدرت س��خت افزاري خ��ود مانند 
سياس��ت هاي امنيتي را تقويت كند و از سوي ديگر 
قدرت نرم خود را توسعه دهد چرا كه در آينده شركاي 
اتحاديه اروپا انتظار خواهند داش��ت كه بروكس��ل 

موضع گيري هاي قدرتمندانه تري داشته باشد. 
اورزوال ف��ن درالين در بخش ديگري از س��خنانش 
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را يك »شوك« خوانده 
ام��ا در عين حال تاكيد كرده ك��ه »برگزيت موجب 
همبستگي بيشتر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا شد.« 
اين مقام ارشد اروپايي گفته: »برگزيت نه تنها نشان 
داد كه خروج از اتحاديه اروپ��ا چه معنايي مي تواند 
داش��ته باشد بلكه نش��ان داد كش��ورها از عضويت 
در اتحادي��ه اروپا چه به��ره اي مي برند. قدرت تفكر 

مشترك يك بار ديگر پيروز شد.« 
اين مقام اروپايي گفته كه مي خواهد بروكسل نقش 

رهبري جهان در مبارزه با تغييرات اقليمي را برعهده 
بگي��رد. او گفت��ه: »مي توانيم و بايد اروپا را تا س��ال 
2050 ميالدي به قاره اي تبديل كنيم كه هيچ گونه 
تهديدي عليه محيط زيس��ت ايجاد نمي كند. فن در 
الي��ن گفته كه قصد دارد تا با ارايه نخس��تين قانون 
حمايتي محيط زيستي كه تمام اروپا را در برمي گيرد 
نخستين قدم ها براي تحقق اين هدف را بردارد. او با 
يادآوري اينكه اروپا تنها 9 تا 10درصد از دي اكسيد 
كربن جهاني را توليد مي كند، گفته كه اتحاديه اروپا 
قص��د دارد تا همين مقدار را هم بطور چش��مگيري 

كاهش دهد. 
وزير دفاع س��ابق آلمان در س��خنراني خود به لزوم 
تمركز بروكس��ل بر تهديد چين و روسيه نيز اشاره 

كرده است. فن در الين گفته يكي از بخش هاي اروپا 
مي تواند عضالت خود را براي تقويت بيشتر تمرين 
دهد، زماني است كه صحبت از چين مي شود. چين 
بزرگ ترين ش��ريك تجاري اتحاديه اروپا است. فن 
در الين در اين ب��اره گفته: »مي توانيم در ش��رايط 
تجارتم��ان اعمال نفوذ كني��م. اتحادي��ه اروپا بايد 
مطمئن شود كه شركت هاي چيني در زمان كار با ما 
استانداردهايمان را رعايت مي كنند.« رييس آينده 
كميسيون اروپا گفته است: »شايد جمعيت 28 كشور 
عضو اتحاديه اروپا رو به پير ش��دن و كاهش مي رود 
اما اروپا براي تجارت بسيار جذاب تر از آن است كه ما 
تصور مي كنيم. ما چيزي داريم كه بس��يار ارزشمند 
اس��ت: حاكميت قانون، آزادي، دموكراسي و آزادي 

سبك زندگي. و اين چيزي است كه جوانان در چين 
و روسيه نمي توانند آن را پيدا كنند.« 

اورزوال فن درالين همچنين با اش��اره غيرمستقيم 
ب��ه س��خنان جنجال��ي اخي��ر امانوئ��ل ماك��رون 
رييس جمهوري فرانس��ه، درب��اره پيمان آتالنتيك 
شمالي )ناتو( و مرگ مغزي اين پيمان نيز گفته »ناتو 
هنوز هم يك نهاد فوق العاده اس��ت. “ رييس آينده 
كميس��يون اروپا در آستانه جش��ن هاي سي امين 
سالگرد فروپاش��ي ديوار برلين گفته: »با وجود همه 
چرخش هاي هفته هاي اخير، معتقدم ناتو به منزله 
سازمان محافظ آزادي، نمايش قابل توجهي از خود 
نش��ان داده اس��ت. ناتو در حال حاضر توانمندترين 
اتحاد دفاعي جهان اس��ت و تاريخ اروپا را نمي توان 

بدون تاري��خ ناتو روايت ك��رد.«  امانوئ��ل ماكرون 
هفته گذش��ته در مصاحبه با نشريه اكونوميست به 
نابساماني و ناهماهنگي موجود در ناتو اشاره كرده و 
از مرگ مغزي آن ابراز تاسف كرده بود. اظهاراتي كه 
واكنش هاي گسترده اي را در پي داشت. فن درالين 
وزير دفاع سابق آلمان و از سياستمداران نزديك به 
آنگال مركل صدراعظم اين كشور، از روز اول دسامبر 
كار خ��ود را به عن��وان رييس كمس��يون اروپا آغاز 

خواهد كرد.
عالوه بر اورزوال فن درالين، چهره هاي مطرح ديگر نيز 
به اظهارات امانوئل ماكرون واكنش نشان داده اند. به 
عنوان مثال، مايك پومپئو وزير خارجه امريكا، ضمن 
دفاع از ناتو، از اين سازمان به عنوان مهم ترين اتحادي 
نام برد كه تاكنون در تاريخ به ثبت رس��يده اس��ت. 
آنگال مركل صدراعظم آلمان، هم س��خنان ماكرون 
را رادي��كال توصيف كرده بود. ينس اس��تولتنبرگ 
دبي��ركل نات��و، نيز ضمن دف��اع از س��ازمان پيمان 
آتالنتيك ش��مالي گفته: »هر تالشي كه در راستاي 
فاصله انداختن بين اروپا و امريكاي ش��مالي صورت 
گيرد نه تنها اتحاد بين دو س��وي اقيانوس اطلس را 
تضعيف خواهد كرد بلكه ممكن اس��ت در اروپا نيز 
تفرقه بياندازد. اتحاد اروپاي��ي نمي تواند جايگزين 
اتحاد دو سوي اقيانوس اطلس شود.« در مقابل ماريا 
زاخارووا س��خنگوي وزارت خارجه روس��يه، ضمن 
استقبال از سخنان ماكرون از آن به عنوان »سخنان 

طاليي« ياد كرده است.
رييس جمهوري فرانس��ه با اشاره به عمليات نظامي 
تركيه در ش��مال س��وريه گفت��ه ب��ود: »هيچ نوع 
هماهنگي در تصميم هاي اس��تراتژيك ميان امريكا 
و شركاي اروپايي ناتو وجود ندارد و ما در حال حاضر 
شاهد تجاوز بدون هماهنگي تركيه، يكي از شركاي 
نات��و به منطقه اي هس��تيم كه منافع م��ا را به خطر 
انداخته است.« ماكرون با اعالم اينكه اروپا بايد اقتدار 
نظامي خ��ود را بازيابد، گفته وضعيت امنيتي جهان 
و همچنين سياس��ت هاي قدرت طلبانه چين سبب 
تضعيف چشمگير قاره اروپا شده است. ماكرون گفته 
بود: »اگر اروپا نتواند خود را به عنوان قدرتي جهاني 

ببيند، از صحنه محو خواهد شد.«

گروه جهان| 
لوئيز ايناس��يو لوال داس��يلوا رييس جمهور س��ابق 
چپ گ��راي برزي��ل، پ��س از گذش��ت 580 روز از 
زندان آزاد ش��د. به اعتقاد ناظران، ژايير بولسونارو 
رييس جمهور راس��ت گراي كنوني برزيل، از آزادي 
لوال داس��يلوا خرس��ند نخواهد بود. او گفته بود كه 

مي خواهد داسيلوا در زندان بپوسد.
به گ��زارش يورونيوز، بر اس��اس حكم��ي كه ديوان 
عالي برزيل اواخر هفته گذشته منتشر كرد، حبس 
متهمان پس از راي اولين دادگاه تجديدنظر و پيش 
از پايان تمام مراحل قانوني ملغي اعالم ش��د. بر اين 
اس��اس، لوال داسيلوا ۷۴س��اله كه محكوم به فساد 
ش��ده بود به همراه هزاران زنداني ديگر آزاد شد. او 
در نخس��تين اظهارنظرش پ��س از آزادي گفته كه 
مي خواهد به مبارزه خود براي برزيلي ها ادامه دهد.

در آستانه انتخابات رياست جمهوري پيشين برزيل 
و در حالي كه در عموم نظرسنجي ها لوال داسيلوا با 
فاصله برنده انتخابات به نظر مي رسيد، او در پرونده 
فساد به تحمل نزديك به 9 سال زندان محكوم شد. با 
حذف لوال از صحنه، ژايير بولسونارو كه گرايش هاي 

دست راستي شديدي دارد به قدرت رسيد.
لوال داسيلوا اكنون بازگش��ته است. او شنبه هنگام 

ترك دفتر مركزي پليس فدرال در كوريتيبا ش��هر 
بندري واقع در جنوب برزي��ل در جمع هواداران و 
روزنامه نگاراني كه او را دوره كرده بودند مشت خود 
را ب��ه هوا بلند كرده و گفت��ه: »فكر نمي كردم امروز 
بتوانم اينجا باش��م و با زن��ان و مرداني كه 580 روز 
در زير باران شديد يا گرماي سوزان ۴0 درجه صبح 

بخير، روز بخير، شب بخير گفتند، صحبت كنم.« 
لوال داسيلوا گفته بود كه بي گناهي خود را ثابت كرده 
و بزرگ تر و نيرومندت��ر از زندان بيرون خواهد آمد. 
گفته ش��ده، قاضي دادگاه اعالم كرده است كه هيچ 
مبناي��ي براي اجراي حكم رييس جمهوري س��ابق 
برزيل وجود ن��دارد. مطابق تصمي��م جديد ديوان 
عالي برزيل، محكومان تا موقع��ي كه تمام مراحل 
تجديدنظر و فرجام خواهي را طي نكرده باشند نبايد 

به زندان بيفتند.
لوال دا سيلوا در سال 201۷ در دادگاه به اتهام فساد 
مالي به 12 س��ال زندان محكوم ش��ده و از ابتداي 
آوري��ل 2018 مي��الدي در زندان به س��ر مي برد. 
بعدا اين حكم به هش��ت سال و 10 ماه تقليل يافت. 
طبق كيفرخواست، يكي از بزرگ ترين شركت هاي 
ساختماني برزيل به لوال رشوه داده و برايش آپارتمان 
مجللي در شهر ساحلي گوارويا در ايالت سائوپائولو 

س��اخته اس��ت. لوال نيز در عوض ترتيب��ي داده تا 
قراردادهاي ش��ركت نفتي دولتي »پتروبراس« به 
اين شركت ساختماني داده شود. ماجراي پتروبراس 
برزيل را تكان داد و بزرگ ترين رسوايي سياسي اين 
كشور در سال ها گذشته نام گرفت. در اين رسوايي 
بازرگانان و سياستمداراني از احزاب مختلف برزيل 

دخيل بودند. 
لوال داسيلوا در جريان رس��يدگي به اتهامات، بارها 
خود را قرباني توطئه سياستمداران دست راستي، 
دس��تگاه قضايي و رس��انه ها خواند. او در آن زمان 
همچنين مدعي شد كه مخالفانش مي خواهند مانع 
از نامزدي مجدد او در انتخابات رياس��ت جمهوري 
برزيل ش��وند. ادعاهايي كه چندان هم بيراه به نظر 
نمي رسند. بي بي سي نوشته، حكم اخير ديوان عالي 
رويه س��ه س��ال اخير در عمليات قضايي مشهور به 
»كارواش« را متوق��ف مي كند ك��ه به حبس فوري 
محكومان پس از مرحله اول تجديدنظر مي انجاميد. 
عملي��ات كارواش، كه قاضي س��رجيو م��ورو آن را 
هدايت مي ك��رد، به پرونده فس��اد مالي پتروبراس 
برمي گش��ت كه ش��امل اتهام رش��وه بس��ياري از 

مقام هاي سياسي مي شد. 
چندي پيش وبس��ايت اينترس��پت، به س��ردبيري 

روزنامه نگاري كه افش��اگري هاي ادوارد اس��نودن 
را پوش��ش داد، مكاتبات خصوصي دادس��تان ها و 
مقام هاي قضايي درگير در پرونده كارواش را منتشر 
كرد. مطابق اين مكاتبات قاضي س��رجيو مورو، كه 
اكنون در كابينه بولسونارو وزير دادگستري برزيل 
است، به دادستان ها خط مي داد و مسائلي را با آنها 
هماهنگ مي كرد، كه از نظر بسياري نقض بي طرفي 
قاضي محسوب شده است. قاضي مورو پس از انتشار 
مكاتبات��ش تخل��ف و اعمال نفوذ سياس��ي در اين 

پرونده را رد كرده است.

ژايي��ر بولس��ونارو پ��س از پي��روزي در انتخاب��ات 
رياست جمهوري فرانس��ه گفته بود كه مي خواهد 
»لوال داسيلوا در زندان بپوسد.« حال ناظران سياسي 
بر اين باور هستند كه پس از پيروزي رييس جمهور 
راستگرا جامعه برزيل شكاف عمقي برداشت و حال 
ب��ا آزادي رييس جمه��وري چپ گ��راي برزيل اين 
ش��كاف از قبل هم عميق تر خواهد شد. آزادي لوال 
داس��يلوا چپ هاي برزيل را تقوي��ت خواهد كرد اما 
رييس جمهور راستگرا نيز كه با ضديت با چپ ها به 

قدرت رسيده قوي  خواهد شد.

دريچه

كوتاه از منطقه

ترامپ: با لغو تعرفه كاالهاي 
چيني موافقت نكرده ام

گروه جه�ان| پ��س از هفته ها خوش��بيني درباره 
احتمال توقف جنگ تجاري بين امريكا و چين، دونالد 
ترامپ گفته با لغو تعرفه كاالهاي چيني موافقت نكرده 
است. به گزارش سي ان بي سي، ترامپ پيش از سفر به 
ايالت جورجيا در كاخ سفيد به خبرنگاران گفت: »آنها 
مي خواهند تعرفه ها لغو شود. ولي تاكنون با هيچ چيز 
موافقت نكرده ام. چين خواهان كاهش حدي از تعرفه ها 
و نه لغو همه آنهاست چون مي دانند چنين تصميمي 
نخواهم گرفت.« در پي اظهارات ترامپ و از بين رفتن 
خوشبيني به احتمال لغو تعرفه ها ارزش سهم در بازار 
بورس كاهش يافت. س��خنگوي وزارت تجارت چين 
گفته بود: »مذاكره كنندگان دو كشور توافق كرده اند كه 
تعرفه هاي گمركي در مورد كاالهاي طرف مقابل را به 
صورت مرحله اي كاهش دهند.« او ميزان كاهش يا لغو 
تعرفه را مشخص نكرد. كاخ سفيد هدف مذاكرات اخير 
بين دو كش��ور را »مرحله اول« توافق تجاري توصيف 
كرده اس��ت.  هدف ترامپ از وض��ع تعرفه بر كاالهاي 
چيني اعمال فشار براي تغيير سياست هاي اقتصادي 
آن كشور، از جمله مجبور كردن شركت هاي خارجي 
به دادن اطالعات فناوري خود به چين و سرقت حقوق 
معنوي شركت ها و توليدات خارجي است. امريكا تاكنون 
بيش از 500 ميليارد دالر از كاالهاي چيني را مشمول 
تعرفه كرده و در مقابل چين بر 110ميليارد دالر كاالهاي 
امريكاي تعرفه وضع كرده است. رويترز نوشته، برخي از 
مقامات دولت امريكا و صاحبنظران در حال حاضر با لغو 
يا كاهش تعرفه كاالهاي چيني موافق نيستند و معتقدند 
چنين تصميمي موضع امريكا در ادامه مذاكرات تجاري 

بين دو كشور را تضعيف خواهد كرد.

هشدار مورالس نسبت به وقوع 
كودتا در بوليوي

گ�روه جه�ان| در پي تمرد س��ه گروه��ان پليس 
بوليوي و پيوس��تن آنها به مخالفان دولت، اوو مورالس 
رييس جمهوري بوليوي، نسبت به وقوع يك كودتاي در 
حال اجرا هشدار داده است. به  گزارش يورونيوز، بوليوي 
از ماه گذشته و در پي اعالم پيروزي مجدد اوو مورالس 
در انتخابات رياست جمهوري صحنه تظاهرات مخالفان 
است. با وجود درگيري ها ميان نيروهاي پليس و مخالفان 
دولت مورالس در 1۷ روز اخير، سه گروهان از نيروهاي 
پليس در شهرهاي كوچامامبا )مركز(، سوكره )پايتخت 
رسمي واقع در جنوب كشور( و سانتا كروز )شرق( با اعالم 
نافرماني به تظاهركنندگان مخالف پيوستند. مورالس كه 
از سال 200۶ ميالدي قدرت را در بوليوي در دست دارد 
گفته: »دموكراسي ما به دليل يك كودتاي در حال اجرا، 
در معرض خطر قرار دارد. گروه هاي خشونت گرا به نظام 
قانون اساسي ما حمله كرده اند. ما اين هجوم به حاكميت 
قانون را در برابر جامعه بين المللي محكوم مي كنيم.« او از 
شهروندان خواسته تا با حمايت از قانون اساسي از زندگي 
و صلح به عنوان باالترين دارايي هاي عمومي محافظت 
كنند. با اين حال، رييس جمهوري بوليوي و وزير دفاع 
اعالم كرده اند كه هيچ نيرويي از ارتش براي س��ركوب 
ماموران نافرمان پليس اعزام نخواهد شد. اوو مورالس۶0 
ساله از 200۶ به عنوان نخستين بومي چپ گرا در مقام 
رييس جمهوري، قدرت را در بوليوي در دس��ت دارد. او 
201۶ با برگزاري رفراندوم، خواس��تار لغو محدوديت 
زماني رياست جمهوري شد. با وجود مخالفت 51 درصد 
مشاركت كنندگان، دادگاه قانون اساسي به نفع طرح 
مورالس راي داد تا او بتواند براي چهارمين بار پياپي در 

انتخابات رياست جمهوري نامزد شود. 

كره شمالي: پنجره مذاكره با 
امريكا در حال بسته شدن است
گروه جهان| يك ديپلمات جمهوري دموكراتيك 
خلق كره )كره ش��مالي( با بيان اينكه پنجره فرصت 
پيشرفت در گفت وگوها با اياالت متحده در حال بسته 
شدن اس��ت، گفته: »پيونگ يانگ انتظار دارد تا پايان 
سال اقدامات متقابل از سوي واشنگتن انجام شود. “ 
تلويزيون دولتي چين شنبه گزارش كرد، »جو چول 
س��و« رييس بخش امريكاي ش��مالي وزارت خارجه 
كره شمالي گفته: »ما فرصت زيادي به اياالت متحده 
داده ايم و منتظريم تا پايان امس��ال پاسخي از آنها به 
دست بياوريم اما بايد بگويم كه پنجره فرصت ها هر روز 
بسته تر مي شود.« اين مقام كره شمالي كه در كنفرانس 
منع گسترش تسليحات هسته اي در مسكو سخنراني 
مي كرد، گفته پيونگ يانگ در صورت وجود چشم انداز 
پيش��رفت، آماده مذاك��ره با اياالت متحده اس��ت اما 
عالقه اي به گفت وگوي بي حاصل و بدون نتيجه ندارد. 
جو تصريح كرده: »اگر يك عنصر سازنده يا سيگنال هاي 
سازنده وجود داشته باشد ما هميشه آماده هستيم تا 
هر لحظه با امريكايي ها مالقات كنيم اما اگر يك جلسه 
دوباره براي گفت وگو باشد كه انتظار نتايج ملموسي 
از آن نداش��ته باش��يم پس ما عالقه من��د به صحبت 
كردن نيستيم.« اين مقام كره شمالي همچنين گفته 
تحريم هاي اعمال شده براي كره شمالي يك توهين 
غيرقابل قبول بوده و بايد برداشته شود. دونالد ترامپ 
و »كيم جونگ اون« رهبر كره شمالي، خرداد گذشته 
در ويتنام توافق كردند كه گفت وگوها براي خلع سالح 
هسته اي را بار ديگر از سر بگيرند در همين ارتباط، ماه 
ميالدي گذشته مقامات دو كشور در سوئد با يكديگر 

ديدار كردند اما به نتيجه نرسيد.

راي ديوان عالي هند درباره 
مسجد بابري به نفع هندوها

گروه جهان| ديوان عالي هن��د راي خود را درباره 
مناقش��ه مذهبي در آيوديا اعالم كرده و گفته است 
اين مكان بايد در اختيار هندوها قرار گيرد. هندوها 
خواهان س��اخت معب��دي در اين محل هس��تند. 
به گزارش ايس��نا به نقل از رويترز، ديوان عالي هند 
گفته است كه بايد زمين ديگري به مسلمانان براي 
ساخت مسجد داده شود. ديوان عالي هند در همين 
حال تاكيد كرده كه تخريب مسجد بابري خالف قانون 
بوده است. هندوها بر اين باورند كه اين مكان محل 
تولد »لرد رام« يكي از خدايان آنهاس��ت. مسلمانان 
هم مي گويند آنها براي نسل ها در اين محل عبادت 
كرده اند. مس��جد بابري )Babri( در قرن شانزدهم 
ميالدي در اين مكان بنا شد اما در سال 1992ميالدي 
مورد حمله هندوها قرار گرفت و تخريب شد. در پي 
تخريب مسجد بابري بارها ميان هندوها و مسلمانان 
درگيري خش��ونت آميزي رخ داد كه در نتيجه آن 
نزديك ب��ه دو هزار نفر جان خود را از دس��ت دادند. 
گفته شده، پيش از صدور حكم، پليس هند صدها نفر 
را به خاطر ترس از خشونت هاي احتمالي بازداشت 
كرد. همچنين ه��زاران نيروي پليس به محل اعزام 
شده اند و مغازه ها تا دوشنبه )فردا( تعطيل خواهند 
بود. ش��بكه هاي اجتماعي هم به دقت زيرنظر قرار 
دارن��د. رهبران سياس��ي هند خواه��ان آرامش در 
كشور شده اند. مس��لمانان هند اقليت بزرگي را كه 
بيش از 1۷0ميليون نفر اس��ت تش��كيل مي دهند. 
برخي تحليلگران معتقدن��د از زمان روي كار آمدن 
دولت ملي گراي هندوي بي جي پي در سال 201۴، 

هندوهاي افراطي بي پرواتر از قبل شده اند. 

گاف جانشين موگريني كار 
دست بروكسل و مادريد داد 

گروه جهان| كميسيون اروپا خواهان برخورد اسپانيا 
با جوزپ بورل وزير خارجه اين كشور، به  دليل انتشار 
يك سند محرمانه در توييتر شد. بورل كه قرار است 
به جاي فدريكا موگريني مسووليت سياست خارجي 
اتحاديه اروپا را برعهده گيرد به تازگي پستي در توييتر 
منتشر كرده كه حاوي سندي مرتبط با اقدام قضايي 
ضد يك استقالل طلب كاتالونيا بوده است. انتشار اين 
مطلب خشم مسووالن مقامات اتحاديه اروپا را به همراه 
داشته، به نحوي كه كميس��يون اروپا رسما خواهان 
برخورد دولت اسپانيا با وزير خارجه اين كشور شده 
است.  اين اشتباه غيرمنتظره همچنين مي تواند روند 
آغاز به كار رسمي كميسيون اروپا سه هفته پيش از 
راي اعتماد به باقي مانده كميس��رها در پارلمان را با 
مشكالتي همراه كند. توييت بورل حاوي سندي بوده 
كه پيش تر توسط مقامات بريتانيا از طريق سيستم 
اطالعاتي امن فرستاده شده و در آن از مادريد خواسته 
شده بود كه اطالعات كامل تري از قرار بازداشت كالرا 
پونساتي اس��تقالل طلب كاتالونيايي پناه گرفته در 
اسكاتلند، را در اختيار اين كشور قرار دهند. در گزارش 
كميسيون اروپا آمده كه بورل با انتشار توييت حاوي 
اين سند كه س��پس بالفاصله حذف شده در واقع به 
نوعي اقدام به نشر اطالعات شخصي محرمانه كرده 
است. يك منبع ديپلماتيك اس��پانيا در واكنش به 
انتقادهاي مطرح شده عليه وزير خارجه اسپانيا گفته 
كه بورل از ماهيت محرمانه اين سند مطلع نبوده است. 
گفته شده، در صورت محرز شدن نقض قوانين توسط 
وزير امور خارجه اسپانيا ممكن است مجازات هاي مالي 

نيز براي او در نظر گرفته شود. 
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ركورد ميزان بدهي ها 
در جهان شكسته شد

گ�روه جهان|صندوق بين الملل��ي پول ميزان 
بدهي ها در جهان را 188 هزار ميليارد دالر اعالم 
كرده است، كه رقمي بي سابقه و يك ركورد محسوب 
مي شود. كريستالينا جورجيوا مديرعامل صندوق 
بين المللي پول، گفته در حال حاضر ميزان بدهي 
معادل 2۳0درصد توليد ناخالص جهاني اس��ت. 
كريستالينا جورجيوا با اش��اره به اينكه اين ركورد 
از بدهي هاي بخش خصوصي كشورها ناشي شده 
كه دوسوم رقم بدهي را تشكيل مي دهد، تصريح 
كرده اس��ت كه عالوه بر اين مي��زان بدهي دولتي 
كشورهاي پيشرفته در سطحي قرار دارد كه از زمان 
جنگ جهاني دوم بي سابقه بوده است .مديرعامل 
جديد صندوق بين المللي پول درباره عواقب مخرب 
افزايش بدهي ها از جمله در آستانه وقوع بحران مالي 
جهاني نيز هشدار داده است. پيشتر نيز وزارت خزانه 
داري امريكا اعالم كرده بود كه بدهي عمومي دولت 
فدرال امريكا براي اولين ب��ار در طول تاريخ از مرز 

2۳هزار ميليارد دالر عبور كرده است.
از زمان روي كار آمدن دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، كسري فزاينده بودجه، به سرعت افزايش 
بدهي عمومي در اين كش��ور افزوده است. از زمان 
مراسم س��وگند ترامپ بدهي اين كشور افزايشي 
ح��دود 1۶درصدي را به ثبت رس��انده اس��ت. در 
زمان سوگند دونالد ترامپ بدهي امريكا 19.9 هزار 
ميليارد دالر بود. اين رقم براي نخستين بار فقط در 
10ماه گذش��ته از 2۳ هزار ميليارد دالر گذشت؛ 
از 2۳ ه��زار ميليارد بدهي امريكا، كمتر از 1۶هزار 
ميليارد دالر آن در طبقه بندي بدهي عمومي قرار 
مي گيرد كه براي ارزيابي ميزان بدهي دولت مفيد 
است و از آن بطور معمول براي ارزيابي فشار بدهي 
يك كشور استفاده مي شود. از اين مقدار، شش هزار 
ميليارد دالر ديگر ناشي از وام هاي گرفته شده توسط 
نهادهاي دولتي است. مايكل اي پترسون مديرعامل 
ش��ركت خدمات ملي»بنياد پيتر جي پترسون«، 
افزايش بدهي امريكا به رقم 2۳ هزار ميليارد دالر 
را نقطه عطف خطرناكي در اقتصاد اياالت متحده 
امريكا و نسل بعدي اين كشور ارزيابي كرده و گفته 
اس��ت: »افزايش بدهي و رسيدن آن به اين رقم در 
اقتصاد قوي ما امري غيرعاقالنه و غيرضروري است. 
سطح باالي بدهي ها مي تواند هزينه هاي استقراض 
و نرخ بهره را افزايش دهد. همچنين استقراض باالي 
دولت وجوه قابل دسترس وام گيرندگان دولتي و 

بودجه را كاهش مي دهد.« 

 تهديد خرابكاران در عراق 
به حبس ابد 

نخست وزير عراق كس��اني را كه آنها را خرابكار 
خوانده به اعمال مجازات هاي سخت و قطعي تا 
حد 20 سال زندان تهديد كرده است. به گزارش 
ايس��نا، در بياني��ه ع��ادل عبدالمه��دي آمده، 
تظاهرات هاي هم��راه با اقدام��ات خرابكارانه و 
تروريس��تي بطور علني با هدف نابودي جايگاه 
كشور، تضعيف توانمندي هاي آن و ملت عراق و 
امنيت آنها انجام گرفته است. عادل عبدالمهدي 
همچنين در پاسخ به درخواست معترضان براي 
كناره گيري از قدرت، بارديگ��ر تاكيد كرده كه 

استعفاي دولت به نفع مردم اين كشور نيست. 

تركيه خطاب به اروپا: 
داعشي ها را بازمي گردانيم

آنكارا اعالم كرده است كه از دوشنبه اعضاي خارجي 
گروه تروريستي داعش از جمله اتباع اروپايي را كه 
در تركيه زنداني هس��تند به كشورهايش��ان باز 
مي گرداند. به گزارش آناتولي، وزير كش��ور تركيه 
بدون نام بردن از كشورهايي كه قرار است اعضاي 
خارجي داعش به آنجا فرس��تاده شوند و در حالي 
كه در نطق خود بيشتر اروپا را خطاب قرار مي داد، 
تصريح كرده: »نيازي نيست كه بي جهت سر و صدا 
كنيد؛ ما اعضاي داعش را براي شما مي فرستيم، اين 
افراد مال شما هستند و هر چه مي خواهيد با آنها 
كنيد.« گفته شده، بيش از 1200 عضو داعش در 

زندان هاي تركيه هستند.

پاكستان اجازه خروج 
نواز شريف را مي دهد

وزير خارجه پاكستان گفته است كه دولت به نواز 
شريف نخست و زير سابق پاكستان، اجازه خواهد 
داد كش��ور را براي انجام معالجات پزش��كي در 
بريتانيا ترك كند. او با اين حال به اين نخست وزير 
سابق در خصوص تبعيد مجدد براي فرار از اجراي 
حكمش هشدار داده است. به گزارش ايسنا، نواز 
شريف ۶9 ساله ماه گذشته به قيد وثيقه و به خاطر 
مسائل پزشكي از حبس آزاد شد. او به جرم فساد 

به هفت سال زندان محكوم شده است.

عبداهلل، بازشماري آراي 
انتخابات را تحريم كرد

تيم ثبات و همگرايي به رهبري عبداهلل عبداهلل 
روند بازش��ماري دو هزار و 118 محل راي دهي 
توسط كميس��يون انتخابات را تحريم و از تمام 
ناظران خود خواس��ت كه در بازشماري شركت 
نكنند. به گزارش ايرنا، كميسيون انتخابات هفته 
گذش��ته چندين بار از آمادگي ه��اي خود براي 
بازشماري بيش از دو هزار محل راي دهي در ۳۴ 
استان خبر داد اما شماري از ستادهاي انتخاباتي 
با اين رون��د مخالفت كردند. تيم عبداهلل عبداهلل 
نس��بت به احتمال تلقب در جريان شمارش آرا 

هشدار داده اند. 
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عكسروز

چهرهروز

از احوال و شعرهاي واهه آرمن
واهه آرمن از آخرين وضعيت جسمي خود و همچنين كتاب تازه اي كه در دست آماده سازي دارد مي گويد. اين شاعر و مترجم زبان ارمني 
كه چند روز گذشته در بيمارستان بستري بوده درباره وضعيت جسمي اش به ايسنا گفت: من روي ويلچر مي نشينم و براي همين هر 
چيزي ممكن است زودتر بر من تاثير بگذارد. هواي آلوده تأثير زيادي روي من دارد و باعث شد كه فشار خونم خيلي باال برود. به همين 
علت چند روزي در بيمارستان بستري بودم اما االن خدا را شكر بهتر هستم. حاشيه هاي اين كسالت ها و بيماري ها كه حاال بيشتر از ادبيات 
مد شده براي من و افرادي مثل من اصال جالب نيست.  او همچنين درباره مجموعه شعري كه در دست نگارش دارد بيان كرد: آخرين 

مراحل نگارش مجموعه شعر »ويترين خالي« در حال انجام است و فكر مي كنم تا اواخر پاييز امسال براي تحويل به ناشر آماده شود. 

بازارهنر

برنامه ويژه جشنواره برلين در تهران
براي اولين بار بخش اس��پاتاليت جشنواره فيلم 
برلين، چه��ار فيلم كوتاه را در جريان جش��نواره 
بين المللي فيلم كوتاه تهران به نمايش مي گذارد. 
جشنواره بين المللي فيلم برلين چند سالي است 
كه برنامه  نماي��ش ويژه اي خارج از بازه زماني اين 
رويداد س��ينمايي تحت عنوان »اس��پاتاليت« را 
برگزار مي كند و امسال نيز اين برنامه از ماه نوامبر 
آغاز مي شود و با نمايش فيلم هاي كوتاه در ايران و 
جنوب آسيا همراه خواهد بود.  جشنواره بين المللي 
فيلم كوتاه تهران كه از تاريخ ۱۰ تا ۱۵ نوامبر )۱۹ 
تا ۲۴ آبان( برگزار مي شود ميزبان برنامه »برليناله 
اس��پاتاليت: فيلم هاي كوتاه« خواه��د بود كه با 
نمايش ۴ فيلم كوتاه همراه مي ش��ود كه توس��ط 
»سيمونه اسپاني« يكي از اعضاي كميته انتخاب 
جش��نواره برلين معرفي مي ش��وند و وي درباره 
بخش فيلم كوتاه جشنواره برلين، فرآيند انتخاب 
و قالب فيلم هاي كوتاه صحب��ت خواهد كرد و به 
پرسش هاي مخاطبان پاسخ مي دهد.  »آنا هنكل-

دونراس��مارك« رييس بخ��ش رقابتي فيلم هاي 
كوتاه جش��نواره فيل��م برلين در اي��ن باره گفت: 
فيلم هاي كوتاه همواره جايگاه مهمي در برليناله 
داش��ته اند و مخاطبان را مسحور پيچيدگي هاي 
محتوايي و س��اختاري خود مي كن��د. اين آثار از 
مرزهاي تعريف ش��ده براي ژانرهاي سينمايي و 

الگوهاي فكري از پيش تعيين شده عبور مي كنند. 
برنامه »برليناله اسپاتاليت« در ايران و جنوب آسيا 
مخاطبان را به كش��ف تنوع و ن��وآوري هنري در 
بخش فيلم كوتاه جشنواره برلين دعوت مي كند. 
چند كشور جنوب آس��يا نيز امسال و سال آينده 
ميزان برنامه اسپاتاليت فيلم هاي كوتاه جشنواره 
برلين خواهن��د بود.  جش��نواره بين المللي فيلم 
كوتاه تهران امس��ال ۴ فيلم كوتاه را در قالب اين 
برنامه به نمايش مي گذارد كه همگي پيش از اين 
در جشنواره  فيلم برلين به نمايش گذاشته شده اند. 
اين فيلم ها شامل »سياره سيگما« به كارگرداني 
»موموكو س��تو« )فرانس��ه، ۲۰۱۴(، »آرزوهاي 
خوب« س��اخته »س��يلويا ش��دلبوئر« )آلمان، 
۲۰۱۸(، »آتش گرفتن« به كارگرداني »ميش��ل 
سويز« )فرانسه، ۲۰۱۹( و »ببر تاسماني« ساخته 

»ورجين كيتون« )فرانسه، ۲۰۱۸( هستند. 

تاريخنگاري

حسين فاطمي اعدام  شد
نوزدهم آبان ۱۳۳۳ دكتر سيدحس��ين فاطمي مدير روزنامه باختر امروز و وزير 
امور خارجه دولت دكتر مصدق، بعد از ماه ها بازداشت، تيرباران شد. چندي پس از 
تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت در مجلسين، محمد مصدق به نخست وزيري 
رسيد. در ارديبهشت ۱۳۳۰ در جريان معرفي كابينه، دكتر فاطمي از سوي مصدق 
به سمت معاونت پارلماني و س��خنگوي دولت منصوب شد و هرچند فاطمي به 
دولت پيوست اما همان روز در جمع همكاران خود در باختر امروز حاضر شد و از 
آنان خواست به روش گذشته خود كه مبتني بر انتقاد از سياست هاي دولت و نقد 
عملكرد وكال و سناتور ها بود ادامه دهند. پس از قيام سي تير و درگيري شديد شاه 
و مصدق به مرور چنددستگي و شكاف در ميان هواداران مصدق نمايان شد. پس 
از تصميم مصدق مبني بر قطع رابطه با دولت انگلس��تان، حسين نواب وزير امور 
خارجه مصدق از اين تصميم خودداري و استعفا كرد. فاطمي كه به تازگي به ايران 
بازگشته بود توسط مصدق به سمت وزير امور خارجه منصوب شد. او بالفاصله پس 
از انتصاب به اين سمت در تاريخ ۱۹ مهر ۱۳۳۱، سفارتخانه انگليس را تعطيل كرد 
و روابط ديپلماتيك با اين كشور را به حالت تعليق درآورد.  آرزوي اعالم جمهوري 
كوتاه زماني بعد نقش بر آب شد كه كودتاي مجدد مخالفان دولت در ۲۸ مرداد ۳۲ 
موجبات سقوط دولت مصدق و بازگشت شاه را فراهم آورد. بعد از اين واقعه فاطمي 
نيز همانند ساير سران جبهه ملي مخفي شد، چرا كه با توجه به رويه اي كه فاطمي 
در دوران مصدق مبتني بر تالش براي بركناري پادشاه و اعالم جمهوري در پيش 
گرفته بود، درصدر فهرست افراد تحت تعقيب قرار گرفت. اختفاي حسين فاطمي 
حدود ۸ ماه به طول انجاميد اما سرانجام عوامل دولت كودتا، وي را بازداشت كردند. 
فاطمي با شرايط بيماري حدود يك سال در زندان ماند تا اينكه در مهرماه ۱۳۳۳ 
محاكمه وي به همراه دو چهره ديگر ملي يعني دكتر شايگان و مهندس رضوي آغاز 
شد. فاطمي در جريان دادگاه در پاسخ به اتهامات گفت: »من ديگر در اين لحظات 
در مقام تظاهر و عوام فريبي نيس��تم و به مرگ خود يقين دارم و آنچه مي گويم از 

روي حقيقت است. ما از نهضتي به پيشوايي دكتر مصدق حمايت كرديم كه هيچ 
قصد و غرضي جز عزت و استقالل مملكت نداشت. من براي آن كشته مي شوم كه 
اولين اقدامم در وزارت بستن سفارتخانه و قطع رابطه با انگلستان بود. هيچ مأيوس 
نيستم، از هر قطره خون من هزاران نهال مي رويد و با تأييد خداوند قهار، انتقام اين 
ملت ستمديده را از استعمار ناپاك مي گيرد.« نوزدهم مهرماه ۱۳۳۳ بود كه در پي 
برگزاري ۱۰ جلسه دادگاه، روزنامه اطالعات از صدور حكم اعدام براي وي خبر داد. 
روز ۱۹ آبان س��ال ۱۳۳۳، فاطمي را در حالي كه آثار بيماري و ضرب و شتم در او 
نمايان بود، كشان كشان تا پاي جوخه اعدام بردند. بعد ها روايت شد كه او هنگام 
اعدام فرياد زده بود »بسم اهلل الرحمن الرحيم؛ پاينده ايران، زنده باد دكتر مصدق« 

… و بعد صداي رگبار گلوله در ميدان تير لشگر دو زرهي تهران پيچيد.  

نمايشگاهي براي چهاردهمين سالگرد مرتضي مميز
نمايش��گاهي به مناس��بت چهاردهمين سالگرد 
مرتضي مميز، هنرمند گرافيس��ت روز جمعه )۲۴ 
آبان ماه( در خانه هنرمندان ايران برگزار مي شود. به 
مناسبت چهاردهمين سالگرد مرتضي مميز، هنرمند 
گرافيست روز جمعه )۲۴ آبان ماه( نمايشگاهي از 
گزيده اي از پوس��ترهاي اين هنرمند فقيد در خانه 
هنرمندان ايران برگزار مي ش��ود. در اين نمايشگاه 
همچنين آثاري از جيانپينگ هه، طراح گرافيك از 
كشور آلمان نيز ارايه مي شود. همچنين در مراسم 
افتتاحيه اين نمايشگاه اين هنرمند آلماني سخنراني 
خواهد كرد.  نمايشگاه چهاردهمين سالگرد زنده ياد 
مرتضي مميز از ۲۴ آبان تا ۵ آذر ماه برقرار اس��ت. 
مرتضي مميز متولد ۴ شهريور ۱۳۱۵ بود و در تهران 
چشم به جهان گشود؛ او طراح گرافيك، تصويرگر، 
استاد دانشگاه بود. مميز در سال ۱۳۴۴ از دانشگاه 
تهران، دانشكده هنرهاي زيبا فارغ التحصيل شد و سه 
سال بعد گواهينامه طراحي غرفه و ويترين و معماري 

خود را از مدرس��ه عالي هنره��اي تزييني پاريس 
دريافت كرد. او در س��ال هاي پاياني عمر خويش با 
بيماري سرطان دس��ت و پنجه نرم مي كرد و از ۲۳ 
آبان ماه ۱۳۸۴ براي تازه ترين دور ش��يمي درماني، 
در بيمارستان آبان تهران بستري شده بود كه چند 
روز بعد حالش رو به وخامت نهاد و در ۶۹ سالگي روز 
شنبه پنجم آذر ماه ۱۳۸۴ درگذشت. پيكر مرتضي 
مميز، هفتم آذرماه، تشييع و در باغبان كال، واقع در 

كردان كرج به خاك سپرده شد. 

برگزاري كنسرت »جهان در جهان« در تاالر رودكي
كنس��رت »جهان در جهان« كه روايت موسيقي 
معاصر ايران براي ابوا و آنسامبل بود شامگاه جمعه 
۱۷ آبان با حضور چهره هاي برجس��ته موسيقي 
معاصر ايران در تاالر رودكي برگزار شد. كنسرت 
»جهان در جهان« شامگاه جمعه ۱۷ آبان در تاالر 
رودكي برگزار ش��د. در اين كنسرت كه با حضور 
آذين موحد، فريماه قوام صدري، هوش��يار خيام، 
ربكا آش��وقيان، نصير حيدريان، س��ودابه سالم، 
حميد ديبازر، مهدي جاللي، محمدرضا آزاده فر، 
سارا اباذري، ارشيا صمصامي نيا، امير شريفي، دكتر 
مجيد تحريري و آروين صداقت كيش برگزار شد، 
آثاري از محمدرضا تفضلي، حسام الدين دارابي، 
روزبه رفيعي، آرمين صنايعي، ش��روين عباسي، 
حميد عس��كري و كارن كيهاني براي تركيباتي 
چون ابوا سولو، ابوا-پيانو، ابوا-ويلنسل و ابوا-گيتار 
به اجرا درآمد.  شش اثر از آثار مورد اجرا به سفارش 
نازنين احمدزاده نوازنده  ابوا نوش��ته شده بودند و 
براي نخس��تين بار )world premier( توسط 
نوازندگاني چون سينا خلج )گيتار(، كارن سالجقه 
)پيانو(، ياسمن كوزه گر )ويلنسل(، هادي يوسفي 
)پيان��و( و نازنين احمدزاده )ابوا( نواخته ش��د. در 
پايان اين اجرا حميد عسگري به نمايندگي از هفت 

آهنگس��ازي كه اثرشان اجرا شده ضمن قدرداني 
و تش��كر از نازنين احم��دزاده گفت: اي��ن پروژه 
مثلث عاشقانه اي اس��ت؛ نوازندگان، آهنگسازان 
و مخاطبان كنس��رت ضلع هاي آن هس��تند. كار 
من قبال نوشته شده بود ولي شش آهنگساز ديگر 
براي اين پروژه اثر جديدي خلق كرده اند و امشب 
شاهد اجراي آنها بوديم. سه قطعه از اين كنسرت 
ش��امل اث��ر كارن كيهاني، محمدرض��ا تفضلي و 
حس��ام الدين دارابي توس��ط نازنين احمدزاده و 
نوازندگان آنسامبل كنسرت »جهان در جهان« در 
نشست تخصصي الف كه دوشنبه ۲۰ آبان ساعت 
۱۹ در فرهنگسراي ارسباران برگزار و توسط آذين 
موحد، ارشيا صمصامي نيا و اروين صداقت كيش 

تحليل مي شود.

میراثنامه

ميلگردها، در طواف »يوسف رضا«!
پايه س��تون هاي بتوني در اطراف مقبره ۸۰۰ ساله »يوسف رضا« در پيشواي 
ورامين، زنگ خط��ر را براي هر نوع اقدامي در اطراف اين بناي تاريخي به صدا 
در آورده اس��ت، ميلگردها طوري در اطراف اين مقبره قرار گرفته اند، گويا در 
حال طواف اين بناي ايلخاني اند! در بخش شمالي قلعه ايرج در شمال ورامين، 
روستاي »يوسف رضا« كه تا چند سال قبل با نام »حصار نياز« بين مردم شناخته 
شده بود، قرار دارد. روستايي كه به واسطه قرار گرفتن مقبره امامزاده »يوسف 
رضا« به مرور بين مردم به اين نام معروف شد. به ناِم »يوسف رضا« عارف نيمه 
دوم قرن سوم هجري، ساخته شده از آجِر فيروزه اي، با گنبد مخروطي هشت 
ضلعي در مركز شهر ورامين. مهدي شادكام، دوستدار ميراث فرهنگي تهران 
از ساخِت ستون هاي بتوني و ميلگرد در اطراف اين بناي تاريخي خبر مي دهد. 
او نصِب س��تون هاي بتوني و ميلگرد در چند قدمي اين مقبره تاريخي از دوره 
ايلخاني را يك هشدار مي داند و مي گويد: نصِب ستون ها و ميلگردها، اين اتفاق 
را به ذهن متبادر مي كند كه گويا قرار اس��ت بناي اين امامزاده گسترش پيدا 
كند. كه در صورت اجرايي شدِن آن، قطعا نخست ديوارهاي فعلي بنا برداشته 
مي شود و ديوارهايي عقب تر از خود بنا براي گسترش امامزاده ساخته مي شود. 
او وجوِد اين پايه ستون ها را تهديدي جدي براي اين بناي تاريخي كه در فهرست 
ميراث ملي به ثبت رسيده، مي داند و ادامه مي دهد: اگر ميراث فرهنگي اقدامي 
مناسب نكند، ساختماِن اين بناي تاريخي مي تواند به وضعيت امامزاده يحيي 
در محله اودالجان دچار شود. اين دانش آموخته ايران شناسي با بيان اينكه در 
زماِن حضورش در كنار امامزاده هيچ نشاني از كارگر، دستگاه ها و ماشين آالت 
مورد نياز ساخت و ساز وجود نداشت، به ايسنا مي گويد: با توجه به شواهد موجود 
در امامزاده، به نظر مي رس��د متولي اين بناي تاريخي، اداره اوقاف است. با اين 
وجود توليِت بنا، تف��اوِت چنداني در رفتاري كه بايد با اين بناي تاريخي انجام 
شود، به وجود نمي آورد، بلكه بايد از حذِف احتمالي ديوارهاي اصلي بنا كه منجر 

به از بين بردن هويت تاريخي بنا مي ش��ود، جلوگيري كرد. مقبره »يوسف بن 
حسين رازي« عارِف قرن س��وم هجري، معروف به »يوسف رضا« در روستاي 
هدف گردشگري يوسف رضا در پيشواي ورامين قرار دارد، شخصيتي كه عطار، 
درباره او در تذكره االوليا نيز نوشته است. هر چند سال تولد او مشخص نيست، 
اما خواجه عبداهلل انصاري درباره او نوشته است: »در سال ۲۹۱ هجري ابراهيم 
خواص؛ وي را شسته و دفن كرده است« بنابراين او در اواخر قرن سوم هجري 
زنده بوده است. همچنين برخي اسناد، بناي فعلي آرامگاه او را متعلق به دوره 
ايلخاني مي دانند، بنايي با پالني هشت ضلعي كه هشت گوشه آن طاق نماهايي 
دارد و در باالي يك كمربند، ۱۶ طاق نما القاء شده كه گنبدي روي آن استوار 
شده و متصل اس��ت. ايوان بقعه با مساحت حدود ۳۶ مترمربع با طاق ضربي و 

گنبدي دوپوش، آجري و مخروطي شكل است.

ايستگاه

اثر جديد »لي چايلد« 
در صدر پرفروش ها

»انگل« در امريكا ۱۰ ميليون 
دالري شد

فهرست جديد كتاب هاي 
پرفروش داستاني نشريه 
نيويورك تايمز درحالي 
منتشر شد كه جديدترين 
رم��ان »لي چايل��د« در 
صدر اين فهرس��ت قرار 
گرفته است. رمان »ماه 
آبي« نوشته »لي چايلد« 

كه جديدترين جلد از سري داستان هاي مشهور 
»جك ريچر« محسوب مي شود، در نخستين هفته 
از حضورش در فهرس��ت پرفروش هاي داستاني 
بخش جلد سخت )hard cover( اين نشريه در 
رتبه اول قرار گرفت. »چايلد« در اين رمان داستان 
»جك ريچر« را كه در جنگ ميان دو گروه خالفكار 
اوكرايني و آلبانيايي گير كرده است، روايت مي كند. 
در جاي��گاه دوم اين فهرس��ت رمان »محافظان« 
نوشته »جان گريشام« حضور دارد. »گريشام« كه 
همواره به عنوان يك نويسنده پرفروش شناخته 
مي ش��ود در اثر جديد خود داستان درگير شدن 
وكيلي به نام  »كالن پست« با چندين قاتل بي رحم 
را روايت مي كند. رمان »محافظان« موفق ش��ده 
بود در نخستين هفته حضور خود در اين فهرست 
ص��در ج��دول را از آن خود كند. اما در فهرس��ت 
منتشرشده اين هفته، رمان »آتش شب« نوشته 
»مايكل كانلي« كه هفته گذشته صدر جدول را به 
خود اختصاص داده بود اين بار با دو پله سقوط در 
جايگاه سوم قرار گرفته است. نام رمان »جايي كه 
خرچنگ ها آواز مي خوانند« نوشته »دليا اوئنز« هم 
طبق معمول در اين فهرس��ت به چشم مي خورد. 
اين رمان داس��تان دختري به نام »كيا« و حوادث 
پيچيده اي را كه به دنبال كشف جنازه مرد جواني 
در شهر محل زندگي اين دختر مشهور به »دختر 

مرداب« به وقوع مي پيوندد روايت مي كند.

كم��دي س��ياه بونگ 
جون-هو از كره جنوبي 
كه برن��ده نخل طالي 
جشنواره كن امسال شد، 
فروش خ��ود در امريكا 
را از م��رز ۱۰ ميلي��ون 
دالر ه��م فراتر ب��رد. به 
گزارش ورايتي، »انگل« 

يا »پارازي��ت« كه نقدي اجتماعي از جامعه كره 
اس��ت و به عنوان نماينده اين كشور براي اسكار 
۲۰۲۰ معرفي شده است، از ۱۱ اكتبر در كانادا و 
امريكا نمايش خود را شروع كرد و در اين آخر هفته 
در زماني كمتر از يك ماه، موفق شد تا فروش خود 
را به ۱۰ ميليون دالر برساند. اين در حالي است كه 
اين فيلم پيش از اين از مرز فروش ۱۰۰ ميليون 
دالري در دنيا عبور كرد و تا يك ش��نبه پيش در 
بازار سينماهاي خارج از امريكا ۱۰۲ ميليون دالر 
فروخته بود. گفته شده فروش اين فيلم در امريكا 
مي تواند از اين رقم هم فراتر برود زيرا ۱۴۲ سالن 
سينما به س��ينماهاي نمايش دهنده آن افزوده 
ش��ده و اكنون ۶۰۳ س��الن س��ينما اين فيلم را 
نمايش مي دهند. به اين ترتيب اين فيلم به عنوان 
پرفروش ترين فيلم خارجي زبان سال در امريكاي 
شمالي شناخته شده است و از كمدي مكزيكي 
اسپانيايي زبان »فريدا را آلوده نكن ۲« كه در ماه 
مارس موفق به فروش ۹.۲۷ ميليون دالري شده 
بود، فراتر رفته است. »انگل« نام خود را به عنوان 
موفق ترين فيلم سينماي مستقل جهان در سال 
۲۰۱۹ ثبت و هم نظر منتقدان و هم مردم را جلب 
كرده اس��ت. براي اين فيلم انتظار مي رود كه در 
رقابت اسكار هم نامزدي بهترين فيلم بين المللي 

و هم بهترين كارگرداني را كسب كند.

تالش يوفا براي برگزاري فينال ليگ قهرمانان در نيويورك!

تمجيد FIVB از ملي پوش واليبال ايران

يوفا مي خواهد فين��ال ليگ قهرمانان 
اروپا ۲۰۲۴ را در نيويورك برگزار كند. 
به گزارش آس، چند سال است كه يوفا 
برگزاري فينال ليگ قهرمان��ان اروپا را در نيويورك 
بررس��ي مي كند. الكس��اندر ش��فرين، رييس يوفا 
نخستين كسي بود كه به اين موضوع اشاره كرد. اين 
اتفاق پس از فينال كيف كه مشكالتي براي هواداران 
به وجود آمد، رخ داد. اكنون يوفا يك سال مشخص 
را براي برگزاري مهم ترين بازي باش��گاهي در نظر 
گرفته است. اين سازمان مي خواهد فينال ۲۰۲۴ در 
بيرون از اروپا انجام شود. يوفا مذاكرات خود را در اين 
رابطه شروع كرده است تا در آن سال ديدار نهايي در 
نيويورك برگزار شود. ورزشگاه مورد نظر اين سازمان 
مت اليف نيوجرسي است كه معموال ميزبان بازي هاي 

تيم هاي فوتبال امريكايي جاينت و جتس است.

پشت خط  زن تيم ملي واليبال ايران گفت: اگر بخواهم 
بهترين مربي تاريخ واليبالم را انتخاب كنم والسكو 
انتخاب من اس��ت، چون او نگ��رش بازيكنان ايران 
را نس��بت به واليبال و زندگي تغيير داد. فدراسيون 
جهاني واليبال با انتشار مطلبي، به تمجيد از امير غفور 
پشت خط زن تيم ملي ايران پرداخت كه در مسابقات 
ليگ ملت هاي ۲۰۱۹ خوش درخشيد. فدراسيون 
جهان��ي )FIVB( در گزارش خود نوش��ت: »او يك 
بازيكن كليدي است كه در رده باشگاهي و ملي يكي 
از موفق ترين ها است. غفور در سال ۲۰۱۹ براي ايران 
در ليگ ملت ها خوش درخشيد تا به تيم قهرمان اروپا 
يعني لوبه ايتاليا بپيوندد. غفور براي اولين بار در سال 
۲۰۱۱ براي تيم ملي اي��ران بازي كرد. او با عملكرد 
موفق خود به ايران كمك كرد تا در سال هاي ۲۰۱۱ 
و ۲۰۱۳ قهرمان رقابت هاي قهرماني آسيا شود. او در 
المپيك ۲۰۱۶ ريو نيز براي ايران بازي كرد و در ادامه 
موفق به كسب مدال برنز رقابت هاي بين قاره اي با تيم 
ايران شد.  غفور ۲۸ ساله امسال هم در ليگ ملت هاي 
۲۰۱۹ مردان خوش درخش��يد تا ايران را به مرحله 
نهايي رقابت ها در شيكاگو برساند. دليل موفقيت غفور 
را مي توان به ساعت ها يادگيري و خسته نشدن زير 
دست مربيان بزرگ جهان نسبت داد. يادگيري غفور 

هرگز متوقف نمي شود، اما او معتقد است كه والسكو 
بهترين مربي او ب��وده چون براي اولين بار، او فرصت 
بازي را به غف��ور داد.« امير غفور نيز در صحبت هاي 
خود با فدراسيون جهاني گفت: بسياري از بازيكنان 
حاضر در تركيب فعلي اي��ران كه در ليگ ملت هاي 
۲۰۱۹ بازي كردند، در باش��گاه هاي اروپايي حضور 
دارند و همين موضوع باعث ش��ده تا آنها با تجربه تر 
از قبل ش��وند. همين موضوع كيفيت بازي تيم ملي 
ايران را نيز باالتر برده است. او افزود: از سال گذشته تا 
امسال رشد كرده ايم و كيفيت بازي ايران بهتر شده 
اس��ت. در ليگ ملت هاي امسال شاهد يك عملكرد 
خوب از خودمان بوديم. به عنوان يك بازيكن، شما هر 
چه بزرگ تر شويد تكامل پيدا مي كنيد. از بازي كردن 

تجربه بيشتري كسب مي كنيد و كار با مربيان مختلف 
نيز اين امكان را فراهم مي كند كه در تمرينات متعدد 
تكنيك هاي مختلف را ياد بگيريد. من يك بازيكن 
جوان، بي تجربه و نابالغ بودم اما با گذشت زمان تجربه 
بيشتري كسب و تكنيك هاي بهتري را به ويژگي هاي 
خود اضافه كردم. همين موضوع به عملكرد بهتر در 
زمين كمك مي كند. س��تاره تيم ملي واليبال ايران 
ادامه داد: من از مربيان مختلف، بازيكنان، دوستان 
و حتي تماشاگران چيزهاي زيادي ياد گرفتم. همه 
آنها مي توانند چيزي را به شما بياموزند كه مي تواند 
به نحوه خاصي در بازي شما تأثير بگذارد. اما اگر من 
بهترين مربي تاريخ واليبالم را انتخاب مي كردم، خوليو 
والس��كوي بزرگ را انتخاب مي كردم. او درس هاي 
ارزشمندي را به ما آموخت كه هم در حرفه من و هم 
در زندگي شخصي ام به من كمك كرد. والسكو به ما 
كمك كرد تا نحوه نگرش و بازي خود را تغيير دهيم. 
يكي از درس هايي كه او بارها و بارها تكرار مي كرد تا 
ديدگاه ما را نسبت به واليبال تغيير دهد، اين بود كه 
همه بازيكنان بزرگ نيز اشتباه مي كنند و مهم اين 
است كه شما از آن اشتباه درس بگيريد و دوباره آن 
را مرتكب نشويد، زيرا اگر اين كار را انجام دهيد يك 

اشتباه بزرگ تر است.

ورزشي
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